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 רנר ואהרון דוד גורדון חיים בשל יוסף  ובחייהם במחשבתםבוא: חילון וחילוניות מ

) 1921-1881של יוסף חיים ברנר ( ובחייהם במחשבתםחיבור זה בוחן את החילון והחילוניות 

-1914), שהיו מחשובי הוגיה, מוריה ומנהיגיה של  העלייה השנייה (1922-1856ואהרון דוד גורדון (

עיקריות של החיבור הן ו הותימטר 1).1918-1923) והשפיעו רבות גם על העלייה השלישית (1904

ולהתחקות אחר  ,על דפוסיהם השונים לתאר ולנתח את החילון והחילוניותלאבחן, 

השתמעויותיהם הרוחניות, התרבותיות והמעשיות לפרט היהודי ולכלל היהודי, כפי שאלה 

ץ, מקבלים את ביטויים הביקורתי אצל הוגים אלה, וזאת תוך השוואה ביניהם. החיבור מנסה לחל

ר ולבחון את עמדותיהם החילוניות של ברנר וגורדון מתוך מכלול כתביהם ומתוך תיאורי לתא

חייהם המצויים בידינו. עוד מנסה החיבור לתת דין וחשבון מפורט ביחס לעמדות החילוניות 

השונות אליהן התייחסו ברנר וגורדון, בחיוב או בשלילה, וגם לבחון את האופן בו תפסו איש את 

 ל רעהו ואת החילוניות של סביבתם.יותו שחילונ

הסכמה מהותית בשאלת היחס -בין ברנר וגורדון עמדה "קרבה נפשית גדולה, המלווה באי

שאלה זו מבטאת את משבר הזהות היהודית של זמנם, משבר שהחילון היה אחד  2ליהדות".

ארו וביקרו, הם, תימגורמיו העיקריים. ברנר וגורדון במחשבתם, כפי שקיבלה את ביטויה בכתבי

מתוך קרבה והתנסות שבחייהם האישיים, את המציאות היהודית המודרנית החילונית של זמנם 

 והתאמצו להתוות דרכים לקיום יהודי אותנטי של הפרט היהודי ושל החברה היהודית. 

חיבור זה מניח כי בעיית החילון הייתה מבין הגורמים העיקריים שדחפו את ברנר ואת גורדון 

ם העיוני והייתה אחד ממושאיו המרכזיים. עמדותיהם של ברנר וגורדון ביחס לחילון לעיסוק

ולחילוניות נעוצות בתפיסת עולמם הפילוסופית הכללית: באונטולוגיה, באפיסטמולוגיה 

ובתפיסת הדת שלהם. אי לזאת, בבסיס החיבור עומדת ההנחה כי ישנה חשיבות לבחינת 

ריזמה החילונית ולהשוואת עמדותיהם ביחס לחילון בעד לפמחשבתם של ברנר וגורדון מ

 ולחילוניות.

חיים הזז מצא כי מה שייחד את ברנר וגורדון הוא כי הם ניחנו בשאר רוח: "ברנר בלי הלבטים 

הנפש לא היה אלא -הנפש שלו היה סופר רגיל סתם. א. ד. גורדון בלי התעלות-שלו ובלי חשבון

הראשית של דמויות -ן בלטו במה שכינתה ברכה חבס "יערוגורדוואמנם, ברנר  3פועל חקלאי".

                                                             
 .23ארז, "בשער התקופה", ארז (עורך), ספר העליה השלישית, א, עמ'  1
 .29זעירא, קרועים אנו, עמ'  2
 .59הזז, משפט הגאולה, עמ'  3
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שמותיהם כרוכים יחדיו תדיר וקביעתו  4העליה השניה, רב הצוקים והסלעים, המעינות והפלגים".

ביטאה את  5י. ח. ברנר וא. ד. גורדון", –של ברל כצנלסון: "שני אנשים גדולים מצאתי בארץ 

אולם, למרות ההכרה   6יה השלישית שהושפעו מהם.והעלי דעתם של רבים מאנשי העלייה השנייה

עד כה   7הרווחת בקיומה של זיקה רעיונית ברורה, מתוך ניגוד ומתוך הסכמה, בין ברנר וגורדון,

חיבור  8לא נערך מחקר בהיקף מלא בו נבחנו מחשבת ברנר ומחשבת גורדון זו לצד זו וזו לאור זו.

תית בין מחשבתם של למלא את הצורך בבחינה השוואמבקש  זה, שחלק גדול ממנו הינו השוואתי,

 ברנר וגורדון.

 

 מהלך החיבור

חלקו הראשון של החיבור מוקדש לתיאור מגמות יסוד בחילון ובחילוניות בכלל ובהקשר היהודי 

בפרט. בחלק זה מוצב הבסיס התיאורטי והמתודולוגי לבחינת עמדותיהם של ברנר וגורדון ביחס 

בין הנחות היסוד ל היבטיהם הפילוסופיים, התרבותיים וההיסטוריים. ניות עלחילון ולחילו

                                                             
 .5חבס, "עם הספר", עמ'  4
יקותיאלי, שאמר: "שני אנשים -ברים דומים הביא קושניר בשם חלוץ אחר, קושה. ד103קושניר, אנשי נבו, עמ'  5

. הם טובי האנשים עכשיו בעם היהודי...", קושניר, "לזכר אחד למענם כדאי הכלישנם בארץ [...] ברנר וגורדון, 
זר שיין היה לדברי ברל כצנלסון, אליע . ההדגשה במקור.699התלושים", חבס (עורכת), ספר העליה השניה, עמ' 

התגלות ה"אדם" אחריו ביקש גורדון, והיה "שלישי לא. ד. גורדון ולי. ח. ברנר", כצנלסון, "ללא התגלות", כתבים, ד, 
. בתקופת העלייה השנייה היה המושב עין גנים "כור היתוך חברתי, אידיאולוגי ואנושי", לאור, המאבק על 249עמ' 

, ברל כצנלסון שחי בעין גנים בשכנות לברנר ולגורדון, הושפע והשפיע על . לדברי משה ברסלבסקי19הזיכרון, עמ' 
השניים והיווה את הגשר בינם ובין תנועת המון הפועלים: "ושם אתם ברנר, עם נפשו הקרועה ועם היאוש העמוק, 

ו נכון יותר שלא כל פועל יכול לשאת אותו ולעמוד בו, ושם אתם א. ד. גורדון עם נפשו המופלאה, שלא כל פועל, א
הוא כובש אז את ברנר  –ברל  –שציבור הפועלים התלוש והעצבני שחי אז מסביב, לא יכול היה להשיגה [...] והוא 

והוא כובש את א. ד. גורדון, והוא שמוצא מסילות ללב הפועלים המיואשים והתלושים אשר אינם יודעים עוד את 
וניות זו, לבין אותו קומץ פועלים המתחיל מתגבש בארץ, ואור חדש דרכם, והוא הנהו הגשר בין ברנריות זו ובין גורד

. כמובן, היו 327-328נזרע על דרך התנועה, על דרך היחיד", ברסלבסקי, "בתהייה על דמותו", שניר (עורך), ברל, עמ' 
י חדירה שהמעיטו בהערכתם של ברנר או של גורדון.  כך, למשל, לדברי אברהם שפירא, גרשם שלום "לא גילה חוש

אהרן דוד גורדון", שפירא, "המורשה כמקור לתחייה: לזהותו  –להווייתו של המופלא שבאישי העלייה השנייה 
. ש"י עגנון מנה את ברנר בין מעצבי היישוב היהודי בארץ ישראל תוך שהדגיש כי 15הרוחנית של גרשם שלום", עמ' 

ו ומדותיו חשיבותן מרובה על דרך השאלה", עגנון, "על ברל הוא אינו "מונה עמהם את אהרן דוד גורדון ז"ל שתורותי
. ועוד, לדברי דן לאור, "עגנון התוודע גם לא"ד גורדון אך בין השניים לא 150כצנלסון", שניר (עורך), ברל, עמ' 

נון, התפתחו יחסי קרבה, שכן גורדון נהג ללגלג עליו בשל מראהו המפונק והתרחקותו מעבודת האדמה", לאור, חיי עג
. וכך, למשל, לדעתו של יוסף קלויזנר לא היה ברנר אלא "פובליציסטן, מבקר, עסקן מפלגתי", קלויזנר, קיצור 63עמ' 

. לדברי אניטה שפירא, "מן השניים, גורדון וברנר, היה השני ללא ספק 181תולדות הספרות העברית החדשה, עמ' 
פה לרגשות נסתרים וביטא מה שחשבו. גורדון הבין אותם המשפיע יותר והחשוב יותר בקרב הפועלים. הוא היה ל
המשפחה, את צדיקותו. אך הוא היה חסר את יסוד 'הלב -פחות, והובן עוד פחות להם. הם אהבו בו את דמות אבי

 .58הקרוע', שחניכי הספרות הרוסית העריצו כל כך ומצאוהו בשפע אצל ברנר", שפירא, ברל, עמ' 
רדון תוארו והונצחו בדברי זיכרונות רבים, ראו למשל: ביילין, ברנר בלונדון; קושניר (עורך), דמויותיהם של ברנר וגו 6

; קושניר (עורך), גורדון; בית 191-204ברנר; כפכפי וברנר (עורכים), ברנר: עוד זכרונות; בן עזר, ברנר והערבים, עמ' 
; 172-186אחר, ראו למשל: גוברין, דבש מסלע, עמ' גורדון, רענו מורנו. דמויותיהם אף זכו לתיאור אמנותי, ספרותי ו

; הנ"ל, מאורע ברנר; הנ"ל, צריבה; דוחובני, 120-121; הנ"ל, אובד עצות, עמ' 462-487א, עמ'  הנ"ל, קריאת הדורות,
מאת  Thieves In The Night"א. ד. גורדון באספקלריה של ספרות". מעניין לציין כי בפתח חלקו הראשון של הספר 

 .1) מופיע ציטוט מדברי גורדון המכונה "חלוץ גלילי", קסטלר, גנבים בלילה, עמ' Koestlerור קסטלר (ארת
כך, למשל, לדברי שלום שטרייט, "הפגישה בין א. ד. גורדון ובין י. ח. ברנר, גרמה בלי ספק להפראה הדדית  7

[...] אך שרשי הנשמה שלהם התחתיים, ולהתעמקות מזגיהם. היו אלה אמנם שני אישים שונים איש מרעהו בתכלית 
 .167הכי עמוקים, היו ממין אחד", שטרייט, "א. ד. גורדון וי. ח. ברנר", קושניר (עורך), גורדון, עמ' 

בין היוצאים מכלל זה יש לציין את החיבורים הבאים: שביד, "התשתית הקיומית"; שביד, תולדות פילוסופיית  8
 .24-65ד, עמ'  הדת היהודית,
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שהתרחש  שבר רעיוני וקיומיהינו  החילון היהודיהחשובות לחיבור זה מוצגת בחלק זה ההנחה כי 

שבה  תנועת התחדשות יהודיתהינה  החילוניות היהודיתוכי  ,במישור החברתי ובמישור האישי

חלקו השני של החיבור  רה היהודית עוצבו תוך זיקה ליהדותם.ט והחבחייהם החילוניים של הפר

מוקדש לברנר ואילו חלקו השלישי מוקדש לגורדון. הדיון בהיבטים השונים של החילון 

שבין עמדותיהם החילוניות ובין הקשרים והחילוניות אצל ברנר וגורדון כולל בחינה של 

ת היסוד לתפיסת עולמם הכללית. על ידי הוות אתפיסותיהם האונטולוגיות והאפיסטמולוגיות המ

בחינה זו החיבור מבסס את הטענות לפיהן החילון אצל ברנר היה כרוך באונטולוגיה 

ובאפיסטמולוגיה של פירוד ומקריות, וכי גורדון תפס את החילון בתור תוצאה של כשל 

ברנר וגורדון  ן אחז.אפיסטמולוגי העומד בניגוד לאונטולוגיה ולאפיסטמולוגיה של האחדות בה

רואים את האדם כמי שעומד מול "חידת החיים" או "סוד ההוויה" ותוהה על פשר קיומו. לפי 

(האל) שאיננו,  או בעזרת  ברנר, הקיום האימננטי אינו יכול להיות מוסבר בעזרת הטרנסצנדנטי

כוחות ן שני לית, ונותר חסר פשר. האפיסטמולוגיה של גורדון הבחינה ביהרציונ קההמטאפיסי

השגה: ה"הכרה" השכלית והאנליטית, וה"חוויה" האינטואיטיבית והמאחדת. ב"חוויה" טמונה 

הוודאות בדבר אחדות היש וקיומו של "שכל נעלם" (האל) המעניק פשר לקיום. התרבות 

המודרנית החילונית מבטאת את הפרת האיזון ביו כוחות אלה ואת העדפת ה"הכרה" על פני 

 ה"חוויה". 

סוציאליסטית, -החיבור מניח כי את יחסם של ברנר וגורדון אל האידיאולוגיה הציונית לבסוף,

שהייתה האידיאולוגיה הרווחת של העלייה השנייה, יש להבין מתוך יחסם הכללי אל 

האידיאולוגיות, וכי את ביקורת האידיאולוגיות שלהם יש לבחון ביחס לתפיסתם את החילוניות. 

סוציולוגי בו התגבשו -הרקע ההיסטוריהחיבור מוקדש לבחינת  יעי שלאי לכך, חלקו הרב

עמדותיהם החילוניות של ברנר וגורדון. חלק זה עוסק בייחוד בשנים בהם חיו ופעלו ברנר וגורדון 

(תרפ"א).  1921ונרצח ביפו במאורעות שפרצו בשנת  1909ברנר עלה ארצה בשנת  בארץ ישראל:

. בשנים אלה נוצרו הקשרים 1922ממחלה קשה בשנת דגניה ומת ב 1904גורדון עלה בשנת 

החיבור בוחן הרעיוניים והאישיים ביניהם ובהן הגיעה פעילותם המחשבתית והציבורית לשיאה. 

ומשווה בין עמדותיהם של ברנר וגורדון ביחס לבעיות ושאלות קונקרטיות שהעמידה בפניהם 

יה השנייה ותחילת העלייה השלישית, ת העלימציאות החיים בארץ ישראל בתקופה הנידונה, שנו

בחינה זו מאפשרת לברר גם את ייחודיות וביחס לפולמוסים שונים בהם הם לקחו חלק. 

 עמדותיהם של ברנר וגורדון ביחס לעמדות הוגים אחרים בני הזמן.
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 חלק ראשון: חילון וחילוניות בעולם היהודי המודרני

 רניי המוד: חילון וחילוניות בעולם המערב1פרק 

 . הגדרות יסוד וטרמינולוגיה בסיסית1

), הוא התהליך שבו השתחררו Bergerתהליך החילון, לפי ההגדרה המקובלת של פיטר ברגר (

תחומים שונים בחברה ובתרבות (ההיבט הסוציולוגי) ותודעת הפרט (ההיבט הסובייקטיבי) 

 משליטתם של מוסדות וסמלים דתיים:

ומים של החברה והתרבות השתחררו משליטתם של שבו תחבחילון כוונתנו לתהליך 

מוסדות וסמלים דתיים. [...] הוא השפיע על מכלול חיי התרבות והרעיונות וניתן להבחין 

 –בו דרך התמעטות התכנים הדתיים באמנות, בפילוסופיה, בספרות וחשוב מכול 

 וז בזהבצמיחת המדע כפרספקטיבה חילונית מובהקת על העולם. יותר מכך, רמ

שלתהליך החילון יש גם היבט סובייקטיבי. כפי שיש חילון של החברה והתרבות, כך יש 

חילון של התודעה. בפשטות, הכוונה היא שהמערב המודרני הוציא מקרבו מספר הולך 

וגדל של אינדיבידואלים שמתבוננים על העולם ועל חייהם מבלי להזדקק לפרשנויות 

  9דתיות.

(דת בפרספקטיבה  Religion in Sociological Perspectiveבספרו ) Wilsonבראיין ווילסון (

סוציולוגית), הסכים עם הגדרה זו של החילון תוך שימת דגש מיוחד על השלכותיו המעשיות של 

  10החילון על החשיבה והפעולות של הפרט.

ת בין החופשי(צו כופרני) טען כי באשר הבחירה  The Heretical Imperativeפיטר ברגר בספרו 

הדת ובין החילוניות טבועה במובנה של החילוניות, הרי שגם הבוחרים בדת הינם, במובן מסוים 

(עידן חילוני)  A Secular Age) בספרו Taylorבדומה לכך, צ'רלס טיילור ( 11אך מהותי, חילונים.

יא דתית הציין כי תהליך החילון מתאר את השינוי שחל בתרבות המערבית מתרבות בה האמונה ה

בבחינת נתון ראשוני והכרחי (כמעט), לתרבות בה האמונה הדתית אינה אלא אפשרות אחת מבין 

                                                             
ההגדרה מובאת כאן בתרגום מאת שמואל פיינר, ראו: פיינר,  .108-107ברגר, תיאוריה סוציולוגית של הדת, עמ'   9

 .12שורשי החילון, עמ' 
 .149ווילסון, דת בפרספקטיבה סוציולוגית, עמ'   10
 ברגר, צו כופרני.   11
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טיילור, כאמור, עסק בהיבט זה של תזת החילון והתייחס גם   12רבות הניתנת לבחירה או לדחייה.

וא להיבטים אחרים שלה, כגון חילונו של המרחב הציבורי וירידה באמונה ובפרקטיקה הדתית. ה

גד להסבר של החילון במונחי התבונה והמדע בלבד והסביר אותו ביחס לתמונת הזהות התנ

 Sources of the Selfשפיתח בספרו  ,המורכבת של "העצמי המודרני" הנטוע כולו באימננטיות

   13(מקורות העצמי).

ועם  בהירות כללית הגוברת עם המעבר מאנגלית לעברית-הטרמינולוגיה של החילון לוקה באי

שטוש ההבחנה בין המונח "חילון" כמסמן תהליך לבין המונח "חילון" כמסמן מצב, ובין אלה ט

) מסמן את התהליך בו הופך הדתי secularizationלמונח "חילוניות". בחיבור זה, המונח "חילון" (

 דתי. מונח זה מכוון בעיקר לטיעון-דתי, או את התהליך בו נבדלים ונפרדים הדתי והלא-ללא

סוציולוגי בדבר דעיכת הדת והאמונה ודחיקתן אל מחוץ למרחב הציבורי. המונח -וריההיסט

דתי ושהיה בעבר דתי. המונח "חילוני" מסמן את -"מחולן" מסמן את מצבו של מה שהוא לא

דתי. המונח "חילוניות" -מצבו של מה שהוא לא דתי מבלי להתייחס לעברו הדתי או לא

)secularism, secularityהוויה חילונית או זהות חילונית, בתיאוריה ובפרקטיקה,  ) מסמן

 14כהשקפת עולם או כאורח חיים.

החילון ) נוצרו מרחבים סקולריים בהם התהוו והתממשו secularization( תהליך החילוןעם 

), כתבניות secularityקיומי (-) ובמישור האישיsecularismמדיני (-במישור החברתי החילוניותו

חיים.  אולוגיות, כהשקפות עולם וכאורחותיזיות, פוליטיות ותרבותיות; כאידיה מטאפחשיב

) שהוא אישי hard secularismקיימת הבחנה יסודית בין "חילון [חילוניות] קשה" (

ואינטלקטואלי יותר מאשר פוליטי או חברתי ומתייחס לתפיסת עולם רציונליסטית, 

) המתייחס soft secularism[חילוניות] רך" ( "חילוןדתית במובהק, ובין -מטריאליסטית ולא

                                                             
) את תחילת התמוטטות הדת לא hensHitc. בדומה לכך מצא כריסטופר היצ'נס (3טיילור, עידן חילוני, עמ'   12

באירוע דרמטי כלשהו אלא בתהליך בו נחשפה בהדרגתיות העובדה כי הדת הינה רק אפשרות קיום אחת מבין רבות, 
 .75היצ'נס, אלוהים אינו גדול, עמ' 

דרור: "כל -טיילור, עידן חילוני; הנ"ל, מקורות העצמי. עניין זה הובע יפה בצורה הומוריסטית על ידי יוסף אל  13
העניין עם האין אלוהים, גם זה דבר מודרני. פעם אנשים הבינו שיש אלוהים וזה היה רגיל ואף אחד לא עשה מזה 
עניין פטאלי. מהרגע שמישהו החליט שאין אלוהים, אז אלה שחושבים שיש אלוהים נהיו היסטריים. ברגע שהם נהיו 

מהיש אלוהים לכיוון האין אלוהים [...] עם השנים גם האין  היסטריים, כבר לא נעים לשבת לידם והתחילה תנועה
אלוהים נהיה די משעמם, והיום כבר לא מעניין את האנשים אם יש אלוהים או אין. היום מעניין אותם אם יפטרו 

 .35דרור, השער, עמ' -אותם או לא", אל
חיים -אידיאולוגיה. חילוניות כאורחחיים ובין חילוניות כ-ישעיהו ושרה ליבמן הבחינו בין חילוניות כאורח 14

-מתבטאת בירידה בשמירת מצוות הדת ובחוסר ידע לגבי המסורת הדתית. חילוניות כאידיאולוגיה מתבטאת באי
שמירת מצוות הדת יחד עם הגות שיטתית ובתכנית פעולה מעשית, ראו: ליבמן וליבמן (עורכים), דת ופוליטיקה, עמ' 

455-456. 
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לטווח רחב של השקפות עולם, רואה את הדת בתור עניין לגיטימי של הפרט ואינו בהכרח עוין 

 15אמונות ומוסדות דתיים.

 

 . תהליך החילון מפרספקטיבות שונות: תזת החילון והביקורת עליה2

לל נרטיבים שונים. מבין הפרספקטיבות הוא כותהליך החילון ניתן לתיאור מכמה פרספקטיבות ו

סוציולוגית והפרספקטיבה -השונות בולטות וקשורות זו בזו הפרספקטיבה ההיסטורית

 רעיונית.-ההיסטורית

רעיונית מדגיש את ההתפתחויות העיקריות שהובילו -תיאור החילון מתוך פרספקטיבה היסטורית

י פרוגל, "כהסרת מעמד הקדושה מכל ו של שלחילון המחשבה המערבית המודרנית, או בניסוח

תהליך זה מתואר, בדרך  16מושאי המחשבה של האדם ופתיחתם לחשיבה חופשית וביקורתית".

מודרנה. בין הגורמים לחילון המחשבה המערבית -כלל, החל ברנסאנס, דרך הנאורות ועד לפוסט

של המדע החדש  פתחותויש לציין במיוחד את עלייתה של הפילוסופיה הרציונליסטית, את הת

לברוך  אתיקהאימננטית המתוארת ב-ואת ביקורת המקרא. כך, תפיסת האלוהות הפילוסופית

לעמנואל  ביקורת התבונה המעשיתשפינוזה, ותפיסת האלוהות בתור צו התבונה, המתוארת ב

 17תפיסות אלה ואחרות הציעו מערכות רעיוניות חלופיות, ולעתים אף מנוגדות, לדת. -קאנט 

לדברי שמואל פיינר, התיאור הרעיוני של החילון מראה כי מעבר להקשרים ההיסטוריים,  בנוסף,

 18החילון הוא ביטוי של הרעיון ההומניסטי של ריבונותו העצמית של האדם.

                                                             
 secularismציע הגדרות מעט שונות ולפיהן: המונח ה) Dacey. אוסטין דייסי (7-1ת", עמ' קוסמין, "חילוניו 15

מתייחס להסדר הפוליטי המפריד בין כוח אזרחי וכוח אקליסטי ומעניק חופש תודעתי ומצפוני נרחב לאזרח; המונח 
secularity ) מתייחס לאדישותindifferenceדתית של האזרח; המונח -) הדתית או הלאsecularization  מתייחס

של חברות עם התגברות המודרניזציה והאורבניזציה שלהן, ראו:  secularity -וה  secularism-להתגברות של ה
    .    30דייסי, תודעה חילונית, עמ' 

 .71פרוגל, "הולדת החילוניות מתוך הפילוסופיה", עמ'  16
ברי ירמיהו יובל, מהפיכת האימננטיות של שפינוזה הניחה לד שפינוזה, אתיקה; קאנט, ביקורת התבונה המעשית. 17

הישות היחיד והכולל; ב) -את היסוד לכופרים אחרים ומשותף להם "הקשר שיטתי מוגדר: א) האימננטיות היא אופק
לכל אופן של  היא גם המקור היחיד לכל ערך ונורמה מחייבת; ג) הפנמת ההכרה הזו היא מקדמה  ותנאי הכרחי

גאולה שהאדם מסוגל להם. רעיונות 'כפירה' אחרים, שעניינם ביקורת הדת, חילוניות, שלילתה של נפש שחרור או 
 .448גוף וכיו"ב, גם הם כלולים כאן במובלע", יובל, שפינוזה וכופרים אחרים, עמ' -חסרת

א האמונה בהתאם לכך, "נקודת המוצא שביחס אליה נמדד הכרסום בדת הי .397פיינר, שורשי החילון, עמ'  18
בריבונותו של אלוהים על חיי האדם והעולם, בהשגחתו ובחסדו, המחויבות לקיים את מצוותיו ולהימנע מהאיסורים 

. לדברי ידידיה יצחקי: "חילוניות היא השקפת עולם 50שמטילה ההלכה, והחרדה מפני חטא ועונש", שם, עמ' 
מו, גופו, מעשיו ומחשבותיו, בניגוד להשקפה הדתית, המבוססת על הרעיון ההומניסטי, הרואה באדם ריבון על עול

אנושי, אלוהים, הקיים לפי תפיסתה מעבר לגבולות ההשגה -המייחסת את הריבונות על האדם ועל עולמו לגורם על
וגם: "חילוניות הומניסטית היא השקפת עולם הרואה את האדם כריבון על  .14של האדם", יצחקי, בראש גלוי, עמ' 

  .52ו, ואינה כופפת אותו לריבונות טרנסצנדנטית, ריבונות שמחוץ לעולמו של האדם", שם, עמ' עצמו ועולמ
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סוציולוגי בחן את השינויים הסוציולוגיים הכרוכים בחילון בהקשר הרחב של -המחקר ההיסטורי

), שסקר את גלגוליו ושימושיו השונים של המונח חילון Shiner( לארי שיינרהמודרניזציה. 

)secularization) :חילון במשמעות של שקיעתה 1), מצא כי הוא משמש בשש משמעויות שונות (

) מתייחס לכך שסמלים, רעיונות ומוסדות דתיים מאבדים decline of religionשל הדת (

) חילון 2יה בקיומה של חברה ללא דת. (זה יה מחשיבותם ומהשפעתם. שיאו של החילון במובן

מתייחס להתאמתה  )"conformity with "this worldבמשמעות של קונפורמיות עם העולם הזה (

טבעי אל הטבעי. שיאו של -של החברה הדתית "לעולם הזה" כשמוקד התעניינותה מוסט מן העל

הבחנתן של -ה ובאית בהווהחילון במובן זה יהיה בחברה המרוכזת כולה בהתעסקות מעשי

) חילון במשמעות של הפרדת החברה מהדת 3קבוצות דתיות מן החברה בכללותה. (

)disengagement of society from religion מתייחס להתנתקותה של החברה מן הדת ומן (

החשיבה הדתית, בכינונה העצמי של החברה בתור מציאות עצמאית והגבלת הדת לתחום החיים 

של החילון במובן זה יהיה בדת בעלת אופי מופנם לחלוטין וחסרת כל השפעה  . שיאוהפרטיים

) חילון במשמעות של שינוי מקום, או הקשר, של אמונות 4מחוץ לתחום הדתי המוגבל לה. (

) מתייחס לכך שידע, transposition of religious beliefs and institutionsומוסדות דתיים (

דתית, מאבדים את הקשרם הדתי המקורי -יים לובשים צורה לאדות דתדפוסי התנהגות ומוס

ונתפסים בהקשר אנושי. שיאו של החילון במובן זה יהיה באנתרופולוגיזציה מוחלטת של הדת 

ובחברה שתמלא בכוחות עצמה את כל הפונקציות שמילאה בעבר הדת, מהלך שהודגש במיוחד על 

עות של הסרת הקדושה מן העולם ן במשמ) חילו5ידי אמיל דורקהיים וממשיכיו. (

)desacralization of the world(  מתייחס לכך שהעולם מאבד את אופיו הקדוש כאשר האדם

סיבתית. משמעות זו פותחה והודגשה -והטבע הופכים לאובייקטים של חשיבה והפעלה רציונלית

-או  disenchantment) שדיבר על "הסרת הקסם" (Weberבמיוחד בעבודתו של מכס וובר (

elimination of magic from the world  מן העולם כעל המאפיין החשוב ביותר של החיים (

טבעי -שיאו של החילון במובן זה יהיה בעולם רציונלי לחלוטין ובחברה שבה לעל 19בעידן המודרני.

ברה ) חילון במשמעות של מעבר מחברה קדושה לח6ולמסתורין אין כל תפקיד או משמעות.  (

) מתייחס לשינוי חברתי כולל בו movement from a "sacred" to a "secular" societyלונית (חי

החברה הופכת מחברה דתית לחברה חילונית חסרת כל מחויבות לפרקטיקות ולערכים דתיים. 

                                                             
 וובר, האתיקה הפרוטסטנטית. 19
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ות שיאו של החילון במובן זה יהיה בחברה הנכונה תדיר לשינוי, שהחלטותיה ופעולותיה מבוסס

בסיכום דבריו טען שיינר כי בשל ריבוי המשמעויות של  20ליים ותועלתניים.ציונודות רעל יס

המונח חילון, ובשל ריבוי הבעיות הקשורות בכל אחת ממשמעויותיו, כדאי להחליפו במונחים 

 21אחרים כגון טרנספוזיציה, דיפרנציאציה והסרת קדושה.

יאוריות החשובות של החילון מן הת ) ערך סיסטמטיזציה של כמהTschannenאוליבייה טשנן (

דיפרנציאציה  וניסח פרדיגמה של החילון שבבסיסה שלושה אקזמפלרים מרכזיים:

)differentiation) רציונליזציה ,(rationalization) וארציות (worldliness דיפרנציאציה היא .(

רתיות. ת החבורישאר הספתהליך הבידול של הדת ומוסדותיה והגבלתם למרחב מובחן ומובדל מ

הדוגמה המובהקת לתהליך זה היא הפרדת הדת מהמדינה. רציונליזציה היא התהליך בו מוסדות 

לי על פי העקרונות האימננטיים להם, הדת מובנים ומופעלים באופן רציונהחברה בהיפרדותם מן 

הקשורים לתפקידיהם המיוחדים. ארציות היא ההשפעה החוזרת של תהליכים אלה על הדת 

ר הדת מתעניינת יותר בחיים הריאליים ופחות בטרנסצנדנטי, ומבקשת לספק לאדם ה, כאשעצמ

משען פסיכולוגי בחייו בעולם הזה במקום גאולה נפשית בעולמות אחרים. לשלושת האקזמפלרים 

הללו ישנן השלכות שונות. כתוצאה מהדיפרנציאציה מאבדת הדת מהשפעתה על היבטים שונים 

) autonomizationברתיים שונים עוברים תהליך של אוטונומיזציה (סדות חבחיי החברה, וכך מו

ומשתחררים מהשפעתה של הדת. לעניין זה ישנן שתי תוצאות מנוגדות: מצד אחד, הדת עוברת 

) ונעשית עניין הנתון לבחירה על ידי הפרט. מצד שני, הדת privatizationתהליך של הפרטה  (

) כאשר מוסדות חברתיים, ואף המדינה עצמה, הופכים generalizationעוברת תהליך של הכללה (

להיות "מקודשים" כחלק מתופעת "הדת האזרחית". כתוצאה מתהליכים אלה הדת עוברת 

). היבט זה של תהליך החילון נותח בהרחבה על ידי פיטר pluralizationתהליך של פלורליזציה (

רתי התואם את החילון התודעתי. תוך בנה חבברגר. לדבריו, התופעה המכונה פלורליזם היא מ

אנלוגיה בין הכלכלה החופשית ובין הדת, טען ברגר כי למעשה מתקיים שוק חופשי של דתות בו 

מעודדת היזמות החופשית של המוסדות הדתיים ובו המאמינים חופשיים לבחור האם ולאיזו דת 

האקזמפלרים הללו, ות של השלכות נוספ 22מתוך המגוון המוצע בפניהם ברצונם להשתייך.

החשובות במיוחד לחיבור זה, מהווים האלמנטים הבאים של החילון: ירידה בפרקטיקה הדתית 

                                                             
  .217-209שיינר, "החילון במחקר האמפירי", עמ'  20
  .251-250מובנים נוספים למונח חילון, ראו: סומרוויל, "חילון", עמ'  .220-218שם, עמ'  21
  , תיאוריה סוציולוגית של הדת, פרק שישי.ראו: ברגר 22
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(decline in practice)) קריסת השקפת העולם הדתית ,collapse of world viewאמונה -) ואי

)un-beliefעולם ). אלמנטים אלה מתייחסים לתופעה בה במישור החברתי איבדה השקפת ה

דתית מסבירותה, ובמישור הפרטי איבדו אינדיבידואלים רבים את האמונה באל. תופעה זו היא ה

תוצאה של עדיפותו של המדע על הדת  בתור כוח מסביר (מצד הרציונליזציה) או של אובדן 

 23הסבירות של הדת בסביבה פלורליסטית (מצד הדיפרנציאציה).

 God is Dead) בספרו Bruceי סטיב ברוס (על יד פרדיגמה חשובה נוספת של החילון נוסחה

) בתהליך החילון, וטען כי diversity(אלוהים מת). ברוס הדגיש את חשיבותו של אלמנט הגיוון (

ליברלי הם הגורמים העיקריים לירידה -אינדיבידואליזם, גיוון, ושוויון זכויות בהקשר דמוקרטי

 24באמונה הדתית.

המסורתיות בישראל וטען כנגד החלוקה הבינארית את  ב ידגרבחן יעק מעבר לחילוןבספרו 

חלקו הראשון של הספר כולל סקירה  25מודרניות.-חילוניות ומסורתיות-והדיכוטומית של דתיות

החילון ושל הביקורת עליה ובו הבחין ידגר בשבעה רכיבים מהותיים בנרטיב  תזתמקיפה של 

מחשיבה דוגמטית דתית), נאורות והשכלה  תרחקותהמכונן של החילון והחילוניות: רציונליות (ה

(התחקות אחר ידע ואמת שמקורם במדע ללא תלות בדת), חירות (שחרור מכבלי הדת כתנאי 

למימוש חירותו של היחיד), בידול חברתי (חלוקת עבודה המתבטאת בדחיקת הכנסייה אל מחוץ 

למרחב הפרטי), ת הדת למרחב הציבורי והפוליטי והגבלתה לענייני דת), הפרטה (הגבל

אוניברסאליות (הרעיון בדבר הרלוונטיות הכללית של תפיסת החילון האירופית), מודרניזציה 

 26וקידמה.

), ידגר הבחין בשלושה רכיבים, או טיעונים, ברעיון המכונן של Casanovaבעקבות חוזה קזנובה (

אשון נוגע לחלוקת עון הרדעיכתה של הדת: הטי סוציולוגית של החילון בדבר-התזה ההיסטורית

העבודה והבידול המאפיינים את העידן המודרני, לקריסת ההבחנה הכנסייתית המקורית בין 

התחום הדתי לתחום החילוני, ולהפרדת הדת מן המדינה. בעידן המודרני הפך המרחב הדתי 

 ורמים:למרחב אחד מבין רבים הכלול במרחב החילוני הגדול. את תהליך הבידול הניעו ארבעה ג

הרפורמציה הפרוטסטנטית, המדינה המודרנית, הקפיטליזם המודרני והמהפכה המדעית. הטיעון 

                                                             
 .189-188. על הפרדיגמה של טשנן, ראו: המילטון, סוציולוגיה של הדת, עמ' 413-395טשנן, "תזת החילון", עמ'  23
 .44-1ברוס, אלוהים מת, עמ'  24
 חילוני'".-ידגר, מעבר לחילון. ראו גם: ידגר וליבמן, "מעבר לדיכוטומיה 'דתי 25
 .19-18ר לחילון, עמ' ידגר, מעב 26
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השני, הרלוונטי במיוחד לחיבור זה, נוגע לדעיכת הדת כמערכת אמונה. העידן החילוני המודרני 

מודרני שבו בני האדם היו כולם דתיים. הדת כמערכת של אמונה -עומד מול עידן האמונה הקדם

הופכת למיותרת לנוכח החשיבה המדעית והרציונלית המאפיינת את העידן המודרני  משמעותו

 27פליטי לעניין אישי.-החילוני. הטיעון השלישי נוגע להפרטת הדת והפיכתה מעניין ציבורי

החילון  תזתתזת החילון המקובלת ספגה ביקורת רבה. חוזה קזנובה מצא כי הכשל העיקרי של 

ן התהליך ההיסטורי של החילון כשלעצמו ובין תוצאותיו הצפויות או בלת ביהוא בכך שהיא מבל

זאת ועוד, תזת החילון על ארבעת הנרטיבים שלה הינה בעייתית בעיקר בשל העובדה  28המצופות.

ערכית. -שהיא כוללת בתוכה ניתוח אמפירי, השנוי במחלוקת כשלעצמו, ועמדה אידיאולוגית

ס כי המודרניות כרוכה בדעיכתה של הדת בעוד שבעידן ון גורהנרטיב ההיסטורי של תזת החיל

מודרני היו כל בני האדם דתיים והדת מילאה תפקיד מרכזי בכל שטחי החיים. ביקורת -הטרום

מודרני היה "עידן -הנרטיב ההיסטורי של תזת החילון גורסת כי הטענה לפיה העידן הטרום

מחקרים היסטוריים מראים אלא מיתוס. אינה  המודרניהאמונה" העומד כנגד ה"עידן החילוני" 

כי בני האדם בעבר לא היו דתיים כפי שנטען, וכי עידן האמונה אינו אלא בדיה היסטורית. זאת 

דת בעידן המודרני הינה גורפת ועוד, הטענה כי קיים יחס סיבתי בין מודרניות לחילון וכי עזיבת ה

ות בטקסים דתיים משמעותה היחלשות בהשתתפה נכונה. טענה זו נשענת על ההנחה שירידה אינ

האמונה. אולם, מחקרים אמפיריים מערערים על עצם הקביעה כי חלה ירידה בהשתתפות 

בטקסים דתיים, ואילו מחקרים אחרים מערערים על המשמעות שניתנה לירידה בהשתתפות 

  29בטקסים דתיים וטוענים כי אין בה בכדי להעיד על היחלשות האמונה.

, טען קזנובה, עומדת ההנחה לפיה בעבר התקיימה תפיסה רעיוןשל החילון כ התיאורבבסיס 

שהבחין  דרנית הייתה בנויה מדואליזם כפולמו-דואליסטית של העולם. המציאות הנוצרית הפרה

בין "העולם האחר" (השמימי) ו"העולם הזה" (הארצי), ובין התחום הדתי (הכנסייה) והתחום 

עולם הזה". אותה חלוקה מבחינה מרחבית התקיימה גם מבחינה תוך "ההחילוני (הסקולום) שב

רוחני של הגאולה, העידן הזמני  -דתי-זמנית (העידן הנצחי של אלוהים, העידן הזמני ההיסטורי

כנסייה בלתי נראית, כנסייה נראית, חברה -החילוני), מבחינה כנסייתית (אסכטולוגיה-ההיסטורי

לוהים הטרנסצנדנטית, ייצוגה הארצי הכנסייתי של עיר עיר האחילונית) ומבחינה פוליטית (

האלוהים, עיר האדם). במונחים מודרניים ניתן לומר שבעבר התקיימו מציאות טבעית, מציאות 

                                                             
  .20-19שם, עמ'  27
  .19קזנובה, דתות ציבוריות, עמ'  28
   .24-22ידגר, מעבר לחילון, עמ'  29
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סימבולית. הדואליזם הכפול הזה תווך -אמפירית-טבעית-פירית ומציאות עלאמ-לא-טבעית-על

ון מתייחס לתהליך ההיסטורי שבמהלכו ן כרעיבאמצעות טבעה הסקרמנטלי של הכנסייה. החילו

הדואליזם הכפול הזה קרס: הדואליזם בין "העולם האחר" ו"העולם הזה" נותר, אך "העולם 

בתוכו.  הזה" חדל להיות דואליסטי. "העולם הזה" כולו חילוני ועל הדת למצוא את מקומה

המתקיימות במציאות חלוקה החילון הוא לבחון את מערכות הסיווג וה תזתתפקידה האנליטי של 

דואליסטית ואת התפקיד שממלאת הדת במציאות הזאת. עד כה, אנליזת הדת -החדשה הפוסט

מודרנית, שאינה -מרחב במונחים של מיקום הדת במציאות הסוציולוגית הפרה-הייתה מובנית

ירופי מאפשרת לבחון את דתיותו של הפרט החי ופועל במרחב הציבורי. כך, ההנחה כי העולם הא

מודרני היה דתי יותר מהעולם האירופי המודרני טרם הוכחה. הנחה לא מוכחת זאת -הפרה

החילון הרואות את תהליך החילון כתהליך  תזתמשמשת בסיס לכמה מהגרסאות החשובות של 

של צמצום האמונה הדתית והפרקטיקה הדתית בעולם המודרני, ויוצרות "מיתוס" לפיו 

-תית של האנושות מאמונה תפלה לתבונה, מאמונה לאיהתפתחוההיסטוריה היא התקדמות 

אמונה ומדת למדע. הסוציולוגיה של הדת, סיכם קזנובה,  צריכה לנטוש את המיתוס בדבר תהליך 

אוניברסאלי של חילון ולהמיר אותו בניתוח סוציולוגי השוואתי בין תהליכים שונים של חילון 

 30.החילון מעיקרה תזתוזאת מבלי לנטוש את 

טיב הסוציולוגי של תזת החילון טוען כי בעידן המודרני מביאים הבידול, הרציונליות והמדע הנר

לית של ל אמונה. על פי התפיסה הפונקציונפוליטי וכמערכת ש-לדעיכתה של הדת כמוסד חברתי

הדת, בעידן המודרני איבדה הדת את תפקידה כגורם מארגן, מפרש ומעצב את המציאות והפכה 

כת הדת, לפיכך, הינה תוצאה של דעיכת האמונה. התפיסה לפיה דעיכת האמונה ת. דעילמיותר

מתבטאת בירידה בהשתתפות בטקסים דתיים ומשמשת לצרכיו האמפיריים של המחקר 

הסוציולוגי של הדת, נשענת על ההנחה כי החוויה הדתית מוגבלת לתחומם של מוסדות הדת. 

ורסת כי למרות הירידה בהשתתפות בטקסים דתיים ילון גהביקורת על הנרטיב הסוציולוגי של הח

אין דעיכה של האמונה. בנוסף, הביקורת טוענת כי הפרדיגמה האירופית בה ניתן להבחין בחיבור 

 31שבין בידול ודעיכת אמונה איננה אוניברסאלית.

ם. טבעיי-הנרטיב המדעי של תזת החילון טוען כי החילון והמודרניזציה הינם תהליכים מעין

קורת על הטיעון המדעי גורסת כי במסווה של אובייקטיביות מדעית מייצרת התזה טיעונים הבי

פני  השיפוטים וההיררכיות החילוני על פוליטיים של עמדה פוליטית המעדיפה את עולם הערכים,

                                                             
  .17-13קזנובה, דתות ציבוריות, עמ'  30
 .28-24ידגר, מעבר לחילון, עמ'  31
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הדתי. כך, למשל, המיתוסים העיקריים של המערב: החילון, המודרניזציה והדמוקרטיזציה, אינם 

פילוסופי בין התיאולוגיה ובין הפילוסופיה הפוליטית של המערב. -של מאבק היסטוריתוצר  אלא

 32במאבק הפוליטי הזה נמצא, למשל, שורשו של הרעיון הפוליטי בדבר הפרדת הדת מהמדינה.

בבסיס הנרטיב הפילוסופי של תזת החילון עומדים רעיונות ההומניזם, הסובלנות והחירות. 

וסופי של תזת החילון גורסת כי החילוניות כרעיון וכפילוסופיה ב הפילהביקורת על הנרטי

 33פוליטית איננה נאמנה לערכיה שלה: להומניזם, לסובלנות ועוד.-חברתית

טען כי ההבחנה הקטגורית בין הדתי והחילוני כשני  כינון החילוניות)  בספרו Asadטלאל אסד (

החילוני קשורים זה בזה בסבך של יחסים הדתי ומרחבים המוציאים זה את זה איננה נכונה, וכי 

סוציולוגי -כך, ההבחנה הדיכוטומית בין חילון לדת מתמוטטת, והנרטיב ההיסטורי 34הדדיים.

המקובל של מודרניזציה וחילון מתערער. עוד טען אסד כי הדתי והחילוני למעשה מכוננים זה את 

 עם התהליך ההיסטורי של החילון:) שחל ideological inversionזה במעין היפוך אידיאולוגי (

התהליך ההיסטורי של החילון יצר למעשה היפוך אידיאולוגי מרתק [...] בשלב מסוים 

). תחילה ציין המונח "חילון" saeculumהיה ה"חילוני" לחלק מן השיח התיאולוגי (

)saecularisatio) את המעבר מן המעמד החוקי של חיי נזירות (regularisל מעמד ש) אל ה

ומאוחר יותר, לאחר הרפורמציה, סימן את מעברן של  –) saecularisחיי כמורה זוטרה (

קרקעות הכנסייה אל האנשים נטולי המעמד הכנסייתי [...] בשיח המודרניות מתייצג 

ה"חילוני" כקרקע שבה צמח השיח התיאולוגי כצורה של תודעה כוזבת, ושממנה 

  35רות.אל החיהשתחרר בהדרגה בעשותו את דרכו 

החילון כך שתשקף את המציאות האמפירית בה רוב  תזתחוזה קזנובה טען כי יש לנסח מחדש את 

החילון  תזתהתייחס לכאמור, הוא   36בני האדם הם הומניסטים ובה בעת גם דתיים וגם חילונים.

המאה כאל "מיתוס" ובחן מדוע איבד מיתוס זה "מאמינים" רבים כל כך בעשורים האחרונים של 

), טען קזנובה, יש deprivatization of religion(הפרטה של הדת -עשרים. לאור מגמת הדהה

החילון הקיימת אך לא בהכרח לנטוש אותה. הוא ניתח את החילון  תזתלבחון ולעצב מחדש את 

                                                             
 .33-28שם, עמ'  32
 .33שם, עמ'  33
 .34אסד, כינון החילוניות, עמ'  34
  .266שם, עמ'  35
 .38קזנובה, דתות ציבוריות,  עמ'  36
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החילון  תזת) והראה כי the secularization theory( ) וכתיאוריה סוציולוגיתconceptכרעיון (

רכבת למעשה משלוש תזות שונות שאת כל אחת מהן יש לנתח ולהעריך בנפרד: תזת כרת מוהמו

החילון כשקיעתה של הדת, תזת החילון כדיפרנציאציה (בידול) ותזת החילון כהפרטה. קזנובה 

הצביע על הבעיות הקיימות בכל אחת מן התזות וטען כי תזת החילון כדיפרנציאציה, המניחה את 

מרחב הדתי והמרחב החילוני, הינה התזה הניתנת ביותר להגנה. אולם, ה של ההיבדלותם זה מז

לתזה זאת נלוות שתי טענות שעליהן לא ניתן להגן, ולפיהן הדיפרנציאציה המודרנית מביאה 

או שהדת הציבורית בהכרח מסכנת את המבנה  ,בהכרח לדחיקה לשוליים ולהפרטה של הדת

כי המחקר הסוציולוגי של הדת זקוק לתיאוריות ה טען הבידולי של החברה המודרנית. קזנוב

טובות יותר לגבי הקשר שבין המרחב הפרטי והמרחב הציבורי, ולחשיבה מחדש על השתנות 

   37הגבולות שבין מרחבים מובחנים אלה ועל תפקידה של הדת הן בתוכם והן בעיצוב גבולותיהם.

זנובה וחוקרים אחרים) הציע שלא חוזה קעל אף הבעייתיות הרבה שבתזת החילון, פיטר ברגר (כ

סקולריזציה המפריכים אותה לכאורה יש להבין כשלב במהלך -לוותר עליה, שכן את תהליכי הדה

 38דיאלקטי.

) ביחס Jakobsen and Pellgriniלבסוף, שמואל פיינר, בהביאו את דבריהן של יקובסן ופלגריני (

, הדגיש את ההיבטים הבאים: החילוןלשימוש המתבצע במונח חילוניות בהקשר של תזת 

שחרורם של תחומי פעילות וידע אנושי מהדומיננטיות של הדת, שקיעה של אמונות ופרקטיות 

 39דתיות, הפרטה של הדת ודחיקתה מהמרחב הציבורי למרחב הפרטי של אמונה אישית.

 40להיבטים אלה בייחוד מתייחס גם חיבור זה.

 

 . מות האל3

ת האל שזור בתולדות החילון המערבי המודרני. לרעיון זה, שקיבל דבר מוהרעיון, או הטיעון, ב

את ניסוחו המובהק בהגותו של ניטשה, היסטוריה מרתקת משלו אותה סקר אבי שגיא בספרו 

. שגיא הבחין בשלושה שלבים במותו של האל: בראשון האל "אבד", בשני האל פצועי תפילה
                                                             

 .10-7שם, עמ'  37
  .2סקולריזציה, עמ' -ברגר (עורך), דה 38
 .6-5; יקובסן ופלגריני, "זמנים כאלה", עמ' 53פיינר, שורשי החילון, עמ'  39
א היקף החומר שנכתב על החילון והחילוניות הינו עצום. דומה שבדברים שהובאו לעיל יש די על מנת להוות מבו 40

לחיבור זה שעניינו החילון והחילוניות במחשבתם ובחייהם של ברנר וגורדון. לסקירות נוספות של החילון והחילוניות, 
בדגש על תזת החילון, ראו למשל: המילטון, סוציולוגיה של הדת; סוואטוס וכריסטיאנו, סוציולוגיה של הדת, הנ"ל, 

  פישר, "חילון וחילוניות". "תיאוריית החילון"; דייווי, סוציולוגיה של הדת;
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. עם אובדנו המוחלט של האל בידי האדם, "נרצח""מת", ואילו בשלב השלישי והסופי האל 

  41רוצחו, תופס האדם את מקום האל בהיסטוריה ובתרבות.

כאמור, ניטשה לא המציא את הרעיון בדבר מות האל אולם, כדבריה של אילנה המרמן, הוא היה 

להוגה הראשון שתפס "את מלוא ההשלכות התיאורטיות והמעשיות של האתיאיזם המודרני" 

את ביטויו הראשון והמובהק קיבל  42והחירות הניתנות לאדם עם מותו של אלוהים.סמכות ושל ה

שמפאת חשיבותו מובא  המדע העליזרעיון זה בניסוחו הניטשאני בדבריו של המשוגע בקטע מתוך 

 כאן כמעט במלואו:

האם לא שמעתם על המשוגע ההוא שבאור הבוקר הדליק פנס, רץ אל  – .האיש המשוגע

מאחר  –הרף: "אני מחפש את אלוהים! אני מחפש את אלוהים!"  עק בליהשוק וצ

שבאותה שעה בדיוק עמדו להם שם רבים מאלה שאינם מאמינים באלוהים, עורר האיש 

צחוק גדול. מה, האם הלך לאיבוד? שאל אחד מהם. האם תעה בדרך כילד קטן? שאל 

צחקו כולם יחד צעקו ואחר. ואולי הוא מתחבא? האם הוא מפחד מאיתנו? [...] כך 

בערבוביה. האיש המשוגע קפץ והתערבב בקהלם ונקב אותם במבטיו. "לאן פנה 

אתם ואני! כולנו רוצחיו! אבל איך  – הרגנו אותואלוהים?" קרא, "אני אגיד לכם לאן! 

עשינו זאת? איך הצלחנו לשתות את הים עד תומו? מי נתן לנו את הספוג למחות בו את 

ה עשינו כאשר התרנו את הארץ הזאת משמשה? לאן היא נעה קצה? מהאופק מקצה ועד 

מטה? ואחורה -עכשיו? לאן נעים אנו? הלאה מן השמשות כולן? האין אנו צונחים מטה

כלום -והצדה וקדימה, לכל עבר? היש עוד למעלה ולמטה? האין אנו תועים כבלא

הלילה יורד כל האין  אינסופי? האין החלל הריק נושף עלינו? האם לא נהיה קר יותר?

הזמן, עוד ועוד לילה? האין צורך להדליק פנסים בבוקר? האם עדיין איננו שומעים כלל 

את שאון הקברנים הקוברים את אלוהים? האם עדיין איננו מריחים כלל את הריקבון 

גם אלים נרקבים! אלוהים מת! מת ולא יחיה עוד! ואנחנו הרגנו אותו! במה  –האלוהי? 

בני רוצחים שכמונו? הקדוש והעצום מכל מה שהיה בעולם עד כה שתת וצחים נתנחם, ר

מי ימחה את הדם הזה מעלינו? באילו מים ניטהר? אילו טקסי  -דם למוות תחת סכינינו, 

כפרה, אילו משחקים קדושים יהיה עלינו להמציא? האין גודל המעשה הזה גדול לנו מדי? 

די להיות ראויים לו? מעולם עוד לא נעשה ולו כ האין אנו עצמנו חייבים להיות לאלים?

וכל מה שייוולד אחרינו יהיה שייך, מכוח המעשה הזה, להיסטוריה  -מעשה גדול מזה, 

                                                             
  שגיא, פצועי תפילה, פרק שני. ראו גם, למשל: דפורטר, מות האל.  41
  . 40-39: ניטשה, כה אמר זרתוסתרה, עמ' כה אמר זרתוסתרהראו בהקדמה מאת אילנה המרמן לתרגומה לספר  42
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כאן השתתק האיש המשוגע ושב והסתכל  –נעלה מכל היסטוריה שהיתה עד כה!" 

נס ה, והפבמאזיניו: גם הם שתקו והביטו עליו תוהים ובוהים. בסוף השליך את פנסו ארצ

התנפץ לרסיסים וכבה. ואז אמר: "הקדמתי לבוא, עוד לא בא זמני. המאורע הכביר הזה 

בני האדם עדיין לא שמעו את שמעו [...] המעשה הזה עודנו רחוק  -עודנו בדרך, נודד, 

ועוד מספרים שבאותו  –" ואף על פי כן הלוא עשוהו! -מהם יותר מן הרחוקים בכוכבים, 

משוגע לכנסיות אחדות והתחיל מתפלל בהן את תפילת האיש היום עצמו התפרץ 

האשכבה לאלוהים. וכאשר הוציאוהו החוצה ותבעו ממנו הסברים, לא היה בפיו אלא 

מענה אחד שוב ושוב: "הרי הכנסיות האלה, מה הן עכשיו עוד אם לא קבריו ומצבותיו של 

    43אלוהים?"

ידה בעבור האדם, של אובדן אוריינטציה, ות מחרהאל, אם כן, נרצח ומותו הוא אירוע בעל משמע

ושל שינוי סדרי בראשית. לדברי אמיל פקנהיים, אירוע זה הוא קו שבר בהיסטוריה שלאחריו 

"האלוהים נמוג אל תוך פנימיותו של האדם, בהניחו אותו לנצח הן חסר אלוהים והן בעל חירות 

מור, עם מות האל האדם עשוי כא 44ש.חדשה לחלוטין", ושבעקבותיו נוצרה חילוניות מסוג חד

להפוך בעצמו לאל, או לחילופין, להיקלע אל תוך תחושת אימה משתקת ואף אל מוות. עניין זה 

 לדוסטוייבסקי: שדיםמקבל ביטוי ספרותי נהדר בדבריו של קירילוב ב

אני לא תופש, איך עד עכשיו היה האתאיסט מסוגל לדעת שאין אלוהים, ולא לשלוח יד  

ומיד! להכיר שאין אלוהים, ולא להכיר באותו רגע שהוא עצמו היה לאלוהים ו תכף בנפש

זאת סכלות, כי אחרת אתה מוכרח לשלוח יד בנפשך. אם אתה מכיר בזה, אתה המלך,   –

וכבר לא תשלח יד בנפשך אלא תחיה על פסגת התהילה. אבל רק אחד, הראשון, הוא 

ום ויוכיח? זה אני שאהיה מוכרח להרוג מי יק מוכרח להרוג את עצמו במו ידיו, כי אחרת

כורחי ואומלל, כיוון שאני -את עצמי, כדי לקום ולהוכיח. אני עדיין רק אלוהים בעל

מוכרח להכריז על פריקת עול [...] אני נורא אומלל כי אני נורא פוחד. הפחד הוא קללתו 

ין. אני אתחיל, ני מאמשל האדם... אבל אני אכריז על פריקת עול, אני חייב להאמין שאי

                                                             
. 41-40כה אמר זרתוסתרה, עמ' . מובא כאן בתרגום מאת אילנה המרמן: ניטשה, 125ניטשה, המדע העליז, קטע  43

 ההדגשה במקור.
. לפי פקנהיים, החילוניות שבעקבות מות האלוהים של ניטשה היא "אתגר 49פקנהיים, על אמונה והיסטוריה, עמ'  44

דתי" וזאת בשונה מהחילוניות שנוצרה בהשפעת המדע: "הרדוקציוניזם הסובייקטיביסטי מבטל את ההשערה על 
זם של ניטשה גובר על האלוהים עצמו. ההשערה על קיום האל היא השלך סופי, כוזב תמיד קיום אלוהים; האתיאי

, שהיה אמיתי כל אינסופיופרי של בורות, או של אמונה תפלה או של נברוזה בלבד; האלוהים של ניטשה הוא השלך 
. בחילוניות על שתי עולמית, שעה שהאמת נעשית אנאכרוניסטית-עוד התקיים, והוא מחולל תמורה היסטורית כלל

צורותיה נשלל מעמדו של אלוהים כאחר. אלא שבמקרה הראשון אחרות זו מעולם לא היתה אותנטית, ואילו במקרה 
השני היא היתה אותנטית כל עוד הוסיפה להתקיים; במקרה האחד אין לשלילה כל תוצאות, ואילו במקרה השני 

רושה חיוב אלוהותו בכוח של האנושי. בקצרה, הרדוקציוניזם השלילה היא גם חיוב, שכן שלילת האלוהים כאחר פי
הסובייקטיביסטי הוא הרס הדת, בלא שתהא לו שום השפעה של ממש על אורח החשיבה הדתי. האתיאיזם של 

 ניטשה הוא דת מתחרה חדשה, ולהטה ועצמתה שווים לאלה של הדת הישנה", שם, שם. ההדגשה במקור.
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האדם, וכבר בדור הבא -ואסיים, ואפתח את השער. ואגאל.  דבר זה לבדו יגאל את כל בני

ישנה את דמותם הפיסית; מאחר שבהתגלמותם הגופנית הנוכחית, לפי מיטב הבנתי, לא 

יוכל האדם לחיות בשום פנים ללא אלוהים הישן [...] סימנה של האלוהות שלי הוא 

הציות שלי ואת חירותי -הרצון! ורק בכך אוכל להפגין את עיקר אי וחופש פריקת העול

הציות -החדשה והנוראה. שכן היא נוראה מאוד. אני הורג את עצמי כדי להפגין את אי

 45ואת חירותי הנוראה החדשה.

כפי שנראה בחלקיו הבאים של החיבור, רעיון מות האל העסיק את ברנר וגורדון ושניהם נדרשו לו 

ברנר התייחס לרעיון זה בחיוב והעניק לו אינטרפרטציה משלו לפיה לא האל, שמעולם ביהם. בכת

לא היה קיים, הוא שמת עם תהליך החילון אלא האידיאה האלוהית שהתיימרה להיות האידיאה 

של המוחלט היא שמתה. במות אידיאה זו בדין הוא שימותו גם שאר האידיאות והאידיאולוגיות 

טענתן לאמת מוחלטת. לעומתו, גורדון התייחס לרעיון זה בשלילה ליפה בהמתיימרות להח

מוחלטת וסבר כי הטענה לפיה האל מת, כמו הטענה לפיה הדת מתה, נובעות שתיהן מתפיסה 

 טעית לגבי מהותם של האל ושל הדת.מו

 

 . דתיות וחילוניות: ההתמודדות עם מות האל ועם אובדן הדת בעולם המודרני4

ת בימי הביניים ניסו להצדיק את דתם שלהם ולהראות את אמיתותה. לעומת של הד הפילוסופים

זאת, על פי יוליוס גוטמן, הפילוסופיה של הדת בעת החדשה עסקה בשאלה "למהות הדת כתחום" 

כך להבנת יחסה אל כל -ידי-ומגמתה הייתה להבין את הדת "כתופעה נתונה של הרוח, ועל

ושג דת כמשותף לכל הדתות קיימת ההנחה כי ישנו דבר סוד המהתחומים האחרים שבחיים". בי

המאחד את הדתות, כי קיימת תודעה דתית שלצד התודעה המוסרית או האסתטית הינה גילוי 

בהתאמה לכך, כשם שבימי הביניים עסקו בבירורה של דת אחת  46מגילויי התודעה האנושית.

ית כופרת, כך בעת המודרנית ה אנוששנתפסה כאמיתית בעוד ששאר הדתות נתפסו כפרי מחשב

לפי גוטמן,   47המושג דת מקיף את כל הדתות ואילו הכפירה מכוונת כנגד כל הדתות כולן.

הקשיים העומדים בפני חוקר הדת עומדים גם בפני חוקר החילוניות. כשם שכדי לנתח את הדת 

יש לדעת את  לוניותיש לדעת את מהותה וכדי לדעת את מהותה יש לנתחה, כך כדי לנתח את החי

                                                             
 .502-015דוסטוייבסקי, שדים, עמ'  45
  .12-11גוטמן, הפילוסופיה של הדת, עמ'  46
 .275, עמ' 20-שביד, תולדות ההגות היהודית במאה ה 47
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מהותה וכדי לדעת את מהותה יש לנתחה. בנוסף, בפני חוקר החילוניות, כבפני חוקר הדת, עומד 

הקושי שבקשרים הסבוכים בין היסוד הדתי והיסוד החילוני, ובין יסודות אחרים בתופעות 

 48ההיסטוריות של הדת והחילוניות.

ף לדתות הוא הקשר עם "הנצחי", המשות ) מצא כי הדברZaehnerכך, למשל, ר. ק. זאהנר  (

כלומר עם ישות נצחית שמחוץ לאדם. ישות זו עשויה להיות אלוהים אולם לא בהכרח. כך, למשל, 

בבודהיזם הפרימיטיבי שהינו דת שאיננה כוללת אמונה באלוהים או במוחלט. לדבריו, אובדן 

ש מושא אחר וניתן כא יבקהאמונה אין משמעותו אובדן האינסטינקט הדתי. האינסטינקט שדו

לראות את  פסיכולוגיית המעמקים של יונג ואת הקומוניזם בתור התגלמויות מודרניות של 

 49האינסטינקט הדתי.

הגישה הפונקציונליסטית בסוציולוגיה של הדת  50ניתן להבחין בכמה גישות יסוד ביחס לדת.

ת של אמונות כ"מערכמזוהה יותר מכל עם עבודתו של אמיל דורקהיים שהגדיר את הדת 

טבעיים הנתפסים כקדושים, והמלכדים את -ומנהגים, המתייחסים לישויות או לכוחות על

כך, לדת שמור תפקיד מרכזי ביצירת חברה המלוכדת סביב  51המאמינים לקהילה מוסרית אחת".

 אמונות וערכי מוסר משותפים שבין חבריה קיימת סולידריות.

המדגישה גם היא את היבטה התפקודי של הדת ורואה  ל הדת,גישת הקונפליקט בסוציולוגיה ש

אותה כמיסטיפיקציה המשרתת את האינטרסים של קבוצה מסוימת, מזוהה יותר מכל עם הגותו 

של קרל מרקס שקבע כי הדת "היא האופיום של ההמונים". בתור שכזאת הדת מהווה סוג של 

 "תודעה כוזבת" ומשמשת ככלי לדיכוי. לדבריו:

ים הם בו בזמן הביטוי ללחץ אמיתי וגם המחאה כנגד לחץ אמיתי. הדת ים הדתהלחצי

היא אנחת היצור המדוכא, לבו של עולם נטול לב, בדיוק כמו שהיא רוח המצב חסר 

הרוחניות. היא האופיום של ההמונים. הוקעת הדת כמקור האושר האשלייתי של 

אשליות בנוגע למצבם ר על הההמונים נדרשת כדי שישיגו אושר אמיתי. הדרישה לוות

                                                             
  .13גוטמן, הפילוסופיה של הדת, עמ'  48
  זאהנר, "בודהא חדש וטאו חדש". 49
נות של הדת, ראו . על הגדרות שונות לדת ותיאוריות שו169-159ראו: סוקר וליאון, "הסוציולוגיה של החילון", עמ'  50

  למשל: קלרק וביירן, דת.
  .44דורקהיים, החיים הדתיים, עמ'  51
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היא הדרישה לוותר על מצב שבו נדרשות אשליות. הביקורת על הדת היא לפיכך 

 52בתמציתה ביקורת על עמק הבכא, שהילתו היא הדת.

הגישה הפרשנית לדת, שיסודה בעבודתו של מכס וובר, מתמקדת במשמעותה של הדת עבור 

צמה מתוך הנחה כי הדת, על מרכיביה ת כשלעמאמיניה. גישה זו מבקשת להבין את התופעה הדתי

 53השונים, מהווה מערכת חברתית יסודית שבאמצעותה מעניק האדם משמעות לעולמו ולחייו.

(המבנה  The Social Construction of Reality) בספרם Luckmannפיטר ברגר ותומס לוקמן (

תי היסודי: ך החברהחברתי של המציאות) הבחינו בשלושה שלבים בדיאלקטיקה של התהלי

). על ידי internalization) והפנמה (objectivation), אובייקטיביזציה (externalizationהחצנה (

 Religionתהליך רב שלבי זה בונה החברה ומסדרת את העולם הממשי (המציאות). ברגר, בספרו 

in Sociological Perspective שתהליך זה  שבעוד (תיאוריה סוציולוגית של הדת), הוסיף על כך

של בניין העולם הממשי מתרחש, הרי שהדת בונה את עולם הקדושה. כך, לדת תפקיד חשוב 

) ומעניק canopyבבניין העולם האנושי מכיוון שעולם הקדושה חופף ומגן על המציאות כחופה (

מובן לה לגיטימציה, משמעות וסדר טרנסצנדנטי. כך, גורל הסדר החברתי כרוך בגורל הדת ולכן 

) של החברה credibilityם מדוע הפלורליזם והחילון מערערים על מהימנותה וסבירותה (ג

 54המערבית כפי שהתגבשה.

בהתאמה כמעט גמורה למשמעויות השונות המיוחסות לדת ניתן להבחין בין שלוש עמדות 

 55עיקריות בהתמודדות עם אובדן האל והדת בעולם המודרני.

ות לדת. זוהי חירות שלילית בעיקרה המתבטאת בצורותיה ת חלופעמדה אחת מעלה חירות נטול

הקיצוניות בניהיליזם ובאסקפיזם. בהקשר זה יש לציין את הרדוקציה של התיאולוגיה 

 The Essence of Christianity -לאנתרופולוגיה שערך לודוויג פוייארבך בכמה מחיבוריו, בעיקר ב 

המהלך  56(הרצאות על מהות הדת). of Religion ssenceLectures on the E –(מהות הנצרות) וב 

                                                             
 .65מרקס, כתבי שחרות, עמ'  52
 וובר, האתיקה הפרוטסטנטית; הנ"ל, כלכלה וחברה. 53
ברגר ולוקמן, המבנה החברתי של המציאות; ברגר, תיאוריה סוציולוגית של הדת, פרק ראשון. ראו גם: דוריאן,  54

 .31-32, עמ' "ברגר"
 .41-23עמ'  חפץ, חסד חילוני,-ראו: פריבך 55
) והכרת מהותה של הדת 270(פוייארבך, מהות הנצרות, עמ'  "The secret of theology is anthropology"לדבריו,  56

 to transform theologians into anthropologists, lovers of God into lovers of man, candidates"תאפשר: 
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המתבצע אצלו הוא מעבר משולש מן הגילוי אל המגלה, מעבר המתחיל באל, עובר לתבונה 

ומסתיים באדם. כך, הדת כתופעה היסטורית תרבותית היא האמצעי המתודי להבנת האדם, יוצר 

וקציה הפסיכואנליטית של הדת את הרדעוד יש לציין  57הדת, ומן הגילוי ניתן ללמוד על המגלה.

 שערך זיגמונד פרויד שראה בדת "נוירוזה" לה עתידה האנושות להפנות עורף:

אנושית, וכמו זו של הילד, מקורה בתסביך -אפשר לראות בדת נוירוזה כפייתית כלל

פי תפיסה זו רשאים אנו לחזות מראש, כי אין מנוס -אדיפוס, כלומר ביחס לאב. על

, ממש כשם שתהליך הגידול וההתבגרות גזרת גורל הוא לילד, וכי אנו רף לדתמפניית עו

  58שרויים כיום בעיצומו של שלב זה בהתפתחות האנושית.

עמדה שנייה מעלה חלופות רליגיוזיות לדת. זוהי חירות שלילית מן הדת והאל לצד חירות חיובית 

(העשויים להיכלל גם בקבוצה קסיזם לרעיונות חדשים כגון הרוחניות המודרנית, הלאומנות והמר

הבאה). בהקשר זה יש לציין את ההגדרה הפונקציונלית של דורקהיים לדת בתור מערכת רעיונית 

המפרשת ומעצבת את הזהות הקולקטיבית של הקבוצה ושל הפרטים המרכיבים אותה. על בסיס 

מודרנית, כאשר רחית" רעיונותיו של דורקהיים התפתחו התיאוריות שהבחינו בקיומה של "דת אז

המרקסיזם הוא דוגמה בולטת לפילוסופיה חילונית מטריאליסטית שניתן לראותה בתור "דת 

  59אזרחית".

עמדה שלישית מעלה חלופה אתית חיובית לדת. בקבוצה זו נמצא ההומניזם החילוני של 

שלחם ילוני ח-האקזיסטנציאליזם ההומניסטיהרנסאנס, הנאורות ואילך. בהקשר זה יש לציין את 

 60"בכלליות על כל צורות הופעתה" ושנקודת המוצא שלו הוא "האדם באשר הוא פרט בודד",

), כאשר אתוס האמת והתבונה, כמו גם האתוס הדתי, voidוהתגבש בתוך הקשר זה של ריק (

 61חדלו מלהוות סמכות כלפי רבים ונעשו ניסיונות למציאת אתוס חלופי.

 

 

                                                                                                                                                                               
for the next world into citizens of this world, religious and political flunkeys of heavenly monarchs and 

lords into self-reliant citizens of the earth"  '23(הנ"ל, הרצאות על מהותה של הדת, עמ.( 
 .18-14ראו: רוטנשטרייך, יסודות הפילוסופיה של מרכס, עמ'  57
                                                     .64יד, התרבות והדת, עמ' פרו 58
 .73-69דורקהיים, החיים הדתיים. על "דת אזרחית", ראו למשל: המילטון, סוציולוגיה של הדת, עמ'   59
 .8-7סיגד, אקסיסטנציאליזם, עמ'  60
 .2-1פרקים  ראו: גולומב, אביר האמונה או גיבור הכפירה?, 61
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 יהודי המודרניהקשר ה: חילון וחילוניות ב2פרק 

 . תגובות יהודיות למודרנה: השכלה, אורתודוכסיה ולאומיות1

 במשך שנים רבות היהדות:

לא היתה רק דת, אלא סימלה מסגרת ומהות מורכבות הרבה יותר. היהדות היתה שונה 

מן הדתות האחרות של ימי הביניים והזמן החדש בכך שהיא היתה דת של עם אחד, 

אמונה ומאורח חיים דתי, ומהגדרה עצמית של היהודים כעם. רכבת מלאמור, מהות המו

מי שראה את עצמו יהודי על פי דתו, שייך בכך את עצמו גם לעם היהודי, ולהיפך, מי 

שהיה בן לעם היהודי, קיבל בכך על עצמו גם את הדת היהודית. במשך מאות שנים לא 

 62היתה אפשרות אחרת להיות יהודי.

ית. כדברי שמואל פיינר, "תהליך נטישתה של הדת היהודית כאורח המודרנכל זה השתנה בעת 

ותהליך זה קשור בקשר הדוק  63חיים ואובדן האמונה הדתית הם לב לבו של החילון היהודי",

 למודרניות ולתגובות לה.

ישראל ברטל הבחין בשלוש תגובות עיקריות למודרנה במזרח אירופה: ההשכלה, האורתודוכסיה 

דית החדשה. אתגר המודרנה חדר לתודעתם של יהודי מזרח אירופה קרוב לסופה ת היהווהלאומיו

אירופית היו -) ועל אף שרעיונות ההשכלה המערב18-של מלכות פולין העצמאית (סוף המאה ה

כבר מוכרים במזרח אירופה, האיום שהיוותה ההשכלה על עקרונות המורשת היהודית, ערכיה 

. האיום היה בראש ובראשונה איום מוסדי 19-ע המאה הב לאמצותרבותה, הוכר שם רק קרו

שהתבטא בשינויים בסמכותה של הקהילה היהודית ובירידת כוחם של מוסדות האוטונומיה 

היהודית. עם חלוקת פולין התרחשו בחברה היהודית שינויים מוסדיים רבים: הקשר שבין 

ו המדינית. הרפורמות משמעותהאליטות היהודיות והאליטות הפולניות נחלש ואיבד את 

המנהליות לגבי היהודים, שהיו אמורות לשלבם בתוך "מדינת המעמדות" כחלק מהמעמד 

העירוני, הביאו לביטול החברה היהודית כגוף עצמאי. כך, היהודים חדלו להוות בעיני השלטונות 

 64"אומה נבדלת" והפכו ל"נתינים בעלי דת נפרדת".

                                                             
 .17יצחקי, בראש גלוי, עמ'  62
 .49פיינר, שורשי החילון, עמ'  63
  .22-21ברטל, "תגובות למודרנה במזרח אירופה", עמ'  64
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קיימה החברה היהודית מכלול של מערכות  19-הלך המאה הים. במלתהליך זה היו גורמים מעכב

קהילתיות, -חברתיות שהחליפו את הקורפורציה הישנה: התנועה החסידית, מוסד הישיבות העל

וה"חברה" שהחליפה את ה"קהל". יסוד הכוח והאוטוריטה של מוסדות אלה יסודם בדת וכך, 

מבלי לעבור משבר של חילון והפכו  הישנה מוסדות אלה מילאו את מקומה של החברה היהודית

לארגון בעל אופי מודרני מבלי להזדקק למהפכה. החיים המסורתיים התקיימו, אפוא, בצורה 

אלטרנטיווית לצדה של המדינה וקיום המסגרות הנבדלות הביא לתודעת זהות נפרדת ומיוחדת 

וגרפים של האזור, ם והדמבקרב יהודי מזרח אירופה. סיבה נוספת לכך נמצאה בתנאים האתניי

כאשר בעת התעוררות הלאומיות במזרח אירופה ניתן היה לראות ביהודים קבוצה נבדלת, 

שכמעט לא השתנתה על אף שינויי הגבולות שבעבר. סיבות אלה קיבלו חיזוק עם הופעתה של 

בת האנטישמיות המודרנית במזרח אירופה עד שגם חובת החינוך בבתי הספר הממשלתיים וגם חו

 65ות בצבא לא הביאו לשינוי ממשי באופייה של החברה היהודית.השר

החלה החברה היהודית לשנות את אופייה וזאת בעקבות  19-רק במחצית השנייה של המאה ה

גורמים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים, בהם עליית הקפיטליזם, העיור והתיעוש, שהביאו 

על המסגרות החברתיות המאגדות. התחולל וצמתם לפגיעה במוסדות החברה המסורתית וגברו בע

תהליך של התפוררות המונית בחברה שהתבטא גם באובדן הסמכות של המסורת בשכבות 

נרחבות, ובמקביל הלכה והתבססה שכבה חברתית שניתקה את עצמה מן ההוויה המסורתית. 

מודרנית ונות הבאופן דיאלקטי, החשת תהליכי המודרנה השפיעה גם בצורה הפוכה כאשר העית

והתחבורה המשופרת סייעו לחיזוק הקשרים שבין הקהילות השונות, ואילו העיור ההמוני הבליט 

  66את נוכחותם המסיבית של היהודים כקבוצה נבדלת.

התנועות שהגיבו ראשונות לאתגר שהציבה המודרנה בפני החיים היהודיים היו ההשכלה, 

גרמנית הרדיקלית, שהורכבה מעילית שכלה הוהאורתודוכסיה שצמחה כתגובת נגד לה. הה

כלכלית ואינטלקטואלית, דגלה בהסתגלותה של החברה היהודית לרוח הזמן מבחינה מדינית 

חייה. ההשכלה המתונה, שכללה בעיקר את האינטלקטואלים, דגלה -וחברתית ומבחינת אורחות

ען ברטל, בתנועת כך, ט בתיקון החברה היהודית יחד עם השמירה על ייחודה הלשוני והתרבותי.

ההשכלה מראשיתה היה "מרכיב אורתודוכסי" שדגל בהתגוננות תוך הסתגלות מבוקרת כלפי 

המודרנה. האורתודוכסיה בגרמניה, שקמה בתגובה לניסיונות לתיקון הפולחן הדתי ושינוי סדרי 

ל החיים הדתי לדרישות המדינה ולרוח הזמן תוך ויתור ע-התפילה, שאפה להתאמת אורח

                                                             
 .25-22שם, עמ'  65
  .26-25שם, עמ'  66
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לא דיברה על ביטול  אירופה ליות של חיי הקהילה המסורתית. תנועת ההשכלה במזרחאהטוט

לא. היא דגלה בהתקרבות, ולא -הקיום היהודי המיוחד ועל הפיכת היהודים לעדה דתית ותו

בהתמזגות, של החברה היהודית לחברה הכללית; בהשתלבות מבוקרת במדינה תוך שמירת 

ודוכסיה במזרח אירופה קמה בתגובה לדרישה לשינוי הפעילות האורת הייחוד הלשוני והתרבותי.

ליות של חיי הקהילה ללא הפרדת הדת מן החיים אית והכלכלית ונאבקה לשמר את הטוטהחברת

 67בכללותם, כלומר לשמר את אותן מסגרות חברתיות אלטרנטיוויות שהוזכרו לעיל.

ן ולא ענו על אתגר המודרנה של לתקופתברטל טען כי שתי התנועות היו אנכרוניסטיות ביחס 

, שהכיל איומים על הקיום היהודי הנפרד, בתוכם: דיסאינטגרציה של החברה 19-אמצע המאה ה

בשל התערערות הסמכות המסורתית, מצוקה כלכלית ופערי מעמדות, פגיעות פיסיות ביהודים 

של ההשכלה ושל וניזם והגירה מסיבית.  הלאומיות היהודית המודרנית ביקשה להתנער מהאנכר

האורתודוכסיה ולתת מענה לבעיות הקונקרטיות שהעלתה מציאות החיים המודרניים. בתודעתה 

של ההשכלה המתונה שהכילה מגמות לאומיות התרחש חילון מושגים, ערכים וסמלים דתיים, 

ומי וכך דיברה התנועה הלאומית להמוני החברה המסורתית. הלאומיות חייבה את הקיום האוטונ

הודי והעלתה את הצורך לתקנו ולהפכו לאקטיבי, בין היתר על ידי פוליטיזציה של החיים הי

החברתיים. לעליית הלאומיות הגיבה האורתודוכסיה בהתנגדות מתוך תחושה שמדובר בהשכלה 

 68מוסווית המציעה נוסחה אלטרנטיבית לקיום היהודי המסורתי.

ר וגורדון וחשבונם עם הדת היהודית נעשה, של ברנהיהדות האורתודוכסית הייתה בית גידולם 

באופן בלעדי כמעט, ביחס ליהדות האורתודוכסית. לפיכך, מן הראוי להרחיב מעט בנוגע לתופעה 

 המכונה אורתודוכסיה יהודית ביחסה למודרנה.

התפיסה לפיה האורתודוכסיה היהודית הינה תגובה למודרנה, כלומר תגובה לתמורות חיצוניות 

(לצד  של יעקב כ"ץנידונה לעומק בעבודותיו תחות אימננטית של העבר המסורתי, נה התפואינ

. לדבריו, "טענתם של האורתודוקסים שאין הם אלא מגיני היהדות האמיתית עתיקת אחרים)

לדברי שלום רוזנברג, תפיסה זו שהייתה למוסכמה המקובלת במחקר על  69היומין היא בדיה".

כך: זהו שבר היסטורי בין מסורת ומודרניות המתבטא בממד סיכום ניתנת ל ,האורתודוכסיה

האובייקטיבי ובממד הסובייקטיבי. האורתודוכסיה, על פי תודעתה העצמית, הינה ניסיון להוות 

                                                             
 .28-26שם, עמ'  67
 .32-28שם, עמ'  68
בהקשר זה יש לציין את  .. ראו גם: הנ"ל, ההלכה במיצר90כ"ץ, "אורתודוכסיה בפרספקטיבה היסטורית", עמ'  69

 עבודותיו של משה סמט, למשל: סמט, החדש אסור מן התורה.
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המשך אובייקטיבי של חברת העבר המסורתית. תודעה זאת עצמה הופכת את האורתודוכסיה 

מימה" ואיננה רפלקטיבית, ולכן היא "תלתנועה מודרנית מכיוון שהחברה המסורתית 

האורתודוכסיה איננה המשך למסורת בממד הסובייקטיבי. כך, תודעתה העצמית של 

האורתודוכסיה הינה למעשה "תודעה כוזבת" והצורך של האורתודוכסיה להצדיק את עצמה 

 70מוציא אותה מתוך אותו רצף מסורתי שבתוכו היא טוענת להימצא.

חקר לבחון מחדש את התפיסה המקובלת שתוארה כאן וחקר החל המבעשורים האחרונים 

בהמשך החיבור  71האורתודוכסיה התרחב מבחינות שונות: גיאוגרפית, סוציולוגית והיסטורית.

נראה כי הרחבת המחקר נמצאת מועילה לבחינת החילוניות בכלל ולבחינת החילוניות אצל גורדון 

 בפרט.

 

 תחדשות. חילון וחילוניות כתלישות וה2

על אף הדומות הכללית שבין תהליכי החילון הכללי ותהליכי החילון היהודי, קיימים ביניהם  

שמומנט השבר בחילון  בעקבות פיטר ברגר, חשוב לציין שתי סיבות לכך 72הבדלים חשובים.

ראשית, בגלל חשיבותה היתרה של הפרקטיקה  היהודי היה גדול יותר מזה שבחילון הכללי:

קטרינה הדתית ביהדות, הירידה בקיום הפרקטיקה הדתית כחלק מהחילון ני הדוהדתית על פ

היהודי הובנה כהתקוממות נגד הדת יותר מאשר בחילון הכללי. שנית, ערעור הזיקה ההיסטורית 

הביא לכך שהחילון היהודי היווה  ,שנגרם מכוח אלמנט הדיפרנציאציה ,בין הדת והלאום ביהדות

את ועוד, לפי אליעזר שביד, "בכפירה המודרנית, דווקא מפני ז 73ית.משבר בעצם הזהות היהוד

שהיא באה לערער את האמונה הדתית בתור שכזאת, תימצא לפעמים האמונה הנכפרת בכל 

דתית". לפיכך מובן -העולם המכריזה על אמת לא-עוצמתה המקורית, כמימד פנימי של השקפת

                                                             
 .62רוזנברג, "מסורת ואורתודוקסייה: על הגדרות ומושגי יסוד", עמ'  70
ראו למשל את הקובץ: שלמון, רביצקי ופרזיגר (עורכים), אורתודוקסייה יהודית. במיוחד את המאמרים: רביצקי,  71

של האורתודוקסייה"; רוזנברג, "מסורת ואורתודוקסייה: על הגדרות ומושגי יסוד"; שגיא,  "מבוא: על גבולה
 "האורתודוקסייה כבעיה".  

) של הדת privatizationדומות זו מודגשת על ידי יהושע אריאלי: "ההפרדה בין מדינה, אומה ודת, וה'הפנמה' ( 72
ר הדוק למושג השונה תכלית שינוי של ה'כנסייה' בנצרות הטבועה בתנועת החילון, היתה קשורה באורח היסטורי קש

) קיימת civitas deiפי המושג הנוצרי, הכנסייה על כל צורותיה כ'עיר האלוהים' (-). עלHeilsanstae( 'מוסד גאולה'כ
ההפרדה בין במישור שונה מזה של 'העולם' ומייצגת את הסדר הקדוש של החסד הנובע מהכנסייה הנסתרת [...] 

כן קשורה באורח הדוק לתפישת היסוד בדבר טבע האמונה -סייה והעולם אשר באה בעקבות החילון היתה עלהכנ
ידי היהודים היה בעיקרו של דבר אימוץ התפישה הנוצרית ביחס למשמעות -של העולם הנוצרי, ואימוצה על

רמית, הקונסרבטיבית . כתוצאה מכך הוגדרה היהדות במונחים דתיים טהורים, כדוגמת היהדות הרפוהדתיות
 . ההדגשה במקור.   389אורתודוקסית", אריאלי, היסטוריה ופוליטיקה, עמ' -והניאו

לדברי יובל ג'ובני, "התרבות היהודית החילונית, היא [...] אחת מן  .170ברגר, תיאוריה סוציולוגית של הדת, עמ'  73
ת אופי ייחודי ומורכב, לא רק בשל מעמדם ההסתעפויות של חילון התרבות המערבית בעת החדשה, אך היא בעל

החריג של היהודים בתרבות המערב, אלא גם, ובעיקר, בגלל הדומיננטיות עתיקת היומין והמתמשכת של הדת 
  .146היהודית בעיצוב הזהות היהודית", ג'ובני, "חילונויות יהודיות", עמ' 
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וקיומי המתואר במונחים של חורבן,  רעיונידתית" היה לרבים משבר -מדוע "גילוי האמת הלא

 74נפילה ואובדן.

הינו שבר רעיוני החילון היהודי כי ביסוד חיבור זה עומדת ההנחה  כאמור, לאור דברים אלה,

הינה תנועת  החילוניות היהודיתוקיומי שהתרחש במישור החברתי ובמישור האישי וכי 

 היהודית עוצבו תוך זיקה ליהדותם.החברה התחדשות יהודית שבה חייהם החילוניים של הפרט ו

רבני ולאבדן הסמכות שהייתה לו במשך תקופה -הביא להתערערות האתוס הדתי החילון היהודי

ארוכה כלפי החברה היהודית והפרט היהודי. הסמכות אבדה אך הריק שנוצר עם התערערות 

גוון של עמדות את מבטמ החילוניות היהודיתהאתוס הדתי לא נמלא עדיין על ידי אתוס חדש. 

כלפי הדת היהודית והמסורת היהודית. היא מבקרת את העמדה היהודית הדתית, ועוסקת 

בבירור הזיקה ליהדות ובבירור משמעותה של המסורת היהודית לאחר ששללה את האפשרות 

היבט פילוסופי  כוללת שמקורה ותוקף סמכותה הם בהתגלות האל. כלומר, עמדה חילונית יהודית

בותי התלויים זה בזה: הטיעונים נגד ההתגלות הם בגדר דיון פילוסופי ושאלת הזיקה יבט תרוה

 75למסורת היהודית היא סוגיה תרבותית.

לגבי חוויית החילון הבחינה יוכי פישר בארבעה סוגים של תהליכי חילון, או של "אופני מעבר אל 

ון הנובעים מחיפוש זהות; כי חילהחילוניות": תהליכי חילון בעלי מאפיינים חברתיים; תהלי

תהליכי חילון הנובעים מאובדן אמונה (בעקבות משבר או בעקבות הטלת ספק); תהליכי חילון 

כך, החיבור מניח כי קיים קשר בין אופייה  76המתאפיינים במעבר משלד אמוני אחד למשנהו.

יות שגיבש החילונהמיוחד של חוויית החילון הפרטית שחווה היחיד ובין אופייה המיוחד של 

  77היחיד בעקבותיה. כך, עמדה חילונית כוללת בהכרח גם היבטים ביוגראפיים והיסטוריים.

                                                             
הפרטי והלאומי הוא של אלוהות הנוכחת  . האובדן279, עמ' 20-שביד, תולדות ההגות היהודית במאה ה 74

היסוד של נוכחות אלוהים מושיעה -בהיסטוריה. לדברי אמיל פקנהיים: "כור מחצבתו של העם היהודי הוא בחוויות
יסוד אלו, וגם בעתות משבר נורא דבק באל שכבר הושיעו בעבר ועדיין הוא -ומצווה. אלפי שנים שב וחווה העם חוויות

וד לא פגה נוכחותן החיה של מצוותיו. בכל גלויותיו נשא עמו את התורה, ובכל תהפוכות גורלו מוסיף להושיעו, וע
נשאר נאמן לברית. זה היה כוחו של אל שנכח בהיסטוריה, או, אם להתנער מכל זיקה אישית, כוחה של האמונה 

זהות שבין האלוהות והתורה . קשר ה39היהודית בנוכחות אלוהית מעין זו", פקנהיים, על אמונה והיסטוריה, עמ' 
מאת דבורה בארון: "את הבית עזבו ואת כל הרכוש הפקירו, ורק את  עתה לעתובין העם הגולה תואר יפה בסיפור 

מה, איפוא, יש להם?  –הקודש השתדלו להציל. עליהם מוכנים היו לתת את חייהם. כי הלא אם אין אלה להם -ספרי
אבדה לו תעודת זהותו, או לאיש שחלה באותה המחלה הנוראה, שבה הוא הן דומים היו אז לנוסע בארצות נכר ש

 .471שוכח את שמו ויחוסו", בארון, פרשיות, עמ' 
 כ"ץ, לעצם החילוניות, פרק המבוא. 75
 ראו בהרחבה: פישר, "פניה הרבות של החילוניות". 76
 .184שביד, לקראת תרבות יהודית מודרנית, עמ'   77
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במישור החברתי נעשו ניסיונות למצוא או להמציא אתוס חילוני שיחליף את האתוס הדתי שקרס 

את  78חילונית.-ולעצב דמות של "יהודי חדש", או של "עברי חדש" ,שתתאים למציאות המודרנית

ידיאה הדתית החליפו אידיאות ואידיאולוגיות שונות בהן ההשכלה, הלאומיות (ובכלל זה הא

קיומי ניסה הפרט למלא את הריק שנפער בו עם "מות -במישור האישי הציונות) והסוציאליזם.

האל", לאחות את הקרע שנוצר בינו ובין סביבתו היהודית ולצמצם את המרחק בינו ובין סביבתו 

יתן להבחין בשני כיוונים עיקריים בהתמודדותו של היחיד הכללי והיחיד היהודי נ דית.הלא יהו

בפרט עם החילון ובגיבוש עמדתו החילונית: כיוון אחד פונה למישור הקולקטיבי ומאמץ אחת או 

חברתי. כיוון שני מאמץ -יותר מן האידיאולוגיות החילוניות הנאבקות על השליטה במרחב הרעיוני

דגישה את הקשר המהותי שבין החילוניות והאינדיבידואליזם. הנחה יסודית של מית המעמדה קיו

בין העמדות המבקשות למצוא תחליף אידיאולוגי לדת ובין  שקיים מתחהחיבור בהקשר זה הינה 

העמדות הקיומיות המעדיפות את הפאתוס האישי על פני כל אתוס ומבקרות את האדם על כך 

כן, הוא -הוא עדיין "חושש להתבטא באופן מלא וייחודי, ועל ס הדתישגם אחרי שחרורו מהאתו

 79מכסה עצמו באידיאולוגיות למיניהן, בבריחתו אל הכלליות והסתמיות".

 

 . יהדות חילונית מודרנית3

מודרני של החילוניות היהודית, עניין זה חורג מתחומיו של -על אף חשיבותו הרבה של העבר הפרה

  80ת היהודית המודרנית.ילוניוחיבור זה שעניינו בח

מנחם ברינקר, במסה שהוקדשה לבירור "ייחודו של החילוני היהודי", נדרש להבחנה שנזכרה 

לעיל בין חילוניות "רכה" שהינה חילוניות במובן הסוציולוגי ושעניינה בהפקעת השיפוט והסמכות 

ורה לתודעתו ינה קשבעניינים ארציים מתחומה של הדת הממוסדת, ובין חילוניות "קשה" שה

והנהגתו של הפרט הכופר בסמכות הדת או אדיש כלפיה. בשני מובנים אלה, טען ברינקר, "יש 

לחילוניות ולתהליכי החילון בחיי היהודים ייחוד היסטורי ברור, הנובע מכך שהיא איחרה לבוא, 

                                                             
; לוז, 30-19; פלד, "האדם החדש" של המהפיכה הציונית, עמ' 171-156עמ'  יהודים ישנים, שפירא, יהודים חדשים, 78

 .224-228מקבילים נפגשים, עמ' 
 .110גולומב, מבוא לפילוסופיית הקיום, עמ'  79
מודרניים, פותחה על ידי דוד ביאל -הטענה לפיה החילוניות היהודית הינה מסורת בעלת אופי ייחודי ששורשיה פרה 80

. ביאל, שהודה כי ההתנסות בתהליכי המודרניזציה והחילון נחוותה לרוב "כקרע עם העבר יותר לא בשמיםבספרו 
מאשר כהמשכיותו", הדגיש כי למרות זאת, "אין אף מהפכה המתחוללת בחלל ריק. החדש הולדתו תמיד מקרב 

על כך שמקורותיה היהודיים של המילה ) 19).  כך, למשל, הוא הצביע (שם, עמ' 21הישן" (ביאל, לא בשמים, עמ' 
"חילוני" שונים ממקורותיה הנוצריים הקשורים, כפי שראינו לעיל אצל חוזה קזנובה, בדואליזם שבין העולם האחר 
("עיר האלוהים") ובין העולם הזה ("עיר האדם"). ביאל, שטען כי החילוניות איננה רק שלילה של העבר אלא גם 

), הקדיש חלק גדול מספרו לאיתור חרסים אלה. 29שברי החרסים של העבר" (שם, עמ' מאמץ לעצב זהות חדשה "מ
. חיבור אנציקלופדי מקיף בנושא 40-47עוד על הטרודוכסיה יהודית מוקדמת, ראו: פיינר, שורשי החילון, עמ' 

  החילוניות היהודית, ראו: יובל (עורך), זמן יהודי חדש.
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לות והקהי והגיעה אל הקהילה, כמו אל היחיד היהודי זמן רב לאחר שבאה לחיי מרבית העמים

בתפיסה היהודית המסורתית היו הלאומיות היהודית והדת היהודית כרוכות זו  81האירופיים".

בזו בלא הפרד כאשר רק בעת המודרנית התפרקה סימביוזה זו שבין לאומיות ודת ושני היסודות 

הופרדו. במערב אירופה שלטה התפיסה שראתה את הדת היהודית כדת קונפסיונלית (בה לאמונה 

לא, ואת הקולקטיב -רבה יותר מאשר לקיום מצוות או להשתייכות כנסייתית) ותושיבות ח

היהודי כקהילה דתית שההשתייכות אליה אינה מוציאה השתייכות למסגרות לאומיות שונות. 

במזרח אירופה שלטה התפיסה שראתה את היהדות כסוג של לאומיות, ואת הקולקטיב היהודי 

ממאפייני תרבותו או כתוצר של הרוח הלאומית וכמרכיב לא  רק אחדכלאום שהדת היהודית היא 

הכרחי שלה. שתי התפיסות הללו הינן תפיסות מודרניות הנאבקות זו בזו והנאבקות שתיהן 

בתפיסה המסורתית. בתחילתה הייתה תנועת ההשכלה היהודית במערבה ובמזרחה של אירופה 

בין היתר, על ידי הפקעת סמכויות מן הדת דיים, תנועה ביקורתית שכוונתה לתקן את החיים היהו

הממוסדת (חילוניות רכה) וזאת מבלי שהתכוונה לכפור בעצם המסורת וסמכותה (חילוניות 

קשה). רק עם תום השפעתה של תנועת ההשכלה, ועם עליית התפיסה שראתה את הלאומיות 

דתית המסורתית, מכות הבתור חלופה רעיונית שלמה לדת, עלתה גם הכפירה הטוטלית בדת ובס

גרשון ויילר עמד על כך שהחילון  82החיים הדתי נעשתה רווחת (חילוניות קשה).-ונטישת אורח

היהודי עשוי להתבטא בדחיית הפירוש הדתי של ההוויה היהודית, ו/או בדחיית הפירוש העדתי. 

צרכיו דחיית הפירוש העדתי משמעה שהיהדות הופכת למעין "דת שבלב" שעניינה הדאגה ל

 83הרוחניים בלבד של המאמין.

בנוסף, יובל ג'ובני הבחין בין שלושה מודלים של תרבות יהודית חילונית: המודל הרדיקלי מבקש 

לחלן לחלוטין את התרבות היהודית מבלי לכלול בה את הדת; המודל הפלורליסטי אינו מנסה 

רותי בין עמדות חילוניות וח ותחלהחליף את המונופול הדתי במונופול חילוני, אלא לקיים דיון פת

ודתיות שכולן מהוות חלק של התרבות היהודית. המודל הרליגיוזי מבקש להציע תחליף חילוני 

או הדחף) הרליגיוזי אלא על ידי הסטתו מן , לדת וזאת לא על ידי החנקת הרגש (או היחס

 84הטרנסצנדנטי אל האימננטי.

                                                             
 .39ברינקר, מחשבות ישראליות, עמ'  81
 .47-39שם, עמ'  82
 .170ויילר, תיאוקרטיה יהודית, עמ'  83
"שלושה מודלים של תרבות יהודית חילונית". לדברי ג'ובני, גורדון הוא מחלוציו החשובים של הדגם  ג'ובני, 84

 : ג'ובני, "חילונויות יהודיות".ראו בהרחבה הרליגיוזי.
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כהן, בעקבות  85שר כהן שתי הבחנות חשובות.הציע אבהתייחס לציבור החילוני בישראל של ימינו 

ישעיהו (צ'ארלס) ליבמן, הבחין בין "חילוניות אוניברסאלית" ובין "חילוניות יהודית". חילוניות 

אוניברסאלית שוללת באופן מקיף וגורף את המסורת הדתית וערכיה אותם היא רואה כמנוגדים 

ס תרבותי ייחודי ללאומיות ועיצוב זהות ת כבסילערכים ליברלים ודמוקרטים, וגם שוללת את הד

קולקטיבית. לעומת זאת, חילוניות יהודית מחייבת את המסורת הדתית וערכיה כמרכיבים של 

מכלול המורשת התרבותית וההיסטורית, ומבקשת להעניק לערכים נבחרים מתוכה פרשנויות 

לכתי האורתודוכסי של יבט ההמודרניות וחילוניות. בחילוניות מסוג זה בולטת השלילה של הה

המסורת הדתית. הבחנה נוספת הינה בין "יהדות" ובין "יהודיות". הבחנה זו חשובה מכיוון 

). שכן, חילוניות בעיקרה היא עמדה Secular Judaismשישנה בעייתיות במונח יהדות חילונית (

נה בעייתיות אם יש אישית ואילו המונח חילוניות יהודית מניח חילוניות קולקטיבית. כך, גם

 Secular Jewishness.(86במונח יהדות חילונית הרי שניתן לדבר על יהודיות חילונית (

בהקשר זה נודעת חשיבות להבדל שבין "היהודי החילוני", כלומר יהודי שחילוניותו הינה 

 חילוניות שמלכתחילה או שממילא, ובין "היהודי המחולן", כלומר יהודי שגדל והתחנך בסביבה

וחווה את תהליך החילון על בשרו. כידוע, ברנר וגורדון, כמו רבים מבני דורם, שייכים לסוג דתית 

 השני והינם יהודים מחולנים.

פלור אגב עיסוקו בחילונו של הזיכרון התרבותי היהודי. בעזרת שם -להבדל זה נדרש פול מנדס

שהוא וחייו עומדים  ן  לכךפלור את מודעותו של היהודי המחול-התואר "מחולן" הדגיש מנדס

פלור בחן את הרציפות -ערכי ליהדות המסורתית, יחס המלווה בממד רגשי עמוק. מנדס-ביחס דו

והשבר שבין היהדות המסורתית ובין היהדות החילונית בעזרת השוואה בין ארון הספרים היהודי 

ההרמנויטיות תיות, המסורתי ובין ארון הספרים של היהודי המחולן, מתוך הנחה  שההשלכות הא

והפנומנולוגיות של החילון מתבטאות במיוחד בחילונה של הספרייה היהודית. בבסיסן עומד 

ההיסט האפיסטמולוגי המאפיין את החילון, היסט המבדיל בין ההנחות האפיסטמולוגיות 

המנחות את הקריאה הדתית ובין אלה המנחות את הקריאה החילונית. הקורא החילוני הינו 

ומי, הקובע בעצמו מה אמיתי ומשמעותי על יסוד תבונתו וניסיונו העצמיים. לעומתו, אוטונ קורא

הקורא האורתודוכסי הינו קורא מונחה, המעוצב מבחוץ בידי מסורת בעלת סמכות. הקריאה 

החילונית, הנעדרת ביסוס בעמדה אפיסטמולוגית והרמנויטית יציבה כשל הקריאה הדתית, הינה 

                                                             
פורת, הלכה למעשה; ידגר, מעבר -שראל של היום, ראו למשל: בןיהודים. על החילון והחילוניות בי-כהן, יהודים לא 85

 לחילון; כ"ץ, לעצם החילוניות; פישר (עורכת), חילון וחילוניות. 
  .17-16. ראו גם: יצחקי, בראש גלוי, עמ' 115-113יהודים, עמ' עמ' -כהן, יהודים לא 86
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יסטמולוגיים וההרמנויטיים נמצאים בזרימה מתמדת, קריאה השבה יה האפקריאה שעקרונות

ומעלה שאלות חדשות ואינה מקבלת תשובה כלשהי כסופית. קריאה חילונית של הטקסטים 

המסורתיים הינה, למעשה, חילונו של הזיכרון התרבותי היהודי (בהתייחס לממדי העומק 

מיקה שיח בעל דינ התרבותי הוא זיכרוןההיסטורי והרוחני של הזיכרון הקולקטיבי). ה

דיאלקטית. הספרים היהודים המסורתיים הנמצאים בארון הספרים של היהודי המחולן מהווים 

פלור, מעניין -בעקבות מנדס 87בשביל היהודי המחולן מקור גישה עיקרי לזיכרון התרבותי היהודי.

וגורדון, כלומר לא את ארון ברנר  היה לבדוק, לו הדבר היה אפשרי,  את ארון הספרים המחולן של

הספרים היהודי שלאורו חונכו וגם לא את ארון הספרים שהכיל את הספרים שתרמו ישירות 

לתהליך החילון שלהם, אלא את ארון הספרים, בממש ובהשאלה, אותו הם עיצבו לאחר שתהליך 

עיון בכתבים  ד מתוךהחילון שלהם כבר הושלם. על שאלה זו ניתן, אולי, לענות באופן חלקי בלב

לצד  88בהם הגיבו ברנר וגורדון למציאות הספרותית של זמנם: ברנר עסק רבות בביקורת ספרות,

ואילו גורדון התייחס רבות לשאלת המקום אותו  89כתיבתו הבלטריסטית והפובליציסטית,

 תופסים הסופרים במעשה התחייה הציוני.

וגיות מחדשות במחשבה היהודית תיאול אליעזר שביד הבחין בין ארבעה סוגים של משנות

: בסוג הראשון נכללת הגות המשקפת את האמונות והדעות של התורות 20-בראשית המאה ה

. בסוג השני נכללת "הגות של 'כופרים', 19-המזהות את הזרמים שקמו בעם היהודי במאה ה

-ות דמוירעיונ מתנגדי הדת ושולליה, שלפעמים היו בה יסודות של 'תיאולוגיה שלילית', או

ארצית". בסוג -הראות החילונית-תיאולוגיים, הבאים להסביר את התפתחות תופעת הדת מנקודת

תיאולוגית, שנוצרה בכיוון ה'אורגאני' של הלאומיות, -השלישי נכללת "הגות תיאולוגית, או דמוי

 עם הרובד העליון של היצירה –ונטתה לזהות את האלוהות עם 'רוח האומה', ואת הדת 

לאומית". בסוג הרביעי נכללת "הגות תיאולוגית שקיבלה על עצמה מלכתחילה את -תיתהתרבו

העולם הממוסדת של זרם דתי -ההתמודדות עם תופעת הכפירה, לא רק כדי לגונן על השקפת

מסוים, אלא בעיקר כדי להתגבר על השאלות הכואבות עצמן, שאלות שמאמינים התלבטו בהן 

ם למיניהם" ו"נבעה מן ההכרה כי ההתרחקות מן האמונה [...] הכופריבסתר נפשם לא פחות מן 

                                                             
 .335-328פלור, קידמה ונפתוליה, עמ' -מנדס 87
. ההדגשה במקור. ברנר 1061", ברנר, "יפת", כתבים, ד, עמ' הקריאה משוררר הספרות הוא "לדברי ברנר, מבק 88

טען דווקא כי הוא איננו "מבקר ספרותי כולל", ראה את עצמו "כקורא פשוט" וקבע כי "טוב להיות קורא", ברנר, 
 .1022"מתוך פנקסי", כתבים, ד, עמ' 

 מסביבנכבד גם באפיון דמויות שונות בסיפורת הברנרית. כך, למשל, ביהודי, תפקיד -לארון הספרים, היהודי והלא 89
מצוין כי הספרים אותם נושא עמו בתרמילו יעקב אברמזון, הגיבור הברנרי של הסיפור, התלוש החי בתוך  לנקודה

מות את עמו, הינם ספר הכוזרי וכתבי ברדיצ'בסקי ואילו על שולחנו של אוריאל דוידובסקי, הגיבור הטרגי שחי בשל
 .416, 409חוויית האבסורד, מונחים מחזותיו של שייקספיר וכתבי ניטשה, ראו: ברנר, כתבים, א, עמ' 
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מאמינים. שניהם חייבים לחפש את דרכם -נובעת ממשבר רוחני עמוק ששותפים לו מאמינים כלא

  90".לשוב

כך, המחשבה היהודית החילונית בה עוסק חיבור זה והשייכת לסוג השני (ברנר), ולסוג השלישי 

יל, הינה חלק ממאמץ מחשבתי נרחב ורב פנים שהתחולל בתוככי קה שלעוהרביעי (גורדון) בחלו

   91המחשבה היהודית בעת המודרנית ונועד לענות על השאלות שהעלתה מציאות החיים המודרנית.

ביחס לשאלה מהי יהדות חילונית או מהי עמדה יהודית חילונית ראוי להביא את דבריו של דוד 

התייחס כנעני לדת במובן המצמצם של דת  ת ולמסורתחסה לדהעלייה השנייה ויכנעני. בספרו 

היסטורית, או דת של התגלות, ולדת היהודית במובן המצמצם של "אמונה באל בורא עולם 

המתגלה לעמו ונותן התורה". החילוניות היהודית, לפי כנעני, אינה מזוהה בהכרח עם אתיאיזם 

ות מוצהרת, ועד לזניחת חלק (בלבד) פיקורסאו אגנוסטיות אלא מהווה "רצף של עמדות החל בא

הביניים בין השתיים". יחסם של -החיים הדתיים, על כל שלבי-מהאמונות והערכים ואורחות

החילוניים לדת ישראל נע בין אתיאיזם לוחם, דרך ניטראליות עוינת ועד לאדישות גמורה, ועשוי 

כנעני, היא "הנחלת תרבותו  ת, לפיאף לחייב עקרונית את הדת תוך סירוב לקבלת מרותה. המסור

בזמן היא -של העם לדור עולה, מבטיחה את המשכיותה ורציפותה של התרבות (הלאומית), ובו

החיים, אמונות ודעות, חוקים -תהליך סלקטיבי מתמיד". המסורת עניינה הלשון, הדת, אורחות

הים לזניחתן של אינם זומנהגים, נורמות מוסריות ועוד. כך, הדגיש כנעני,  תהליכי החילון 

   92מסורות.

בחר בהגדרה מצמצמת עוד יותר מזו של כנעני לדת ולחילוניות.  לעצם החילוניותגדעון כ"ץ בספרו 

את עיקר ההבדל בין העמדה החילונית בכלל והעמדה הדתית תולה כ"ץ ביחס לשאלת ההתגלות. 

יכול והן -של אל  כל קיומו העמדה הדתית מניחה את ההתגלות שהינה אירוע ניסי המגלה הן את

את רצונו. התגלות ניסית זו הינה גם "המקור לתוקף המוחלט" של אורח החיים הדתי. הגדרתו 

של כ"ץ לעמדה הדתית, ממנה הוא גוזר את הגדרתו לעמדה החילונית, מתעלמת לחלוטין 

מהדתיות היהודית כמתבססת על קבלת סמכותם של חכמים כקובעי הלכה. לעומת העמדה 

                                                             
 . ההדגשה במקור.337-336, עמ' 20-שביד, תולדות ההגות היהודית במאה ה 90
והחילוניות  לפי יהושע אריאלי, "ניתן היה ליצור יסוד משותף ביחס למגוון הממשי של היהודים בעידן המודרניות 91

[...] באמצעות הפירוש המחודש של ההיסטוריה היהודית והדת היהודית במונחים של היסטוריה ותרבות. 
ההיסטוריזציה של העבר היהודי כעניין של עבר לאומי בזיקה ליחיד; הקליטה מחדש ונטילת הבעלות על היצירות 

יטוי לרוח וליחוד הלאומי; ניסוח עולם החוויה הגדולות, הקולקטיביות והאישיות, של הרוח הדתית היהודית, כב
כל זה הביא להשלמה בין ההווה  –הדתית, והמסורת הדתית במונחים של נורמות, אידיאלים וצרכים אנושיים 

", אריאלי, היסטוריה ופוליטיקה, עמ' בזמן שיחרר את ההווה ואת העתיד מהסמכות הדתית של עבר זה-והעבר ובו
 . ההדגשה במקור.391

 .13-9כנעני, העלייה השנייה העובדת ויחסה לדת ולמסורת, עמ'  92
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המשיך כ"ץ, העמדה החילונית שוללת את האפשרות של התגלות ניסית. ב"חילוניות"  הדתית,

יהודית" הוא רואה עמדה -רואה כ"ץ שלילה מנומקת של אפשרות ההתגלות ואילו ב"חילוניות

ה"מבררת מהי הזיקה האפשרית ליהדות לאחר שההתגלות נשללה", תוך שהיא מבקרת עמדה 

משמעותה של המסורת הדתית היהודית לאחר שנדחתה  אלת עלאורתודוכסית יהודית ו"שו

לדידה האפשרות שמקורה הוא בישות אלוהית". את הגדרת העמדה החילונית כשלילת ההתגלות 

מכנה כ"ץ "מהלך נסוג" של יציאה מהמאפיין הסוציולוגי המשמש אך ורק כרקע לשאלה בדבר 

גדרה של עמדה חילונית כשלילת ריו, החילוני. לדב-העמדות עליהן ניתן להשתית קיום יהודי

ההתגלות עדיפה על הגדרתה כמעוגנת ברעיון האימננטיות משום שהיא מתאימה יותר לאופיו 

היחסי של המונח חילוני שאינו דוחה בהכרח כל עמדה דתית אלא את התוקף המוחלט שניתן 

 93במסגרתה לאורח החיים הדתי.

אלה לדת ולחילוניות והן בהגדרות מצמות בהמשך החיבור ייעשה שימוש הן בהגדרות מצ

 מרחיבות ומורכבות יותר.

מפתח חשוב נוסף להבנת החילוניות בהקשר היהודי בכלל, ולהבנת עמדותיו של ברנר גורדון ביחס 

לדת ולחילוניות בפרט, מהווה ההבחנה המפורסמת של מרטין בובר בין "דת" ובין "דתיות". 

הבחין בובר, בעקבות גיאורג זימל, בין "דתיות" ) 1913במאמרו החשוב "הדתיות היהודית" (

בתורת "רליגיוזיות" ובין "דת" בתורת "דת ממוסדת". לפי הבחנה זו, דתיות, או רליגיוזיות, היא 

רגש "ההתפלאות וההערצה" של האדם המכיר במוחלט ועומד בפניו. לעומת זאת, הדת היא "כלל 

מסוימת בחיי עם לכלל מבע ולכלל צורה",  תקופה כל המנהגים והתורות שבהם באה דתיותה של

ביחס לדת הבחין בובר  בין "דת  94כלומר היא אופן התבטאות דתיותו של עם בתקופה מסוימת.

אמת" ובין "דת מאובנת". דת אמת היא דת המתאפיינת בדתיות המעניקה תוכן ומשמעות 

מחשבתה והנהגותיה עיקרי מתחדשים למצוות המונחלות במסורת, ואילו דת מאובנת היא דת ש

 95למעשה התאבנו וחדלו להיות משמעותיים לבניה.

                                                             
בהקשר זה מעניינים דבריו של ידידיה יצחקי: "כל הדתות מכירות בהנחת  .22-20כ"ץ, לעצם החילוניות, עמ'  93

טבעית שהנחילה לאדם את האמונה -היסוד שהדת איננה ממהותו הקיומית של האדם, שכן כולן מניחות 'התגלות' על
הדת, מה שהן מכנות בשם 'דעת אלוהים', שלא היתה בידי בני האדם קודם לאותה התגלות. החילוניות רואה את  ואת

ריבונותו של האדם על עצמו ועל אורחות חייו כנתונה לו מעצם היותו אדם חופשי, והיא מבקשת להשיב לאדם את 
התגלויות' האלוהיות הקדמוניות", יצחקי, ריבונותו וחירותו האוניברסלית הראשונית, אשר לפי תפיסתה קדמה ל'

 .15בראש גלוי, עמ' 
 .70בובר, תעודה ויעוד, א, עמ'  94
 .16-15. ראו גם: מרגולין, מקדש אדם, עמ' 79-70שם, עמ'  95
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הבחנה זו מועילה במיוחד לדיון בעמדותיו של גורדון ביחס לדת ולחילוניות, אולם היא חסרה 

ואינה מועילה במיוחד, לדעתי, להבנת עמדותיו של ברנר. בהמשך החיבור אדרש להבחנה זו של 

 ספת שתהיה מועילה לבחינת עמדותיהם של ברנר ושל גורדון.חנה נובובר תוך שאוסיף על גבה הב

 

 . חילון וחילוניות בעלייה השנייה העובדת4

וניכר  19-תהליך החילון היה לאחת מבין התופעות הבולטות בארץ ישראל החל מסוף המאה ה

הדתי  החיים-כבר במושבות העלייה הראשונה בהן בני הדור השני והשלישי הלכו ונטשו את אורח

שאפיין את דור המתיישבים הראשון. התהליך הפך למובהק יותר בקרב בני העלייה השנייה 

  96הצעירים והמנותקים מבתיהם.

הייתה חלק מגל הגירה גדול  1914-1904אלף עולים שהגיעו ארצה בין השנים  35-עלייה זו של כ

ליסטים שהיוו את האידיאשל יהודים שיצאו ממזרח אירופה ופניהם מערבה. החלוצים הצעירים ו

 97ליבתה של העלייה השנייה העובדת היוו רק מעט מזעיר מקרב עלייה זו.

-על אנשי העלייה השנייה העובדת כתב ידידיה יצחקי כי הם "היו חילונים בהכרתם ובאורחות

חייהם, ותפיסת עולמם היתה הומניסטית, והם הניחו את היסודות לבניינה של חברה יהודית 

טית בארץ ישראל". אחריהם עלו ארצה אנשי העלייה השלישית ש"הרחיבו את הומניסחילונית ו

היסודות שהניחו קודמיהם, וביססו את אופיו החילוני וההומניסטי של הישוב היהודי החדש 

 98בארץ ישראל, שנשאר כזה עד היום".

 ס : טיפועל דרך ההכללה הבחינה עדה צמח בשלושה טיפוסי עולים בקרב אנשי העלייה השנייה

איש ההגנה העצמית ברוסיה שבעלותו ארצה עסק בשמירה; טיפוס "העולה  –"העולה האמיץ" 

איש העיירה היהודית שאצלו חברו בשלמות "הציונות, היהדות, העממיות,  –הפלונסקאי" 

הלאומיות, ה'נארודנסית' [כך במקור] והמסורת", ושאצלו היהדות מאבדת מחשיבותה ללא 

האיש "שהוא מלכתחילה אכול ספיקות,  –סוף,  טיפוס "העולה הברנרי" ה. ולבזעזועים של כפיר

הטיפוס השני והטיפוס השלישי  99שסוע וקרוע, שונה מן הפלונסקאי בכל מבנה רוחו ומהלך חייו".

                                                             
 .61שפירא, ככל עם ועם, עמ'  96
 ראו: אלרואי, אימיגרנטים, פרק המבוא. 97
 .184-183יצחקי, בראש גלוי, עמ'  98
 .56-55בנקודה, עמ'  צמח, תנועה 99
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הם העומדים לבחינה בחיבור זה הבוחן את החילון והחילוניות בחייהם ובמחשבתם של ברנר 

 וחני של העלייה השנייה.שי והרוגורדון שבלטו בנופה האנו

בתקופת העלייה השנייה התקיימו תנאים של "מצב קיצון" המעמידים את האדם למבחן כאשר 

החברה והאתוס אינם פועלים עליו את פעולתם ועליו מוטל ההכרח להכריע באם מעשיו יתאימו 

ייתה נייה הבנוסף, תקופת העלייה הש 100לאתוס החברתי הרווח, יחרגו ממנו או יתנגדו לו.

"תקופת ביניים" רעיונית ואת המקום המרכזי שתפסה האידיאולוגיה בעולמם של אנשי העלייה 

קיומי עם התערערות האתוס -השנייה יש להבין על רקע השבר העמוק שהתהווה בעולמם הרוחני

 101הדתי.

של רוב אנשי העלייה השנייה העובדת אימצו שילוב זה או אחר של האידיאולוגיה הציונית ו

-סוציאליסטית חברו מסורות אנטי-דיאולוגיה הסוציאליסטית ובתפיסת עולמם הציוניתהאי

דתיות בהן ההשכלה והסוציאליזם. זיקתם הרעיונית והתרבותית של אנשי ההתיישבות העובדת 

לדת ולמסורת היהודית בתוך מאמציהם ליצירת עולם תרבותי חלופי לעולם התרבותי שעזבו 

 102ונים.ורים שנידונה בהרחבה בחיב

מקצת מדברים אלה יידונו כאן ורובם בחלקו הרביעי של החיבור. בנוסף יצוינו כאן כמה נקודות 

חשובות הקשורות בחילוניות המיוחדת של תקופה זו וכן כמה מונחים טרמינולוגיים הרלוונטיים 

 לתקופה זו בייחוד.

להעניק משמעות לחיי שרצו  לפי אליעזר שביד, מנהיגיה הרוחניים של תנועת העבודה העברית

ההגשמה שחיו בהווה נזקקו ליצירה תרבותית הנזקקת בעצמה למקורות תרבות פנים יהודיים. 

לכן, את המהפכה שביקשו לחולל בחייהם האישיים היה עליהם לחולל גם בהבנת מקורות 

 התרבות היהודית הדתית בהם היו מושרשים ושאותם אימצו באופן טבעי בילדותם, ולהפוך

לחיוניים למציאות היהודית החדשה שהלכה ונרקמה בארץ ישראל. ניסיונותיהם לעשות אותם 

מפלגתיות בתוך תנועת העבודה והתגבשו בתור שלוש -זאת התמסדו במסגרות אידיאולוגיות

עמדות עיקריות: עמדה מהפכנית קיצונית שטענה למרד במקורות התרבות היהודית הדתית 

ה להם באימוץ תרגומם העברי של תכנים הומניסטים החלופ ולהתנתקות מהם, ומצאה את

וסוציאליסטים אוניברסאליים; עמדה מהפכנית שטענה למרד במקורות התרבות היהודית הדתית 

                                                             
 .50-44על "מצב קיצון" ראו: גולומב, אביר האמונה או גיבור הכפירה?, עמ'  100
 .306-293על מצב ביניים רעיוני, ראו: זעירא, קרועים אנו, עמ'  101
למשל: כנעני, העלייה השנייה העובדת ויחסה לדת ולמסורת; זעירא, קרועים אנו; אלמוג, "החלוציות כתרבות  102

 ".חלופית
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עממית -ומצאה את החלופה להם בתוך המורשת ההיסטורית היהודית, בתרבות החילונית

ות גם יחד, ומצאה את להמשכירבנית; עמדה שטענה למהפכה ו-שהתקיימה לצד התרבות הדתית

החלופה למקורות התרבות היהודית הדתית בפרשנות חילונית שניתנה לאותם מקורות עצמם 

  103כאשר התכנים שבהם עברו תהליך של חילון.

והבחין בארבע חלוקה זו מזכירה את דבריו של שמואל אלמוג שבחן את ערכי הדת בעלייה השנייה 

פיסה אקזיסטנציאליסטית שנושאה היה ברנר ושטענה אחת, תתפיסות חלוציות ביחס ליהדות: ה

"שהיהדות אינה אלא השתקפות של מה שהיהודים עושים" ומכאן שאין חשיבות בבירור ערכיה 

של היהדות. השנייה, גישה הומניסטית המתנערת מן הממד המטאפיסי של היהדות ומעמידה 

ות כדי לציין את הערכים ות דתיאותה על ערכים אנושיים. גישות אחרות השתמשו במטאפור

החלוציים שהיוו חלופה לערכי הדת. הגישה הדיאלקטית מייחסת משמעות רוחנית לעבודת החול 

החלוצית. לעומתה הגישה המיסטית, שהינה מעין הקצנה של הגישה הדיאלקטית, ייחסה לאורח 

 104החיים החלוצי משמעות מטפיסית ודתית כפשוטה.

ייה, שהצטיינו בתודעה של עשייה שכרכה יחד "הסתמכות יה השנכי חלוצי העלי אלמוג טען

עצמית עם כפירה בסמכות חיצונית, לרבות פריקת עול שמיים", ביקשו יחד עם זאת לבטא את 

מרדם תוך זיקה למסורת היהודית וכך הייתה העלייה השנייה, על אף חילוניותה, חדורת ערכים 

דתית של החלוצים שכבר צוינו לעיל -האנטיקלית וקלרי-למקורותיה של הנטייה האנטי 105דתיים.

הוסיף אלמוג את העניין הסוציולוגי לפיו באווירה הכללית ששררה בקרב החלוצים, אווירה של 

"מרי נגד כל המוסכמות, ובמיוחד נגד הדת הממוסדת", הפכה הדת למוסכמה חברתית השייכת 

  106ראל.לעבר וממנה האדם הנעשה חלוץ משתחרר עם הגיעו לארץ יש

, מצא כי בספרות ובעיתונות העלייה השנייה העובדת ויחסה לדת ולמסורתדוד כנעני, בחיבורו 

של העלייה השנייה רווחה ההתדיינות עם "הדתיים" אולם כמעט שלא התקיימה התדיינות עם 

                                                             
. דומה כי יש לציין כאן  גם את הצד השני, כלומר את האופן 156-155שביד, לקראת תרבות יהודית מודרנית, עמ'  103

בו נתפסת החילוניות בעיני הדת. עינת רמון מנתה חמישה מודלים תיאולוגיים של התייחסות לחילוניות בהגות 
) עמדה 3המתעלמת מתכניה החיוביים של החילוניות ) עמדה 2) עמדה העוינת את החילוניות 1היהודית המודרנית: 

) עמדה דואלית המזדהה אידיאולוגית 4היררכית הכוללת את החילוניות בעולם הדתי ורואה בה שלב חולף -אורגנית
) עמדה הגורסת זהות בין חילוניות ודתיות, ראו: רמון, "יהדות חילונית ויהודים 5עם ההיבט הלאומי בחילוניות 

 .27-32. ראו גם: שביד, בין אורתודוכסיה להומניזם דתי, עמ' 427-431עמ'חילוניים", 
 .294-292אלמוג, "ערכי דת בעלייה השנייה", עמ'  104
"לא היינו משכילים מן  . כך, למשל, תיאר שלמה צמח, איש העלייה השנייה, את דרכו ודרך חבריו:285שם, עמ'  105

זול וטינה למנהגי עם ותורתו, אפילו לאחר שנתפקרנו. רעיון הטיפוס המקובל. לא שקעה קובעת של מרירות וזל
ההמשך של פייארברג הקדים והתיצב בראשית התעיה והביקוש והעביר אותנו בשלום מתחום לתחום ללא פגע וללא 
ספקות וללא חשבונות רבים. 'דרך התשובה' של בעל 'חטאת נעורים' היתה תחילת דרכנו ולא היו לנו בנין להרסו ונטע 

 .109-110מדרשנו", צמח, שנה ראשונה, עמ' -ר לנתשו. אהבנו ביתז
 .288אלמוג, "ערכי דת בעלייה השנייה", עמ'  106
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כנעני הסביר זאת בכך שאצל אנשי העלייה השנייה, שבאו ברובם משכבות  107"הדת" כשלעצמה.

דתית -מדתיות לחילוניות לא לווה במשבר ולכן לא היה להם צורך בהטפה אנטי המעבר משכילות,

או בבירור מהותה של היהדות. נימה מיליטנטית כלפי הדת מצא כנעני רק בדבריהם של אלה 

פי זה מנוגד רק במקצת לאחת מהנחות היסוד של הסבר ביוגר 108שגדלו לאבות קנאים לדתם.

יומי ורעיוני, והחילוניות הינה ניסיון להתחדשות ולאיחוי שבר ק חיבור זה לפיה החילון הינו

 השבר והקרע, ושניהם קשורים בביוגרפיה האישית של הסובייקט החווה.

סופרי העלייה השנייה, טען כנעני, החזיקו בגישה "היסטוריסטית, סוציולוגית, אינסטרומנטלית" 

יטלו את נחיצותה בהווה. מכלל עבר ובביחס לדת. הם הכירו בפונקציה הלאומית שמילאה הדת ב

זה יצאו, לפי כנעני, ברנר שהפגין אפיקורסות מתגרה וחייב רליגיוזיות מסוג מטושטש, וגורדון 

  109שראה את הדת בתור תופעה חיונית.

לקטגוריות "דת" ו"מסורת" שהוזכרו לעיל הוסיפה אניטה שפירא קטגוריה נוספת. שפירא, 

ודה לדת היהודית הבחינה בין שלוש קטגוריות המשמשות עת העבשבחנה את יחסם של אנשי תנו

לתיאור יחסו של האדם היהודי אל הדת: "דת" (מצוות), "מסורת" (רוח) ו"יידישקייט" (הווי). 

הדת מתייחסת למכלול של אמונות, דעות ומצוות. המסורת מתייחסת לגילויים חיצוניים של 

מכיוון שלדידה מקור מצוותיה ומנהגיה  במהותהמנהגים שמקורם בדת. המסורת היא חילונית 

של הדת הוא אנושי (העם) ולא אלוהי. היידישקייט מתייחס לגילויים השונים של הווי חיי היום 

יום של העם. קטגוריות אלה מסמלות לפי שפירא "סולם יורד של מחויבויות כלפי הדת" כאשר 

וך למידת המחויבות שתבעו יחס הפיחסו של הצעיר הממוצע בעלייה השנייה אל הדת היה "ב

אמביוולנטי, ואילו יחסו אל  –ממנו: יחסו אל הדת היה מסויג בהחלט, יחסו למסורת 

באופן כללי יותר טענה שפירא כי תנועת העבודה ביסודה  110ה'יידישקייט' היה חיובי בתכלית".

ינו עה האמהייתה תנועה רליגיוזית שגרעינה הפנימי ניזון מהתלהבות דתית. חלוצי התנו

בהתגשמותה הקרובה של האידיאה הציונית והאידיאה הסוציאליסטית כדרך שהאמונה בביאתו 

הקרובה של המשיח הייתה נעוצה ביהדות המסורתית. רליגיוזיות זו התבטאה בנכונות להקרבה 

עצמית, בפולחן הפשטות והראשוניות, בשעות של התלהבות מיוחדת ובפולחן העדה. כך התקיים 

                                                             
 .49כנעני, העלייה השנייה העובדת ויחסה לדת ולמסורת, עמ'  107
 .2הערה  48שם, עמ'  108
 .51-49שם, עמ'  109
קשר זה מן הראוי להזכיר את דבריו של גרשם . בה305-304שפירא, "המוטיווים הדתיים של תנועת העבודה", עמ'  110

 . 19"יידישקייט בלי כלום?! זהו בדיוק. לזה קראתי ציונות", שלום, דברים בגו, עמ'  שלום:
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ה דואליזם של איבה הכרתית לדת ובמידה פחותה גם למסורת, לצד רליגיוזיות העבוד בתנועת

 111שמקורה במסורת היהודית עצמה.

המונח "עדה" המוזכר כאן הינו בעל נופך דתי מובהק. ואכן, כפי שכבר עלה מדבריו של שביד 

ת המקורישהובאו לעיל, שאלת החילון של מונחים וסמלים שמקורם בדת תוך שינוי משמעותם 

העסיקה רבות את אנשי תנועת העבודה בכלל ואת אנשי ההתיישבות החלוצית בפרט. עניין זה 

) אל האידיאולוגיה. Geertzמוסבר על ידי מוטי זעירא בעזרת גישתו התרבותית של קליפורד גירץ (

לפי גישה זו, הנוכחות הבולטת של האידיאולוגיה בעולמם של החלוצים קשורה למשבר תרבות 

שעליו הם ניסו להתגבר באמצעותה של האידיאולוגיה, כלומר בדרך של יצירת סמלים חוו, וש

תרבותיים חלופיים. אלה משמשים לפירוש המציאות ולהתמצאות בתוכה. עניין זה מוסבר על ידי 

) ומצביע Kadushin) שטבע מקס קדושין (Value Conceptsזעירא גם בעזרת המונח "מושגי ערך" (

ודיים מהם ניתן ללמוד על מאפייניה של תרבות וחברה. זעירא, שאיבחן מושגי רוח יסעל קנייני 

ערך יהודיים בתרבות החיים של ההתיישבות העובדת, בחן בעזרתם את מידת ההמשכיות 

בנוסף, את אנשי ההתיישבות העובדת בעלייה השנייה ובעלייה  112והניתוק ששררה ביניהם.

וח השנה היהודי, על ימיו המיוחדים, חגיו ש של להשלישית העסיקה שאלת עיצובו מחד

 113ושבתותיו, ועיצובם של טקסי חיים שונים בדרך שתתאים לחיים המתחדשים בארץ ישראל.

לשאלות אלה, כפי שנראה בחלקים הבאים של החיבור, נדרש גם ברנר, ויותר ממנו נדרש לכך 

 גורדון.

מש בתחומים שונים, למשל ן, ומשבהקשר זה יש לציין במיוחד את המושג "גאולה" שחול

) הנרטיבים הפרוידיאניים של העצמיות הינם Kirschnerבפסיכואנליזה. לטענת סוזן קירשנר (

הדים לנרטיב הגאולה המקראי על גלגוליו השונים. לחילון נרטיב זה ואחרים  היו אחראיות שלוש 

ה הרומנטית. והתנועתנועות תרבותיות עיקריות: התנועה הפרוטסטנטית, תנועת הנאורות 

בפרוטסטנטיות כיוון נרטיב הגאולה את המאמינים אל העצמי הפנימי שלהם, בנאורות הדגיש 

                                                             
בהקשר זה מעניינים דברים שנכתבו על ראשית  .311-306שפירא, "המוטיווים הדתיים של תנועת העבודה", עמ'  111

רב היה מישהו מנגן על הפסנתר מנגינה חסידית או אוקראינית: "המנגינה חרוד כאשר בארוחת הע-ההתיישבות בעין
קוראת, מושכת בקסמה, קסם הצוותא, החברות, הדבקות, ההתפרקות, האמונה הקנאית ביעוד וההרגשה שאינך 

טוב והיה מגיע באותם הימים -שם-יחיד בו. עד כמה שלא ייראה הדבר מוזר, הרי נדמה לי כי אילו היה חי הבעל
צבי ואחרים (עורכים), ספר -חרוד היה בוחר להישאר אתנו", מלמוד, "בגדוד העבודה", בן-רצה ונקלע לעיןא

. פולחן העדה המקודשת (כמו גם שינוי היחס כלפי הנצרות שאניטה שפירא דנה בו 299"השומר": דברי חברים, עמ' 
ר הצעיר" שישבו בביתניה. דבריהם שבכתב ביחס לברנר) הגיע לשיאו בתקופת העלייה השלישית על ידי אנשי "השומ

שראה אור לראשונה בשנת תרפ"ב ויצא לאור מחדש בגירסה מוערת בעריכתו של מוקי  קהליתנוקובצו בקובץ החשוב 
 בפרט, ראו למשל: קשת, נקודת הבראשית. קהליתנו. על מיתוס ביתניה בכלל ועל הקובץ 1988צור בשנת 

 . 327-313שפירא, "המוטיווים הדתיים של תנועת העבודה", עמ'  זעירא, קרועים אנו, פרק חמישי; 112
 זעירא, קרועים אנו, פרק רביעי. 113
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נרטיב הגאולה את רעיון החירות והאוטונומיה ואילו ברומנטיקה הודגש הקונפליקט בין נטיות 

ם ות גורכך, על אף שלכאורה אין בחילוני 114מנוגדות ופניית העצמי פנימה בחיפושו אחר האמת.

 קיימא.-הרי שהמושג "גאולה חילונית" הוא מושג בר 115של גאולה אישית או קולקטיבית,

בין המישור החברתי ובין  חסד חילוניחפץ בספרה -ביחס לגאולה החילונית הבחינה דנה פריבך

המישור הפרטי. לדבריה, במישור החברתי ניתן לדבר על גאולה חילונית  כעל "קיום חברתי 

חפץ תפיסות -ולם הזה, שנתפס כמטרה מעשית". במישור הפרטי, מצאה פריבךופי בעקהילתי אוט

מרכזיות בהגות ההומניסטית המדברות על גאולה חילונית במונחים של רצון. כך, למשל, ניטשה 

דתית, גאולה מושלמת שמקורה חיצוני לאדם, העמיד כנגדה -שהתנגד לגאולה הדתית או הכמו

" של חידוש הרצון. זוהי גאולה שאין בה "ממד טרנסצנדנטי, פנימית"גאולה עצמית פרי הכרעה 

  116והיא אינה דרסטית וטוטלית כמו הגאולה הדתית".

איש בדרכו ועל פי הבנתו, למען -כפי שנראה בחלקים הבאים של החיבור, ברנר וגורדון פעלו, איש

ם עם מודדותתיקון העולם וגאולתו מתוך המובנים שהם ייחסו למושג הגאולה ומתוך הת

 השינויים החילוניים במובנו של המושג.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

לנרטיב הגאולה המקראי כמה מאפיינים: הוא ליניארי וסופי כאשר אירועי המפתח שלו אינם רציפים ואינם  114
את עתיד מושלם. בעיית צידוק צפויים. הנרטיב המקראי הינו אסכטולוגי, הוא מציג את ההווה כחסר ומכוון לקר

האל מהותית לנרטיב המקראי. אלוהים האנושות והנשמה הם גיבורי הנרטיב כאשר הנשמה היא העומדת בלב 
 The Religious and Romantic Origins ofההתרחשויות. סיכום תמציתי של דבריה של קירשנר בספרה 

Psychoanalysis 47-52, עמ' ראו אצל: אילוז, גאולת הנפש המודרנית. 
 .16ראו למשל: יצחקי, בראש גלוי, עמ'  115
  . ראו באריכות: שם, פרק חמישי.207-202חפץ, חסד חילוני, עמ' -פריבך 116
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 חירות נבוכה -אלוה" -חלק שני: ברנר: "עולם משונה ללא

 במכתב למנחם פוזננסקי כתב גרשון שופמן את הדברים הבאים:

ואמרתי לו: אני יודע  יפהצעיר, ענק,  –אגב, לפני שבועות אחדים ראיתי את ברנר בחלומי 

-תוכך אפיקורס, כופר-ו מה שלמרות כל הרליגיוזיות שלך הנך בתוךתך. זהאת סוד צעירו

כן, כן, פוזננסקי, תחי  –בעיקר. הוא צחק מאד ונתפעל מזה, שכ"כ קלעתי לעצם מהותו. 

 117האפיקורסות!

מהותו של ברנר ועמדתו בענייני דת הייתה ונותרה מסתורית גם לגבי הקרובים לו ביותר. אמנם, 

ש איננה מוטלת בספק. אולם, בכתביו של ברנר, ובמיוחד בסיפורת נר האיהחילוניות של בר

לנטיות רליגיוזיות שיש כמו גם הברנרית, ניתן ביטוי חיובי ברור לדפוסים מורכבים של חילוניות 

 דתי.-בהם משום ערעור על התפיסה הפשוטה לפיה היה ברנר אנטי

של ברנר. בפרק הראשון, המוקדש  מחשבתוחלק זה של החיבור עוסק בחילון ובחילוניות בחייו וב

הפרטי שחווה ברנר האיש,  תהליך החילוןאצל ברנר, מתוארים ונבחנים  החילון תהליךל

אצל חילוניות המתוארים בסיפורת הברנרית. בפרק השני, המוקדש ל ותהליכים שונים של חילון

 ם של חילוניותים שונדפוסישל ברנר האיש לצד  עמדותיו החילוניותברנר, מתוארות ונבחנות 

 שקיבלו ביטוי בכתביו.

לדברי דן מירון, ברנר היה "היפוכו הגמור של גורדון. הוא היה סופר בכל רמ"ח אבריו ושס"ה 

גידיו. חייו היו כולם עיסוק 'פרופסיונאלי' בספרות, בכתיבת דברי סיפורת, בביקורת ספרותית, 

חת, כדברי שלמה צמח, ברנר היה בא 118".עת ספרותיים ובהדרכת סופרים צעירים-בעריכת כתבי

רקע הדיון כאן עומדת שאלת מידת לאור זאת, ב 119בית בספרות העברית".-"פטרון ובעל

האוטוביוגרפיות של סיפורי ברנר, שאלה שמוצתה, לדעתי, בעבודותיו של מנחם ברינקר. נקודת 

טוביוגרפיה ים לאוהמוצא לדיון כאן הינה קביעתו של ברינקר כי "סיפורי ברנר אינם מצטרפ

וודאי שלא לאוטוביוגרפיה כפשוטה, וזאת למרות הגורמים  120בדיונית של מחברם",

הטקסטואליים והקונטקסטואליים המזינים את הקריאה האוטוביוגרפית של הסיפורת 

                                                             
על מערכת  . ההדגשה במקור.517), מצוטט אצל: גוברין, שופמן, ב, עמ' 8.4.1926גרשון שופמן למנחם פוזננסקי ( 117

 .498-545היחסים בין ברנר ושופמן, ראו: שם, עמ'
 .36מירון, אם לא תהיה ירושלים, עמ'  118
 .71צמח, מסות, עמ'  119
 .29ברינקר, עד הסימטה הטבריינית, עמ'  120
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בהתאם לכך, לבחינה של החילון והחילוניות בעולמו של ברנר, ולבחינה של החילון  121הברנרית.

 ספרותית יוקדשו כאן דיונים נפרדים.ירתו הוהחילוניות ביצ

אור אפיין את יצירתו של ברנר כמכלול בתור "ריאליזם מורכב מאוד". לדבריו, -אהרון בןבנוסף, 

המשלבת בין יסודות פובליציסטיים, יצירה  ,יצירתו" [כך במקור] "מסובך היה ברנר ומסובכה

ילוניות הן בכתביו הפובליציסטיים ון והחחיבור זה, הבוחן את החיל 122פסיכולוגיסטיים וליריים.

, נדרש לעסוק במגוון סוגות שהיחסים ביניהן מורכבים. בחלק של ברנר והן בכתביו הבלטריסטיים

זה של החיבור תיערך בחינה של החילון והחילוניות אצל ברנר תוך שימוש במתודה סינכרונית 

ניות אצל ברנר נבחנים כאן הן החילו ובמתודה דיאכרונית גם יחד, כלומר פנומן החילון ופנומן

כשמוקד הבחינה הוא הטקסט הברנרי על סוגותיו השונות, והן כשמוקד הבחינה הוא כותב 

הטקסטים (ברנר) או ההקשרים הביוגרפיים, החברתיים והתרבותיים שבתוכם נוצרו הטקסטים 

עמדה יצבת ההשונים. ביסוד הקריאה הפילוסופית בסיפורת הברנרית הנערכת בחיבור זה נ

ולפיה "הספרות  ,)יהודי להיותשפיתח אבי שגיא בחיבוריו השונים, כולל חיבורו המוקדש לברנר (

מבטאת ומגלמת ניסיון חיים". בעקבות שגיא, חיבור זה מאמץ את נקודת המוצא ההרמנויטית 

כך,  123לפיה "משמעותו של טקסט אינה נתונה ואינה ברורה מאליה והיא מותנית גם בקורא".

ליצירתו הספרותית של ברנר באופן שונה  הקוראים הגיב, מבחינה אמוציונלית,ציבור , למשל

משהגיב לכתיבתו הפובליציסטית. דומה כי דברים קשים שנכתבו בסיפורת הברנרית התקבלו 

בקלות רבה מאשר דברים קשים במידה פחותה שנכתבו בפובליציסטיקה הברנרית (ראו להלן, עמ' 

ביצירתו הספרותית הרשה ברנר לעצמו לנהוג מנהג חירות גמורה, הן לגבי  לדעתי,בהערות).  72-73

חירות זו יוצרת חיץ בין הסופר ות ההבעה אותן הוא בחר. התכנים בהם הוא עסק והן לגבי צור

ודעותיו ובין יצירתו, שכן הסופר רשאי להביע ביצירתו דעות מדעות שונות, דעות בהן הוא אוחז 

דווקא חירות זו היא המאפשרת לסופר להביע בשלמות חז. יחד עם זאת, או ינוא אודעות בהן הו

את דעותיו שלו, קיצוניות ופרובוקטיביות ככל שיהיו. לעומת זאת, בכתיבתו הפובליציסטית נהג 

ברנר, במאמריו, ניסה להביע בשלמות את דעתו האישית פובליציסט שחותמו אמת.  ברנר מנהג

ביקש (באופן נואש) להשפיע על המציאות, והאמין (באופן נואש) כי ברנר  לגבי נושאים שונים. שכן,

מאמריו של ברנר אינם חפים ממאפייניה הירודים אולם, אכן ניתן לעשות זאת על ידי הכתיבה. 

של הפובליציסטיקה: חשבונות אישיים, קיצוניות יתרה שנועדה לשרת מטרה חיצונית וכו'. 

בור זה נועד להתגבר על בעיות דיאכרונית הנערך בחיתודה ההשימוש במתודה הסינכרונית ובמ

 האיש והסופר, שחותמו אמת.אליבא דברנר,  למצוא את האמתאלה על מנת 
                                                             

 .160-145. על חקר ברנר, ראו: בקון, "מבוא"; הולצמן, אהבות ציון, עמ' 64-29ראו בפירוט: שם, עמ'  121
 .444אור, תולדות הספרות העברית החדשה, עמ' -בן 122
 .72-44להיות יהודי, עמ'  הנ"ל,; 25-21. ראו בהרחבה: שם, עמ' 23צועי תפילה, עמ' שגיא, פ 123
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הספרות העברית החדשה, קבע ברוך קורצווייל, היא ספרות חילונית משום שמקורה בעולם 

ואת  סורתית"שנתרוקן מהקדושה האלוקית", והיא מבטאת את משבר התרבות היהודית המ

 125על פי עקרון "החזרה הפרדוקסלית", 124"משבר האמונה" או את "גיוון הוודאות האמונתית".

הנוכחות השלילית של הדתיות בספרות זו היא חיובה ואישורה כיסוד קבוע שאליו מתייחסת 

לפי קורצווייל, חוויית הקרע מן הדת ומשבר האמונה הם העומדים גם  126היצירה הספרותית.

דתית -הברנרית השייכת לזרם הקיצוני בספרות זו אשר בולטת בו "הנימה האנטייצירה במרכז ה

מקור השפעה חשוב ליצירה הברנרית בכלל, ולביקורת היהדות  127עד לשלילת היהדות וערכיה".

 128החיים, ובפילוסופיה הניטשאנית בייחוד.-שבה בפרט, מצא קורצווייל בפילוסופיית

קיים יחס אמביוולנטי ואף יחס שולל שבסיפוריו של ברנר  כך על בהקשר זה הצביע שמואל שניידר

בעוד ש"דמויות דתיות אותנטיות  ,את פילוסופיית החיים של ניטשהכלפי דמויות המייצגות 

מעוצבות בדרך כלל באופן חיובי". מקורותיה של שלילת האלוהות הקיימת בכתביו של ברנר, טען 

האידיאולוגיים והספרותיים שבספרות הרוסית זרמים שניידר, אינם בעולמו של ניטשה אלא ב

, והם שהשפיעו על עולמו הרוחני והאמנותי וקבעו את 20-ובתחילת המאה ה 19-בסוף המאה ה

 129יחסו לעולם המסורת היהודי.

ואכן, כמה  130.מצא את יסודם של סיפורי ברנר בתלישות שהעיקה על קיומו ישעיה רבינוביץ

ישות לסוגיה השונים בתור החוויה העומדת בבסיס היצירה ית התלמחוקרי ברנר זיהו את חווי

ואכן, יוסף אבן  132ברנר העיד על עצמו כי הוא "יהודי שמעולם לא יצא מתחומנו". 131.הברנרית

                                                             
 .18קורצווייל, ספרותנו החדשה, עמ'  124
 .143הערה  305ברינקר, עד הסימטה הטבריינית, עמ'  125
ר זה . הדת נוכחת בספרות העברית לא רק בבחינת תוכן אלא גם בבחינת שפה. בהקש17שגיא, להיות יהודי, עמ'  126

יש להזכיר את דבריו של גרשם שלום (במכתב לפרנץ רוזנצווייג) שטען כי "אלוהים לא יוותר אילם בשפה שבה 
השביעו אותו אלפי פעמים לשוב ולחזור אל חיינו", וכי בניגוד למגמה הציונית, השפה העברית איננה יכולה להפוך 

הרובד התיאולוגי שבה, כמוהו כהליכה על פי תהום, לשפה חילונית לחלוטין. השימוש החילוני בעברית, המתעלם מ
. על דברים אלה הוסיף חנן חבר וטען "שכתיבת ספרות חילונית בלשון העברית גם היא 59-60שלום, עוד דבר, עמ' 

תוצר של עיוורונה של התרבות הציונית היא עושה אקטואליזציה וחילון של לשון מקודשת מבלי להבחין בתהום 
 . 8חבר, בכוח האל, עמ'  הפעורה לפניה",

. לדברי קורצווייל יש להבחין הבחין בין פעילותו הציבורית ובין פעילותו 39קורצווייל, ספרותנו החדשה, עמ'  127
הספרותית ואופיו האישי של ברנר. "ברנר איש המפלגה אינו מענין כלל" ואילו ברנר "האדם, הסופר, חשוב הוא עד 

מענינת ביותר, בה השנאה העצמית, הכנה, המוסרית וההרסנית כאחד, הגיעה  מאוד". ברנר היה "תופעה אנושית
 הגאולה של אותו סופר רוסי", שם, שם.-לשיאה". בברנר נמצאו "כל הכוחות ההרסניים של דוסטוייבסקי בלי אמונת

 .269-225ראו בהרחבה: שם, עמ'  128
קנה אחד עם עמדותיהם של אבי שגיא ויעקב . עמדתו של שניידר אינה עולה ב29שניידר, עולם המסורת, עמ'  129

 גולומב שיובאו להלן.
 .70רבינוביץ, הסיפורת העברית מחפשת גיבור, עמ'  130
תלישות מבחינה חברתית  בעקבות שמעון הלקין הבחינה נורית גוברין בין שלושה סוגים עיקריים של תלישות: 131

ה וסביבה, ראו: הלקין, מבוא לספורת העברית, עמ' תרבותית, תלישות מוחלטת מכל חבר-ומעמדית, תלישות רוחנית
. עוד על דמות התלוש בספרות העברית, ראו: שייט, לפניך דרכיים, פרק 20-21; גוברין, תלישות והתחדשות, עמ' 344

גרשון שקד, "תלוש מתאבד או משתגע הוא דיוקן גיבורה השכיח של הסיפורת העברית בדורו של ברנר.  דבריראשון. ל
בנק, "מנקודת -לדברי דפנה כצנלסון .58ך הבנתו נגיע להבנת גיבוריו של ברנר עצמו", שקד, ללא מוצא, עמ' רק מתו

מבט חילונית מסתמנת אהדה כלפי 'טירופן' כביכול של אותן דמויות שהוקעו כמשוגעות בגלל היותן משכילות. בכלל, 
נטיות בשיאה. עם זאת, לאהדה מסוימת זכו אותן על החריגה מעקרונות הדת נחה הילה חילונית מודרניסטית של אות
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קבע כי ייחודו של ברנר הסופר בהקשר זה הינו בכך "שהוא מעמיד דמות של יחיד הנשארת בתוך 

רית, ככל שהיא נתלשת ברוחה ונפשה מן העם, ת הברנהתחום של החיים היהודיים [...] הדמו

דבקה היא בציבור היהודי על כל שכבותיו, אף אם היא מבקרת אותו וסובלת מפגמיו שהיא 

מוצאת בו. דבקות זו ייתכן שיש בה כדי להעצים את קטרוגה ואת טינתה של הדמות לעם זה, 

בטותה הרעיונית על גורל את התלשאין היא יכולה להינתק הימנו. מצד אחר, מעמיקה היא גם 

דומה כי ניתן לומר על ברנר מה שאמר הוא על   133העם הנתפס בירידתו והתמוטטותו הרוחנית".

 י. ל. פרץ: 

לא מצאה שם [בעיירה] מנוחה לעצמה, אבל  –מרוב רגש וחיים  –הנפש הצעירה והנלאה 

העם!  ! בתוךמן העיירה לא יצאה, לא מיהרה לצאת. מקרוב קראה החובה: אל העם

שוב לשבת בתוך עמך, ללמוד  –בשביל העם! לא בשביל עצמך! ואף בהיותך ב'עולם הגדול' 

 134לדעת את דרכיו, לראות איך ובמה הוא חי, לטכס עצה במה ייוושע.

על פי גרשון שקד, ברנר היה יוצרה המובהק של תבנית "היציאה" ו"השיבה", שעיקרה בנדידה 

את העם היהודי במעבר המאות: התבוללות, מעבר אל פיינו המשקפת תהליכים חברתיים שא

 בעולמו של ברנר תוארה על ידי עדה צמח כך:תבנית זו  135תנועות מהפכניות, עיור, הגירה וציונות.

משמעות, שאלוהים ברא -סדר ובעל-יציאה מתוך מה שהוא עולם שלם בעל –היציאה 

לם מקולקל, שחלל ריק יש לה כעוהליכה אל עבר מה שמתג –אותו והוא ערב לו; ההליכה 

  136במרכזו; והביקוש ביקוש אחר מילוי שימלא את התהום הפעורה.

החילון חופף את התהליכים האלה ומהווה מקור לכמה מהם. לדעתי, מומנט ה"יציאה" בתבנית 

זו מתקיים לא רק ביציאה מן העולם הדתי המאכזב אל העולם החילוני אלא גם בתוך העולם 

לם החילוני, ה"יציאה" וה"הליכה" נעשות ביחס לאידיאולוגיות החילוניות ו. בעוהחילוני עצמ

אשר בעזרתן ביקשו ברנר וגיבוריו למלא את הריק הרעיוני והקיומי שנפער בהם עם יציאתם 

                                                                                                                                                                               
בנק, השיגעון בספרות העברית, עמ' -דמויות שעוצבו בדמות הנביא הפועל מתוך השראה רוחנית עמוקה", כצנלסון

249. 
 .1002ברנר, "קטנות גם גדולות", כתבים, ד, עמ'  132
דידות המיוחדת לגיבוריו של ברנר, הנותרים א. ד. פרידמאן הדגיש את הטרגיות שבב .26אבן, אמנות הסיפור, עמ'  133

קרועים תדיר בין שאיפתם תוך שהם ) 13בודדים על אף שהינם חיים בציבור ונושאים בסבלותיו (פרידמאן, ברנר, עמ' 
). לדברי חיים הזז, "ברנר לא היה בודד. הוא היה גלמוד. קרוע ומורתח 47ליחידות ומשיכתם לרשות הרבים (שם, עמ' 

. עוד על התלישות אצל 64המונם של החיים, ולבו חלוק עליו, ברוגז עם עצמו", הזז, משפט הגאולה עמ' עמד בתוך 
 .94-106, 61-73ברנר, ראו: שייט, לפניך דרכיים, עמ' 

 .1351ברנר, "י. ל. פרץ [אחרי מיטתו]", כתבים, ד, עמ' 134
 .58שקד, ללא מוצא, עמ'  135
ל צמח, הביקוש אחר מילויו של החלל הריק בחיי הגיבור הברנרי הוא לדעתה ש .15צמח, תנועה בנקודה, עמ'  136

תלוש ואחוז ומחובר בכל -היסוד המהווה את "עיקרו של הברנריזם" והוא שהופך את הגיבור הברנרי ל"שייך ולא
 .219שורשי נשמתו", שם, עמ' 
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ברנר, כמו רבים מגיבורי יצירתו הספרותית, "התחנך בחדר, פסע  137הראשונה מן העולם הדתי.

 138והיה המבקר הגדול של כל אלה". –ת הציונואל אור ההשכלה, המהפכה ו

טען אבי שגיא כי "אידיאת התלישות או הדת אינן המסגרות הבסיסיות  להיות יהודיבספרו 

לדבריו, יצירתו של ברנר היא יצירה חילונית במובהק שנקודת המוצא  139להבנת עולמו של ברנר".

ת על יסוד טרנסצנדנטי. המבוססשלה היא "אימננטית לחלוטין" ושלגביה אין כל משמעות לדת 

חברתית, אלא -בבסיס היצירה הברנרית עומדת לא חוויית התלישות, שהיא חוויה תרבותית

שגיא בחן את מחשבתו של ברנר מנקודת מבט אקזיסטנציאליסטית  חוויית האבסורד המטאפיסי.

 סתו אתוטען כי עמדתו של ברנר היא עמדה אקזיסטנציאליסטית מובהקת וממנה משתקפת תפי

 140הקיום היהודי.

הקדיש פרק לבחינת הנוכחות של ניטשה בעולמו של ברנר  ניטשה העברייעקב גולומב בספרו 

. תוך שבחן את הדמיון והשוני בין מחשבת ניטשה ומחשבת ברנר זיהה גולומב את המעוררבשנות 

ועד א מאז בתור "העיתון הניטשאני ביותר שיצ המעורר"ברנר כזרתוסטרא עברי בלונדון" ואת 

, שראה אור לאחרונה, פיתח גולומב את הטענה מתק סתריםבספרו  141היום בשפה העברית".

לפיה היה ברנר אקזיסטנציאליסט עברי ובחן את השפעת האנתרופולוגיה הניטשאנית על יצירותיו 

דבריו של גולומב לגבי המתח הקיים בין עמדות אידיאולוגיות ועמדות קיומיות  142של ברנר.

 143מהנחות היסוד של המחקר המוצע כאן. את אחתמהווה 

 

                                                             
באתוס הרווח בחברה היהודית במומנט ה"יציאה" וה"הליכה" יש ממד של מרד. אולם, המרד של ברנר וגיבוריו  137

של זמנם, דהיינו האתוס הדתי, איננו מוחלט, וזאת מכיוון שמרידה מוחלטת באתוס הרווח בחברה מתבטאת 
בפרישה גמורה מן החברה ועקרונותיה, בהתנערות מכל תחושה של אחריות כלפי החברה ובוויתור על כל ניסיון 

): Barthמאת ג'ון בארת' ( הדרך סוףו של ג'ייקוב הורנר, גיבור לשנותה. מרד מוחלט מעין זה מקבל ביטוי בדברי
תמיד שרירותיים בסופו  -"מורדים ורדיקאלים הם תמיד אנשים שמבינים שהחוקים הם לעיתים קרובות שרירותיים 

כל ואינם יכולים לסבול כללים שרירותיים [...] אבל הרדיקאל הגדול ביותר בכל חברה הוא מי שרואה את  –של דבר 
השרירותיות של החוקים והמוסכמות החברתיות, אבל יש בו בוז או זלזול כה עמוקים כלפי החברה שבה הוא חי, 
שהוא מקבל את כל ערימת השטויות הזאת בחיוך. גדול המורדים הוא מי שלא ישנה את החברה בעד שום הון 

 .130שבעולם", בארת', סוף הדרך, עמ' 
-בשום עמדת חיים, והתנועה הבלתילדברי א. ד. פרידמאן, ברנר לא מצא מרגוע ". 45צור, ללא כתונת פסים, עמ'  138

. על התנועה בחיים כתב ברנר: "אין מטרת החיים אלא חיים, ואין 32פרידמאן, ברנר, עמ' ", פוסקת היא יסוד נפשו
נאמן על החיים", ברנר,  חיים בלי תנועה, אין תנועה בלי כוח, אין כוח בלי עבודה, ואין עבודה שלמה בלא מדע ומבט

 .1222"אבי הפובליציסטיקה שלנו [על חיי מ.ל. ליליינבלום]", כתבים, ד, עמ' 
 .26שגיא, להיות יהודי, עמ'  139
בתוך דיונו על האבסורד ביצירת גנסין תיאר דן מירון את האבסורד בתור מצוקה "המתגלית  .30-14ראו: שם, עמ'  140

אף הוא מתברר והולך: כל מהלך ההתקיימות וההתנהלות הכרוכה בו מסובב על כאיזו ידיעה חדה ופוצעת, שתוכנה 
תואם גובר והולך בין ציפיות למציאות, בין העולם הסובייקטיבי של הגיבורים ובין -משגה יסודי, שמביא לאי

וכה לא עולם נחשף ונמצא שגוי ומאכזב עד בלי די. זו מצוקה שכר-המציאות האובייקטיבית [...] משהו בקשר אני
בכאב ישיר וממוקד, אלא באיזו דאבה מתעצמת שכרוכה במשהו שניתן לתארו כהתפכחות מאשליית הקסם 

-193על ברנר כאקזיסטנציאליסט, ראו: ברתנא, ספרות ופילוסופיה, עמ' עוד . 43עמ'  שבחיים", מירון, מדוע גנסין?,
 ; גולומב, מתק סתרים.228

 .246גולומב, ניטשה העברי, עמ'  141
 גולומב, מתק סתרים. 142
 גולומב, אביר האמונה או גיבור הכפירה?; גולומב, מבוא לפילוסופיית הקיום.  143
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 כרוניקה של התחמצות -. בדרך אל "הקריזיס המוחלט" 1פרק 

פרק זה עוסק בתהליכים שונים של חילון בחיי היחיד היהודי ובחיי החברה היהודית המתוארים 

יחסו בסיפורת הברנרית, בתהליך החילון הפרטי של ברנר האיש כפי שעולה מהביוגרפיה שלו, וב

 ילון בתור תופעה כפי שעולה ממכלול כתביו ומעבודתו הפובליציסטית בייחוד.1ל ברנר לחש

וטם מתייחסים לחברה רובם של תהליכי החילון שיידונו כאן מתייחסים ליחיד היהודי, ומיע

) בבחינת תהליך secularizationיהודית. כאמור, הדיון כאן מתמקד בחילון (-היהודית והלא

ם ביחסם אל החילוניות דתי. דיון בחילוניותם של ברנר וגיבוריו, כמו ג-לאהדתי להפיכתו של 

חיים, מובא בהמשך החיבור. בחינת תהליכים של חילון חייבת לכלול  עולם ואורח בתור השקפת

-התייחסות לגורמים השונים מהם מורכבים התהליכים הללו, ביניהם: התנאים הסוציו

הפסיכולוגי והמרכיב האידיאולוגי. כך, תיאור תהליכי מרכיב אקונומיים (משפחה וקהילה), ה

 החילון שיידונו כאן יתייחס למניעי התהליכים, למהלכם, ולאופן שבו הם נחוו על ידי נושאיהם.

 

 א. "התחמצותו" של ברנר

תולדות חייו של ברנר הועלו על הכתב על ידי ביוגרפים שונים. הבולטים מביניהם הם יצחק בקון, 

עוסקים בשנים שקדמו לעלייתו של ברנר לארץ ישראל בשנת  ברנר בלונדוןוהצעיר  ברנרו שספרי

סוקר את חייו של ברנר מלידתו ועד להירצחו  סיפור חיים -ברנר , ואניטה שפירא שספרה 1909

תיאור תהליך החילון של ברנר כפי שהוא מובא כאן מסתמך על פרקים  1921.144סמוך ליפו בשנת 

יחד עם דברי זיכרונות שונים, ועל איגרותיו של ברנר הנער בתקופה בה נדד  ת אלה,מתוך ביוגרפיו

ובה התגבשה, כדברי עדה צמח, "הפסיכולוגיה הברנרית  145),1892-1897בין ישיבות שונות (

 146הנודעת".

בעקבות חיים  ברנר החל את לימודיו בחדר בעיירת הולדתו נובי מליני כשהיה בן ארבע שנים וחצי.

יהודית אחת" שהחדר, החומש, רש"י והגמרא הם -מר כי ברנר שייך ל"משפחה עבריתיתן לוהזז נ

                                                             
פולסקין, מחיי יוסף חיים ברנר; באר, גם -בקון, ברנר הצעיר; הנ"ל, ברנר בלונדון; שפירא, ברנר. ראו גם: יערי 144

 אהבתם גם שנאתם; כהן, ברנר; ברינקר, "ברנר".
גריון, "המציין את מכתבי ברנר בתוך אוצר מכתבי סופרים עברים הידועים לנו עד כה הוא זה: -לדברי עמנואל בן 145

משורר מלידה; -אף אחד ממכתביו לא תוכן מראש, לא לוטש, לא סוגנן, ואף על פי כן הדברים יציבים הם כדברי סופר
לב, פשוט ואכזרי. -ישר, גלוי –כל לא תמצא אף מלה מיותרת. וה –לבו המשתפכים, גם בענינים מסחריים -גם בחקרי

. על אגרותיו של ברנר, ראו 134גריון, בין שלשום למחרתים, עמ' -אין חריפות בגאותו, אין מתיקות בהכנעתו", בן
 .117-128למשל: אוכמני, לעבר האדם, עמ' 

 .96צמח, תנועה בנקודה, עמ'  146
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בני גילו התנכרו לו והוא "כתגובה על התרחקותם ממנו ביקש לעצמו פיצוי  147קרקעיתה ושורשה.

השאיפה לתהילה, והגאווה  148ב'עליונות' על סביבתו, בהצטיינות בלימודיו, בדבקותו הדתית".

ע הראשוני להתמדתו של ברנר הילד בלימודיו. אולם, כפי שהעיד על עצמו ו למנישנלוותה לה, הי

ברנר הנער, "מתוך שלא לשמה באתי לשמה, ונעשיתי ל'מדקדק במצוות' גדול, ל'אדוק 

נוסף להצטיינותו בלימודי הקודש, ברנר נמשך מגיל צעיר לקריאת  דברי אגדה,  149משונה'".

 ו לו בעגלותיהם של מוכרי הספרים הנודדים.שנמצא מעשיות וסיפורים ביידיש ובעברית,

יצא ברנר לראשונה את בית הוריו, עזב את  עיר הולדתו והחל "לנוע על רם מלאו לו עשר שנים בט

מדרש וקלויזים שבעיירות אוקראינה" שבהם "הונח היסוד לחייו הרוחניים, לכל דפוסי -בתי

יר הומל ש"הווייתה", כפי שכתב רנר בעכשנה וחצי שהה ב  150היסוד של היהדות". –תרבותו 

 151באגרת לאורי ניסן גנסין, השפיעה עליו "לטוב ולרע".

מהומל עבר ברנר להלוסק, שם נחשף לראשונה לעולם ההשכלה והחל במה שיתברר בתור תהליך 

הוא  152אישי, ארוך ומפותל, של חילון. בהלוסק, כתב ברנר לגנסין, "שונה רוחי תכלית שינוי".

בלימודיו התורניים ואף כונה "המתמיד מהלוסק". לדברי אחד מחבריו לישיבה, צטיין המשיך לה

"במראהו החיצוני ובהנהגתו התמימה לא העיר [ברנר] כל חשד על אותם הפקפוקים שכבר ניצנצו 

בלבו ובמוחו משחר ילדותו. כפוף מעט, פיאותיו מסולסלות, לבוש קפוטה ארוכה היה מאריך 

בהיחבא, ברנר הרבה ל"הציץ בספרים החיצוניים" והחל חש בשינוי אולם,  153ומדקדק בתפילתו".

 שחל בו ושנתפס בתודעתו העצמית בתור תהליך של חילון:

שם [בהלוסק] החילותי לקרות ה"קבורת חמור" ו"אהבת ציון" וכו'. שם באתי מעט 

ב"יהודים  לכפורהספרות; שם נחמצתי מעט, החילותי ללמוד את ה"מסלול", -בעולם

 154[אדמו"רים], לאהוב מעט את המדעים [...] שם נפקחו עיני מעט. טובים"

                                                             
 .297הזז, משפט הגאולה, עמ'  147
 .21כהן, ברנר, עמ'  148
ניסן גנסין  . היחסים המרתקים בין ברנר ואורי209עמ' , ניסן גנסין, חורף תרנ"ח, ביאליסטוק, אגרות ר לאוריברנ 149

ברנדוין, משורר  זכו לאחרונה לתיאור חדש ומעמיק, ראו: פרי, שב עלי והתחמם. על גנסין ויצירתו, ראו למשל:
 ת), אורי ניסן גנסין.השקיעה; מירון ולאור (עורכים), אורי ניסן גנסין; רתוק (עורכ

 .17צמח, תנועה בנקודה, עמ'  150
 .209ברנר לאורי ניסן גנסין, חורף תרנ"ח, ביאליסטוק, אגרות, עמ'  151
 שם, שם. 152
 .11סלוצקר, "בישיבה", קושניר (עורך), ברנר, עמ'  153
 . ההדגשה במקור.209ברנר לאורי ניסן גנסין, חורף תרנ"ח, ביאליסטוק, אגרות, עמ'  154
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החילון הראשוני והמועט ("נחמצתי מעט") שחווה ברנר, תואר על ידו במונחים של התפכחות 

ופקיחת עיניים שמקורם בלימודי החול. אלה לוו בהתרחקות מהיבט אחד של החיים הדתיים, 

 דהיינו מעולם החסידות.

לנובי מליני. הוריו, בצדק ושלא  ,שב במצוות אביו ,רק "זמן" אחד ואחריו לוסקבהה ברנר ביל

בצדק, ייחסו לו עבירות שונות ונרפות כללית ביחס לקיום המצוות. לספרות נועד בתקופה זו 

תפקיד מעצב בעולמו ובאופיו של ברנר הצעיר. לדבריו, הספרות עקרה מתוכו את "אהבת 

יל". הוא החל להרגיש את "אהבת ההשתלמות" ובלבו ת המועהתהילה" ונטעה בו את "אהב

 155החלה לפעום "שאלת: מה לעשות?".

רוסית (ככותרת ספרו רב ההשפעה של -מונע בידי שאלת ה"מה לעשות?" הפרוגרסיבית

צ'רנישבסקי), המשיך ברנר בנדודיו והגיע אל העיר קונוטופ (אותה הוא כינה "טינופתקה") בה 

ישיבה. ממכתביו של ברנר עולה שהתקופה בה שהה בקונוטופ הייתה אחד ב הוא למד במשך "זמן"

הוא המשיך להתרחק מעולם החסידות ולדברי אחד מחבריו לישיבה, "ברנר  156משמעותית עבורו.

נהפך שם [בקונוטופ] למתנגד, קרא בספרים חיצוניים ושפך חמתו על החסידים". ראוי לציון 

כשהוא כותב דברי חולין. השמש דן את הכתבים  הישיבההמאורע בו נתפס ברנר על ידי שמש 

ברנר נאלץ לעזוב את העיר, שרבים מתושביה  157לשריפה ואילו ראש הישיבה הכה אותו בפומבי.

היו חסידי חב"ד, לאחר שכתביו, ובתוכם המאמר "החסידות וכת דליה" שהכיל ביקורת קשה על 

 158החסידות ועל האדמו"רות, נתפסו.

אהבת ההשכלה", ביקש לשוב להומל אך בדרכו לשם התעכב בבית הוריו "מלא מברנר, שלבו היה 

שם, בהשפעת אביו, חלה האטה ואף נסיגה בתהליך התמשכלותו. את הסיבה לכך הוא תלה 

בעצמו, בחסרונותיו שלו: בכך שטרם ידע "מהשכלה לשמה" ובכך שחפץ לשהיות משכיל "שלא 

עשרה, החליט לנסוע לפוצ'פ על מנת ללמוד -שבן שלו ברנר, שהיה אז 159לשמה" ו"בעבור תכלית".

תורה בישיבה שבראשה עמד הרב יהושע נתן גנסין, אביהם של מנחם ואורי ניסן גנסין. אולם, 

דווקא בפוצ'פ השתרש בלבו של ברנר "החפץ ל'השכלה לשמה', לשם ההשכלה הרוממה, המעשרת 

" והיה לו חלק בתהליך צונייםבפוצ'פ התמסר ברנר לקריאה ב"ספרים החי 160האדם!".-רוח

                                                             
 שם. שם, 155
 שם, שם. 156
 .27לייטס, "ברנר בישיבות", כפכפי וברנר (עורכים), ברנר: עוד זכרונות, עמ'  157
 .13-12סלוצקר, "בישיבה", קושניר (עורך), ברנר, עמ'  158
 .202ברנר לאורי ניסן גנסין ולגרשון גינזבורג, חורף תרנ"ח, ביאליסטוק, אגרות, עמ'  159
 שם, שם. 160
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שבסופו הותר לבחורי הישיבה, למעשה אם לא להלכה, לקרוא בספרות ההשכלה כאוות נפשם. 

לדברי מנחם גנסין, לאחר שנתפס בידי אביו כשהוא קורא בספר שקיבל מברנר, "הותרה הרצועה 

ואוי לו לנער תקפו  חוץ מבלי אשר יפריע לנו. אבל בישיבה עמד האיסור בכל-והיינו קוראים בספרי

חוץ! משנודע הדבר לברנר, היה אורח תדירי בביתנו ונפשו נקשרה בנפש -שנמצא בארגזו ספר

לבוקי בן  שירת הזמיראבי". באחד הימים נתפס ברנר על ידי המשגיח כשהוא קורא את הספר 

גיח יגלי. המשגיח השליך את הספר לרצפה ורמסו ברגליו. ברנר, בתגובה, ירק בפניו של המש

ירפו. לדברי גנסין, "אינצידנט זה פרץ את הגדרים. מאז התחילו קוראים גם בגלוי את הספרים וח

   161באין מחריד, אך תנאי הותנה במפורש: כי אלה ייקראו לא בשעת הלימודים".

ציבורית של ברנר הצעיר שייסד, יחד עם אורי ניסן גנסין, -בתקופה זו החלה פעילותו הספרותית

אי את תלמידי הישיבה שחפצו בהשכלה. שיתוף הפעולה הספרותי בין תה בחשספרייה ששיר

) שיועדו לבני הישיבה. הפרח) וירחון (הקוףהשניים נמשך בכתיבה והוצאה לאור של עיתון (

לדבריו של יצחק בקון, בפוצ'פ התגבשה חבורת צעירים "שהתארגנו לאגודה בעלת שאיפות 

דתית". גנסין וברנר היו -ת היתה לא"הכלליספרותיות" ורוחה -השכלתיות-לאומיות

לדברי   162דתי".-ה"אפיקורסים הקיצוניים" בחבורה והם "שנתנו לאגודה את הכיוון האנטי

אניטה שפירא, חבורת פוצ'פ הייתה "חבורה של תלמידי ישיבה שהציצו אל העולם החילוני, טעמו 

לזה. זו היתה הצצה מעבר  טעם ספרות עברית, ביקשו להתחיל ללמוד רוסית, אך לא הרחיקו

 163תמימה למדי, צעד ראשון והססני בדרך הארוכה לרכישת השכלה חילונית".

גם בפוצ'פ נחשב ברנר ל"עילוי" ולמתמיד גדול והוא עסק "בתורה ובעבודה בדביקות ומתוך אהבה 

ציבורית  גרמה לכך שהוא נחשד באפיקורסות. בעיר -והתמדה". עם זאת, פעילותו הספרותית

 164ניאוץ. –יו שהוא "קרקפתא דלא מנח תפילין" ה"מקצץ בנטיעות", ושתכלית תורתו נו אחררינ

עשרה שנים וחצי, החליט לעזוב את פוצ'פ ולנסוע לביאליסטוק. את -ברנר, שהיה אז בן חמש

 הסיבות לעזיבתו הוא פירט במכתב ששלח לאורי ניסן גנסין: 

 –די כתמול שלשום... המשגיח ינם עמהדבר כן הוא: התבוננתי בפני הרב שיחיה והנה א

הוא לא יבוש מלאמור, כי לא טוב יהיה ממני בקרב הימים [...] יען כי עמדתי לימין 

                                                             
 .18-16שניר (עורך), ברנר, עמ' גנסין, "בשחר ימיו", קו 161
 .22בקון, ברנר הצעיר, א, עמ'  162
 .19שפירא, ברנר, עמ'  163
 .20גנסין, "בשחר ימיו", קושניר (עורך), ברנר, עמ'  164
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גם הרב, גם המשגיח, גם כל העדה הקדושה [...] יודעים כי אינני יין, רק  –ה"ביכלך" 

 165, כי נתפשתי כבר ברשת המינות ר"ל.חומץ

סטוק "כבחור ישיבה למראית עין" אולם "משאת לביאליברנר, שנתפש "ברשת המינות" הגיע 

הוא התגורר בבית דודו ולמד בקלויז בו מסגרת הלימודים הייתה  166נפשו היתה רכישת השכלה".

חופשית יחסית. הקשיים שעמדו בפניו בעת שביקש להשכיל היו רבים, משכילי העיר היו מעטים 

ד אנכי". על מנת להשכיל היה עליו "מתלמ –ונחבאו אל הכלים. ועם זאת, העיד ברנר על עצמו 

להפוך ל"איש מזימות": הוא נאלץ לקרוא "במסתרים... תחת הגמרא" ולבקש מגנסין שאת 

אולם, ניסיונותיו להשכיל  167מכתביו אליו יכתוב ביידיש כדי להסוות את נטיותיו המשכיליות.

ש אחר עצמאות , שחיפבסתר לא עלו יפה משום צד, לא מצד הלימוד ולא מצד ההסתרה. ברנר

כלכלית ושביקש להשתחרר ממרות דודו, שכר לו חדר, מצא לו תלמיד והחל ללמוד בעצמו גרמנית 

אולם מצבו  168ורוסית. הוא ניחם את עצמו בכך ש"אך רק ההתחלות קשות... יהיה האל בעזרי!".

 לא השתפר.  "מיום ליום נפלתי" הוא כתב לחבריו:

מרטוטים ולגנות את ההשכלה. אידיאלי איבדתי את הס ההכרח אילצני להצטבע, לרומם 

אחד, אחד. דודי המר את חיי [...] לשבת כל היום ולהתנענע אצל הגמרא היה הגיהנום 

  169אחרים נחלשה גווייתי. התלמיד שלי היה פרא.-שלי, ללכת לשולחן

די רנר ליההכרח לנהוג בצביעות, חולשתו הגופנית והמצוקה הנפשית בה היה שרוי הביאו את ב

והוצף במכתבי תוכחה מקרוביו. מצב  ,את החדר ששכרו מחלה. הוא איבד את תלמידו היחיד

עניינים זה הביא למפנה בחייו ו"הוא חזר בתשובה. במשך שמונה חודשים היה ברנר חסיד נלהב" 

 את חייו בתקופה ההיא תיאר ברנר כך: 170ועסק בלימוד תורה.

ן כה וכה ההשכלה בורחת ממני. לכן התחלתי רי שביוגם מה אועיל, אם גם לא אלמד, אח 

מעט התרגלתי בחיי האלה. -ללמוד דווקא בהתמדה גדולה, ודווקא גמרא... ומעט

החילותי ללעוג בקרב נפשי פנימה על חלומותי, חדלתי להאמין בכשרוני, כי הן הלא הכל 

הכל  והיום קודש" אנוכי.-לשון-צחקו ממני וימלאו שחוק פיהם, כאשר אמרתי כי "בעל

מדברים עמדי ידידות, מקשים ומפלפלים עמדי. [...] ראיתי, כי רק בד' אמות של הלכה 

                                                             
 . ההדגשה במקור.203ברנר לאורי ניסן גנסין ולגרשון גינזבורג, חורף תרנ"ח, ביאליסטוק, אגרות, עמ'  165
 .11 בקון, ברנר הצעיר, א, עמ' 166
 .199, ביאליסטוק, אגרות, עמ' 23.3.1897ברנר לאורי ניסן גנסין,  167
 .200, ביאליסטוק, אגרות, עמ' 20.4.1897ברנר לאורי ניסן גנסין ולגרשון גינזבורג,  168
 .204ברנר לאורי ניסן גנסין ולגרשון גינזבורג, חורף תרנ"ח, ביאליסטוק, אגרות, עמ'  169
 .21שפירא, ברנר, עמ'  170



47 
 

חלקי. החילותי להיות "מדקדק במצוות וחסיד נלהב", יגעתי באמת לשכוח את כל 

-נהייתי מלך –מחשבותי... ונעשיתי אחר, ממש אחר. נהפכתי מן הקצה אל הקצה ומאיש 

 171וכי! אך גם הזמן היה בעוכרי!מנם אנבלהות... ומי אשם בזה? א

!!! ואמנם, כמעט החילותי אחורניתאחרי המלחמות הרבות והעצומות [...] פסעתי כסרטן 

להאמין, כי כבר שבה נפשי לדממה, כבר אינפש מהמכות אשר הוכיתי במלחמת שתי 

 שנים, כבר אינצל מהשאלה הגדולה המנקרת במוחי זה כמה והיא "מה לעשות?"... ואשר

ק היא ניתקתני מרעים אהובים [...] השאלה הזאת, אשר עד כה הרעה לי יותר היא ר

מאשר היטיבה, תסור ממני, ויוסף חיים זה נהיה לחסיד גמור, לאורתודוכס היותר נלהב. 

אמונה... אמנם, גם -נתהפך ממש מהקצה אל הקצה, ברח מעולמו המלא ספיקות ואי

יות באופן אחר, הייתי לומד הוויות דאביי ותי להאידיאלים קדושים וטהורים [...] החיל

ורבא כל היום וחלק גדול מהלילה... זמן תורה היה לי לחוד וזמן תפילה לחוד. משיכיר 

 172עם אבי שבשמים. הרבהבין תכלת לכרתי הייתי מכוון את לבי למקום ומדבר 

קון בתור יצחק באת החזרה בתשובה של ברנר, שהתבטאה בעיקר בהתמסרות ללימוד תורה, הבין 

"תופעה של מעין לימוד 'להכעיס' של 'חסיד להכעיס', כדי להכעיס את ההשכלה, שהתאכזרה אליו 

לדעת אניטה שפירא, את החזרה בתשובה של ברנר יש  173וגירשה אותו מלהסתפח בנחלתה".

להבין בהקשר של יחסיו עם אביו. לדבריה, "המרידה באב היתה גם כפירה באב שבשמים, או 

דה במרותו", ולעומתה "החזרה בתשובה היתה קבלת המרות של האב הביולוגי ושל ות מרילפח

לדעתי, מאיגרותיו של ברנר עולה כי חזרתו בתשובה הייתה ביטוי כן   174האב שבשמים".

לעצמיותו ("ראיתי כי רק בד' אמות של הלכה חלקי"); והייתה עמוקה ("ונעשיתי אחר, ממש 

הערת העורך], קנאי"). החזרה בתשובה של  –ס נלהג [נלהב? רתודוכאחר") ונלהבת ("נהייתי או

ברנר נבעה לא מהאכזבה מכישלונו להשתלם בהשכלה כפי שחפץ, אלא מהאכזבה מן ההשכלה 

שכן נרכשה על ידו. הנהגתו האדוקה הסבה לו הנאה בעוד שהוא חש בוז וכעס כלפי דעותיו 

 175ו מעלים קרום.ו, החלהקודמות, והוא חש שפצעיו, שלא נרפאו אך נקבר

                                                             
 .204נר לאורי ניסן גנסין ולגרשון גינזבורג, חורף תרנ"ח, ביאליסטוק, אגרות, עמ' בר 171
 . ההדגשה במקור.208ברנר לאורי ניסן גנסין, חורף תרנ"ח, ביאליסטוק, אגרות, עמ'  172
 .33בקון, ברנר הצעיר, א, עמ'  173
ופן של הורי ברנר, וכזה היה גם אליעזר שביד העיר כי גורדון היה "בן דורם יוצא הד .21שפירא, ברנר, עמ'  174

מבחינת דתיותו שהייתה רחוקה מקנאות ומדוגמטיות ופתוחה להשכלה", שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן 
 .152החדש, עמ' 

 .208ברנר לאורי ניסן גנסין, חורף תרנ"ח, ביאליסטוק, אגרות, עמ'  175
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עם חזרתו בתשובה למד ברנר את מלאכת כתיבת הסת"ם. במאמציו לכלכל את עצמו הוא הציג 

תפיסה שונה מן התפיסה הרגילה הקושרת בין לימוד התורה והתלות הכלכלית באחרים ("אכילת 

את  ימים") ובין ההשכלה והעצמאות הכלכלית: "כל זמן שהדעת היתה שעשועי, יכולתי לסבול

סורים מ'אכילת ימים'", כתב, "אך כיון שנשארתי תלמודיסט לבד, חפצתי גם לאכול את הי

 176שלי".

קורותיו של ברנר בביאליסטוק תוארו על ידו באריכות במכתביו לאורי ניסן גנסין, בהם הוא  ניסה 

 בו הואלשכך את זעמו של גנסין שכעס עליו בשל עזיבתו את פוצ'פ ובשל מכתב שכתב לגנסין האב ו

הכחיש את התפקרותו. לאחר שחזר בו מן החזרה בתשובה, ברנר הודה על כך לגנסין: "לולא 

   177אתה", כתב, "הייתי טבוע עתה ביון החסידות המעלה צחנה... ואתה, רק אתה הצלת נשמתי".

לפני פסח תרנ"ח החלה תקופה חדשה בחייו של ברנר שעזב את ביאליסטוק ושב לפוצ'פ, הפעם לא 

אמנם, "ברוחו נשאר ברנר אותו המשכיל הלאומי, כפי  178בה אלא כמורה ואקסטרן.יד ישיכתלמ

במכתב  180מעט".-הוא "לומד מעט וקורא הרבה, וכותב לאבפוצ'פ  179שראינו אותו בביאליסטוק".

היתולי ומחורז לשמעון ביכובסקי ידידו תיאר ברנר את קורותיו באותה תקופה, את רשמיו 

 את הנהגתו שלו:העיר ומפגישותיו עם משכילי 

 181בעוונותי הרבים, הנני יושב אל עקרבים, האפיקורסים המופלגים, הציידים הדייגים

(כלומר: לנער, שהוא בער, יעשו בלבבו רגש וסער... יתנו לו ספרים, כלענה מרים, 

שכופרים בצדיקים ובנפלאות, ופיהם חלק מחמאות. וגם על עצמי אעידה, והאמת לך, 

טריפה, אמונתי רופפה...) שבפוצ'אפ חונים, והם גם -ו מאלה ספריכי ח" ידידי, אגידה,

ציונים [...] ובעברית ממללים ואינם מתפללים. ובביכלאך מתהללים, ואמונתם הולכת 

תמס, כי אינם לומדים חכמת האמת [...] למצות ד' אינם חרדים, ואינם מאמינים גם 

קבלה, בעולם המלאכים, אינם , אך בבשדים, בעולם הביכלאך (ימח שמם!) הנם אזרחים

יודעים מאומה, ולכן בודאי לא יהיה להם תקומה, ומלאך הדומה, תהי ידו רוממה! 

                                                             
 .205רנ"ח, ביאליסטוק, אגרות, עמ' ברנר לאורי ניסן גנסין ולגרשון גינזבורג, חורף ת 176
 .212ברנר לאורי ניסן גנסין, אדר תרנ"ח, ביאליסטוק, אגרות, עמ'  177
ברנר בסיפוריו שב ועסק בהוויה האקסטרנית בה הוא נטל חלק בעצמו. כדברי אניטה שפירא, "המיליה החברתי  178

ם סטודנטים נצחיים, שלא קיבלו שמתאר ברנר ב'מסביב לנקודה' הוא המיליה של האקסטרנים היהודים, אות
השכלה מסודרת והם מנסים להשתלם בכוחות עצמם כדי לעבור את בחינת הבגרות על מנת להיכנס לאוניברסיטה", 

 .213שפירא, יהודים, ציונים ומה שביניהם, עמ' 
 .50בקון, ברנר הצעיר, א, עמ'  179
 .216, פוצ'פ, אגרות, עמ' 6.7.1898ברנר לשמעון ביכובסקי,  180
השימוש הנעשה כאן במונח "דיג" ביחס לעשיית נפשות לטובת אמונה או רעיון מקורו בברית החדשה שם ישו  181

קורא לשני דייגים, האחים שמעון (פטרוס) ואנדרי, ללכת אחריו ולהיות ל"דיגי אנשים", ראו: הברית החדשה, מתי, ד 
 .17; מרקוס, א 10. וגם: לוקס, ה 19
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היוצא מהנ"ל, שאינם חסידים כלל, אדרבה רשעים, שהם מלאים פשעים, ואם בין אדם 

לחברו דרכיהם ישרים, אך במילי דשמיא מאוד מכוערים, ובהקדושה יעשו חבורות 

פי שהקליפה איננה מולכת אצלי -על-ואף --ני למדתי דרכיהם הרעים וגם א ופצעים...

בכיפה, כי עוד לא ניגשה אלי כולה, כי אינני יושב בראש מגולה, ובגדי ארוכים, על הארץ 

סרוחים, וק"ש אקרא מדי לילה, עת נשמתי תעלה למעלה [...] אך בזה לא דמיתי לבני 

רסיה, ואני יודע את העוון הנורא, כי מזה -פתלמיד שעליה, ועל זה עיני בוכיה, כי הנני ת

נשמתי איננה טהורה [...] וגם בזה הנני נופל לתהום (תהום האפיקורסות), כי שפת אשכנז 

אלמד בכל יום, השפה הפסולה לכל הדעות, כי עיני היראים בה כהות, כי בה כתב 

ומה גדול כוח קומה, מין, וגם ראה, כי לא תהי לו ת-מנדלסון מברלין, את ספרו, ספר

הטומאה! רשע, מה הוא עושה? הוא מתרגם אשכנזית תורתנו הקדושה, וזאת תבין 

  182מבלעדי אעירה, כי יש בזה מעין מינות וכפירה...

ממכתב יפהפה זה, למרות נימתו ההיתולית, ניתן ללמוד הרבה לגבי הנהגתו החילונית של ברנר. 

שכלה (קריאה בספרים ולימוד שפות) וכי רכוש העולה בבירור כי הוא התאמץ לקנות דעת ול

דתיותו התרופפה. התייחסותו למשכילי העיר כדרך שמתייחסים אליהם החרדים, למרות שהיא 

חרדית לגבי ההשכלה, וגם הוא -היתולית, מצביעה על כך שברנר הפנים את נקודת המבט הדתית

אה את עצמו כשייך לאותו ברנר ררואה בה איום אמיתי וממשי על היהדות המסורתית. ברור גם ש

אולם, מן המכתב עולה שתהליך החילון  183.בחוכמות של הבל וסר מ"חכמת האמת"מחנה העוסק 

של ברנר טרם הושלם. הוא מקפיד על כיסוי ראש וקורא קריאת שמע מדי ללילה, כך שלדת 

 ומצוותיה שמור עדיין מקום בתוך הנהגתו הכללית שהייתה ברובה חילונית.

רש לחיצוניותו הדתית והדבר מלמד על חשיבותה בתהליך החילון האישי שחווה. דשב ונברנר 

"בעיני עולמנו גם זה ענין", קבע ברנר ביחס לשאלת הלבוש בעת שתהה, לגבי גרשון שופמן, אם 

אלה זאת ועוד, שנים אחר כך תיאר ברנר את מראם של  184"חיצוניותו אירופית או יהודית?".

אינם לובשים טלית קטנה ואינם " ": אלההחיצוני במובן הרשמי במובן דתיים-שהינם "בלתי

בהומל, אליה  185של רב בישראל".  מניחים תפילין ואינם זהירים ב'מסורת הישראלית' לפי מושגו

, הוא שמר עדיין על חיצוניותו הדתית, וזו חצצה בינו ובין משכילי העיר, 1898חזר ברנר בסוף שנת 

                                                             
 .215, פוצ'פ, אגרות, עמ' 1.5.1898, ברנר לשמעון ביכובסקי 182
, לדברי מנחם ברינקר, מבין הסופרים העבריים היה ברנר ה"החניך העקיב ביותר של תנועת ההשכלה האירופית" 183

 .45-46. ראו גם: פרידמאן, ברנר, עמ' 183הסימטה הטבריינית, עמ'  ברינקר, עד
 .226ברנר לז. י. אנכי, חורף תרס"ג, אוריול, אגרות, עמ'  184
 .1167ברנר, "בעולמנו, ב", כתבים, ד, עמ'  185
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ישיבה בכל פרטיו. ועוד יותר: -"הנני גם עתה בחיצוניותי בחור עצמו: כפי שעולה מתיאורו את

), "דבק בחורףברנר, כמו פייארמן (לדברי אניטה שפירא,  186המראה".-ישיבה משחת-בחור

בקפוטה החסידית גם לאחר שזנח את האמונה הדתית" משום שחשש שצורתו החיצונית, אותה 

  187זניחת הלבוש הדתי.תר עם ממילא חשב למגוחכת, תהפוך למגוחכת עוד יו

נראה כי ברנר שמר על חיצוניותו הדתית כל זמן שתהליך החילון שלו לא הושלם וכל עוד הוא לא 

תפס את עצמו בשלמות בתור חילוני. דומה שבמקורות שבידינו לא ניתן אזכור מפורש לרגע 

חילוני. יחד עם והפך להמדויק בו שינה ברנר את לבושו או לרגע המדויק בו הוא חדל מלהיות דתי 

) ברנר העיד על עצמו כי הוא אינו מאמין באל  וכי הוא 1899זאת, במכתבו הראשון מהומל (ינואר 

 188אפיקורס: "לוא האמנתי באלוהים, כי אז אמרתי שהוא מייסרני בעד אפיקורסותי".

 ר בסוףניתן לקבוע, אפוא, כי בהגיעו להומל בשנית, או לכל המאוחר בעת שהתגייס לצבא הצא

, כבר היה ברנר חילוני לכל דבר ועניין. לדברי אניטה שפירא, עם גיוסו לצבא ברנר "כבר 1901שנת 

היה מחוץ למעגל המסורת והדת, אך בהתמרדותו בריבונו של עולם היה משהו מן הקיצוניות של 

א ילד המתמרד באבותיו, השמים מכשולים בדרכו להשגת מבוקשו. מבוקשו כבר היה מוגדר: הו

  189להיות סופר עברי. זו היתה זהותו וזה היה ייעודו". ביקש

שלוש השנים בהן חי ברנר בהומל (עם שהיות קצרות בוורשה ובביאליסטוק) עד גיוסו לצבא הרוסי 

, יידונו בהמשך החיבור, בחלק העוסק בחילוניותו של ברנר. בשנים אלה כבר הושלם 1902בשנת 

יוני וקיומי בתוך המרחב החילוני בו הוא התנסה מסע רעתהליך החילון של ברנר והוא החל ב

 בסוגים שונים של חילוניות.

תהליך החילון האישי של ברנר היה, אם כן, תהליך ארוך וקשה. הרקע לתהליך החילון של ברנר 

אישי (לא ייחודי): ביראת השמיים של הוריו, שקיוו -הצעיר היה, כדברי אליעזר שביד, "ביוגרפי

ת וחברתית מכישרונותיו התורניים, מצא ברנר הצעיר הוכחה  לצביעות כלכלי להפיק תועלת

ולכזב שבאמונה. עם קריאתו בספרות ההשכלה החל ברנר להתחבט בהרהורי כפירה אותם ניסה 

לסלק על ידי התמסרות לתורה וליראת שמים וזכייה בחוויה דתית חיובית אך נכשל בכך והסיק 

                                                             
 .220, הומל, אגרות, עמ' 20.6.1899ברנר לשמעון ביכובסקי,  186
 .120; ברנר, כתבים, א, עמ' 11שפירא, ברנר, עמ'  187
 .218, הומל, אגרות, עמ' 6.1.1889ברנר לשמעון ביכובסקי,  188
 .44שפירא, ברנר, עמ'  189
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בנוסף לכך, טען שביד, ברנר הפנים בילדותו את  190ותר".ירה ביכי אמונה תמימה היא תופעה נד

בהקשר זה ישנה חשיבות רבה ליחסיו המעורערים של ברנר  191ערכי הדת יחד עם שנאתו אליהם.

עם אביו, ולקשר שבין רצונו של ברנר להשתחרר ממרות אביו הביולוגי ובין רצונו להשתחרר 

 ממרות האל, "אביו שבשמיים". 

החילון של ברנר תפס הצורך האינטלקטואלי והקיומי ברכישת השכלה. תהליך מקום חשוב ב

רצונו העז של ברנר  להיות לאדם משכיל ועל ידי כך להפוך ל"אדם שלם" הוא שהניע את תהליך 

החילון שלו בראשיתו והוא גם שקבע את אופיו לכל ארכו. תהליך החילון של ברנר הואץ, הואט 

שהתנו את יכולתו להשתלם בהשכלה, כאשר בין גורמים  השוניםואף הופסק בהתאם לגורמים 

אלה יש לציין את אביו (ומשפחתו בכלל), את מצבו הכלכלי ואת מצבו החברתי (הימצאותם או 

לצד הגורמים החברתיים, בתהליך החילון האישי של ברנר  יעדרותם של צעירים שותפים לדרך).ה

אישית. צורך זה התעורר, בעיקר, בשל אובדן זהות הבולט הצורך הקיומי העז לגילוי ולעיצוב ה

 אחר חלופה לה, חלופה שלא נמצאה. האמונה באל והחיפוש

 

 ב. תהליכים של חילון בסיפורת הברנרית

בבסיס הבחינה של תהליכי החילון המתוארים בסיפורת הברנרית עומדת ההנחה כי סיפורת זו 

בהתאם  192ימים יחסי גומלין מורכבים.ם מתקיעשויה למעשה מקשה אחת, וכי בין גיבוריה השוני

לכך, תהליכי החילון השונים המתוארים בסיפורת הברנרית באריכות ובקצרה, במפורש וברמז, 

 ם ועולים לכדי תהליך כולל ויחיד.ייבחנו כאן הן כתהליכים נפרדים והן כתהליכים המצטרפי

 

 מעמק עכור. סיפורי 1

) כוללים 1900(הוצאת "תושיה", וורשה  עמק עכורמקובץ סיפוריו המוקדמים של ברנר שנכללו ב

אירופית העומדת -תיאורים רבים של ההוויה החברתית והתרבותית של העיירה היהודית המזרח

                                                             
ישראלי: -אישי ורקע חברתי ארץ-דתית של ברנר היה רקע כפול: רקע ביוגרפי-ישביד מצא כי להטפתו האנט 190

התנגשותם הציבורית המאורגנת של אנשי העלייה השנייה באנשי היישוב הישן, ראו: שביד, לקראת תרבות יהודית 
 .158מודרנית, עמ' 

ברנר הצעיר חווה את חוויית  . במקום אחר טען שביד כי311, עמ' 20-שביד, תולדות ההגות היהודית במאה ה 191
החיים הגלותית כחוויה שלילית, מאס בה אך גם הפנים אותה, ראו: שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן 

  .145החדש, עמ' 
 .64צמח, מסות, עמ'  ;10ראו למשל: צמח, תנועה בנקודה, עמ'  192
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בסיפורים מוקדמים אלה  193בסימן של שינוי בשל תהליכים מזורזים של מודרניזציה וחילון.

היחיד או של החברה, ולכן הם  מם, שלכמעט ולא ניתן למצוא תיאורים של תהליכי החילון עצ

 יידונו כאן בקצרה.

לדברי שמואל  194ברנר "לא תיאר את האיש בלבד אלא גם את האישיות".לדברי שלמה צמח, 

שניידר, בסיפוריו של ברנר ישנה "גישה עניינית בהתייחסות לדמויות שומרות מסורת. הקובע 

-על-לא מערכת דעותיה ואמונתה. אףכו', ובהתייחסות לדמות הוא אישיותה, התנהגותה, מעשיה ו

בפריזמה סרקסטית  –והקבלה והחסידות בכלל זה  –פי שבכתביו הפובליציסטיים משתקפת הדת 

כך, ר' חיים  195שפוגעת בכל הקדוש ליהודי דתי, אין גישתו האידיאולוגית משתקפת בסיפוריו".

הנושא את הסממנים ברנר" איננו "גיבור ברנרי" כי אם "גיבור ברוחו של פת לחם בסיפור 

האופייניים שנתן ברנר לדמויות החיוביות שתיאר מעולם המסורת. סיפור ירידתו הכלכלית 

והחברתית של ר' חיים מגיע לשיאו בתיאור המקרה בו התפתה לגנוב חצי כיכר לחם מן הקלויז בו 

ת לקנות על מנ היה רגיל להתפלל, בעת שנכנס אליו בכוונה למשכן את הטלית ואת התפילין שלו

מזון ותרופה לבתו החולה. בסיפור זה, טען יצחק בקון, משתקפת בעיית חורבן בית המדרש, 

וכך מקונן הפרוש  196מקדש המעט. –שהעסיקה כמה מן הגיבורים הברנריים, בחורבן הקלויז 

 יושב הקרנות:

 ין אישהקלויז הוא חורבה גמורה, הקלויז... מיום ליום הוא שח ונופל, בפועל ממש, וא

שם על לב... [...] הקלויז צריך תיקון! [...] ומי כמוהו יודע, שעדיין אפשר לתקן... אמת, 

רובו רקב... אבל האשיות מוצקות, ברזל, בפועל ממש [...] וכל זה ילך לאבדון? אך את מי 

ידבר? ערלה אזנם!  הרב הלא הוא פרא אדם, בפועל ממש... הגבאי נתון לעסקיו שלו... 

רים... והעניים הלא הם עניים... [...] אלא מי? הבחורים?... נבובי לב... ל הגביגביר ככ

הידפוק בחזם לב עברי? וכלום יש בהם ניצוץ דקדושה? [...] והפרוש מנענע בראשו נענוע 

                                                             
לוח כרונולוגי הכולל את זמני הופעת  .1921ת עבודתו הספרותית של ברנר נמשכה ברציפות מאז ועד להירצחו בשנ 193

. מהדורה ראשונה של כל כתבי 9-12יצירותיו החשובות של ברנר, ראו: ברנר וכפכפי (עורכים), ברנר: עוד זכרונות, עמ' 
תר"ץ בהוצאת א. י. שטיבל, ארץ ישראל. מהדורה זו מתאפיינת -ברנר בשמונה כרכים יצאה לאור בשנים תרפ"ד

להוציא את כתביו של ברנר "העובד  ,לית ובניסיון לכלול בתוכה את כל כתביו של ברנר "הסופר"בעריכה מינימ
הספרותי" (דבר שנעשה גם במהדורות הבאות). מהדורה שנייה של כל כתבי ברנר בשלושה כרכים בעריכת מנחם 

ו היצירות על פי סדר תשכ"ז בהוצאת הקיבוץ המאוחד. גם במהדורה זו הובא-פוזננסקי יצאה לאור בשנים תשט"ו
אוטוביוגרפי" התואם את תקופות החיים של ברנר המספר ולא את זמן יציאתן הראשונה בדפוס. שלא -"כרונולוגי

כקודמתה, מהדורה זו כוללת גם את אוסף האגרות של ברנר. קדמה לה הוצאת האגרות של ברנר בשני כרכים: מנחם 
. עוד כונסה חלופת המכתבים בין ברנר וברדיצ'בסקי: שלמה ברטונוב פוזננסקי (עורך), אגרות, דבר, תל אביב תש"א

(עורך), מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, יוסף חיים ברנר, חליפת אגרות. מהדורה שלישית, ואחרונה עד כה, של כל כתבי ברנר 
וגי על היצירות בה מסודרות בסדר כרונול תשמ"ה.-בארבעה כרכים בעריכת מנחם דורמן יצאה לאור בשנים תשל"ח

פי זמן הופעתן הראשונה בדפוס והיא אינה כוללת את אוסף האגרות של ברנר. למהדורה זו מתייחסות רוב ההפניות 
 לכתביו של ברנר בחיבור זה.  

 .70צמח, מסות, עמ'  194
 .144הערה  306. ראו גם: ברינקר, עד הסימטה הטבריינית, עמ' 176-175שניידר, עולם המסורת, עמ'  195
 .243רנר הצעיר, ב, עמ' בקון, ב 196
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אל כלל ישראל... גסיסה [...]  –הקלויז -מר ויוצא מן הפרטיות אל הכלליות: מן מפולת

ים והים אחרחור טוב בקלויז... הכל יצאוהו... הכל פנו לאלאין ב גסיסה בכל העניינים [...]

.[...]197   

הפרוש, בעל המונולוג, מפנה את ביקורתו פנימה, כלפי אושיות הקהילה המסורתית, והחוצה, 

חייהם חיי חולין מרוקנים מקדושה כלפי אותם צעירים "נבובי לב" שבחזם לא דופק "לב עברי", ש

ש ברור כי עם התרחקות הדור הצעיר נפילתו הסופית של הקלויז . לפרו"פנו לאלוהים אחרים"ו

 הינה בלתי נמנעת.

, בקטע קצר בו מובאים הרהוריה של ליל קיץהמודעות הכללית לסכנת החילון שבה ועולה בסיפור 

אשה יהודיה טיפוסית הנלחמת בבעלה המבקש לשלוח את ביתם הבכורה אל העיר הגדולה. 

לשם פרנסת המשפחה) מוסיפה האשה את הנימוק הדתי: החשש כי  רך בבתלנימוק הכלכלי (הצו

לבתה יארע מה שאירע לנערות רבות "שנשחתו שם, בערים הגדולות, ואיבדו כלה את טהרתן 

תהליכי המודרניזציה, העיור והתיעוש שעברו על העיירה היהודית  198וצניעות מידותיהן".

עירות רבים את החילון בתור אפשרות ממשית רים וצהמסורתית ושינו את פניה, העמידו בפני צעי

ומעשית. כל אלה נתפסים בקטע זה בתור סכנה שניתן להתגבר עליה ב"שב ואל תעשה", כלומר 

 בהימנעות מן היציאה ממסגרות החברה המסורתית וזאת על אף קשייה ובעיותיה.

ירה היהודית, גם בעיואולם, החילון ואותותיו מתגלים בכל מקום, לא רק בעיר הגדולה אלא 

מתייחס המספר להבדלי המידות בין בני הדור הישן  חללואפילו בבית המדרש. בקטע קצר בסיפור 

והדור החדש שבין שמשי בתי המדרש. מדבריו עולה כי רוחות הזמן משפיעות אף על המתרחש 

 199בבית המדרש עצמו ועל מנהגי המשמשים בקודש.

ר יתום, כי לילה אחד בעת שהיה עסוק בתורה פר, נעמודה המס מצווהבתחילתו של הסיפור 

טרדוהו הרהורים "בדברי חולין" בדמות כובע ונעליים שהיה עתיד לקבל במתנה לכבוד חג הפסח. 

                                                             
. דברים דומים לאלה שם ברנר בפי "בטלן זקן אחד, ישיש רצוי" שפגש ירמיה פייארמן 11-10ברנר, כתבים, א, עמ'  197

באחד מן הקלויזים בעיר הגדולה: "הוא אהב לשוחח עמי על מצב היהדות, ההולכת ומתדלדלת, על כבוד  בחורףגיבור 
על זכרונותיו בימים מקדם, כשהיה העולם בבחינת 'ונר אלוהים טרם יכבה', ועל  התורה, ההולך ויורד מיום ליום,

אלה התישים דהאידנא, רחמנא ליצלן, שמכיון שהם קוראים 'ביכלך' אחדים, מיד הם 'מתהפכים', בעוונותינו 
תורה ועוד הרבים: אוכלים טריפות, מחללים שבת בפרהסיה, קרקפתם לא מנחא תפילין, משפילים עד עפר כל דברי ה

למ. ז. פייארברג: "יודע אני  הצללים. השוו לכך את דברי הילד חפני בסיפור 159חושבים להם זאת לחכמה", שם, עמ' 
, אבל אני, הוי מה העולם רואה את בית מדרשי הישן המט לנפול כראות כל חורבה ישנה ושוממה המטה לנפולכי 

 גשה במקור.. ההד57אמולה לבתי!...", פייארברג, כתבים, עמ' 
 .19ברנר, כתבים, א, עמ'  198
 .32שם, עמ'  199
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בסופו של הסיפור, לאחר שהכסף שהיה מיועד לקניית המתנות שימש לצורכי מצווה דחופה, חש 

 הוא חווה תהליך אישי של חילון: ולה כיומתוך תיאורו ע 200המספר את "הניגוד הראשון בלב",

כי בעת ההיא, ואני טרם אמצע בי "נטיה טבעית" ו"נטיה מוסרית", "אני פרטי" ו"אני 

חברותי", הנלחמים יחדיו, טרם אדע העינויים של אבדן כל ערכין, טרם אטיל ספק וטרם 

טרם  ע? לביאכפור בכל; בעת ההיא, ומוחי טרם יימלא סימני השאלה: בשביל מה? מי יוד

יהיה למסוס מרגשות מבולבלים  הסותרים זה את זה; בעת ההיא, והכל ברור ומחוור לי: 

מצוות לאו ליהנות ניתנו, לא בשבילנו, אלא בשביל לקיים רצון הבורא, יתברך שמו; 

נפש -מצוה, ופיקוח –לעולם צריך האדם להרגיז את היצר הטוב על היצר הרע, שכר מצוה 

פירושה של המלה "מצוה", אדוק בה ושמח  יודעיא ואני בעת ההדוחה אפילו שבת; 

בעשייתה; בעת ההיא ואני מכיר ומבין, שהעולם הזה הוא עובר, רע, פרוזדור, ותענוגיו 

 201ובכל זאת... ---הבל; הבל 

מתאר חסיד חב"ד את סיפור כפירתו של אחד "הסר מן הדרך" לאחר שנכנס  נדודיםבסיפור 

ונפגע...". לדברי אותו חסיד, אדם  –קושיות חמורות נשארו בלבו ם", ש"יצא בשלו ולאלפרד"ס "

מאמין לא היה נופל באותה טעות של הכופר "אלא שנשמתו של אותו האיש היא מקליפת נוגה, 

בחינת נשמת אחר, שקיצץ בנטיעות [...] סופו הוכיח על תחילתו, שבנסתרות לא היה לו עסק, כי 

אמנם, הקטע מתייחס לחילון  202נתבלבל".ו -ם נכריבילדי לרעה והחל להשפיק יצא מרעה 

ששורשו בהבנה מסולפת של התורה, שכדברי רבי יהושע בן לוי: "זכה נעשית לו סם חיים לא זכה 

ע"ב), ואינו מתייחס לחילון המודרני. אולם, במקום אחר  עשית לו סם מיתה" (בבלי יומא, עבנ

ניין התואם את רוח הזמן: "עליך לדעת, ידידי, הוא ע בסיפור עולה כי קיומם של יהודים חילונים

מולדתי יש, אמנם, כבר בני אדם, המנוערים מן המצוות, אך יש שם עוד גם יהודים אחרים -שבעיר

 203הקלויז 'חברה משניות' פתוח כל הלילה". –לגמרי: בימות החורף בשבת 

תהליכי החילון עצמם ור של לא ניתן למצוא תיא מעמק עכורלסיכום, כפי שצוין כבר, בסיפורי 

אלא רק אינדיקציות לעצם קיומם של תהליכים כאלה, לחשש מפניהם ולעובדה כי הם קיימים 

ונתפסים כמאיימים על  –בעיר הגדולה, בעיירה היהודית ואף בתוככי בית המדרש  –בכל מקום 

 ההוויה היהודית המסורתית בכללותה.

                                                             
 .45שם, עמ'  200
 . ההדגשה במקור.46שם, עמ'  201
 . ההדגשה במקור.86-85שם, עמ'  202
 .89שם, עמ'  203
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 ם אחריםפוריסיו בחורף. התחמצותו של הגיבור הברנרי: 2

בספרות המחקרית מתייחס הכינוי "הגיבור הברנרי" לדמויות המרכז השונות בסיפוריו של ברנר, 

הגיבור הברנרי הוא הגיבור המתחמץ, השונא את מורשתו  204גיבורים".-דמויות של "אנטי

 היהודית, דוחה כל אמת טרנסצנדנטית או מטאפיזית, אידיאל או ערך מוחלט, ואשר מגלה ויוצר

"חולי, הזנחה  לדברי יצחק בקון, מו ואת עצמיותו בעולם החילוני אליו הושלך בידי עצמו.את עצ

בלבוש, מתחים מיניים, יושר והגינות, נכונות לעזור" ותפישות פסימיסטיות הינם מאפייניו 

 205הבולטים של הגיבור הברנרי בסיפורים השונים.

שהיה הגיבור הברנרי  בחורףבור הסיפור מן, גיהדיון כאן מתמקד בתהליך החילון של ירמיה פייאר

במובנים הראשון וחווה את תהליך החילון האישי המובהק והמפורט ביותר בסיפורת הברנרית. 

, סיפורו הארוך הראשון בחורףהרומן  206רבים, פייארמן הוא דיוקן של ברנר ושל רבים מגיבוריו.

ות את תהליך העזיבה של באריכ הוא מתאר 207של ברנר, הוא "מבדה אוטוביוגרפי מובהק".

פייארמן את "העולם הישן", את בית המדרש, את בית הוריו ואת הקהילה המסורתית, ואת דרכו 

בתוך העולם החילוני, דרך של תהייה ותעייה בין האידיאולוגיות המודרניות הקשורות קשר של 

 208מהות לחילוניות.

כבר בתחילת הסיפור עם תיאור מות מרומז הקרע שבין פייארמן ובין עולם המסורת מקבל ביטוי 

סבו החסיד. לדברי יצחק בקון, לתיאור הגלוי של מות הסב מצטרף תיאור מרומז של סוף ילדותו 

(במובן של תקופה אידילית) של פייארמן, כאשר תיאור האקט בו אביו מעוררו "משנת ילדות 

היבט של הגישה אל ל את העמוקה" ומוציאו מעולם הילדות על מנת להיפרד מסבו המת, מכי

המסורת. עד למות סבו שררה הרמוניה בין פייארמן ובין עולם המסורת היהודית, כאשר סבו 

סבא"), שהיה "יהודי כמו שראוי להיות", קישר בינו ובין עולם המסורת היהודית. עם -("ישראל

הסיפור,  בהמשך מות הסב החל להיווצר קרע בין פייארמן ובין עולם המסורת היהודית, שהתגלם,

                                                             
(והסיפורת הברנרית  גיבור" ביחס לגיבורים הבדויים המצויים בספרות היפה-השימוש בכינויים "גיבור" ו"אנטי 204

איננו פשוט: הכינוי "גיבור" בעייתי משום שגיבור הוא מי שנערץ מצטיין  ת האותנטיותהעוסקת בשאלבתוכה) 
בסגולות והישגים הנקבעים ונמדדים ביחס ל"האתוס הרווח" בחברה, אולם הגיבור האותנטי הופך לכזה בשל ניסיונו 

מוסרית, ראו: גולומב, אביר גיבור" בעייתי משום שמובלעת בו דעה קדומה -לחרוג מעבר לאתוס הרווח. הכינוי "אנטי
 . 15-16האמונה או גיבור הכפירה?, עמ' 

על הגיבור הברנרי ואילו הסיפורים  רך כלל. סיפוריו הארוכים של ברנר עומדים בד13בקון, ברנר וגנסין, עמ'  205
  .103-105. על הגיבור הברנרי, ראו גם: כהן, ברנר, עמ' 12הקצרים עומדים על מצבים וטיפוסים, שם, עמ' 

 .420אור, תולדות הספרות העברית החדשה, ב, עמ' -בן 206
אולם כתב היד של הסיפור  1900בשנת  בחורף. ברנר כתב את 102הערה  296עד הסימטה הטבריינית, עמ'  ברינקר, 207

ויצא לאור כספר  1903בשנת  השילוח. הסיפור הופיע בהמשכים ב1902אבד והגרסה המצויה בידינו נכתבה בשנת 
 ("אחיאסף", קראקוב). 1904בשנת מיוחד 

פייארמן הוא מתוודה חסר חטא. הוא אינו מתוודה על מעשה מוגדר עליו הוא מתחרט אלא על רקע הצטברות  208
 .61אידיאל" שלו ובין מצבו בהווה, נוה, סיפורת הווידוי, עמ' -האגו"קורותיו ומשום שקשה לו לשאת את הפער בין 
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, כמו בסיפורים אחרים בסיפורת הברנרית, הסכסוך של בחורףכך, בסיפור  209ביחסיו עם אביו.

 210."האב שבשמיים" –הגיבור הברנרי עם אביו הוא גם סכסוך עם המסורת ועם האל 

חייו ואופיו של פייארמן מתאפיינים בניגודיות ששורשיה בבית ילדותו. פייארמן הילד נקרע בין 

היש גמור", ולוותה בהתפרצויות אכסטטיות -בביטול ("שתפילתו הייתה בלחש [...] החסיד סבו

מבלי שחש בעבירת הפסק התפילה שבידו), ואביו המתנגד; בין אופייה הרך ותמימותה של אמו 

החיים שלו -שבמסכנותה הייתה "סמל 'האשה העבריה'", ואופיו הקשה של אביו הצבוע ש"בתורת

סבר ש"מחויב אותו אב  211ה. עם חסיד תתחסד ועם משכיל תתמשכל".הסביב כתוב: הכל כמנהג

לאמו היה פייארמן תכלית כשלעצמה,  212האדם לצאת ידי חובת הבריות יותר מחובת המקום".

  213ואילו לאביו הוא היה "האמצעי האחד להשיג על ידו את אידיאלו החברתי".

ק בקון, פייארמן "שונא את האב חרי יצ. לדבבחורףכאמור, לקונפליקט האב חלק חשוב בסיפור 

ואת תכונותיו הגופניות והרוחניות, והוא שואף להשתחרר מהן; אך הרי הוא עצמו האב, כי הוא 

אם נכונים  214כך טבועות עמוק בנשמתו".-הוא מורשת האב, כשכל תכונותיו השנואות עליו כל

הרי  215נאתו אליהם,ד עם שדבריו של אליעזר שביד כי ברנר הפנים בילדותו את ערכי הדת יח

שוטר -שביחס לפייארמן ניתן לטעון כי שנאה זו לובתה על ידי היחס הקשה מצד אביו ששם "עין

קשה" על כל צעדיו והליכותיו של בנו, דרש ממנו "להיות נקי מכל כתם", להתעלות על חבריו 

האלה  נוגדיםהציוויים המ 216ולעלות עליהם". –ובאחת, "להידמות לכל  ,מבלי להיות ל"אחר"

יותירו את רישומם על פייארמן שגם כאשר יהיה "אחר" בפנימיותו יתקשה לוותר על הדומות 

 החיצונית לכלל בלבושו ובהנהגתו.

-פייארמן לא מצא את מקומו בין בני גילו שראו בו "בטלן זקן". הוא המיר את תשוקתו הלא

יגיוזית" ומרצונו לזכות ת, הרלמסופקת למשחק בתשוקה ללימודים. זו נבעה מתכונתו "הרציני

בתהילה. בעת שכתב את רשימותיו, והוא בשנתו העשרים, פייארמן סבר שהתמדתו כילד לא נבעה 

                                                             
  .273-271מ' ראו: בקון, ברנר הצעיר, ב, ע 209
 .8הערה  284שם, עמ'  210
-. אחד הגורמים לגורלן הקשה של הנשים העבריות הוא "שלכל גבריה אבד כוח100-98ברנר, כתבים, א, עמ'  211

 .1347מיטתו]", כתבים, ד, עמ'  יהחיים האלמנטארי", ברנר, "י. ל. פרץ [אחר
 .103ברנר, כתבים, א, עמ'  212
 .110שם, עמ'  213
. "אצל ברנר [...] נראה שההגבלות שמטילה התרבות העברית הדתית התאחו 277-276צעיר, ב, עמ' בקון, ברנר ה 214

לעניין אחד עם אישיותו של האב, שהפך להיות נציג של היהדות כולה בלי להבין כלל לרוחו של הצעיר המתייסר", 
בפרט, ראו: סדן, מדרש  חורףב. על דמות האב בסיפורי ברנר בכלל, ובסיפור 173לנדאו, ספרותנו החדשה, עמ' 

 .80-99פסיכואנליטי, עמ' 
  .311, עמ' 20-שביד, תולדות ההגות היהודית במאה ה 215
 .113ברנר, כתבים, א, עמ'  216



57 
 

אולם, ברור שראייה רפלקטיבית  217עין בלבד".-מרליגיוזיות יתרה אלא הייתה "חיצונית, למראית

עולם רציני  מו היהכזאת לא הייתה קיימת אצלו בעת שהחל את לימודיו בישיבה, בעת שעול

 ומסוכסך בו ידיעת האל ועבודתו היו לנקודות המשען היחידות שבנמצא:

 –גם אלוהים היה לי, אלוהים ברור ומבורר, שהיו לי עמו חשבונות ידועים, דברים ידועים 

 218ואני ביקשתיהו. חיים ביקשתי, חיים ואלוהים...

א את חייו, וזאת במסגרתה קש ומצאלוהיו של פייארמן היה לו "ברור ומבורר" ובו הוא בי

הברורה של "האומה הישראלית" שהיוותה את עולמו וש"מחוצה לה לא היה כלום". לדידו של 

פייארמן, ביחס לעם ישראל אין אומות העולם נחשבות כלל מאחר שהן חסרות את העיקר שהוא 

גמורה  וטומיהקיימת דיכתמ ובעיני 219.החיים ועיקרם התורה והמצוות המזוהות אצלו עם עצם

יהודי. בקיום היהודי מזוהה הקיום הלאומי עם הקיום הדתי -בין הקיום היהודי ובין הקיום הלא

יהודי "הניטראלי" -המוגדר על ידי התורה והמצוות. בין הקיום היהודי "החיובי" ובין הקיום הלא

ומאה רוע וטלא קיים כל יחס. בין הקיום היהודי "החיובי" ובין הקיום "השלילי" של כוחות 

מטאפיזיים החודרים לעולם הפיזי ניטשת מלחמת קודש שכלי זיינה הן המצוות ושבה משתתף 

 פייארמן באופן פעיל:

יודעים בצרת העולם -כן, רוחי המסוכסך ביקש, שאף, חיכה לאיזה דבר, השתתף בלא

הרע, העובר, המלא הבל והמחכה למשיח ולגאולה. ידעתי, שהחיים הם כמלחמה ארוכה, 

 220היש.-רשים תיקון, צירוף ושיבה למקורם, כלומר, ביטולשהם דו

פרוזדור שקשה לעברו מפני המלחמה האכזריה, שמן ההכרח להילחם בו  –העולם הזה 

צבא. כל הספרים הקדושים, -איש –הרע. האדם -תמיד עם הטומאה, הקליפה ויצר

מלחמה הם  טכסיסיהרבים בלי ספורות, מלמדים איך לנצח את הכל ולבוא אל הטרקלין. 

המצוות. בלי מצוות לא יכולתי לצייר לי את החיים כלל. רחמים גדולים היו בלבי  –

כשהייתי פוגש באיזה "גוי". מה אומללה היא בריה זו! יגעה היא בלי מנוחה [...] ובודאי 

והכל כלה כעשן! לא כן  -סוף מה? לסוף היא מתה -גם צרות לא תחסרנה לה, וסוף

, היהודי "בבחינת מוח", שכל העולם נברא בשבילו, שהוא הנקודה י הטובהיהודי, היהוד

                                                             
  .114-113שם, עמ'  217
 .118שם, עמ'  218
 .116שם, עמ'  219
 .118-117שם, עמ'  220
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האחת המרכזית, שכל חייו אינם מכוונים אלא לעשות רצון קונו ולהידבק בו... הצדיק 

 221הוא תכלית העולם.

אמנם, צדיק, כר' נחמן מברסלב, לא יהיה פייארמן מכיוון שעל מנת להיות צדיק "צריך להיוולד 

 223ובכל זאת, יהודי הנהו וחייל הנהו, 222עולם בתור בעל נשמה גדולה".וויר הצדיק, לצאת לא

סתמיים ונעדרי תכלית, הרי שחייו   224ובעוד חייו של הגוי, שספק אם ניתן לקראו בשם "אדם",

של היהודי הניחן בבחירה חופשית ונענה לצוו האלוהי התואם את הסדר והתכלית של ההוויה 

כן, קיום המצוות המבטא את ההיענות לצוו האלוהי היה ות. ואכולה, הינם חיים בעלי משמע

 חביב על פייארמן:

ואני את המצוות אהבתי. אמנם, התפילה, זו התפילה הארוכה, הקבועה, המחויבת, 

 –למרות דעתי שלכל התיבות יש כונות אין קץ  –הנמשכת שעות אחדות רצופות, היתה לי 

יד. מצוות, אמנם, לאו ליהנות ניתנו [...] וני תמלמשא [...] ואולם כל המצוות בכלל עינג

ואולם מה אעשה, אם הדבר מהנני? מה אעשה, אם אני אוהב את בוראי ואת מצוותיו?  

אדרבא, בוודאי חשוב אני בשביל זה לפני הקב"ה. "מנהגים יבשים" לא היו אצלי בנמצא;  

שם גדול שים רוהכל היו נשמות, הכל דברים העומדים ברומו של עולם, דברים העו

  225בעולמות העליונים.

                                                             
 .115שם, עמ'  221
 שם, שם. 222
 . ז.מל לאן?בצבאו של הקב"ה, וזאת בשונה מנחמן, גיבור הסיפור החשוב  ניכר שפייארמן הילד שמח להיות חייל 223

פייארברג, כתבים, עמ' ( פייארברג, שכאשר נודע לו כי החיים הם מלחמה "ניטלה ממנו תומת ילדותו ושמחת החיים"
, להלחם עם להיות איש צבאציווה עליו " . מנחמן "נגזלה ממנו פעם אחת כל שארית מנוחת הילדות" כאשר אביו)94

היצה"ר והשטן, להקדיש את חייו לעמו ולדתו; הוא אמר לו כי עליו לשכוח את הכל, להפקיר את הכל, לדעת כי 
התורה היא העיקר והשאר הוא טפל... השאר הוא טפל... הוא עצמו טפל". בעיני נחמן, "מה נורא הדבר, להיות איש 

חשיבותו והשפעתו של פייארברג לאלה של ברנר, שבעצמו השווה  קיים דמיון ניכר בין .)112שם, עמ' ( צבא כזה!..."
. כך, למשל, כתבה אחת מצעירות )220, הומל, אגרות, עמ' 1899ברנר לביכובסקי, קיץ (את פייארברג לדוסטוייבסקי 

ודה' העלייה השנייה: "עוד בחוץ לארץ הקשבנו לו [לברנר]. לאחר 'לאן' של פיירברג היו כל פרק מפרקי 'מסביב לנק
. בנוסף, מעניין להשוות את 213יקוד נפשי שלא נתן מנוח", טבנקין, "מה היה לנו ברנר", קושניר (עורך), ברנר, עמ' 

פייארברג, כמו נחמן גיבור הסיפור  . לדברי ברנר,הדברים שכתב ברנר על פייארברג לאלה שכתב ברדיצ'בסקי על ברנר
התולדה מציקים לו והוא בא לשפוך את -התולדה ויסורי-יונותהוא "אדם צעיר מישראל בעל לב רגש, שרע ,לאן?

וגם: "נחמן פייארברג נשאר בהכרח כולו בתוך התחום. ולא זו  ).272ברנר, "מהרהורי סופר", כתבים, ג, עמ' ( נפשו"
כו בלבד, אלא שלמרות מה שבעצם לא נשאר לו מן היהדות 'ההסטורית' ולא כלום, הנה, 'יסורי התולדה' שותלים בתו

, גדול"עולמי -משורר יהודי" כינה ברנר אותו(ברדיצ'בסקי של קרובים לכך דבריו  .)274שם, עמ' (געגועים עליה" 
ביקרו בביתו בברסלאו: שהאחרון לאחר  על ברנר . ההדגשה במקור)179ברנר, "דפים מפנקס ספרותי", כתבים, ג, עמ' 

אלת היהודים הישנה נושנה, אשר מכבר חשבתי אותה ללא "זמן רב אחרי היפרדו ממני לא יכולתי לשוב לאיתני. ש
קיימת, שוב נתעוררה בקרבי. למה סובל האדם הזה את סבלו האיום? למה נרדף הוא על צווארו מארץ לארץ? לאן 

ומה שבאמת מחריד ואיום, כי האיש כשהוא לעצמו איננו יהודי עוד בנפשו, כי אורר  – פניו מועדות? מה לאחל לו?
הדות, כי רואה הוא את הכליה ואולי גם רוצה בה. כעריק, כבורח מן הגדוד, אין לו כל אפשרות לחזור הוא את הי

מכורתו ובזה נותק לעולם היחס אל האדמה הזאת ואל העם הזה ואל לשונו. בשום קרקע לא יוכל להשתרש -לארץ
אב", ברדיצ'בסקי, "הביקור בבית והנה הוא נדחף שוב ושוב אל חיק היהדות השנואה עליו ואשר בעבורה לבו מלא כ

 .  112-113מ. י. ברדיצ'בסקי", קושניר (עורך), ברנר, עמ' 
דומה שדברים אלה משקפים את דברי המדרש על הפסוק "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם" (יחזקאל לד, לא):  224

 א מציעא, קיד ע"ב. סא ע"א; בבלי בב ,"אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדם", בבלי יבמות
 .125-124ברנר, כתבים, א, עמ'  225
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סידור החיים על ידי המצוות היה חביב על פייארמן אולם לימוד הפוסקים "כשהוא לעצמו 

מלחמת הספרות בחיים התגלתה לו כבר בילדותו בעת  226הכזיב" את תוחלתו ולא עורר בו חשק.

ת להם תוכן מעניקושביקש לא ספרות אלא חיים, ואלה נמצאו לו במצוות המסדרות את החיים ו

 ומשמעות.

את הגיבור הברנרי העסיקו שתי שאלות עיקריות: "הארוטיקה החולנית וההתמוטטות הדתית" 

) שעל הקשר ביניהן כבר עמד ברוך שכול וכשלון(שנוסחו כך ביחס ליחזקאל חפץ בסיפור 

, ההלכתילדברי יוכי פישר, "המיניות, כקטגוריית זהות הממושטרת בתוך העולם  227קורצווייל.

ואכן, לארוטיקה תפקיד חשוב  228מתוארת פעמים רבות כחלוצת שבירת הגבולות ההלכתיים".

בתהליך התמוטטות עולמו הדתי של הגיבור הברנרי, וניתן אף לומר כי לדידו כל ארוטיקה היא 

עניין זה קיבל את ביטויו המובהק עם התעוררותו המינית של פייארמן,  229"ארוטיקה חולנית".

י הראשון, שהייתה מלווה בייסורים שלחלקם היה אופי דתי. יחוסו של פייארמן הברנר הגיבור

"אל המין השני היה תמיד בלתי חפשי וביישני", לא בשל קרירות מזגו שהיה "תמיד נלהב עד 

לייסורים שמקורם בדימויו העצמי הנמוך   230הקצה האחרון", אלא בשל דימויו העצמי הנמוך.

נודע תפקיד חשוב בתהליך ולאלה  שות שבין יצרו המיני וציוויי הדתבהתנג נלוו ייסורים שמקורם

החילון של פייארמן המתבגר. מלחמת הקודש שניהל פייארמן התחלקה כעת לשתיים: מלחמה 

"חיובית" שתכליתה הגאולה (הפרטית והכללית) ובה הוא עמד בתור יהודי מזוין במצוות, 

עלי אופי מיני ובה היוו המצוות מניעה בפני טאים בומלחמה "שלילית" שתכליתה הימנעות מח

                                                             
 .132עמ'  שם, 226
. ברנר עסק בקשר שבין הכפירה 283; קורצווייל, בין חזון לבין האבסורדי, עמ' 1554ברנר, כתבים, ב, עמ'  227

-לוביוהארוטיקה גם בתוך ניתוחו את יצירתו הספרותית של ברדיצ'בסקי: "הצער הדתי והצער הֶארֹוטי הולכים ש
יהירות פנימית כלפי האלוהות, כמו כלפי  מגע ביניהם:-זרֹוע, יש גם שעולים בקנה אחד, ובכל אופן הרבה נקודות

אין אמונה, אין אונים ואין רצון; להיות אתן במצב  –האשה, וענוותנות והתבטלות חיצוניות כלפי שתיהן.  לעבוד להן 
אין יסוד  –עינים; ובלעדיהן -מאחר שישותן היא רק אחיזתשל צוותא חדא ושויון אין אפשרות, מאחר שאינן, 

. על "הצער 876-877לחיים", ברנר, "מיכה יוסף ברדיצ'בסקי [דברים אחדים על אישיותו הספרותית]", כתבים, ג, עמ' 
מ' ועיגונם ביצירותיו של ברדיצ'בסקי, ראו: בקון, הצעיר הבודד בסיפורת העברית, ע בחורףהדתי והצער האירוטי" ב

יהודיות וזהו מקור -. קורצווייל ציין כי בסיפורת הברנרית נמצאים כוחות החיים במלואם רק אצל נשים לא58-62
. 256משיכתם בעיני הגיבור הברנרי המבקש לשווא אחר "ארוס ללא בעיות", קורצווייל, ספרותנו החדשה, עמ' 

), Rothמאת פיליפ רות ( Portnoy's Complaintן מבחינה זו דומה הגיבור הברנרי לאלכסנדר פורטנוי, גיבור הרומ
יהודי מצד תחושת החוסר שבו, מעוניין גם להשפיע מהווייתו -אלא שפורטנוי, מלבד שהוא נמשך אל הארוס הלא

 The"יהודיות שבחייו. את יחסיו עם זוגתו הגויה מתאר פורטנוי כך: -היהודית (צער ונוירוזות) על הנשים הלא
perfect couple: she puts the id back in the Yid, I put the oy back in the goy" 'על . 209, רות, פורטנוי, עמ

; סדן, 136-181; גלוזמן, הגוף הציוני, עמ' 387-401המיניות בסיפורי ברנר ראו למשל: אולמרט, "מיניות ומרחב", עמ' 
 .169-190; בן עזר, ברנר והערבים, עמ' 106-129מדרש פסיכואנליטי, עמ' 

. הדיון במיניות כגורם בתהליך החילון נערך אצל פישר במסגרת 272פישר, "פניה הרבות של החילוניות", עמ'  228
הדיון בתהליכי חילון בעלי מאפיינים חברתיים. לעומתה, אני מבקש לראות את המיניות כגורם משברי ומחלן לא 

 ן פייארמן ובין האל. במישור החברתי אלא במישור הנפשי בו מתנהל עיקר הקשר שבי
"כך יודעים גבוריו של ברנר את האהבה. אותו דבר הנקרא בלשונם 'אהבה', אינו אצלם כלל וכלל אותו הרגש  229

היחידי הבא על האדם לא צפוי כברכת או כקללת אלהים. הפיארמנים ודומיהם חושבים על האהבה, כמו שהם 
חוה או לזכרה, הנה -ם איזה זעזוע פנימי למראה איזו בתחושבים על הרבה ענינים אחרים, ואם יש שהם מרגישי

, הבא מחמת עצירות ההרגשות וביישנותן החולנית", [כך במקור] זעזוע זה הוא רק גרוי מיני פשוט או לחץ סיקסואלי
 . 14פרידמאן, ברנר, עמ' 

  .119כתבים, א, עמ'  ברנר, 230
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מימוש המיניות הטבעית. כך, בהקשר המיני הפכו הדת ומצוות ה"לא תעשה" שבה מ"תורת 

חיים" לגזירה שלא ניתן לעמוד בה. במלחמה כפולה זו חדל האל מלהיות מושא תשוקתו היחיד 

 ומי:י והקישל פייארמן וכבר לא היווה את היסוד האיתן לעולמו הרוחנ

איך אשא ראשי לפני יוצרי ובוראי?  וכי יאה זה ללוחם עם הקליפה? [...] אבל, עוד פעם, 

אוי ואבוי לי, רשע גמור!  [...] אני הרי אין בכוחי אפילו להקים את הברית, שכרתי פעמים 

אין מספר לעיני לבלי התבונן על בתולה;  אני הרי בבחינת "שב וחוטא" אני, כי כמה 

 –י דמעות שליש ב"תפילה זכה" והחלטתי החלט גמור להתרחק מן החטא הורדת פעמים

 231ולא עמדתי בנסיוני... –החטא בה"א הידיעה 

בעבר התשוקה לאל החליפה את התשוקה למשחק, וחברת הלומדים החליפה את חברת הילדים. 

 232.אלוהיוכעת, תשוקתו שלא נמלאה לאשה  סתרה את תשוקתו לאל והעמידה מחיצה בינו ובין 

פוא, אין פלא, א 233ללא אשה וללא אל החריפה בדידותו והוא נותר "גלמוד, כערער בערבה".

עשרה היה חזק בו ה"צורך לשנות, להתחיל -שבמצב עניינים זה בו היה נתון פייארמן בן השלוש

את החיים מחדש". אולם, אפילו התפילין שקיבל לא סילקו את הרהורי העבירה מראשו ויום 

צוה", יום בו כביכול סולק אביו ממערכת יחסיו עם האל, "היה יום ככל הימים. כל מ-ל"ברהיותו 

  234מעבר לא נרגש בו".

                                                             
יארמן בתאווה המינית ובין אזכורו הסמוך של ר' נחמן . דומה שיש קשר בין תיאור מלחמתו של פי120שם, עמ'  231

מברסלב כדוגמה לצדיק המנהיג את מלחמת הקודש בעולם הטומאה ושאליו ביקש פייארמן להידמות. נראה שתיאור 
המלחמה במיניות נכתב בהשפעת תורת ברסלב המייחדת מקום מרכזי לתאווה המינית המכונה בה "התאווה 

יסוחו של יוסף וייס, בתור "נקודת התבערה לכל כוחות הרע", וייס, מחקרים בחסידות הכללית" ורואה אותה, כנ
. ואכן, דמותו של ר' נחמן בפרט ותורת ברסלב בכלל מלוות את הגיבור הברנרי בסיפורים השונים. 159ברסלב, עמ' 

ייארמן מכתב מאביו ) מקבל פ208(ברנר, כתבים, א, עמ'  בחורףכך, למשל, בנוסף לנזכר לעיל: בהמשך הסיפור 
הנחתם במילים "עלים לתרופה" כשם ספרו של ר' נתן מנמירוב שרובו ככולו מכתבים שכתב ר' נתן לבנו ר' יצחק. 

נאמר כי בשעה של התעלות הרוח  עלה על לבו פתגמו של הצדיק ר' נחמן  מסביב לנקודהלגבי יעקב אברמזון ב
. במקור הברסלבי מופיע פתגם זה בשתי גרסאות קרובות: 449מ' שם, ע, "אני נהר המטהר כל מיני כתמים" :מברסלב

"גם כבר נשמע שאמר על עצמו, שהוא נהר המטהר מכל הכתמים", ר' נתן מנמירוב, חיי מוהר"ן, א, נסיעתו וישיבתו 
ב. באומין, קפט; "אמר: אני נהר המטהר מכל הכתמים", ר' נתן מנמירוב, חיי מוהר"ן, ב, מעלת המתקרבים אליו, של

בנוסף, שמו של ר' נחמן מברסלב מופיע גם ב"תפילתו של המעורר": "יתכנסו למתיבתא שלי כל אלה, אשר חלק 
המשנה השקדנים [...] -המרד החסונים ובבעלי-יהודה ונביאיה ובמתפללים לעני כי יעטוף, בגיבורי-ונחלה להם בחוזי

-ן מברצלב; יבואו הלום כל אלה, אשר דבר אלוהיבמתכסים בטליתו של האר"י זי"ע ובנוהים אחר קברו של ר' נחמ
האדם בלבבם ובפיהם, ויעשו חטיבה אחת מפוארה, נשגבה, קדושה!", ברנר, "אל החותמים -ישראל ואלוהי

. עוד התייחס ברנר לר' נחמן אגב ביקורתו על ספר המשתה לאפלטון, ברנר, "משדה 145והקוראים", כתבים, ג, עמ' 
אני סבור שישנה חשיבות למחקר מקיף בנוגע  .1330ת אפלטון]", כתבים, ד, עמ' הספרות ['ספר המשתה' מא

 להשפעתה של המחשבה הברסלבית על ברנר וזיקתו אליה.
רלונטיות מדעת", ביניהן  "התיזה, -לפי דן מירון, הביוגרפיה שכותב פייארמן "מלאה גם הטעיות מכוונות ואי 232

מוכשר לחיים. פירמאן יודע בעצם שההיפך הוא -ר ועשתה אותו בלתיהמדרש היא שעיוותה את הגיבו-שתרבות בית
-המדרש על-הנכון: הרתיעה מפני החיים (המיניות), שמקורה ביחס אל האב והאם, היא שהניסה אותו אל תרבות בית

. דומה 245מנת שיתבצר בה ויסתום בה את הפרצות החמורות במבנה האגו שלו", מירון, בודדים במועדם, עמ' 
נולד וגדל בעל כרחו בתוך תרבות בית המדרש והוא  פייארמן, כמוהו כברנר, רים אלה אינם לגמרי מדויקים. שכןשדב

עזב אותה בכוחותיו שלו בעת שגדל ועמד על דעתו. זאת ועוד, ממכתב שכתב ברנר עולה בבירור כי הוא ראה בישיבתו 
י (מהתגוללות בישיבות)", ברנר לשמעון ביכובסקי, טבע-בבית המדרש בתור סיבה לעיוותי גופו: "גוי הכפוף האינו

 .217, פוצ'פ, אגרות, עמ' 1898סתיו 
 .123ברנר, כתבים, א, עמ'  233
 .136-135שם, עמ'  234
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אולם שינוי, ודווקא כזה הכרוך ב"מעבר", התרחש בכל זאת בחייו של פייארמן שיצא לראשונה 

ביו בעצת אבחייו את בית הוריו לשם לימוד תורה באחת מערי ליטא. בנסיעה זו, למרות שנעשתה 

הגשים פייארמן את  235ולמרות שמצד האמת לא הייתה לשם תורה אלא "עילה להתפארות",

שאיפתו לצאת מרשות אביו ולהיכנס לרשות עצמו. עם יציאתו מעיר הולדתו הוא נחשף לראשונה 

מתנגדית אליה מועדות פניו -יתלאתגר החילון היהודי המודרני. הוא ידע, אמנם, שבעיר הליטא

הפגין יחס של ביטול כלפי  שקצים גדולים", אך (בדומה לאביו)"מוולוז'ין יצאו שומצים" "גם מתח

-דעת מתחמצים, עמי-אפשרות שהוא עצמו יתחמץ, שהרי "מי מתחמץ? שוטים מתחמצים, קליה

אולם, כדברי יצחק בקון, בהרהוריו של פייארמן על  236הארץ מתחמצים, אבל לא אני!".

 237ילוג הסופי של כל הפרשה, הטמון כבר ביום היציאה".הד לאפהחילוניות לסוגיה נשמע "ה

 כלומר, חילונו בכוח של פייארמן נוכח כבר בהרהוריו הראשונים על תופעת החילון:

ידוע ידעתי, שיש בעולם פורקי עול, יש תגרנים, שהישיבה ויושביה להם ללעג ולקלס, 

להכעיס, יודעים את  קורסיםמומרים לתיאבון;  וחוץ מאלה יש גם אפיקורסים ממש, אפי

ריבונם ומתכוונים למרוד בו, מעין אלה שסבלו מהם גם חכמי התלמוד: "אמר ליה ההוא 

חברתם של -מינא"... ובני בורסיף בעירי... ואלישע בן אבויה, זה שנהיה ל"אחר"...  איש

ש ..  חלגם הוא נכנס... אתם נכנס...  הציץ...  אבל הציץ ונפגע.  –השלושה שנכנסו לפרדס 

 238האדם...  זבוב...

בתור אדם שגופו שלם ונפשו בהמית,  בחורףמעניין כי בורסיף, המתואר לכל ארכו של הסיפור 

מתואר כאן כאפיקורס בעל הכרה, מאלה ה"יודעים את ריבונם ומתכוונים למרוד בו", ואילו 

נראה  נושית.חילוניותו של אלישע בן אבויה, שדמותו הפכה למיתית, מיוחסת כאן לחולשה א

שפייארמן, יותר משהוא מתייחס כאן לאלישע בן אבויה, ל"אחר" המיתי, מתייחס כאן אל עצמו 

כאל "אחר" ממין חדש. כמו בורסיף ובן אבויה גם הוא "הציץ ונפגע" אלא שאת אפיקורסותו יש 

ייחס לייחס לחולשתו הטבעית, הבלתי תלויה, בעוד שאת אפיקורסותם של בורסיף ובן אבויה יש ל

 כוחם הארצי (בורסיף) או השכלי (בן אבויה) היתר.ל

דברים אלה גם משקפים את תחילתו של שינוי בהשקפת עולמו של פייארמן. בעודו ילד הוא 

החזיק בהשקפה דואליסטית שמרכזה בדיכוטומיה שבין הקיום היהודי בו מתקיימת סימביוזה 

. כעת, כנער וד הלאומי קיימים בנפרדהיסי והדתיהודי בו היסוד -בין דת ולאום, ובין הקיום הלא
                                                             

 .302בקון, ברנר הצעיר, ב, עמ'  235
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 .303בקון, ברנר הצעיר, ב, עמ'  237
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צעיר, הוא נע אל עבר השקפה המבטלת את הדיכוטומיה האמורה, כאשר היא מפרידה בין היסוד 

הדתי ובין היסוד הלאומי בקיום היהודי עצמו, ותופסת את המאבק הפנימי בין יסודות הקיום 

בתור האתגר המשמעותי הודי, י-היהודי, יותר מאשר המאבק בין הקיום היהודי והקיום הלא

 ביותר העומד בפני היהודי בן הזמן.

השנים שבילה פייארמן בקלויז היו לדבריו שנות "ריקבון", והתחלקו לשתי תקופות. בתקופה 

 אולם: 239הראשונה הוא היה "בן ישיבה תמים" שדחה מעליו כל ספר חול ושקד על התורה.

תר פרוע בחיצוניותי, על הרוב ממעט רץ, יובתקופה השניה הייתי כבר כמוטל בין שמים וא

ללמוד ולפרקים מתמיד בלימודי עד כדי אפיסת הכוחות. אז קראתי בספרים שונים, 

נלחמתי בהם, מגן מפניהם על הישן, התרחקתי מהם, התגעגעתי ושבתי אליהם. גם כתוב 

-לחםתורה בלבד; תיעבתי את חיי התלויים בדעת אחרים, את "-כתבתי הרבה, ולא דברי

", את צביעותי המוכרחת. נפשי היתה כבר מדוכאה באופן אחר: היא דמתה לחומה סדהח

אלוהים  –הספק, הנוססות את היסוד; חלומותי -בצורה, המטה לנפול... עינויי היו תולעי

 240מתים...

כפי שפקפק במניע הרליגיוזי להתמדתו בלימודי הקודש בתור ילד, כך פקפק פייארמן גם בלימודיו 

קלויז וטען כי הוא מעולם לא היה בן ישיבה "רגיל". בביקורתיות ובחוסר התמימות ניים בהתור

אפר גדול של מנהגים, דעות -מתחת אותו "גל ואת פייארמן לא היה די בכדי לחלצ שאפיינה

מחשבתו הרפלקסיבית של פייארמן על   241ספרים בלי קץ ותכלה" עליהם גדל והתחנך. –וספרים 

וה, אפוא, מעין דין וחשבון עצמי בנוגע למידתה ואופייה של דתיותו תו מהוימי ילדותו ובחרו

שבעבר. מדין וחשבון זה עולה כי פייארמן מעמיד זו מול זו רליגיוזיות אותנטית חיובית, הנובעת 

מפנימיותו של ה"אני" ומבטאת את עצמיותו, ודתיות שלילית הנובעת מכוח ההרגל ומהשפעת 

ועוד, השפעת הסביבה על הדתיות זאת ה"אני" מעצמו.  ורו שלהסביבה, ומבטאת את ניכ

מתבטאת גם בפן הכלכלי: תלותו הכלכלית של לומד התורה בציבור המפרנס אותו, הגם שאיננה 

רעה מצד עצמה ומצד הנותנים הנהנים על ידי כך ממצווה, הרי שתוצאתה שלילית מצד המקבל 

 המוכרח בשל כך לנהוג בצביעות. 

הזמן ביחסו של פייארמן אל האל ניכר במיוחד. לפייארמן הילד היה  במרוצתהשינוי שחל 

הספק", היו "אלוהים מתים" -"אלוהים ברור ומבורר" ואילו לפייארמן הנער, שהתענה ב"תולעי
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שהופיעו לא בהקיץ כי אם בחלום בלבד. שינוי זה מסמן יותר מכל את השלב הראשון והמכריע 

היו תחושת חוסר הנחת מחייו בישיבה (תלותו בדעתם  מניעיובתהליך החילון של פייארמן ש

 ובכספם של  אחרים) והקריאה האינטנסיבית בספרות ההשכלה שהפכה למרכז חייו הרוחניים.

 ההשכלה חדרה אל מוחו הפראי ואל לבו החנוט ושינתה אותם בתהליך ארוך ויסודי:

עמוק, השפיעו עלי וקבים כן, במידה מצומצמת, אבל בלי הפסק, כמים ההולכים לאט ונ

מעט שינו את מחשבתי הפראית, ישרו את הדעות -הספרים החדשים שבלעתי. מעט

חיים, וגירשו את -הסותרות זו את זו, ששכבו במנוחה בקרבי כל עוד לא נגע בהן רוח

 242האמונות המתמיהות והזרות, שקיננו בלבי החנוט. והמלחמה היתה ארוכה...

עולם ההשכלה, כדאי לצרף תיאור דומה ביחס ליעקב מן אל לתיאור היחשפותו של פייאר

. בעת שהיה בחור ישיבה נפל דבר בעירו של אברמזון מסביב לנקודהאברמזון, הגיבור הברנרי של 

שמשכיליה "נוסדו יחד בעת ההיא ללמד ולהשכיל. ההתעוררות בעיר להסית ולהדיח היתה רבה. 

ישיבה אחד". על נפשו של אברמזון עשה -בבןכילים כונות רעות שוטטו באויר, והחזיקו שבעה מש

הדבר "רושם של דבר מסוכן ומושך ונחמד ונעים, רושם של דבר אגדי". הוא, שהיה מודע לסכנות 

הגלומות בהשכלה, נמנע מלהתחבר אל משכילי העיר והסתפק בהצצה מרחוק אל תוך החדר בו 

שכלה שנתפס בעיניו כעולם פרי ההנפגשו בחורי הישיבה עם אחד המשכילים ובו שכן ארון ס

חבריו שנכנסו אל החדר סיפרו כי אותו ארון  243ההשכלה עצמו, וככזה בתור "העולם האחר".

מכיל ספרים בעברית וכי בכוונתו של המשכיל ללמדם את השפה הרוסית שידיעתה נחוצה. 

ש לאו קוד-וןכך; אפיקורסות ולש-אברמזון, שהבין "שאותו בן 'העולם האחר' אינו 'מסוכן' כל

"לפרנס את  לגמרי", החל אגב [...]  עיקר כונתו הוא לענינים אחרים-דוקא; אלו אינן אלא דרך

כך, את  244נפשו השוקקה מן אותו הארון", ועשה זאת בהיחבא, מתוך תאווה ומתוך בושה גם יחד.

ם זה צעדיו הראשונים בעולם ההשכלה יכול היה אברמזון לעשות אך ורק כאשר השתכנע כי עול

 עולם המסורת היהודית. ,ינו מאיים במישרין על עולמו שלוא

אובייקטיביים -ולפייארמן שבשביל להשכיל נאלץ להיאבק בגורמים חיצוניים בחורףנשוב לסיפור 

סובייקטיביים (ספקנות -("השפעת הסביבה, חרדת התוצאות, הכרת האסור") ובגורמים פנימיים

                                                             
 141-140שם, עמ'  242
 .428שם, עמ'  243
-. על סכנות מעין אלה התפלל ר' נתן מנמירוב: "ובכן תרחם עלינו ועל זרענו ועל כל זרע עמך בית429-428שם, עמ'  244

ם להרע, המתפשטים עתה ישראל מן כל הכתות הרעות של החכמי-ישראל, ותגן ותשמר ותציל את כל ילדי עמך בית
בעולם בעונותינו הרבים, כאשר אתה ידעת. הן מכתות האפיקורסים העוסקים בחכמות חיצוניות ולשון עלגים של 

פה, -תורה שבעל-ישראל בדרכיהם הרעים והמרים, להרחיקם מלמוד-העכו"ם, המתגברים בכל עת לחנך נערי בני
רק שעה מועטת ביום, ולבלות עקר הזמן על למוד חכמות  ולבלי ללמד כי אם תנ"ך עם חכמת הדקדוק, וגם זה

 חיצוניות ולשונות העוקרים את האדם משני עולמות", ר' נתן מנמירוב, לקוטי תפילות, תפילה צ. 
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ההשכלה בתור "מעשיות" שההימשכות אחריהן ספרות עצמית, "מגן הישן" הפנימי, ביטול 

על נפשו של פייארמן פעל "רוח החיים" שנשב מן הספרים העבריים שתי  245מקורה בעצלות).

 פעולות משלימות: פעולה שלילית של הריסה ופינוי הישן, ופעולה חיובית של בניין ומילוי:

ה להתמלא... אבל , ששאפהצורך להתלמד נולד אז מאליו. את זה דרשה הנפש המתרוקנת

התלמדות... ואתהלך כצל. מיראתי לאבד את העת הייתי מניח -הישיבה לא היתה בית

לזמן ידוע "את הכל" ושוקע בלימודים הישנים ברוח סוערת. אבל זה לא ארך לעולם יותר 

 246משבוע, משבועיים.

מהותית וגדים לפנינו תיאור של תהליכים פנימיים מורכבים של פירוק ושל בניה מחדש המנ

לאופייה של הסביבה החיצונית שבתוכה הם מתקיימים. בתנאים כאלה, השלמת התהליכים 

הפנימיים, הדורשת מימוש והגשמה חיצוניים, הינה דבר שהוא מן הנמנע. ואכן, דומה כי הפחד 

מאיבוד עולמו הישן כשהאפשרות ליצור את עולמו מחדש חסומה בפניו, הוא שדחף את פייארמן 

א היתה וזאת על אף שנפשו הייתה מרוקנת ו"הישיבה ל ,ם בחזרה אל עולמו הישןאחר פעפעם 

עוד לגביו. השאיפה לעצמאות, שהביאה אותו לעזוב את בית הוריו ואת עיר  התלמדות"-בית

 כי מטרותיו לא יושגו כל עוד פרנסתו תלויה באחרים.הולדתו, התגברה אצל פייארמן שהבין 

פי דרכו". פייארמן וכמה -ד ש"בא ההכרח וסיבב את פני הענין עלעתלבט הוא הוסיף להתחבט ולה

מחבריו הקימו עיתון בשם "המאור הקטן להאיר לישיבה" שהיה מלא ב"ויכוחים שונים בין 

הבתים, אמונה וחקירה, חסידים -בעלי-הישיבה ובני-התורה וההשכלה, עניים ועשירים, בתי

ציוני שלחם בהתבוללות. -לאומי-ון משכיליתיה עיזה ה 247ומתנגדים, לאומיים ומתבוללים".

אירופית, הייתה ההתבוללות -לפייארמן וחבריו, "גיבורים משכילים" במסורת ההשכלה המזרח

לאתגר רעיוני וקיומי ראשון במעלה. לאומיותם הייתה כרוכה בציונות וההשכלה תפסה אצלם את 

 לפייארמן:רע גם מקום הדת. אולם, מה שאירע לברנר בישיבה בקונוטופ אי

ערב, בין -ונודע פתאום. ובאחד הימים, לפנות –ואולם כל הענין הזה היה דבר שבצנעה 

ארגזי הפתוח, שהיה מלא  –הישיבה. על ידי -מנחה למעריב, הועמדתי לפני ראש

כל בני הישיבה, ועוזרי בתוכם.  –קונטרסים, דפים מקוטעים, גליונות ופנקסים. מסביב 

ככהן, שעבד ימים  -התעוררות ושמחה לאידי [...] ואני -, חדותציפיה-על פני כולם הנאת

                                                             
 .140ברנר, כתבים, א, עמ'  245
 .143שם, עמ'  246
 .144שם, עמ'  247



65 
 

רבים את אלוהיו במסתרים, ופתאום נגלה סודו בשוק, והאספסוף צוחק עליו בקול פרוע, 

 248לועג לרגשותיו הכמוסים, מוציא את סודו החוצה ורומס ברגל את אלוהיו...

יקורסות למרות ששמר על שם באפעם תפיסת הכתבים הועמד פייארמן למשפט פומבי בו הוא

לא עולם הבא ולא עולם  –מראהו הדתי: "בעל פאות ארוכות ואפיקורס! [...] לא הא ולא הא 

חיצוניותו הדתית לא עמדה לו בעת שההמון, בו הוא ביקש להיבלע, קם עליו ורמס את  249הזה".

טב על חומרת עמד הי"אלוהיו" אותו עבד במסתרים. מעניין לציין כי האספסוף שלעג לפייארמן 

מצבו: פייארמן הפוסח על שני הסעיפים, המגדל את פאותיו בעודו מחזיק בדעות אפיקורסיות 

 העולם החילוני.הן את העולם הדתי והן את  מאבד על ידי כך את העולמות כולם, 

ושוב, מה שאירע לברנר הצעיר אירע גם לפייארמן שבדרכו לעיר הגדולה, בה ביקש לרכוש 

 עיר הולדתו וכרע תחת הלחץ שהפעילו עליו הוריו והסביבה:ביקר בהשכלה, 

וגם אני לא עמדתי אז בקשרי המלחמה. הוודאיות שלי היו עדיין רופפות מאד ולא יכלו 

לעמוד בפני רוח מצויה. בחיצוניותי נעשה רק שינוי קטן מאד, עד שלא הוכר מה שבלבבי 

שר. ויצרו של האדם גדול ממנו. וד ואוכלל, ובכן נחלתי בעד תורתי והנהגתי הטובה כב

התהילה שפיזרו לי מסביב, נהגה בשבי את "התחמצותי", שנסתרה במשאון. ואולם 

גדולים מזו, וגם מהוכחותיו של אבי, ש"התורה היא הסחורה היותר טובה", היו רחמי על 

כל  אמי. בחייה הקשים, המלאים עלבון ותלאה, הרי אני, בנה יקירה, תופס מקום גדול.

אני הוא [...] לא אסור להיות לי אכזרי כזה! לא אעזוב את אבותי [...] אלכה  –מתה נח

 250וייטב לי. –באורחותם 

גורמים שונים חברו בעיכוב תהליך ההשכלה של פייארמן, שחילונו הפנימי הוסתר על ידי 

מידות ווה) וחיצוניותו הדתית: קוצר השגה וחוסר וודאות ביחס להשכלה, מידות רעות (כבוד וגא

טובות (כיבוד הורים). בעת שיצא שוב את עירו על מנת להצטרף ל"קיבוץ" של בטלנים בעיר 

קטנה, היה בדעתו של פייארמן להתרחק מ"כל ספר חיצוני, המטיל איבה בין האדם ובין אביו 

אך לשווא, תהליך החילון של פייארמן, על אף שהיה  251שבשמים" ולהתמסר כליל ללימוד התורה.

 , הסתבר כבלתי הפיך:פתלוניטי א

                                                             
 .145שם, עמ'  248
 .146שם, עמ'  249
 .147שם, עמ'  250
 שם, שם. 251
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ואולם יין מכיון שנתחמץ שוב אינו נעשה יין. אבני החומה הבצורה והחשכה כבר פוצצו 

את ראשי, כשנשמטו אחת אחת. העמודים נהרסו. ביסוד עלה רקב והעש אכל גם את לבי. 

   252היעמוד הטיח הטפל אשר טחתי?

ם לגבי לבושו והנהגתו החיצונית שהיו וכך ג ביחסו של פייארמן אל המצוות לא חל עדיין שינוי,

"בלי מרידה ומהפיכה". אולם השינוי הפנימי שחל בו העצים את תחושת הקרע והדיסוננס שבינו 

ובין סביבתו. הוא היה בעיניו כ"עלם עדין, אמון עלי תולע", שנשלח "לבין אנשים פראים לעבוד 

, את צרכיו, והוא אינו יודע למלא את גשותיופרך [...] סביבתו אינה יודעת את יחשו, את ר-עבדת

הישן" ("אבני החומה  חפציהם". יסודות אמונתו הדתית התערערו ("העמודים נהרסו") וגם "מגן

קרסו. חיצוניותו  ,אותם מנהגים והליכות חיצוניים המגנים על עיקרי הדת הפנימיים, הבצורה")

מיותו החילונית והן בתור דבק ה לפניהדתית לא הייתה אלא "טיח טפל" ששימש הן בתור מסוו

בינו ובין סביבתו הדתית. התאמצותו לדבוק בעולמו הישן התבטאה, אמנם, על ידי "סופיזמים", 

ואיך  –ום הזה אולם נבעה "מעומק מלחמת קיומי הרוחני: הן אני הקרבתי את כל חיי במק

את רכושו והנה רואה  "היה מעין מעמד הנפש של משחק בקוביה, כשהואו אעזבו?". מעמד נפש

פייארמן הכיר, אפוא,  253קשה לו לעזוב את המשחק לגמרי". –הוא הולך וכלה מרגע לרגע 

 במלאותו ובעשרו של העולם הדתי ודבקותו בו שיקפה מלחמה קיומית רוחנית אותנטית.

חיצוני של פייארמן רווי ביטויי צער על אבדן -פנימי והמעשי-תיאור תהליך החילון המחשבתי

בסיפורים מהגיבורים הברנריים ן האמונה ואבדן העולם הדתי, ובכך הוא נבדל מכמה ל, אבדהא

שיחסם אל העולם הדתי היה שלילי בתכלית. תהליך החילון של פייארמן, הוא מאבק  ,השונים

 ושוב:-שכרוך בו הפסד וצורתו צורת רצוא

התחיל חיים גדול ללפרקים התגברו עלי בעוז איום ההרהורים על האלוהות ועל הצורך ה

חוץ מדברי תורה, להיות נהנה מיגיע כפי,  כללאחרים: להתפלל ביתר כונה, שלא לדבר 

שלא להסתכל בנשים, להטהר, להידבק ולהתקדש [...] מובן מאליו, שכל זה היה מעורב 

                                                             
 ם.שם, ש 252
לטולסטוי.  התחיהמן הראוי להזכיר כאן את תיאור לבטי האמונה והכפירה של סאלאנין בסיפור  .148שם, עמ'  253

סאלאנין, שכפר רציונלית באמיתות התורה הפרבוסלבית נתקל עקב כך בקושי חברתי ובקושי למלא את תפקידיו 
גבר על כך הוא החל בחקירה פילוסופית הציבוריים במשטר הצארי שכללו השתתפות בטקסים דתיים. על מנת להת

זכות על אותה התורה הדתית שחונך בה, ואשר שכלו התקומם לה עוד -בה נמצא הדרוש לו: "מעין השליה ולימוד
נעימויות, ועם ההודאה בה נתבטלו כל המרירויות האלו בבת אחת", -מכבר, אלא שבלעדיה נתמלאו החיים אי

  .264-265טולסטוי, התחיה, עמ' 
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ברגשות פחותים, בתנועות נתעבות ובמעשי הבל. תולדות טבעי ותוצאות תנאי חיי בעת 

  254רה וטומאה, קודש וחול שימשו בערבוביה.שך, טהההיא. אור וחו

עשרה, הגיע תהליך החילון שלו -לבסוף, בקלויז שבעיר "הקיבוץ" הקטנה, כשהיה פייארמן בן שבע

 לסיומו וזאת מתוך משבר פנימי עמוק אותו לא ניתן לייחס לאירוע חיצוני מסוים:

ום. הבעירה נה המקלאחרונה בא הקריזיס המוחלט. נהרס המקדש, נסתר הכותל, נפ

המדרש -עלי לעזוב את בית –ללהב יצאה. כלו ימי שחרותי... נפתרה השאלה. יהי מה 

  255לגמרי, לבלי שוב אליו עוד.

 256"כדי לכונן מקדש, מן ההכרח להרוס מקדש". :שמעים כאן בבירור דבריו של ניטשהדומה כי נ

של הדת המגנים על  צונייםהמקדש (עיקריה הפנימיים של הדת) נהרס, הכותל (גינוניה החי

 סוף, מקום לבניית מקדש חדש.-פנימיותה) נסתר, ובפנימיותו של פייארמן התפנה, סוף

בעת שביקר בבית הוריו שב ועטה פייארמן את המסווה הדתי, וזאת משום שסבר שאין לו רשות 

ג "להתנה"להרעיל את חייהם" של הוריו על אף היותם "מורדי אור". אמנם, הוא עוד לא התרגל 

. ואולם השינוי ברוחי, למעשהראש', לאכול בלי ברכה, וכדומה מן הנוגע -בחפשיות, לשבת ב'גילוי

השינוי הפנימי העמוק פרץ החוצה, שחק  257'הגדול כתהום', התפרץ החוצה למרות כל זהירותי".

נו בדל בירק אז, בעת שהה וניותו של פייארמן נשתוו זו לזו.את המסווה החיצוני, ופנימיותו וחיצ

ובין סביבתו החיצונית הדתית היה ניכר, הגיעה שעתו של פייארמן לעזוב סופית את עולמו הישן. 

 את רגשותיו בעת ההיא תיאר הוא כך:

מנצח היו רגשותי כששבתי ממלחמת לבי זו, שארכה שנים אחדות. שפל -לא רגשות גיבור

ש לי כשרונות טובים. תי, שיפני האדמה [...] אמנם, ידע-הייתי בעיני מכל האדם אשר על

ברוח גמור. מכל רכושי, אשר אספתי מילדותי ברוב עמל ותלאה, לא -אבל מה אני? עני

  258עשרה לימי חיי!-נשאר כלום. כקטן שנולד אני בשנת השמונה

פייארמן לא חגג את מות אלוהיו ואת יציאתו מן העולם הדתי. תהליך עזיבת העולם הישן היה לו 

ב הוא יצא אמנם כמנצח אך מוכה וחבול, ובעיקר תשוש. כעת הוא היה מן הקרלניצחון פירוס: 

                                                             
  . ההדגשה במקור.149-148ברנר, כתבים, א, עמ'  254
 .149שם, עמ'  255
את העמדה  המעורר. בניגוד לכך, בתקופת לונדון הביע ברנר ב24ניטשה, לגניאולוגיה של המוסר, חלק שני, מאמר  256

ון... אין הרי זה מעיד על עצמו שאינו אלא כקורא בגר –הבאה: "הבא בזמן הזה לחיינו או לספרתונו ואומר 'לסתור!' 
 .114או לבנות או לשתוק", ברנר, "אמרים", כתבים, ג, עמ'  –אצלנו מה לסתור! הגיעה השעה 

 . ההדגשה במקור.150-149ברנר, כתבים, א, עמ'  257
 .156-155שם, עמ'  258
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כתינוק שנולד, ולא במובן החיובי של מי שחייו עוד לפניו, אלא במובן השלילי של מי שאין לו דבר 

כעס, ויוסיף דעת יוסיף -המתחיל לגשש אחר דרכו בעולם. דברי קהלת (א, יח): "כי ברב חכמה רב

ייארמן, שעם התנערותו מכבלי הדת נוכח לדעת כי, למרבה האבסורד: בו בפ מכאוב", התקיימו

ונוטלת  –אני, והמחשבה מביאה לידי סתירת האילוזיות  שחושב"עתה אומלל אני בהכרח, מפני 

את החיים". רק כאשר איבד את אלוהיו ונפרד מעולמו הדתי הכיר פייארמן בנחמה הקיומית 

, ובהרגישו שהוא תלוי במה שחוץ ממנו, לחיותוצה האדם רשמעניק עולם זה לאדם המאמין: "

בכוח אחר, העושה הכל 'כרצונו', הרי הוא רותת וחרד, מתרפס, נופל על פניו, מבקש הצלה 

אולם, למרות הכל פייארמן  259וישועה, ומאמין, שהוא מוצאה. הלאה, איפוא, שוללי האלים!".

 החל לחוש את חירותו החדשה:

תי, יחד עם העצבות העמוקה והמיוחדה, שקיננה בי בעת ואפסו יחד עם הכרת שפלותי

ההיא, היו עיני נשואות אל העתיד, מרגיש בקרבי כוח ואון לנחול אותו. אף שמוח שמחתי 

מאד על העבותים הדתיים, שניטלו מעל רוחי, על החופש והדרור שקורא לי, על העול 

זו היתה לי דת חיובית  -לים, שנפרק ממני. להתנהג בחירות מוחלטת, שלא להאמין בהב

ומענגת ביחד. הריקנות, שהשאירה השלילה אחריה בלב, לא נתגלתה עוד אז בכל 

נוראותיה. את כל תוקף היראה של הויה בלי אלוהים לא חשתי אז, ואפילו המקום, 

 260שנתרוקן בתוכי והתכווץ מכאב, המה לקראת החדש, שיבוא וימלאהו...

לפייארמן לדת חיובית חדשה. אין פלא, אפוא, שעזיבתו את  נעשתה החירות הנלווית לעזיבת הדת

הדת מתוארת על ידו במונחים המתייחסים בדרך כלל לתשובה דתית הכוללת מגוון רגשות, מהם 

ההוויה ללא אלוהים, אליה נכנס פייארמן מדעתו ומרצונו ואשר נתפסה בעיניו עד כה  261סותרים.

 נתגלתה לו כעת בתור הוויה ווייתו הקודמת,לילת הכהוויה חסרת תוכן חיובי שמהותה בש

העשויה להתמלא בתוכן חיובי. ניסיונותיו של פייארמן למציאת אותו תוכן חיובי יידונו בהמשך 

 החיבור, בחלק העוסק בחילוניות בסיפורת הברנרית.

 

 

                                                             
 . ההדגשה במקור.155שם, עמ'  259
 .156שם, עמ'  260
י פעולות נגדיות על הנפש: מצד אחד חרדה ויגון לדברי הראי"ה קוק, "כל תשובה שהיא שלמה, מכרחת לפעול שת 261

על החטא והרע שבתוכו, ומצד השני בטחון ושמחה על הטוב, שאי אפשר לו שלא ימצא האדם בתוכו איזה חלק 
 ממנו", הראי"ה קוק, אורות התשובה, טז, ז.
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 מהשכלה לאגנוסטיקה -. חילוניות של תהייה ותעייה 2פרק 

אישי שחווה ברנר לצד תהליכים של חילון המופיעים ילון הבפרק הקודם נבחנו תהליך הח

חיים, -עולם וכאורח-בסיפורת הברנרית. פרק זה של החיבור מוקדש לבחינת החילוניות כהשקפת

 בעולמו של ברנר האיש, ביצירתו הפובליציסטית וביצירתו הסיפורית.

 263מיואש של אמונה,ביטוי ויש מי שראה בדבריו נגד הדת  262יש מי שראה בברנר "צליין חילוני",

ד דתי ביצירתו מיש מי ששלל את קיומו של כל מ לעומתם, 264או של "שנאה מתוך אהבה נכזבת".

של ברנר וראה בה יצירה חילונית במובהק שנקודת המוצא שלה היא אימננטית לחלוטין ושלגביה 

 265אין כל משמעות לדת המבוססת על יסוד טרנסצנדנטי.

ן כי "חפשי להיות רק מי שהוא ריק לגמרי, אנשים מלאים כל טוב "ר שטעדומה כי נכונים דברי אז

כברנר אינם חופשיים. ברנר באפיו נשאר אותו בחור הישיבה, תלמידו המעולה של ר' השיל נטע 

נראה כי בעולמו החילוני של ברנר שנוצר בתוך ה"חלל הפנוי", אותו הריק שנותר עם  266גנסין".

. עוד נראה כי רושם תרבותימו הדתי בבחינת "רשימו" (רושם) כח עולאובדן עולמו הדתי, נשאר נו

מעין זה הותירה דמותו המופתית של ברנר בעולם החילוני בו הוא חי ופעל. כך, למשל, מובנים 

דבריו של מוקי צור לפיהם "ברנר קיים מסורת של צדיק החי במתח שבין תשוקת התיקון, ודאות 

ולא בכדי נתפס ברנר בתור "רבה של העלייה השנייה  267וכו",האיום שבעולם והחובה לפעול בת

"לא זכות העבודה הספרותית בלבד יש לו דומה שנכונים דבריו של חיים הזז כי  268ותלמידה".

 269לברנר, אלא עוד זכות אות ומופת ששימש לדורו יש לו בידו".

 

 

                                                             
 ך אורפז, הצליין החילוני. על הצליין החילוני בסיפורת המודרנית, ראו: אוורבו .249גולומב, ניטשה העברי, עמ'  262
 .81א. ד. פרידמן טען "כי אף כפירתו [של ברנר] היתה דתית. אמונה שבכפירה", פרידמאן, ברנר, עמ'  263
 .307כהן, ברנר, עמ'  264
 .30-14שגיא, להיות יהודי, עמ'  265
ר החילוני עדות לכך קרובים לכך דבריו של דויד ביאל שראה בלשונו הישיבתית של ברנ .29רבינוביץ, ברנר, עמ'  266

בהקשר זה מעניינים דבריו של  .195ש"התלמיד ברח מן הישיבה, אך עדיין נושא אותה בחובו", ביאל, לא בשמים, עמ' 
גרשם שלום על לשונו הישיבתית של ברנר: "סיפרתי לך [למוקי צור] שהייתי חסיד גדול של יוסף חיים ברנר. הייתי 

שקראו את ברנר בעברית. העברית של ברנר קשה מאוד; גם צריך היה לדעת ודאי אחד מעשרה אנשים בכל גרמניה 
הרבה גמרא, כי הוא השתמש בארמית. בכלל, אינני מבין איך יכול צעיר לקרוא את 'שכול וכשלון' היום אם אינו יודע 

. אלהים עשה . אגב, על אז"ר כתב ברנר: "הוא הוא המזג הטוב בספרותנו26את המקורות", שלום, דברים בגו, עמ' 
אותו ישר, והוא אינו מבקש חשבונות יותר מדי, אבל חשבונות היו וישנם לו מאז ומעולם, חשבונות הנובעים ישר 

 . 1307מתוך מזגו, מזגו הטוב", ברנר, "משדה הספרות [כתבי א. ז. רבינוביץ, ב]", כתבים, ד, עמ' 
עיון הבא: "לאחר גזר דין צריכין הצדיקים להלביש מובא הר עצות לקוטי. בספר 67צור, ללא כתונת פסים, עמ'  267

לקוטי עצות, שמחה, ב. בהמשך לדבריו של צור ובהקשר לרעיון הברסלבי על  תפילתם בספורים", ר' נתן מנמירוב,
היחס שבין תפילה וסיפור ניתן לומר, אולי, כי לנוכח ודאות האיום (לאחר גזר הדין) ביקש ברנר להחליף את התפילה 

 ת) בסיפור (מצד התרבות).(מצד הד
 .315נוער", חבס (עורכת), ספר העליה השניה, עמ' -ליפובצקי, "עלית 268
 .65הזז, משפט הגאולה, עמ'  269
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 א. חילוניותו של י. ח. ברנר

 . קווים ביוגרפיים1

נר, שתואר בפרק הקודם, הושלם במהלך שלוש השנים בהן הוא חי של בר תהליך החילון האישי

בתקופה זו התרחשה יציאתו הסופית של ברנר  1901.270בהומל טרם גיוסו לצבא הרוסי בסוף שנת 

מן העולם הדתי והוא נכנס אל העולם החילוני והחל לגבש בו את חילוניותו כהשקפת עולם 

שדה, הייתה כר פורה לפעילות רעיונית ומפלגתית,  תה עירוכאורח חיים. העיר הומל, על אף היו

בהומל נחשף ברנר "לקטבים לדברי אניטה שפירא, יהודית וכללית, שברנר לקח בה חלק פעיל. 

הפסימיסטי -אינטלקטואליים, בעלי כוחות משיכה מנוגדים: עולם המחשבה האקזיסטנציאליסטי

נוסף הרעיון הלאומי, וברנר חבר ם אלה לעולמות מחשבתיי 271ועולם המחשבה הסוציאליסטי".

לחוגים ציוניים ומאוחר יותר לחוגים בונדאיים. אולם, כדברי יצחק בקון, "הקונפליקט הנפשי 

אצל ברנר לא היה בתקופה זו סכסוך פנימי בין ציונות ובין סוציאליזם, כי אם בין ספקנות ויאוש 

אנושות, בעוד שברנר חושש, א את הובין סוציאליזם, שביסודו האמונה שהמשטר עשוי להברי

ובלשונו של אליעזר שביד, ברנר נוכח במהרה בכך  272שהאנושות חולה מתוך עצם מהותה".

ש"האורות שמחוץ לגטו היו אפוא בחלקם הגדול אורות מתעים ומכזבים, וגם על האורות שלא 

ש והחיפוחיבוטי הנפש  273התעו העיבה החשיכה הכללית, שמקורה במגבלות הקיום האנושי".

האידיאולוגי שאפיינו את חייו של ברנר בהומל השתקפו, לאחר זמן, ביצירתו הספרותית, בייחוד 

 .לנקודה מסביבוב בחורףב

ברנר פגש בהומל בשני אישים שהשפיעו עליו רבות, הלל צייטלין ושלום סנדר (אלכסנדר) באום, 

  274אחרים. מיסטיםויחד הם נדרשו לרעיונותיהם של ניטשה, שופנהאואר והוגים פסי

עוד יש לציין את עולם הספרות הרוסית ועולם המחשבה החברתית הרוסית שהשפיעו על ברנר 

 275.מעמק עכורוחותמם ניכר ביצירתו כבר בסיפורי 

                                                             
 .91-58; בקון, ברנר הצעיר, א, עמ' 44-24על תקופת הומל וביאליסטוק, ראו: שפירא, ברנר, עמ'  270
 .26שפירא, ברנר, עמ'  271
 .67בקון, ברנר הצעיר, א, עמ'  272
 .148שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  273
הנפש, בעל הרגש האמיתי, בעל הבקיאות המפליאה בכל -על צייטלין כתב ברנר: "ולהלל צייטלין הלבביי, בעל 274

הלא יש מה לומר!". וגם: "נשמתו של הלל צייטלין  –האנושי, בעל הסגנון הנוח, הברור, הקרוב -חדרי הרוח העברי
היא נשמה גלמודה, הנמשכת בעל כרחה אל רשות הרבים שבספר, נשמה טרגית מעולם העליון, הנקלעה בעל כרחה 

. על מערכת 211הטרגדיה אל הבצה התחתונה שבעתון", ברנר, "דפים מפנקס ספרותי, ג", כתבים, ג, עמ' -מעולמות
; 23-54אים לזכרונות", קושניר (עורך), ברנר, עמ' היחסים בין ברנר וצייטלין ראו: צייטלין, "ערכים וזכרונות", "מילו

"בעייתו האמיתית של ברנר,  יוסף, "ברנר וצייטלין"; מאיר, "תשוקתן של נשמות". לדברי ישעיה רבינוביץ,-בר
הנקודה המרכזית שלו [הינה] כיצד ימוטט אדם את חומת תפארתו הפסימיסטית של באום ויצא אל האדם הפשוט 

שם יש 'מגע עם האלהים'? זוהי 'הניברוזה' של ברנר המספר: כפירה ושלילה מכאן, ואמונה -המתאבק ומאמין שאי
 .249ואהבה מכאן", רבינוביץ, יצר ויצירה, עמ' 
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) ושירת בו במשך מעט יותר משנתיים עד שערק ממנו 1901ברנר התגייס לצבא הצאר (נובמבר 

יפן שפרצה -על מנת להילחם במלחמת רוסיה הרחוק ) כשעמד להישלח לחזית המזרח1904(ינואר 

יהודית ולא משכילה בעליל,  קיבלו -קורותיו של ברנר בתקופה הצבא בה הוא חי בחברה לא 276אז.

אותו כתב כעבור כמה שנים בעת שהתגורר בלבוב. תקופת הצבא  שנה אחתביטוי אמנותי בסיפור 

כתב (מחדש) את סיפורו הארוך  בה הואהייתה לברנר תקופה של יצירה ספרותית אינטנסיבית 

). מבחינה רעיונית, הנדילו פעמים, שמה, בחצר, וסיפורים אחרים (למשל: בחורף -הראשון 

בתקופת הצבא התגבשה אצלו תפיסת העולם הפסימיסטית אליה, כאמור, נחשף כבר בהומל. הוא 

 277רים).התרחק מחוגי הבונד והתקרב לחוגים של מפלגת ס"ר (סוציאל רבולוציונ

(פסח תרס"ד) ולאחר תקופת אלמוניות קצרה החל לקחת חלק  1904ברנר הגיע ללונדון בשנת 

בלונדון הוא כתב כמה מיצירותיו החשובות  278לונדוני.-פעיל בחיים היהודיים של הגטו המזרח

), אולם תקופת לונדון שלו מזוהה מעבר לגבולין, המחזה מסביב לנקודהו מא. עד מ.(הסיפורים 

שהיה, לדעת ברל  המעוררצירתו הפובליציסטית ובייחוד עם הוצאתו לאור של ר עם יבעיק

לדברי אניטה שפירא,   279"הנס לכל תנועת הפועלים הציונית ולמפעלם התרבותי בארץ".כצנלסון, 

"מעמד יחיד במינו בקרב בני דורו, מעמד של מנהיג תרבותי,  קנה לו ברנר המעוררעם הוצאת 

 280כראוי וחייב לפלס דרך, לעצב קהל קוראים וקהל כותבים". ת עצמוכיזם, כמי שרואה א

, זיהה את המעוררוכאמור, יעקב גולומב, שבחן את הנוכחות של ניטשה בעולמו של ברנר בשנות 

בתור "העיתון הניטשאני ביותר שיצא מאז ועד  המעורר"ברנר כזרתוסטרא עברי בלונדון" ואת 

אחיזה האינדיבידואליזם והספקנות הקיצוניים  נר קנובנפשו של בר 281היום בשפה העברית".

 282והדבר התבטא, כפי הנראה, גם בחיצוניותו.

                                                                                                                                                                               
"הדמויות הגדולות של העליה השניה, עם כל מקוריותן האישית ושרשיותן היהודית, עברו : וולדברי ברל כצנלס 275

אי אפשר להעלות על הדעת את הופעתו של י. ח.  [...] את כבשן התרבות הרוסית –במהדורה זו או אחרת  –כמעט כולן 
ברנר כמות שנתגלה אילמלא 'הספרות הגדולה' של רוסיה. וגם א. ד. גורדון, אשר כל כך הקפיד שלא להילכד באיזו 

עצמו וחשב על רשת זרה שהיא, לא היה יכול להיות מה שהיה אילמלא אותו עולם רוחני רוסי, שמתוכו הכיר את 
 .317-318עמו", כצנלסון, "בחבלי אדם", כתבים, ה, עמ' 

; הנ"ל, ברנר 120-92על חייו ויצירתו של ברנר בתקופת שירותו בצבא הרוסי, ראו: בקון, ברנר הצעיר, א, עמ'  276
 .45-59; שפירא, ברנר, עמ' 265-374הצעיר, ב, עמ' 

 .110בקון, ברנר הצעיר, א, עמ'  277
יורק, אך אין כסף בידי. -ליק הסביר ברנר מדוע היה מוכרח לנסוע דווקא ללונדון: "רציתי לנסוע לניובאגרת לביא 278

ואין מניחים פה לנסוע להתם מכאן. מוכרח אני לנסוע ללונדון. מקום אחר אין",  –אמרתי לנסוע לבארן אשר בשווייץ 
, ראו: המעוררל חייו ויצירתו של ברנר בלונדון ועל . ע230, איידקונן (פרוסיה), אגרות, עמ' 1904ברנר לביאליק, מרץ 

; 245-277; גולומב, ניטשה העברי, עמ' 154-161בקון, ברנר בלונדון; מטרס, המעורר; גוברין, קריאת הדורות, ו, עמ' 
 ביילין, ברנר בלונדון.

  .70-69כצנלסון, "בוועידת 'פועלי ציון' בווינה", כתבים, ב, עמ'  279
. ביאליק, למשל, המעורר. מובן כי לא כולם היו שותפים לדעה בדבר חשיבותו ואיכותו של 135מ' שפירא, ברנר, ע 280

לא של ברנר עורכו, ראו: ביאליק, "טעות נעימה", -היה עיתון בוסרי וצעקני, מעין "מעשה ילדות" ותו המעוררסבר כי 
  רסח. -כתבים, עמ' רסו

 .246גולומב, ניטשה העברי, עמ'  281
האישיות המעניינת ביותר שמצא  -עליכם הכיר בלונדון גם את י. ח. ברנר -ד. ברקוביץ: "שלוםלדברי י.  282

בווהייטשפל [כך במקור]. ברנר היה כולו נתון בימים ההם לעריכת 'המעורר' [...] בהילוכו העני, בחייו המרושלים, 
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) ללבוב בה הוא המשיך בעבודתו הספרותית כסופר, כפובליציסט 1908ברנר עזב את לונדון (ינואר 

עשרה שנים עד -) עלה לארץ ישראל בה הוא חי כשתים1909וכעורך. לאחר כשנה (פברואר 

 ).1921במאורעות תרפ"א (מאי  ו ביפולהירצח

כאמור, בתקופת לונדון כבר הבשילה עמדתו החילונית של ברנר. היא הוסיפה להתפתח ביחס 

לבעיות הקונקרטיות שעמדו בפניו לאחר עלייתו לארץ ישראל ובוטאה במישרין בעיקר באמצעות 

ם של ברנר מן ציסטייאין זה מקרה, אפוא, כי כתביו הפובלי 283עבודתו כפובליציסט וכמבקר.

שעניינו השנים שבילה בלונדון ובארץ ישראל מהווים את עיקר החומרים בהם יעסוק הדיון להלן 

 חילוניותו של ברנר האיש.

 

 . הדת בגבולותיה: בין המרחב הפרטי והמרחב הציבורי2

לפי אליעזר שביד ציין כי ברנר לא דיבר "על אודות אלוהים, או אל אלוהים", הוא לא הטיח כ

לה "הטחה שהיא באמת מחווה של מאמין נכזב" וכיוון את ביקורתו "כלפי הדת: הממסד, מע

אולם, דומה שדברים אלה אינם  284ערוך", הרבנים, קהל התלמידים והחסידים".-ה"שולחן

מדויקים די צרכם. למעשה, ברנר לא ראה אפשרות שלא לדבר על הדת, וזאת מתוך כבוד וחיוב 

", ומתוך ריחוק ושלילה ביחס ל"הדתיות, כלומר הדת בתור חלק מיתייםהדת הא-ביחס ל"אנשי

 -שבעיניו לא היה קיים  -אלוהים  אלהוא אמנם לא דיבר   285מפרוגראמה ולשם הפרוגראמה".

 אלוהים, על האמונה באלוהים ועל תוצאותיה בחיי הפרט ובחיי הציבור. עלאולם הוא כן דיבר 

בכלל, ואל הדת היהודית בפרט, יש להבחין הבחנה בין  אל הדתבראשית הדיון לגבי יחסו של ברנר 

פנימית המוגבלת למרחב -דת מאורגנת וממוסדת המתקיימת במרחב הציבורי ובין דתיות אישית

הפרטי. לעומת ההבנה והסובלנות שגילה ברנר ביחס לאמונה ופולחן דתיים אצל הפרט, יחסו אל 

ביטא  מרו הנודע "רגשים והרהורים"במא 286.הדת הממוסדת והמאורגנת היה שלילי בתכלית

בתגובה ליוסף קלויזנר שטען  287ברנר בפרוטרוט את יחסו אל אלוהים ואל הדת בגילוייה השונים.

                                                                                                                                                                               
שלא מיישובו של עולם, כמין  נפשו לספרות העברית נדמה לו ברנר תחילה כבריה-בבוזו לחיצוניות ובמסירות
שר ביילין, ברנר בעצמו אדם, עמ' ק. לדברי א-ואו הנסתרים", ברקוביץ, הראשונים כבני-'יורודיבי' יהודי, אחד מלמד

 . 19סבר כי הוא "עושה רושם של יורודיויי", ביילין, ברנר בלונדון, עמ' 
 .499עמ' ברנר היה "מבקר לא פחות משהיה מספר", גוברין, שופמן, ב,  283
  .157שביד, לקראת תרבות יהודית מודרנית, עמ'  284
  .1169ברנר, "בעולמנו, ב", כתבים, ד, עמ'  285
 .63לדברי מוקי צור, "יחסו [של ברנר] אל הדת המאורגנת היה יחס מורכב", צור, ללא כתונת פסים, עמ'  286
פרידמאן מצא כי חריפותם ועוקצנותם של  . א. ד.162-151על מאמר זה ראו, למשל: שניידר, עולם המסורת, עמ'  287

. דומה כי נכונים 47דברי ברנר נובעות דווקא משום ש"חזקים געגועיו של ברנר על תחית העם", פרידמאן, ברנר, עמ' 
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, תרס"ט) כי בזהותו הלאומית של העברי הצעיר חסר היסוד השילוחבמאמרו "העברי הצעיר" (

ריו, על מנת להעריך נכון את ן. לדבהדתי, טען ברנר כי לדת אין כל מקום בזהות היהודית בת הזמ

תפקידה של הדת בזהות הלאומית יש להבחין בין ההמון, בין יחידי סגולה שבהמון, ובין 

 האינטליגנציה המודרנית:   

כי אכן מובנים הם ההמונים הגדולים, החשּוּכים והעיוורים, עם האינסטינקט של אמונה 

רוח בהמון ליושב במרום; -נחתעשיית שלהם ועם נטייתם הטבעית לצרמוניות דתיות ול

מובנים וגם מכובדים, אם כי רחוקים וזרים, אותם האנשים הפשוטים היחידים מתוך 

שיש להם באמת קורבה ודין ודברים עם אביהם שבשמים וצורך  –המעטים מאד  –העם 

ת פנימי לעשות רצונו; ברם, סופר נאור, מודרני, הבא ומדבר לנו בדעה צלולה על בקשתו א

מה פני האיש כזה בעינינו, אם  –הים, על געגועיו לאלוהים, על מציאותיו באלוהים האלו

 288לא של בדאי, של בדאי גמור?

הקדרות של הוויה בלי -ברנר, שהכיר מקרוב "את כל הקושי שבחיים ושבצירופי החיים, את כל מר

א ינני לאלוהים", לא שלל את הדת מתוך השקפת עולם רציונליסטית או מדעית ("וא

ראציונאליסט ולא פוזיטיביסט") הטוענת כי בידה נמצא הסבר למצוקת הקיום האנושי, הסבר 

העדיף על ההסבר הדתי. להיפך, ברנר היה מודע היטב לכך שמצוקת הקיום האנושי רק גברה 

בעקבות החילון ועם דחיית הפשר הדתי לקיום האנושי, וזאת מבלי להעניק לה הסבר חלופי. כיוון 

ציבורית, שסיפקה להמון -תם הנמשכת של ההמונים אחרי הדת, ובייחוד הדת הפולחנית, נהיישכך

צורך חיצוני, הייתה מובנת לברנר. מובנת ואף מכובדת בעיניו הייתה גם האמונה התמימה בה 

מבין ההמונים, אמונה שסיפקה אצלם צורך פנימי עמוק. לעומת זאת,  המעטים החזיקו אותם

מודרנית לא הייתה בעיניו של ברנר אלא -ינטליגנציה המשכיליתקרב הא"בקשת אלוהים" ב

                                                                                                                                                                               
דבריו של פרידמאן כי "מוזר הדבר, כי דוקא שני מאמריו ב'הפועל הצעיר', שנגעו בחזיון הספרותי של 'בקשת 

נו, עוררו נגדו מחאה כה עצומה, בשעה שהרבה דברים יותר קשים ויותר חריפים נמצאים האלהים' המדומה אצל
מדמה את כנסת   מכאן ומכאן. כך, למשל, אובד עצות בסיפור 44בספריו 'בין מים למים' ו'מכאן ומכאן'", שם, עמ' 

", ברנר, כתבים, ב, עמ' ישראל לזונה בבואנוס איירס ואילו ירושלים היא "זקנה בלה זו, שלא ידעה מעולם בושת
ועוד כתב ברנר על ירושלים: "וצריך אני להגיד (לעצמי?), שההמון הירושלמי האדוקי הלז הוא הנורא בין  .1345-1346

. לדבריו,  1006הגולה אשר ידעתי", ברנר, "קטנות גם גדולות", כתבים, ד, עמ' -ישראל בכל תפוצות-כל המוני עם
עניים [...] כי אם בעיקר בזה, -בזה, שהחלוקה הזורמת לתוכה היא שם נרדף עם גזל"קלקולה של ירושלים אינו רק 

. "הקופה 1174עבודה במובן הפשוט של המלה אין מקום בירושלים", ברנר, "מחיי ירושלים", כתבים, ד, עמ' -שלאנשי
ומאתה על כרחה הקדושה והתרמיל הקדוש" עומדים ביסוד חייה של ירושלים, "העיר הנוראה הזאת, השקועה בט

. אגב, ברנר לעג למאבק שהתנהל בין ירושלים ויפו לגבי השאלה מי מן הערים 1179ובגולה כמו להכעיס", שם, עמ' 
 .1173"אלו השתים אינן אלא שני רחובות של עיירה אחת", שם, עמ'  מהווה את המרכז לישוב היהודי החדש וטען:

 . 370-369]", כתבים, ג, עמ' ברנר, "רגשים והרהורים [על 'מחפשי אלוהים' 288
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"בדיה" שאינה מובנת כשלעצמה ושאינה מובנת ביחס לשאלה הקיומית בדבר אפשרות הקיום 

 289בתוך "הלוע הנורא" של הוויה ללא אלוהים.

אל גבולות חיי ההמון, שנהייתו אחר ה -ברנר חייב את קיומה של הדת בגבולותיה הטבעיים 

 ,וותיו מובנת לאור דרגת ההתפתחות ההכרתית הנמוכה עליה הוא עומד. וזאת, יש להדגישומצ

אינו  בחיי האדם המודרני והמשכיל, המכיר בכך שהאל סבר ברנר, אולם, 290במרחב הפרטי בלבד.

אין מקום לאלים וודאי שלא למערכת חוקים ופולחן דתיים שמקורם מיוחס  אלא "פיקציה",

 לאל:

אך באים אנשים, המתאמרים לנאורים, ואינם מתביישים להשליך לתוך ין, היאיני מב

הלוע הנורא הפתוח פתותי דברים לא מעלים ולא מורידים, דברים שבשום אופן לא ירככו 

 –פיקציה בכל המובנים  –דבר איזו פיקציה -כלום, לא יחממו כלום ולא יגלו כלום, על

דבר איזו פיקציה דמתקריא -תה, עלאים אושהם מחפשים אחריה ומתגעגעים אליה ומוצ

אפילו לא צעד אחד! הרוב שב"מחפשים  –אלוהות. ומן ה"נשגב" שלהם אל המגוחך 

ה'", ַהינו, צורך בדת, -הריליגיוזיים" אינו מסתפק באמונה גרידא, אלא דורש גם "דבר

, נפש-בחוקים רליגיוזיים, במצוות מעשיות, שכל כך הרבה בהם, כביכול, התרוממות

, פיוט, וכו' וכו'. שובו, בני אדם, לבתי כנסיות עם הדממה והנגינה והקטורת שבהם! שירה

 291 שובו לעבודת הבורא!

יחסו של ברנר אל הדת ואל האל כאל "פיקציה" עולה גם מתוך מאמרים נוספים. במאמר "רשמי 

ות ת התרבשעה" דן ברנר בקולות שונים שקראו לשיבה ליהדות, ב"בקשת האלוהים" ביחס לשאל

הלאומית במובנה הרחב, וגם בניסיונות להביא לקירוב בין היהדות והנצרות. אגב, בכתביו של 

ברנר ניתן אמנם למצוא מוטיבים נוצריים רבים, אולם, בסופו של דבר, הוא טען כי הדת הנוצרית, 

 ם יחד;כמו הדת היהודית, הינה "פיקציה רליגיוזית": "נראה, שכמונו כמוכם רחוקים משתיהן ג

                                                             
לסבל הקיום האנושי, יש  -שאינו קיים  -שם, שם. דומה שביחס להכרה המלאה באי הרלוונטיות של אלוהים  289

: "יסורים מכוערים... יסורים שכול וכשלוןלהבין את דבריו של יחזקאל חפץ, האינטליגנט המיוסר בסיפור 
חרש להתגרד בו'... אני איני איוב: על האלוהים אין לי כל תביעות. בכלל  מכוערים... בספר איוב המצורע כתוב: 'ויקח

אין לי תביעות ואיני מתרעם, אינני איוב. ואף  –אין לי אלוהים, אין לי מגע אל האלוהים. ואף במה שנוגע לתביעות 
ן היד: להתגרד לא בתוך האפר אני יושב, כי אם באשפה, באשפת היסורים המכוערים. אבל את החרש איני מניח מ

 .1469אפשר לי בלי חרש...", ברנר, כתבים, ב, עמ' -איני פוסק. כנראה אי
כך, למשל, דבריו של ברנר לגבי שאלת השבת במרחב הציבורי: "היחיד יכול לומר: אני אנוח לי מעבודתי אימתי  290

-מחוץ לתחום אינם לגבי אבות חמין וכתיבה וטיול-שארצה, ואם תמצא לומר, לנוח דוקא ביום זה, אבל עישון ובישול
. לדברי 1155ערוך' לא חיישינא!", ברנר, "בעולמנו", כתבים, ד, עמ' -מלאכה, ויש בהם בשבילי משום מנוחה. ל'שולחן

צבי, -בן-צבי, ברנר תפס בתור חולשה התחשבות ברגשותיהם הדתיים של תושבי ירושלים, ראו: ינאית-בן-רחל ינאית
 סו של ברנר אל השבת, ראו: צמרת, "השבת".. על יח91אנו עולים, עמ' 

 . 371-370ברנר, "רגשים והרהורים [על 'מחפשי אלוהים']", כתבים, ג, עמ'  291
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 292בד בבד תשאנה!". –והשנאה בלבנו לכל דוגמה, לכל כפיה שמימית, לכל פיקציה רליגיוזית 

דומים לכך דבריו במאמרו "בעתונות ובספרות" בו הוא טען ביחס לנצרות כי: "לי היא מוזרה, לי 

היא גם שנואה, ככל שקר שבדתיות, ככל מסורה נמשכת, ככל אילוזיה מכוונת, שמשמשת תמיד 

ברנר שנא את  293ם וסותמת בקש ובגבבא את החלל הנורא של חידת החיים הקשה".עת האדלר

הנצרות "לא מפני הפחד של השנאה לישראל אשר בתוכה", אלא משום תכניה, והוא שנא אותה 

על כנסיותיה השונות: "שונא אני, כשנאתי את המות, את כל הנצרויות הללו עם אביהן בראש, 

ד זה או מצד אחר, ואוהב אני ומוקיר ומעריץ את החיים לן, מצמפני הזיוף והשקר שבכו

בגילוייהם היותר ארציים, היותר פשוטים". עם כל שנאתו לנצרות ברנר נאבק למען האפשרות 

  294לגילוי יחס חיובי אליה וזאת על מנת שחופש הביטוי יהיה מבין מאפייניה של הספרות העברית.

ננו מהווה סכנה ללאומיות היהודית או לספרות רות איכך, ברנר סבר שגילוי יחס חיובי לנצ

   295העברית.

השיבה אל הדת מצד האינטליגנציה בכלל, והאינטליגנציה היהודית בפרט, הייתה לדברי ברנר 

"הונאה נפשית", ניסיון להימלט מ"אימת הריקניות, שאין לה תקנה" הטורדת את חיי האדם 

ו האלים, כל האלים? כן, מתו בשבילנו, מתו תו, מתהמודרני לאחר מות האל: "הטרם נדע, כי מ

כך, כדברי אדיר כהן, "לא  296לעולמים, ואתם גם חוקיהם, פקודיהם ו'מצוותיהם המעשיות'..."

עצם ההחזקה בדת והאמונה" הכעיסו את ברנר "אלא הצביעות, ניצול הדת לצרכים אישיים 

כל אלה  297נובע ממעמקים".קרקע, והעמדת הפנים. הוא ביקש בדת משהו שרשי, אמיתי, קשור ל

דברים שלעולם לא ייתכנו, לדעתו של ברנר, ביחס לאינטליגנציה המודרנית. בדומה לגורדון, 

להלן) הכיר ברנר  1שהבחין בין "הכפירה הגדולה" ובין "הכפירה הקטנה" (חלק שלישי פרק 

כלל. ערכה חיי ה בסוגים שונים של כפירה המבטאים אופנים שונים של יחס אל חיי הפרט ואל

המוסרי של "הכפירה האמיתית", טען ברנר, עדיף על פני ערכה המוסרי של דתיות לא אותנטית 

 298הבאה לשרת מטרה חיצונית (לאומית או אחרת).

                                                             
 .399ברנר, "רשמי שעה", כתבים, ג, עמ'  292
  .484ברנר, "בעתונות ובספרות [על חזיון ה'שמד']", כתבים, ג, עמ'  293
 .1073ברנר, "יפת", כתבים, ד, עמ'  294
  .484"בעתונות ובספרות [על חזיון ה'שמד']", כתבים, ג, עמ' ברנר,  295
. דומה שנשמעים כאן בבירור דברי המשוגע 371ברנר, "רגשים והרהורים [על 'מחפשי אלוהים']", כתבים, ג, עמ'  296

ה, של ניטשה שהובאו לעיל לפיהם "אלוהים מת! מת ולא יחיה עוד!", וכי לרצח האל בידי האדם אין תקנה ואין נחמ
שמים אין אנו -. והשוו לדברי ברנר ב"פנקס קטן": "צאו וראו: בבורא יושב125ראו: ניטשה, המדע העליז, קטע 

הנפש -רחוקים ממנו; והנה גם מסירות הקדושיםמאמינים; לדת מסּורה אין כל מקום בתוכנו; והנה גם אבותינו 
 במקור. . ההדגשה126זרה לנו", ברנר, "פנקס קטן", כתבים, ג, עמ'  שלהם

 .307כהן, ברנר, עמ'  297
 .1124ברנר, "מתוך הפנקס [על ה'חדר']", כתבים, ד, עמ'  298
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כאמור, יחסו של ברנר להלכה היהודית ולדת הממוסדת והמאורגנת היה שלילי בתכלית. לעומת 

אל הרליגיוזיות ואל הדתיות  -והחסידות הקבלה בכלל זה אל  -זאת, יחסו אל המיסטיקה 

ברנר, כמו כמה  299הפנימית לסוגיה, היה מורכב ויש להבינו, לדעתי, על רקע השקפתו האגנוסטית.

), החזיק בהשקפת עולם שכול וכשלון) וחנוך חפץ (מכאן ומכאןמגיבוריו בהם אובד עצות (

  300גנוסטיקה".של הא אגנוסטית וראה את עצמו בתור מי שנקלע "במדור התחתון

הדברים להלן יוקדשו לבירור הרליגיוזיות של ברנר על רקע השקפת עולמו האגנוסטית. חוקרים 

שונה מהם הוא אבי  301שונים ייחסו לברנר עמדה רליגיוזית מבלי לאפיינה ומבלי לרדת לעומקה.

"לא שגיא  . ברנר, בניגוד לניטשה, טעןלהיות יהודישגיא שהקדיש לסוגיה דיון רחב בספרו 

הסתפק באימננטיות ולא חגג את חגיגת השחרור מן האלים". לדבריו, "סוד החיים" (או "חידת 

החיים") שהעסיק את ברנר וגיבוריו נבע מן "ההכרה במתח שבין האימננטיות לבין אי המסופקות 

בניגוד לעמדה המיסטית הדתית הטוענת "טענה אונטולוגית בדבר קיומה של  302באימננטיות".

רנסצנדנטית נסתרת" (היא סוד ההוויה) הניתנת לגילוי ולהכרה על ידי החוויה המיסטית, ישות טי

עמדתו האגנוסטית של ברנר אינה טוענת דבר ביחס לטרנסצנדנטי ולדידה "סוד ההוויה משמעו 

ההכרה בגבולותיה של האימננטיות עצמה". לפי שגיא, "עמדה זו טוענת שתי טענות: אונטולוגית 

ת. מבחינה אונטולוגית, האימננטיות, הסופיות, אינה כל היישות. יש משהו שמעבר מולוגיואפיסט

לאימננטיות, או במינוח אחר, המציאות היא אין סופית. מבחינה אפיסטמולוגית, הטענה היא כי 

מה שמעבר לאימננטיות אינו פתוח בפני הכרת האדם. הוא נידון לחיות בגבול שבין האימננטי 

קה המטאפיסית היא עצמה ביטוי לרצון האדם לחרוג אל מעבר לאימננטיות, . התשולטרנסצנדנטי

מתוך הבנתו את האגנוסטיקה של ברנר,  303החובקת את קיומו מבלי שהוא יכול להיחלץ ממנה".

לפיה האימננטיות אינה הכוליות, גזר שגיא את הרליגיוזיות שלו: "החוויה הרליגיוזית היא אפוא 

                                                             
 .307-301; כהן, ברנר, עמ' 94-82ראו למשל: שגיא, להיות יהודי, עמ'  299
התייחס ברנר לקבוצת מאמרי ה"זרעונים" מאת הראי"ה קוק,  התרבות הישראליתבתוך הביקורת שלו על הקובץ  300

[...] המבוטאה בכל 'זרעוניו' של מרן רבי  הרוממההעולם -אמר "צימאון לאל חי", וכתב: "גם השקפתובייחוד למ
מנוחתנו אנו אינו 'רק -אברהם יצחק הכוהן קוק שבספר זה מופרכה היא לגבי דידן, המשפילים לשבת ולראות. מקום

עושה בנו את פעלו בכל תוקף. הרי  מנוחה ואף כבר לא נבקשהו. 'הטירוף הקלעי'-באלוהים', ובכלל לא נדע מקום
מוטב  –האורה, רק 'מצב ארעי', ומלנוח אתו אחר כך 'בחצרות ה'' -ההיכל היא גם לדידיה, לבעל-הישיבה בפנים

. 1093-1094להיקלע במדור התחתון של האגנוסטיקה!", ברנר, "ביבליוגרפיה (התרבות הישראלית)", כתבים, ד, עמ' 
; מאיר, 140-150רעיוניים בין ברנר והראי"ה קוק, ראו: שניידר, עולם המסורת, עמ' ההדגשה במקור. על הקשרים ה

 .771-818"תשוקתן של נשמות", עמ' 
הקלות היתרה בה נעשה שימוש במושג רליגיוזיות, טענה עדה צמח, גורמת לכך שרבים תופסים את הרליגיוזיות  301

לפי אניטה שפירא, "האנרכיזם  למשל, ,. כך216עמ' כיסוד הווייתו של ברנר ויצירתו, צמח, תנועה בנקודה, 
. על הקשר שבין אנרכיזם 197האפיקורסי של ברנר הסתיר מתחתיו רובד של געגועים רליגיוזיים", שפירא, ברנר, עמ' 

גם משמעות  –ודתיות עמד גרשם שלום: "עד היום אני משוכנע, שהתיאוריה החברתית היחידה בעלת המשמעות 
אוריה האנרכיסטית, אך היא גם התיאוריה הפחות אפשרית מבחינה מעשית. אין לה כל סיכוי, היא התי –דתית 

אדם: היא בנויה על הפלגה קיצונית אופטימית של הערכת נפש האדם; יש בה ממד -משום שאין היא מתחשבת בבני
 .39משיחי", שלום, דברים בגו, עמ' 

ן האל מופיעים גם אצל ניטשה. ראו, למשל, את הדיאלוג בין ביטויי צער על אבד .82שגיא, להיות יהודי, עמ'  302
 . 360זרתוסתרה והזקן ביער: ניטשה, כה אמר זרתוסתרה, עמ' 

 .86-85, עמ' שגיא, להיות יהודי 303
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ויה: האימננטיות מצד אחד ומה שאינו יכול להיכלל בתוכה מצד של ההוהתנסות בכפל הפנים 

אחר. כפל פנים זה פירושו שהאימננטיות אינה הכוליות, ואולם מה שמעבר לה נידון להיוותר 

חוסר המובנות של האימננטיות, היותה סוד או חידה, מוביל, לדברי שגיא, "אל  304עלום".

חורגת מהעולם כאן ומחפשת את היש  שאיננההמיסטיות ואל הרליגיוזיות האמיתית, 

בניגוד למיסטיקה  305הטרנסצנדנטי, אבל אינה נקלעת למלכודת של קורי העכביש האימננטיים".

הדתית שמושאה הוא האל הרי שהמיסטיות אצל ברנר, הזהה לדעתו של שגיא עם הרליגיוזיות, 

ואה את האדם בתור בי" הרהיא "דיספוזיציה אנושית, החורגת מהמתווה הראציונלי, הנורמטי

היא איננה "פעילות המוסבת לאובייקט טרנסצנדנטי, אלא היחס הנכון  306מוקד הקיום האנושי.

 307למציאות בלתי מובנת".

בניגוד לשגיא, אני סבור כי לא ניתן לייחס לברנר האגנוסטיקן את הטענה האונטולוגית החיובית 

וניתנת להכרה ובין אם היא נסתרת  גלויה בדבר קיומה של מציאות טרנסצנדנטית, בין אם היא

ואיננה ניתנת להכרה. מתוך כך מתבטלת ממילא הטענה האפיסטמולוגית על דבר אי היכולת 

להכיר את מה שמעבר לאימננטיות. האגנוסטיות של ברנר מעלה טענה חיובית לגבי האימננטיות 

מת וניתנת להכרה ות קייבלבד ולפיה מבחינה אונטולוגית ומבחינה אפיסטמולוגית האימננטי

אולם הכרה זו הינה חלקית בלבד. בדומה לשגיא, אני סבור שהרליגיוזיות של ברנר הינה העמידה 

היא הכוליות. האימננטיות, סופית או -מול ובתוך חידת החיים שהיא חידת האימננטיות שהיא

  גית.סטמולוסופית מבחינה אפי-סופית מבחינה אונטולוגית, נסתרת מן האדם, ולכן אין-לא

במקומות רבים בכתביו נתן ברנר ביטוי לתחושת הסוד האופפת את המציאות האימננטיות 

שאיננה ניתנת להכרה מלאה. כך, למשל, במאמר "בעולמנו" הגדיר ברנר את המציאות בתור 

מובן" המלפפת את האדם הלוטה בתוכה. לדבריו, "מי שחונן באיזו סגולות -"פלא" ובתור "בלתי

החיים סוד ושלא יתייחס אל הכל -אפשר לו שלא יראה בכל התגלמויות-סה איג-בלתישל נפש 

 בתוך דבריו על הסופרים העבריים ("מעולם ספרותנו") אנו מוצאים כי: 308כאל תעלומה".

החיים; כמוס אתנו. על כל צעד ושעל מכה -החיים, דבר סודי הוא ענין-משונה הוא ענין

תרחבות ברעדה: מה זאת? היכן אנו? היכן יוצר יננו מאותנו התמהון, על כל צעד ושעל ע

והיכן יצור? הכל לא מובן כל כך, הכל נסתר מאתנו. העולמות השונים, הקומבינציות 

                                                             
 . 87שם, עמ' 304
 .88שם, עמ'  305
 .91שם, עמ'  306
 .89-88שם, עמ'  307
 .1165ברנר, "בעולמנו, ב'", כתבים, ד, עמ'  308



78 
 

כל זה  –השונות, הפרוצסים השונים, היחוסים השונים, הכוחות השונים, הבריות השונות 

  309ה.נרא-נושא בתוכו איזו תעלומה, איזה צד פנימי, עצמותי, בלתי

 מודה אובד עצות כי: ומכאן מכאןסיפור ב

כל אותו הסכום של צורות וקולות, של חזיונות וזעזועים, כל מה שאנו מסמנים בשמות, 

שאינם אומרים כלום: חיים, הָויה, עולם; כל אלו ההופעות, שאנו נושמים בתוכן, 

כך -כל פנים,אֳ -כך מגּוון, מעורבב, מרובה-מתרשמים מהם, נפעלים מהן, הרי כל זה כל

ַאחדותי, בלתי נתלה -כך מקרי, לא-מסוכסך במצבים, במעשים, ביחסים, בקישורים, כל

בממש, עד שלספר על אודותיו בהדרגה, עד שלצייר ממנו איזו תמונה מוחשית, קיימת 

אין, אין כל אפשרות [...] כן, עלי להודות: הפרֹוצס הכללי של כל מה שאנו  –ועומדת 

המהות -מחּוור לי, אינו נתפס בהכרתי, אינו מוקף ממני. עצםאינו  מכנים בשם 'חיים'

 310משתמט ממני, פורח ממני, מתקלס בי.

בצוואתו האישית המפורסמת של אובד עצות נכתב "החיים רעים, אבל תמיד סודיים...  המוות 

יהם, על חי החושבים: "ככל עצביםובסיפור  311רע. העולם מסוכסך, אבל גם מגוון, ולפעמים יפה".

כבר לידי ההכרה הרגילה, כי חידתם, חידת החיים הללו 'לעד -ימות עולם, באתי גם אני זה כברמ

גם מה המה חיי לא אבין לעולם... לא אבין מהו  –לא תיפתר' [...] לא רק מה שיהיה אחרי חיי 

  312העולם, ומה אני בתוך העולם הזה".

העקרונית שמבטאים ברנר יכולת דומה כי די בדוגמאות אלה על מנת להמחיש את חוסר ה

  313וגיבוריו לגבי הכרת והבנת המציאות בכלל והחיים האנושיים בפרט.

ברנר, אגנוסטיקן בהכרה ובפועל, סבר ש"'המהלך ההיסטורי' אינו, כידוע, אלא סכום של מיליוני 

 על השקפתו האגנוסטית של ברנר כתב מנחם ברינקר כי: 314הפעולות של האנשים".-הפעולות ואי

לות שבין חופש לדטרמיניזם בהתנהגות הפרט האנושי, לרבות פעולתו של פרט זה "הגבו

                                                             
 . 247ם ספרותנו", כתבים ג, עמ' ברנר, "מעול 309
 .1354-1353ברנר, כתבים, ב, עמ'  310
 .1422שם, עמ'  311
. לדברי אריאל 1253וגם: "יש, יש סודות בצירופי דברי החיים", שם, עמ'  . ההדגשה במקור.1233שם, עמ'  312

ם בין סיפוריו", "הוא אחד משיאיה הגבוהים של הסיפורת הברנרית והוא אולי המושל עצביםהירשפלד, הסיפור 
 .71הירשפלד, "רטט צמרות ודגים מלוחים", עמ' 

יש להדגיש כי תפיסת החיים כסוד שמשמעותו נעלמת מן האדם איננה נחלת החילוניות בלבד. עניין זה מקבל  313
ת / אותו און מהמם מפנימיו -ביטוי יפה בשיר "ארנים נדהמי שמש" לזלדה: "ארנים נדהמי שמש / הדיפו ניחוח פראי 

בית בעולם, / אך את העקר לא הגיד לי; / מה הכונה האלהית / בצמחים צצים -הצמיחה / עשה אותי שוב / בת
 .186ונובלים. / גם תכלית חיי / ותכלית מותי / לא אדע בעולם הזה", זלדה, שירי זלדה, עמ' 

 .1365ברנר, "משדה הספרות [אלחנן קלמנסאן, היהדות והצעירים]", כתבים, ד, עמ'  314
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מובן בחיים -בהיסטוריה, לעולם אינם ברורים. חלק נכבד מדברי ברנר על המסתורין הלא

האנושיים [...] כרוך באגנוסטיות העמוקה בשאלת החירות המטפיסית של האדם, שהגותו, אם 

  315".אפשר לומר כך, נעה בתוכה

), במאמרו החשוב "הדתיות היהודית" הבחין בובר, בעקבות גיאורג 2זכור (חלק ראשון פרק כ

זימל, בין "דתיות" בתורת "רליגיוזיות" ובין "דת" בתורת "דת ממוסדת". לפי הבחנה זו, דתיות, 

 המכיר במוחלט ועומד בפניו. לעומתאו רליגיוזיות, היא רגש "ההתפלאות וההערצה" של האדם 

ת היא "כלל כל המנהגים והתורות שבהם באה דתיותה של תקופה מסוימת בחיי עם ת, הדאז

 316לכלל מבע ולכלל צורה", כלומר היא אופן התבטאות דתיותו של עם בתקופה מסוימת.

הבעייתיות בהגדרת הרליגיוזיות אליבא דבובר הינה, לדעתי, בתפיסתה בעיקר בתור רגש של 

עם כלל ההוויה, או של השאיפה האנושית לאחדות עם האדם  פליאה ובתור תחושה של אחדות

המוחלט. הגדרה זו מדגישה את הממד המיסטי (או הממד של הרוחניות החדשה) שברליגיוזיות. 

על מנת להתגבר על הבעייתיות העולה מתפיסתו של בובר את הרליגיוזיות אבקש להציע הבחנה 

ל אמונה" ו"רליגיוזיות של כפירה", וזאת זיות שנוספת בין "רליגיוזיות של מיסטיקה", "רליגיו

בהשאלה מן ההבחנה המפורסמת של יוסף וייס בין "חסידות של מיסטיקה" ובין "חסידות של 

 אמונה".

, הבחין בין שני מחנות בחסידות: מחקרים בחסידות ברסלבוייס, בפרק המיוחד לכך בספרו 

ים המתגלים בהם ומיוצגים ים דתי"מחנה המיסטיקה" ו"מחנה האמונה", ובין שני טיפוס

(בהתאמה) על ידי המגיד ממזריטש ור' נחמן מברסלב. טיפוסים אלה נבדלים בתפיסת האלוהים 

שלהם ובחווייתם הדתית. הטיפוס המיסטי אוחז בתפיסת אלוהים פנתיאיסטית (על נטיותיה 

ת של הטיפוס ו הדתיאישי. חוויית-קוסמיזם) ובעלת אופי בלתי-השונות, למשל, פנאנתיאיזם או א

קונטמפלטיבי איננה באל אישי אלא ב"חיות" האלוהית השוכנת מבחינה ישותית בכל -המיסטי

העולמות ובכל הנמצאות. הערך הדתי העליון בעולמו של טיפוס דתי זה מתנסח במושגים של 

קונטמפלאציה, דביקות דתית ואכסטאזה. טיפוס דתי זה מחזיק באנתרופולוגיה אופטימיסטית 

ה באופן חיובי את האדם ואת מעמדו לגבי אפשרויותיה של הקדושה. לעומתו, הטיפוס המעריכ

לי, באלוהים רציונ-לונטאריסטית, בתיאיזם אנטיהדתי האמוני אוחז בתפיסת אלוהים אישית וו

טרנסצנדנטי (מן הבחינה הישותית האל נמצא מחוץ לעולם, ומן הבחינה ההגיונית האל אינו עולה 

                                                             
 .186ברינקר, עד הסימטה הטבריינית, עמ'  315
 .70בובר, תעודה ויעוד, א, עמ'  316
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המנהיג את עולמו המרוקן מאלוהות בהנהגה פרדוכסלית לפי רצונו המוחלט. האדם) בשכלו של 

חווייתו הדתית של הטיפוס האמוני איננה באלוהים בבחינת ישות אלא באלוהים בבחינת רצון, 

כלומר באלוהים פרסונאלי ובעל רצון. האמונה הינה הערך הדתי העליון בעולמו של טיפוס זה 

הום. טיפוס דתי זה מחזיק באנתרופולוגיה פסימיסטית המעריכה עורה תשבינו ובין האלוהות פ

  317את האדם בשלילה מבחינת המעמד המטפיסי שלו.

אם נשוב להבחנה המוצעת כאן בין "רליגיוזיות של מיסטיקה" ו"רליגיוזיות של אמונה", הרי 

וה יה מהושהראשונה תואמת פחות או יותר את הגדרתו של בובר לרליגיוזיות, ואילו השני

רוחני, שהמאפיין העיקרי שלה הוא כניעה -רליגיוזיות אקזיסטנציאליסטית, נטולת כל גוון מיסטי

בפני המוחלט, או בפני אלוהים, כאשר בהקשר היהודי מדובר בכניעות בפני האל אליו מתייחסת 

 שהינה הדת היהודית. בעוד ש"רליגיוזיות של מיסטיקה" מתאפיינת בפליאה לנוכח הווייה, פליאה

בעלת משמעות חיובית, הרי ש"רליגיוזיות של אמונה" מתאפיינת בתמיהה לנוכח ההוויה והחיים, 

תמיהה שהינה בעלת משמעות שלילית של מבוכה ושל אובדן דרך. ועוד, בעוד ש"רליגיוזיות של 

מיסטיקה" מדגישה את הקשר האחדותי שבין הפרט ובין ההוויה הרי ש"רליגיוזיות של אמונה" 

 ת הפירוד האונטולוגי והאפיסטמולוגי הקיים ביניהם.גישה אמד

) בחורףכעת נשוב לברנר. כפי שעולה מן הביוגרפיה שלו ומסיפוריו השונים (במיוחד מהסיפור 

ברנר גדל וחונך לאורה של "רליגיוזיות של מיסטיקה". משגדל והחל לתהות על החיים ועל עצמו 

לאחר מכן, משבגר והתפקר הייתה עמדתו   318ה".ל אמונהייתה דתיותו המיוחדת ל"רליגיוזיות ש

הקיומית של ברנר לעמדה שניתן לתארה כ"רליגיוזיות של כפירה". רליגיוזיות מסוג זה משמרת 

את מאפייניה הקיומיים והחווייתיים של "רליגיוזיות של אמונה" בעודה זונחת את האמונה באל 

קצרה דומה למה שמכונה על ידי דוד כאן ב ה"רליגיוזיות של כפירה" כפי שתוארה ובמוחלט.

אוחנה "כפירה רליגיוזית" או "רליגיוזיות כופרת" ומוגדרת על ידו בתור "מצב לימינלי השומר על 

מתח קבוע בין רליגיוזיות שאיננה נאחזת דווקא בפרקטיקות דתיות מוסכמות ובין כפירה בעיקר 

טרנסצנדנציה כאשר  "בחוויה -ל אוטולדבריו, לרליגיוזיות הכופרת משמעות ש 319המטפיזי".

הפנימית אין הסובייקט נזקק יותר לסמכות מופשטת מעבר לעצמו, אך הוא ממשיך לערוג אליה 

                                                             
. ביקורת על הבחנה זו של וייס ועל תפיסת ר' נחמן מברסלב בתור 95-87וייס, מחקרים בחסידות ברסלב, עמ'  317

 .14-16אקזיסטנציאליסט דתי, ראו למשל: מרק, מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר' נחמן מברסלב, עמ' 
בשלב זה ניתן לומר על ברנר את שאמר הלל צייטלין על ר' נחמן מברסלב. לדברי צייטלין, היה ר' נחמן אופטימי  318

בכל הנוגע לאמונה באל, ופסימי קיצוני בכל הנוגע לחיי העולם הזה. וכך בלשונו: "ס'איז יענער אפטימיזם פונעם 
 . 221סימיסטיש", צייטלין, ר' נחמן בראסלאווער, עמ' הזה איז ער דווקא שטארק פע-גלויביקן, וואס בנוגע עולם

לפי אוחנה, "המייחד עמדה אוקסימורונית זו הוא התכת אמונה וכפירה  .13אוחנה, זרתוסטרא בירושלים, עמ'  319
-) זה מוגדר באמצעות מרכיביו הפנימיים והוא אינו מעוצב עלstate of mindלסינתזה דיאלקטית אחת. מצב תודעה (

 ות מסורתיות או אנליטיות כגון 'אמונה', 'ניהיליזם', 'חזרה בתשובה', 'דת' או 'כפירה'", שם, שם.פי אבחנ
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-כך, את עצמו זיהה ברנר כחלק מאותם "אתיאיסטים חפשים [...] אנשים 320באופן מתמיד".

משכילית,  ולוגיהבמובן ההמוני, אנשים הרחוקים מתיאולוגיה, ואפילו מתיא לארליגיוזיים 

 321יה".-מרחק

ניסן -בהקשר זה ישנה חשיבות לדברים שכתב ברנר הצעיר באיגרתו המפורסמת לחברו אורי

גנסין. באיגרת זו קבל ברנר על נטייתו של גנסין להשקפה בדבר "הספרות למען הספרות", השקפה 

ני עצמה. שות בפהמנתקת את היצירה הספרותית (כמו כל יצירת אמנות) מן החיים, ורואה בה ר

 כנגד זה טען ברנר: 

השקפתי על החיים היא שונה לגמרי; ובקיצור: עלינו להקריב את נפשותינו ולהמעיט את 

הכל, להבין  להביןהרע שבעולם, רעה של רעבון, עבדות, ביטול, צביעות וכדומה. נחוץ 

לתקן  בעולם; נחוץ והקדושה הריאליותולהתרחק ממיסטיות ומדמיונות; נחוץ להגביר 

נפשי הנוראים הם תולדות ספיקותי בכלל: -את חיי עם ישראל כי יהיו נורמאליים. ויסורי

היש תיקון? ההולכים אנחנו קדימה? זהו בכלל, ופרט: איך בין ניט צופריעדין פון זיך 

אליין [אינני מרוצה מעצמי. התרגום שלי]. אני מסופק בכוחותי אני [...] אתה כותב 

זה אינני מבין. האומנם אנחנו יכולים להסיח דעתנו אף רגע ודבר  –פואימה היסטורית 

צעירינו? היודע אתה, כי הננו המוהיקנים האחרונים? היודע -מההווה? היודע אתה מצב

? היודע אתה, כי היאוש מכלה חולה העולםאתה, כי עמנו הולך למות? היודע אתה, כי 

 322 ניסן!!!-נפשות? היש לך עיניים?! אורי

ברנר כתב המשורר דוד שמעוני: "במלים הספורות האלה של בן התשע עשרה  זה של על מכתב

גנוז, לפי דעתי, כל ברנר: הריאליות והקדושה כרוכות אצלו יחד. הוא רוצה להתרחק ממיסטיות 

לדברי אהוד  323".קדושה של(ריאליות)  מציאות ליצור אפשרודמיונות, ועם זה הוא מאמין, כי 

ין "ריאליות" ל"קדושה" משום שלדעתו דווקא מתוך ההכרה ב זה בלוז, ברנר קושר במכת

הריאליסטית של המציאות ניתן ליחיד לבוא לידי התעלות עצמית: "כאן מתגלה לפנינו הקשר 

העמוק שבין מושג ההגשמה הציוני ובין מושג האוטופיה. הפנייה המוטעמת אל הממשות הארצית 

                                                             
ישעיה רבינוביץ טען כי במובן מסוים הכפירה של ברנר הינה כפירה אקזיסטנציאליסטית, כפירה  .68שם, עמ'  320

הסילופים והזיופים, בחברה וביחיד. ש"באה 'לחסל את כל החשבונות', ויחד אתם לסלק את כל האכזבות, הפגימות, 
אלא שאותה שעה היא מחסלת גם את עצמה. כל אפשרות של קדושה, אם ישנה כזאת בגדר המציאות, היא מייחסת 

 .249לאדם לבדו", רבינוביץ, יצר ויצירה, עמ' 
 . ההדגשה במקור.178ברנר, "דפים מפנקס ספרותי", כתבים, ג, עמ'  321
על מכתב זה, ראו: הולצמן, תמונה  . ההדגשה במקור.222, הומל, אגרות, עמ' 1900, חורף ברנר לגינזבורג ולגנסין 322

העם" -עם היא ראי חיי-. ככלל, ברנר טען לספרות מעורבת. הוא דחה את הדעה לפיה "ספרות60-88לנגד עיני, עמ' 
הספרות והחיים כי אם וטען כי הספרות איננה ראי לחיים "כי אם קומבינציה מן הקומבינציות של החיים. לא 

 .1727החיים", ברנר, "ציונים, ה [המשך]", כתבים, ד, עמ' -הספרות
 . ההדגשה במקור.267שמעוני, פרקי זכרונות, עמ'  323
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צובה מחדש ברוחו של החלום [...] דחף זה לא לעיאינה מכוונת להסתגלות או להשלמה עמה, א

הוא ששיווה לציונות, אפילו בנוסחה האנטי מסורתי ביותר, משמעות של תנועת גאולה במובן 

  324הדתי המקורי".

עמדתו של ברנר ביחס לרליגיוזיות קיבלה ביטוי, בין היתר, במאמרו הארוך "הערכת עצמנו 

של דוסטויבסקי שסבר כי האמונה באל פיסתו בשלושת הכרכים" וזאת תוך התייחסות לת

העם, שיש לו חשבונות פנימיים עם עמו, עם -העם האמיתי, לבן-"לבן 325והלאומיות כרוכות זו בזו.

לפעול בלי אמונה חזקה בעם -אפשר לחיות-עמו", כתב ברנר ביחס לעם הרוסי, "אי-עמו וגורל-טבע

מונה זו יכולה להביא גם לידי אמונה לים. אהזה, באמיתו של העם הזה, בקדושתו, בכוחותיו הגדו

-אם גם לא תמיד למלא את הצורך הנורא באמונת –העם, ב'רוחני' שבעם -באלוהים, באלוהי

אלוהים בכלל, להחליפה ולעמוד במקומה". העם הרוסי לפי ברנר הינו "עם של חיפושים 

סטינקטים איתנים, אל אינרליגיוזיים באמת ושל הרגשות תמימות, טובות ומעולות, שחברו יחדיו 

בניגוד גמור לעם הרוסי העמיד ברנר את העם היהודי המצטיין בשמירתו על הדת  326יעריים".

המסורה לו מידי אבותיו אך חסר כל ניצוץ של רליגיוזיות ואף חסר כל מסוגלות לרליגיוזיות. אצל 

עולמות אחרים. אצל יחס ל-רליגיוזיות, כלומר, יחס ואי-היהודים, טען ברנר, "אין רליגיוזיות ואי

יחס. היהודים אינם עם רליגיוזי, כי אם אנשים המחזיקים בדת, -היהודים הכל ריליגיה מחוסרת

אנשים -מצות - די שהדת תחזיק אותם, ובדרך כללהנפש, כ-רבים מתוך צביעות ושפלות

ד וא הפחברנר המשיך והנגיד בין האמונה בה אוחז העם היהודי, אמונה שמקורה ה 327מלומדה!".

או ההרגל, ובין הרליגיוזיות בה אוחזים העמים הטבעיים. בעיירה היהודית אין אמונה אלא  

הנפש לפני המעניש הגדול היושב בשמים". יהודי תחום המושב -"התרשלות והכנעה ודכדוך

אושר [...] תמימות רליגיוזיות טהורה של אנשי -חסרים "רליגיוזיות מרוממת את הנפש של יודעי

, ואף הבכי שבוכים ערוך שולחןהמתנגד", המניח תפילין ושוקד על היהם הוא קפדן, "". אלוהשדה

                                                             
 .174לוז, מאבק בנחל יבוק, עמ'  324
 לדוסטוייבסקי ובעיקר לשיחה שבין סטאברוגין האתיאיסט ושאטוב החוזר בתשובה. שדיםהכוונה היא לרומן  325
טאברוגין: "רציתי רק לדעת: אתה עצמך מאמין באלוהים או לא?" שאטוב: "אני מאמין ברוסיה, אני מאמין ס

בפרבוסלאביות שלה... אני מאמין בגופו של המשיח... אני מאמין שביאתו השנייה תתחולל ברוסיה... אני מאמין..." 
יל להאמין באלוהים", דוסטוייבסקי, שדים, עמ' [...] סטאברוגין: "ובאלוהים? באלוהים?" שאטוב: "אני... אני אתח

. במקום אחר טוען שאטוב: "ומי שאין לו עם, גם אלוהים אין לו! היו סמוכין ובטוחים, שכל אלה המפסיקים 212-213
בשעה, גם את אמונת -להבין את עמם וחשים שנקרעו הנימים שקשרו אותם אליו, מאבדים בהעלם אחד, בה

"גאון" הנמצא  . אגב, על דוסטוייבסקי כתב ברנר כי הוא38נפש", שם, עמ' -ים או שוויאבותיהם ונעשים אתאיסט
 .1074כבוד", ברנר, "יפת", כתבים, ד, עמ' -"מעבר לכבוד ולאי

. בכתביו של ברנר בולט הקשר שבין רליגיוזיות ובין 1269ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ'  326
אינטלקטואלית. לרוב מדובר בטבעיות שיש בה -ת זו איננה בהכרח אידיאלית אלא, פשוט, לאטבעיות, כאשר טבעיו

המהפכנית של הפאטרול -ממד פרימיטיבי ואף אכזרי. כך, למשל, ברנר ציין לחיוב את "הרליגיוזיות החייתית
ת הפואמה", כתבים, ד, לאלכסנדר בלוק (ברנר, "בשולי גליונו עשר שניםהרבולוציוני" הניכרת בפואמה -הפרוליטארי

). רליגיוזיות מעין 1804בערבוביה" (שם, עמ'  -),  בה בולטת "כפירה ערומה, חייתית, ואמונה סתמית, יערית 1800עמ' 
 .1028רעיונית" מצא ברנר אצל ש"י עגנון, ברנר, "מתוך פנקסי", כתבים, ד, עמ' -זו, "רליגיוזיות רגשנית, אמיתית, לא

מתואר המעמד יוצא הדופן של  למים מים בין. ב1271בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ'  ברנר, "הערכת עצמנו 327
 .1197עריכת "חופה שחורה" ואף ממנו נעדרת "האכסטאזה הרליגיוזית" לה ניתן  היה לצפות, ברנר, כתבים, ב, עמ' 
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אנשים מלומדה". בעוד אומות -לפניו אינו מבטא רגש עמוק אלא "פשוט: הרגל, קהות, מצוות

העולם המחוברות לטבע חוגגות את בוא האביב ומבלות בנעימים את ימי הקיץ הרי שעם ישראל 

לא תיתכן בעם  ת אמתסיבה לכך, לפי ברנר, ברורה: אמונבכי ומספד. ההחמה למייחד את ימות 

 328עירוני המנותק מן הטבע.

הדת בתור "רליגיה" היא חלקו של העם היהודי הרחוק מחיי הטבע ומחיי העבודה. זו מנוגדת 

לדתיות בתור רליגיוזיות, בתור אמונה מחייה הקשורה בקשר הדוק ללאומיות בריאה שהינה מנת 

ל עם היושב על אדמתו ומעבדה בכוחות עצמו ולמען עצמו. לאור דברים אלה, מעניין כי חלקו ש

ברנר,  על אף שראה את הרליגיוזיות בתור אחד ממאפייניו של עם בריא, שלל את היחס הרליגיוזי 

בתור כלי לסידור החיים החברתיים במרחב הציבורי, והגביל אותו למרחב הקיום הפרטי. דברים 

ם את התיאוריה הליברלית הפוליטית המבחינה בין המרחב הפרטי ובין המרחב מזכיריאלה 

בהקשר זה, ברנר הזהיר מפני  329הציבורי ומייחסת לכל אחד מן המרחבים הללו הגיון משלו.

 הפיכתה של המיסטיקה לכלי נצלני ומקדם צביעות:

-ך לחייולו דרהיחיד, אבל לא על פיו יס-זהו דבר המסור לנפש -הנפש המיסטי -מצב

", למשל, אינו מתאר לעצמו, איזה יחס אחר, לא מיסטי, האלההציבור. "כותב הטורים 

מובן -יכול להיות בנפש האדם אל זה הפלא, אשר אנו לוטים בתוכו, אל זה הבלתי

אפשר לו -גסה אי-המלפפנו על כל תנועה ונשימה. מי שחונן באיזו סגולות של נפש בלתי

ים סוד ושלא יתייחס אל הכל כאל תעלומה. ובכל זאת, החי-ותשלא יראה בכל התגלמוי

 330 יום!-חיינו יום-האם נוכל להעביר את היחס הזה להליכות –עם כל זאת 

יוסף, ברנר הכיר ב"שייכותה הפנימית של המיסטיקה ליהדות" והדגיש את -על פי חמוטל בר

ר, שחייב את רנם, באול 331"תפקידה כגורם שמרענן את הרוחניות היהודית ומחיה אותה".

המיסטיקה ואף העיד כי יחסו שלו אל המציאות הינו יחס מיסטי, הדגיש כי היא איננה "דרך 

מיסטי" -בחיים". את האינטרסים החומריים בחייהם ממלאים המיסטיקנים "באופן כלל וכלל לא

את  ומשתמשים במיסטיקה רק בנוגע לשאלות הקשורות "לצרכי החיים של אחרים". ברנר השווה

היותם עשויים לשמש הפרטי" שהצד השווה ביניהם הינו  דושת המיסטיקה" ל"קדושת הקנין"ק

, דואגים דווקא לצרכיהם החומריים טען ברנרככלי לניצול האחר. "האידיאליסטים האמיתיים", 

                                                             
 .1242ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ'  328
 .42-35חילונית, עמ' ראו: דייסי, תודעה  329
 . ההדגשה במקור.1165-1164ברנר, "בעולמנו, ב'", כתבים, ד, עמ'  330
 .59יוסף, מיסטיקה בשירה העברית במאה העשרים, עמ' -בר 331
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-לדברי אבי שגיא, המיסטיקה הדתית 332של בני האדם וזאת בניגוד למיסטיקנים הצבועים.

פכת לעמדה קיומית "היא סוג של הונאה עצמית. שהרי גם היא הוהקלאסית, בעת ש

ברנר המיסטיקה על ידי יזדקק לקיום הריאלי עצמו". שלילת המיסטיקונים אינם יכולים שלא לה

 ,אפיסטמולוגית (לא ניתן להכיר את המציאות הטרנסצנדנטית) אינה תיאולוגית (האל מת) או

ספוזיציה האופיינית למיסטיקה מנכרת את : "הדיאלא עקרונית וקשורה לעמדתו הרליגיוזית

האדם מעצמו, מחיי הגוף הממשיים שלו. בניגוד לכך, יחס מיסטי רליגיוזי אל המציאות 

 333הריאלית, כמציאות סודית, עולה בד בבד עם חיוב הקיום הריאלי".

 גיש כיברנר השווה בין נכליהם ותעתועיהם של המקובלים ובין אלה של השבתאים, תוך ששב והד

 התנגדותו לגילויים אלה של המיסטיקה איננה נובעת מהשקפת עולם רציונליסטית:

לא הרציונאליזמוס, לא ההכרה ההגיונית, לא ההבחנה השכלית נפגעים פה בקראנו על  

-פשוטה, הכי-הכזבים הנוראות האלה, כי אם ההרגשה האנושית הכי-אודות תורות

סוד וגם -אותו ההרהור האומר: בעלי רי הואאלמנטארית. ומה שמחריד כאן ביותר, ה

הסוד וגם תנועות המוניות אשר בשקר יסודן היו והווים אצל כל -רמאים מתכסים באפר

כל העמים לא היו מעולם בעלי חכמה נסתרה בנעריהם ובזקניהם  המוניהעמים, אבל 

 334לשם רמאות.

בונה טהורה" כי אם עת מ"תלשון אחר: התנגדותו של ברנר למיסטיקה במרחב הציבורי אינה נוב

הפיכתה של  335מ"הגיון האינסטינקט". ,)מכאן ומכאןכניסוחו של אובד עצות ( ,מ"שכל ישר" או

מוסריותו של -טבעיותו ואי-המיסטיקה לתנועת המונים בקרב העם היהודי הינה ביטוי חריף לאי

 העם. 

                                                             
. במקום אחר טען ברנר כי על הרוחניות להתממש בעולם הריאלי וכי "מי 1165ברנר, "בעולמנו, ב", כתבים, ד, עמ'  332

ברנר, "אבי הפובליציסטיקה שלנו [על חיי מ.ל.  הוא הוא האידיאליסט האמיתי", שהוא ריאליסט באמת
(על פי ליקוטי מוהר"ן תנינא,  לקוטי עצות. והשוו לדברי ר' נתן מנמירוב בספרו 1218ליליינבלום]", כתבים, ד, עמ' 

מו שטועין קצת בני אדם נח): "כל מה שהצדיק גדול במעלה יותר הוא יכול להשגיח ולהסתכל יותר על העולם ולא כ
 שאומרים שמחמת גדולת הצדיק הוא רחוק מן העולם", ר' נתן מנמירוב, לקוטי עצות, צדיק, קד.

 .92שגיא, להיות יהודי, עמ'  333
. 1099-1098ברנר, "משדה הספרות [דוד כהנא. תולדות המקובלים, השבתאים והחסידים]", כתבים, ד, עמ'  334

 ההדגשה במקור.
ובד עצות על אריה לפידות הזקן: "באמת אין הזקן מיסטי כל עיקר. הוא כולו הגיון, הגיון מסוג יותר ואלה דברי א 335

 -החיים, עיקר-האינסטינקט, הגיון-השכל, כי אם הגיון-המשכילים בני דורו [...] לא הגיון-רם; כמובן, לא הגיון
ום אופן להשיג, ולא כל שכן להשלים את החיים, גם הרליגיוזיות שלו (אנכי בעומק נפשי המורדת לא יכולתי בש

דע לך, גם הרליגיוזיות שלו אינה מיסטית", ברנר, כתבים, ב, עמ'  –ה'תיאיזם' שלו, והייתי שב אליו כפעם בפעם) 
1361. 
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טול ההלכה ת ולבימעניין כי ברנר השתמש באותן המילים ממש לביטול המיסטיקה המסורתי

שב ברנר והדגיש כי דחייתו  336הדתית. בתגובתו למאמרו של חיים נחמן ביאליק "הלכה ואגדה"

את האמונה הדתית ואת מצוות הדת איננה נובעת משכליות טהורה, מעמדה רציונליסטית,  אלא 

 בעמדה זו יש מעין "אנרכיזם ניטשיאני" ולפיה הדת איננה 337מהכרה ברורה של השכל הישר.

לקריאתו של ביאליק: "באו והעמידו עלינו  338טית לחיים הממשיים ומכבידה עליהם.רלוונ

ענה ברנר בשלילה כשטען: "אנחנו בעיוורון לא חפצנו. לא מתוך שכליות  339מצות!"

חשוב, שכל זה  לאוראציונאליזמוס ביטלנו את כל אלה. כי האנושי הפשוט שבנו הכיר [...] שכל זה 

הבל, ושעלבון הוא לאדם, הראוי לשם אדם, להתפלפל [בענייני -עמודי ות, עלבנוי על גזירות בטל

בניגוד לביאליק, שטען כי להלכה "פנים זועפות", טען ברנר כי להלכה "פנים  340הלכה]".

לדברי מנחם ברינקר, בהתאם להשקפתו  342ולא מצא בה "דבר כלשהו הראוי להיגאל". 341קהים",

בכלל תיתכן יהדות חדשה, ואם כן אזי מה יהיה  וע האםהאגנוסטית לברנר חסרה היכולת לקב

חיים מסוימים גם -יחסה ליהדות הישנה. כך או כך, ברנר סירב לקבל "חיובים מוגדרים של דפוסי

כשמבליטים בהם את החידוש" ולכן גם סירב לקבל את התביעה להלכה חילונית חדשה מבית 

 343ביאליק.

כפי שנזכר לעיל, ברנר הצעיר יצא כנגד החסידות ורכב. יחסו של ברנר אל החסידות היה אף הוא מ

בכלל, וכנגד תורת הצדיק שהינה יסוד מוסד בחסידות, בפרט. הוא ציין לחיוב את החסידות 

-לסלמה לאגרלף, חסידות שניכר בה "ריח ירושלים"הממשית, היסודית", של גיבורי הרומן 

שבנשמתם התמימה, הדתית"  חסידותהשדה", וזאת מתוך הנגדה לחסידות היהודית החדשה. "ה

של גיבורי הרומן השבדי הינה כזו המעוררת אותם לעשייה של ממש. בכוחה הם עולים לארץ 

בניגוד גמור לכך, המשיך ברנר,  344חסידות אמיתיים".-הקדושה ועובדים בה תוך עשיית "מעשי

 עומדת החסידות היהודית החדשה מראשיתה: 

                                                             
 ריג.-ביאליק, "הלכה ואגדה", כתבים, עמ' רז 336
ומושאה הייתה האלוהות דומים לכך דברי הראי"ה קוק שסבר כי הכפירה המקורית לא הייתה "מדעית"  337

כשלעצמה, כי אם "מוסרית" ומושאה הייתה השפעתם המוסרית השלילית  של לימודי הדת. בכפירה המוסרית מצד 
אומות העולם, סבר הראי"ה, יש הרבה מן האמת וזאת משום שב"דעת אלוהים" החסרה שנחלו האומות אין די 

רה המוסרית היא לעולם היסוד לבנין הכפירה המתדמה בשביל לכוון על פיה את החיים כראוי. לדבריו, "הכפי
 למדעית, שאין לה כל יסוד מצד עצמה", הראי"ה קוק, אדר היקר, עמ' לז.

 .195ביאל, לא בשמים, עמ'  338
 ביאליק, "הלכה ואגדה", כתבים, עמ' ריג. 339
 ההדגשה במקור. .1505-1504ברנר, "משדה הספרות [על 'ההלכה והאגדה' של ביאליק]", כתבים, ד, עמ'  340
 .78-54. על תגובתו של ברנר למאמרו של ביאליק, ראו: גינוסר, "ביאליק, ברל וברנר", עמ' 1510שם, עמ'  341
 .194ביאל, לא בשמים, עמ'  342
 .189ברינקר, עד הסימטה הטבריינית, עמ'  343
 .880מ' ברנר, "מיכה יוסף ברדיצ'בסקי [דברים אחדים על אישיותו הספרותית]", כתבים, ג, ע 344
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את עשרות הפסוקים החשובים שבכתבי  א ממנהלא כן החסידות שלנו, שאם נוצי

שזהו שוב ענין לספרות  –הבעש"ט, רבי נחמן מבראסלאב ורבי שניאור זלמן מלאדי 

מה יישאר בה אז, מה יכול להישאר בה, בתור עיקר מעשי,  –הקודש' -ול'תורה בארון

ות קטנוניבתור חתיכה של חיים, מלבד בטלנות, בערות, הזיה, עצלּות, שקרנות, צביעּות, 

-סוחרים ומלווי-רביים עם מלחכי פינכה תמידיים ואורחים-האדם של חצרות-ופחיתות

 345אבנטים?-ברבית בעלי

חיוב יוצא דופן של התנועה החסידית ביטא ברנר במאמרו היידי "משמעות החסידות ביהדות 

קלאנג יין אבוהדיה בספרות העברית המודרנית" ("די בעדייטונג פון חסידיזם אין יודענטום און ז

במאמר זה  346מבלי שפורסם. 1906אין דער מאדערנער העברעאישר ליטעראטור") שנכתב בשנת 

יצא ברנר כנגד הביטול המשכילי את החסידות בשל היותה תנועה מיסטית, ואגב כך פירש את 

 האופן בו הוא מבין את הממד המיסטי בחסידות:

ומוריה וכן המעריצים שנהו  חולליהאכן, החסידות היתה באמת תנועה דתית מיסטית. מ 

אחריה היו מיסטיקאים, הווה אומר אנשים מחפשי דרך לאלוהים, אנשים המרבים 

להרהר על יחסם להוויה, על התחליפים שבחייהם ועל המקום שהם תופשים בעולמות 

 347השונים.

אמנם,  348כך ברנר חייב את החסידות מצד הרליגיוזיות שבה, שעיקרה בתהייה על סוד ההוויה.

לוואי של הבלים, של קליפות יבשות -לחסידות, החיובית מעיקרה, נלוו כדרך הטבע, "כמה תופעות

ואפילו דברים גרועים", אולם אלה, טען ברנר, חשובות להיסטוריונים ולאתנולוגים אך לא 

 "לאנשי ההווה והעתיד, אשר היהדות היא לנו גוף חי, ממנו אנו שואבים יניקה רוחנית". בעיניו

ים בעיקר האור שהחסידות מילאה את הנשמה היהודית, מאבקיה בהתאבנות הרבנות, "חשוב

  349הנפש שלה, הרומאנטיקה והפיוט שלה".-ההתלהבות שהיא עוררה; דבקותה, משאת

 

                                                             
ברנר סבר כי אין בכוח המשיכה הרב של החסידות על בתיה הרבים בכדי ללמד על טוהר רוחה של  שם, שם. 345

 .1114ברנר "מתוך הפנקס [על ה'חדר']", כתבים, ד, עמ'  התנועה,
 . המאמר תורגם על ידי יצחק בקון.216-207ברנר, הכתבים היידיים, עמ'  346
 .  209שם, עמ'  347
יא, ברנר הסיט "את משקל הכובד בהערכת החסידות מעבודת האל הייחודית לה אל חידושה בהבנת לפי אבי שג 348

בהקשר זה כדאי להזכיר כאן את שירו של ש. שלום  .89אופן עמידת האדם בהוויה", שגיא, להיות יהודי, עמ' 
השם -ולהכיר כי כל עם"התעוררות" העוסק בחסידות בה "היה היחיד בעולמנו נקרא לעלות רקיעים, / כדי לחזר 

/ היו בודקים את נפשם לאור 'היהודי הפשוט'", ש.  -נביאים." ובה, "וככל שהעמיקו לצלל" וככל שהרחיקו לשוט 
 .28שלום, שירי קוממיות ישראל, עמ' 

 .210-209ברנר, הכתבים היידיים, עמ'  349
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 עבודה: התחדשות יהודית חילונית או. דת 3

ר שאלה של דב מן המאמר "רשמי שעה" עולה כי לפי ברנר שאלת הדת בעולם המודרני היא בסופו

של תרבות, ואת השאלה לגבי מקומה של הדת היהודית בחיים היהודיים המודרניים בכלל, ובחיי 

יש להבין בתור שאלת מקומה של  350"העברי החפשי, השואף לחופש, העברי הבריא" בפרט,

 התרבות היהודית המסורתית בחיים היהודיים המודרניים. התרבות, או "הקולטורה", טען ברנר: 

ולא החיים בעצמם. לא יתכן,  -רק אחד הדברים הממלאים תוכן את החיים היא  ןה

אין להם ערכי חיים  בהכרחאין להם חיים,  שבהכרחאנשים, -איפוא, לבוא לקיבוץ

קולטוריים, ולומר להם: שאלתכם העיקרית או המרכזית היא, מה -לאומיים

מתכנה, ועכשיו, אם  תרוקנהשהקולטורה הישנה שלכם (פרי החיים הלאומיים הישנים!) נ

 351פה תהיה קבורתכם. –מוטב, ואם לא  –תיצרו קולטורה לאומית חדשה 

כלומר, ברנר למעשה ביטל את שאלת הדת בתור מרכיב בלאומיות היהודית באותו האופן בו הוא 

ביטל שאלות אחרות (למשל, שאלת הסוציאליזם), כשטען כי שאלות אלה כלל אינן רלוונטיות 

במצבם הנוכחי. לשון אחר, באשר התרבות הינה רק חלק מן החיים אזי באין  הודייםלחיים הי

חיים אין תרבות ואין מקום לשאלות ביחס לתרבות. יותר מכל וקודם לכל, טען ברנר, העם 

היהודי מבקש אחר "האפשרות לחיות, לחיות באופן הפשוט של המלה, לחיות ולא למות", לחיות 

אם חיים לאומיים מעין אלה אכן יווצרו, המשיך ברנר, אזי  אחרים.לא בגיטו ולא על חשבון 

"ממילא, בהמשך הזמן,יתמלאו חיינו העצמיים תוכן קולטורי עצמי.  איזה: דתי, אנושי, עתיק, 

כך, דומה שמדויק יותר לומר כי ברנר לא שלל  352זה נראה אחר כך". –חדיש, ערכי, לא ערכי? 

לא השהה אותה לזמן בו, אם בכלל, היא תהיה מיים אלחלוטין את שאלת הדת בחיים הלאו

רלוונטית. אמנם, "אירופה מבקשת אלוהים" ובתרבות האירופית מורגשת נטייה רליגיוזית, 

חדשה. אולם השאלות המעסיקות את עמי אירופה ובכללן שאלת -חיפוש אחר דתיות ישנה

רופים. על העברים ים האיהרליגיוזיות, אינן רלוונטיות לגבי היהודים שאינם חלק מן החי

החופשים והבריאים, טען ברנר, לבוז לאינטליגנציה היהודית המאמצת את דברי "גדולי אירופה" 

אכזריותה, לגבי שנה לפיה הנהגת העולם, שאין ספק המבקשים לחדש את הטענה הדתית הי

לא ישנה על דבר האלוהות אינו א-הנהגה "אלוהית היא!". לדבריו, מקור המחשבה החדשה

                                                             
 .398ברנר, "רשמי שעה", כתבים, ג, עמ'  350
 ר.. ההדגשה במקו399שם, עמ'  351
 שם, שם. 352
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כנגד המאמץ לשוב אל היהדות הישנה שב ברנר והדגיש,  353בלי המטפיסיקה והפילוסופיה"."בה

כאן בניסוחו של אליעזר שביד, כי "כל מה שייווצר בשביל החיים היהודיים העצמאיים ומתוך 

החיים הללו יהיה 'יהדות'. אין צורך בשום נורמה שתגדיר אותה מראש, כי העיקר הוא שהעם 

  354באחריות המלאה לחייו". בעצמו היהודי ישא

ברנר ראה בדת "רק שייכות רחוקה לעיקר שלו, כלומר, להכרתו הלאומית, החפשית בהווה, 

שכולה חילונית, אתיאיסטית ואתיאולוגית"; הוא חידד את ההבחנה הידועה בין "שאלת 

ת, היהודיהיהדות" ובין "שאלת היהודים" והדגיש "כי שאלת חיינו היהודית אינה שאלת הדת 

בנוגע ליהדות  355שאלת קיום היהדות, אלא שאלת מקום לעבודה פרודוקטיבית בשביל היהודים".

אין אנו יודעים מה ולשאלת היהדות בה עסקו אחד העם, יוסף קלויזנר ואחרים, טען ברנר כי "

 דת במובן ההמוני, וגם אתה,-. על יהדות בתור בריה מיוחדת לעצמה יכולים לדבר רק בעליטיבה

 יהודים, אנו יהודים – אנוהלא יהודים חפשים אנו. יהודים, אבל לא דואגים ליהדות. ו, גם אנ

כך, טען ברנר, אין צורך "בחיפושים רליגיוזיים, במציאּות רליגיוזית, בערבות   356מאליו". כמובן

 357חבוטות ובשאר מילי דשמיא, בשעה שעינינו תלויות לארץ וצריכות להיות תלויות רק אליה".

יהודים תבוא על פתרונה הנכון לא על ידי תשובה ליהדות ולעבודת האל אלא על ידי שאלת ה

תשובה לעם היהודי ולעבודת האדמה, לא על ידי פנייה אל הטרנסצנדנטי אלא על ידי חיים מלאים 

 בכוליות האימננטית:

"תשובה ליהדות"? לא! עבודה אנושית! עבודה חקלאית, עבודה חינוכית, עבודה  

האדם היחידי -אבל יהיה! לנו חופש -אנפין -יהיה כל זה לעת עתה לּו בזעיר  נותית.אמ

 358הוא בעבודה. -יקר מהכל, והחופש 

דתית -במילואים למאמר "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים" תיאר ברנר את הווייתה התרבותית

-וניתיתה עישל הגלות היהודית. אליעזר שביד, שטען כי ביקורת הדת של ברנר בעיקרה "לא ה

תוצר קיומית",  סבר שמתיאור זה של ברנר עולה כי הוא ראה בדת הן -פילוסופית, אלא תיאורית

אמנם, הדת מילאה חלק חשוב בהמשכת קיום היהדות בגלות, אולם  של הגלות והן אחד מגורמיה.

ת חלקה היה רב גם בהמשכת קיום הגלות עצמה. ומכאן "משמע שאם הגיע הזמן להיגאל מן הגלו

                                                             
 .400שם, עמ'  353
 .162שביד, לקראת תרבות יהודית מודרנית, עמ'  354
 .303כהן, ברנר, עמ'  355
 . ההדגשה במקור.183ברנר, "דפים מפנקס ספרותי", כתבים, ג, עמ'  356
 .402-401ברנר, "רשמי שעה", כתבים, ג, עמ'  357
 .401שם, עמ'  358
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קודם כל הזמן להיגאל מן הדת". ברנר, טען שביד, סבר שהדת נכשלה הן באופן שבו  הגיע

התמודדה בכליה הרוחניים עם מצוקות הגלות והן באופן בו לא ניסתה להתמודד עם מצוקות 

אלה, החומריות בעיקרן. בהעניקה "פיצוי רוחני" למצוקות החומריות טשטשה הדת את הכרת 

הכרה המהווה תנאי קודם והכרחי להתמודדות נכונה עימם,  ויצרה   מצוקה,הגורמים הריאליים ל

אוריינטציה וניתוק מן המציאות". בכך הפכה הדת ל"אופן -"עיוותים רוחניים המתבטאים בדיס

 359של דיכוי אינסטינקט הקיום הארצי הטבעי של מאמיניה".

הראוי למקורות היחס  בתוך שלל העמדות שרווחו בקרב אנשי תנועת העבודה העברית לגבי

ברנר סלד  360קיצונית במובהק.-התרבות היהודית הדתית הייתה עמדתו של ברנר עמדה מהפכנית

מרעיון חילון המסורת, ובניסוחו החריף של אליעזר שביד: "אם היה בעיניו של י. ח. ברנר דבר 

תיות' של כעין דהיה זה ה' –שהיתה לפחות בגדר 'צביעות אוטנטית'  –מגונה יותר מן הדת בעצמה 

רעו בעלייה השנייה: א. ד. -ה'מתקנים' וה'מפרשים' למיניהם, לרבות אחד העם, או אפילו יריבו

טול  –נטיים אפילו כסוג של התחסדות: אם רצונך בדת תן. הניסיונות הללו לא נראו לו אוגורדו

 361אותה כמות שהיא. אל תנסה לעטוף את צביעותה הראשונית בצביעות נוספת".

-לתפיסה שמצאה את יסודות הציונות החילונית בדת, ומצא במציאות הארץ גדהתנ ברנר

ישראלית אישור לדעתו השלילית על הדת. הוא סלד מן היישוב הישן שהיווה בעיניו המשך לא 

אותנטי, ולכן גרוע יותר, של ההוויה היהודית הגלותית. הוא אמנם הודה בתפקיד שמילאה הדת 

ם הלאומיים שהיו לעם ישראל, כמו לכל עם, בעת שישב בארצו הטבעייבשימור זיכרון הנתונים 

(ארץ, שפה וממלכתיות), אך מצא שבעשותה זאת הפכה הדת את הזיכרון לאשליה רוחנית תלושה 

(ארץ הקודש, לשון הקודש, משיחיות). לכן הוא התנגד לכך "שהחלוצים הנאבקים בכל כוחם כדי 

-סוף אל ארציותה של ארץ-ארציות כדי להגיע סוף-לתיה העלחולל מהפך של יציאה מן הדת והזיו

ידי פרוש חילוני, כדי לבטא את משמעות -ישראל, ייזקקו לסמלים ותכנים דתיים, לו גם על

לדברי יעקב גולומב, ברנר ש"היה רחוק מלהעניק מידה כלשהי של חילון לעניינים  362מפעלם".

ום שמקורו של המושג הינו דתי וקא מששבקדושה" לא מצא בציונות ממד של גאולה וזאת דו

                                                             
 .160-591שביד, לקראת תרבות יהודית מודרנית, עמ'  359
 .156-155שם, עמ'  360
חכם הגיוני ושכלי, בעיקר [...] איש סופר שיחסו אל החיים הוא -לדברי ברנר, אחד העם הוא "תלמיד .158שם, עמ'  361

האדם כמעט שזר לו", -לעתים קרובות מיכני יותר מאורגני [...] שהעמוק והסודי, המושרש והאינסטינקטיבי שבנשמת
העם. -. וגם: "אין אני מחסידי אחד1090ולים בעולם המשל והאגדה']", כתבים, ד, עמ' ברנר, "במקום הקדמה [ל'טי

העם לסופר גדול -אין כבר לשם הזה בשבילי אותו הקסם אשר קסם לי בהיותי נער. עתה כבר אין אני חושב את אחד
סופר, שאפשר להמשיך מפרה, כלומר, לסופר היודע לא רק לחשוב בעצמו, כי אם גם להורות לאחרים דרכי מחשבה, ל

 .1149את עבודתו", ברנר, "מפקידה לפקידה [ציונים והערות על הנכתב ונשמע]", כתבים, ד, עמ' 
 .161שביד, לקראת תרבות יהודית מודרנית, עמ'  362
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ברנר היה "אולי הרדיקלי בהוגי הדעות הלאומיים" וזאת משום , לדברי דוד ביאל 363במובהק.

"שדחה את הטענה הדיאלקטית המקשרת בין העבר הדתי וההווה החילוני למען תרבות עברית 

  364מנותקת מן ההיסטוריה".

סודי בתרבות היהודית ושעם אבדן הדת רכיב יברנר היה מודע היטב לכך שבעבר הייתה הדת מ

הוא סבר כי לתחיית הדת אין מקום  ,עומדת הזהות היהודית בפני משבר חמור. למרות זאת

בתחיית העם היהודי שעיקרה הוא "יסודות חיים חדשים" ו"כפרים עבריים", ושלמענה "נלחמים 

המסורתית והתיאולוגית  ליהדותמאמינים ו אינםלפי כוחותיהם, טובי בני ישראל [...] שבמשיח 

 365אין להם ולא כלום!".

הקריעה הגמורה שקרע ברנר בין הדת היהודית ובין הלאומיות היהודית המודרנית, וסירובו 

לראות את הדת היהודית בתור מרכיב בזהותו היהודית, קיבלו ביטוי חריף במאמרו הנודע 

תב כתגובה למאמרו של יוסף ן" שנכ"בעתונות ובספרות" (ומאוחר יותר במאמר "לבירור העני

לתופעת ה"שמד", במאמר זה התייחס ברנר  366"חירות ואפיקורסות"). -"איש עברי"  -קלויזנר 

כלומר להמרת הדת, בעיקר מסיבות חברתיות, שהייתה נפוצה במערב אירופה והחלה להיות 

צרית תוך רה הנוניכרת גם במזרחה. לדעתו, עזיבת צעירים את החברה היהודית לשם כניסה לחב

המרת דתם, איננה תופעה מעציבה כשלעצמה. צעירים אלה, טען ברנר, מעולם לא היו בשר מבשרו 

של העם היהודי כפי שמוכח מעצם עזיבתם את עמם. זאת ועוד, אין כל חשיבות לאקט ההמרה 

 הדתית שליווה את יציאתם של צעירים אלה מן החברה היהודית ואת כניסתם לחברה הנוצרית,

עורר דיון מחודש בשאלה איזו מן הדתות עדיפה: הדת היהודית או הדת הנוצרית. הדבר אקט ש

שה של העם היהודי הק החייםברנר, הוא שמשתקפת בה מציאות המעציב בתופעת השמד, טען 

 הינה, כשלעצמה, מובנת.במציאות טובה יותר  השהשאיפה להחליפ

"בתוך עמי  שעומדת ברקע תופעת השמד:כזו ה ונבראשית דבריו ביטל ברנר את שאלת הדת והאמ

"איש עברי חפשי  -כתב ברנר והבהיר את עמדתו החילונית  -אני יושב, אני, כותב הטורים האלה"  

אינה נותנת מנוחה לעמי זה". לדבריו,  שהיאבדעותיו, ואין אני רואה את שאלת הדת והאמונה, 

                                                             
 .35גולומב, מתק סתרים, עמ'  363
 למישור העקוב והיהר של . בהקשר זה מעניינים דבריו של גרשם שלום על הוצאתו לאו174ביאל, לא בשמים, עמ'  364

לש"י עגנון על ידי ברנר, אותו "אתאיסט מושבע, שהיה הראשון להכיר בגאוניותו הספרותית של עגנון". לדברי שלום, 
"בעיני ברנר היה סיפור זה יצירה ראשונה של ספרות עברית חילונית, שבה הפכה המסורת לאמצעי ביטוי אמנותי 

 .346-347גון ביקורת או אפולוגטיקה של החברה היהודית", שלום, עוד דבר, עמ' טהור שאינו נגוע בגורמים זרים, כ
 . ההדגשה במקור.507-506ברנר, "לברור הענין", כתבים, ג, עמ'  365
; 70-55על הפולמוס שהתעורר סביב מאמרים אלה, ראו למשל: גוברין, מאורע ברנר; שניידר, עולם המסורת, עמ'  366

; שמעוני, האידיאולוגיה 71-81כנעני, העלייה השנייה העובדת ויחסה לדת ולמסורת, עמ' ; 303-307כהן, ברנר, עמ' 
 .214-257; שגיא, להיות יהודי, עמ' 192-207; שפירא, ברנר, עמ' 276-283הציונית, עמ' 
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ש להבחין בינה ובין שאלת החיים ם", וישאלת הדת והאמונה כלל אינה מעסיקה את דור "הבני

בתים יהודים, -הדתיים הציבוריים המעסיקה את דור "האבות", כלומר את אותם "בעלי

שדואגים לבתי תפילה, לפעמים בקנאות ומתוך כעס ותמיד על פי ההרגל, על פי האינרציה, 

, במגוון , אמנםצעירי העם היהודי עוסקים 367שבוודאי עוד תימשך ותיארך הרבה, הרבה שנים".

 שאלות קיומיות אך לא בשאלות מתחום הדת:

אבל לא יעלה על דעת איש מהם [הצעירים] לשבת ולעסוק בהבלי התיאולוגיה: איזו 

אמונה היא יותר טובה, אם זו האמונה המלמדת, שמשיח כבר בא, או זו, שמשיח עוד 

שבעי רצון ביותר י שהם צריך לבוא [...] ושאלות אלה אינן נוגעות לצעירינו כלל לא מפנ

מעולמם הפנימי והשקפת עולמם. להפך, יודעים אותם צעירים את הקרעים הרבים 

שבנפשם ואת הקושי של חיים בלי אלוהים; יודעים ומרגישים, שאינם אנשים שלמים, 

מולדת עברית ובלי קולטורה -שבתור צעירים עברים בלי שפה עברית שלמה, בלי ארץ

ולם, בכל אופן, ברור ומובן להם, למרות כל אלה הרוצים צלם. אעברית, אין הכל חלק א

היינו הך, ושבכל אופן  אינוללמדם כי אין ישראל בלי דת ישראל, שיהודי וטלית ותפילין 

לא האמונה והדת היהודית של אבותיהם מעיקה עליהם, לא חסרונן של אלה הוא העיקר 

ומות העולם, ישאו את בני א חבריהם, אבותחייהם ולא אל הדת והאמונה של -בקשי

 368עיניהם.

צעירי העם היהודי, אותם "צעירים עברים" בהם ראה ברנר כשותפיו לרעיון, אינם עוסקים 

בשאלות מטאפיזיות, ב"הבלי התיאולוגיה" ובענייני אמונות ודעות. צעירים אלה הינם חילונים 

הרוחני והנפשי של  בעולמםמתוך הכרה ברורה. אמונת האבות ודת "האבות" אינן תופסות מקום 

החיים העיקריות של היחיד -"הבנים" ואין בכך משום חסרון. צעירים אלה מכירים בכך ש"צורות

והאומה לא מפי הדת הן נזונות וחיות", ובכך ש"הדת בעצמה, עם כל צרמוניותיה והבליה, אינה 

אותם אי מציכרחם, בסיבת תנ-על-החיים, שבני אדם יצרו אותן לרצונם-אלא חלק מצורות

 369הלאומיים".-הנפשיים והאנושיים-הכלכליים

מדברים כלליים אלה עבר ברנר לדון במקרה הפרטי שלו, בו לדת אין "אלא שייכות רחוקה 

 מציאת הבדל מהותי בין היהדות ובין הנצרות:-לעיקר" וזאת עד כדי אי

                                                             
 . ההדגשה במקור.478שמד']", כתבים, ג, עמ' 'ברנר, "בעתונות ובספרות [על חזיון ה 367
 שה במקור.. ההדג479שם, עמ'  368
. לדברי שמואל שניידר, בדברים אלה ביטא ברנר "את הגישה המרכסיסטית, שהדת אינה אלא חלק 481שם, עמ'  369

אין כאן, אמנם, ניסוח מרכסיסטי  לאומית'.-נפשית' ו'אנושית-העל שנבנה על בסיס מציאות 'כלכלית-מבניין
העל, אך ברור שאין הדת אלא גילוי -הקומות של בניןאורתודוכסי בדבר תנאי  הייצור הכלכליים כבסיס היחיד לשאר 

 .58אקונומית", שניידר, עולם המסורת, עמ' -אחד של המציאות הסוציו
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ומית אין אני מוצא בכל זה אלא שייכות רחוקה לעיקר שלי, כלומר, להכרתי הלא

חפשית בהווה, שכולה חילונית, אתיאיסטית, אתיאולוגית. יתר על כן: אני יכול להיות ה

, אלא -המוני, יכול להיות ריליגיוזי במובן הנאצל של המלה ויכול להיות גם לא רק א-דתי

אף אנטיתיאיסט, אנטיתיאולוג, אבל להכרתי הלאומית אין כל חשבונות עם זה, אין כל 

מטה מהחזיונות המוחשים, אין כל חשבונות עם השמים, עם עלה ולחשבונות עם מה למ

 370יוצר העולם ועם מה שאחר המוות.

כך, לדת, על ביטוייה החיוביים או על ביטוייה השליליים, אין קשר ללאומיות ושאלותיה. ברנר, 

 שביקש להדגיש את ההבחנה בין "שאלת היהודים" ו"שאלת היהדות", טען כי: 

-היהדות". את רעיון-א לא שאלת הדת היהודית, שאלת "קיוםידית ההיהו חיינושאלת 

העם עשה זה פעם והתחרט. אבל אנחנו, חבריו -התערובת הזה צריך לעקור משורש. אחד

פי כן הננו בתוך הכלל בשום אופן לא -היהודים החפשים, אין לנו וליהדות כלום, ואף על

ת חיינו היא שאלת מקום ם: שאלציצית. אנחנו אומרי-פחות ממניחי תפילין וממגדלי

  371עבודה פרודוקטיבית בשבילנו היהודים.

עיסוקו של ברנר ביחס שבין היהדות והנצרות, וביחסו שלו לשתיהן, גרם לזעזוע אצל רבים 

מקוראיו. אולם, דומה כי נכונים דבריו של דוד ביאל שהנצרות שימשה את ברנר אך ורק בתור 

  372חומה בדת בלבד".ודית ת"סמל לשאלה אם תהיה התרבות היה

במאמר "לבירור הענין" שב ברנר וטען כי שאלת השמד היא רק ביטוי אחד למשבר בו נמצא העם 

היהודי. לדבריו, בחינה חסרת פניות של ההיסטוריה היהודית מראה ברור כי זהו משבר מתמשך  

'עם  , שאנונמשך זה שנות אלפים. כל הלגנדה שלנו המשברהמלווה את היהדות מראשיתה: "

הנבחר', אינה אלא כשאר לגנדות! עמנו לא היה מעולם 'עם הנבחר' [...] כל המליצות הלאומיות 

על 'המארטירולוגיה הארוכה' וכו' ועל 'התפילה הרוממה' וכו' אינן בעיני אלא טעות מרה, גאוה 

                                                             
  .483ברנר, "בעתונות ובספרות [על חזיון ה'שמד']", כתבים, ג, עמ'  370
: "המשבר שלנו למים מים בין. ההדגשה במקור. דברים דומים שם ברנר בפיו של שאול גמזו בסיפור 487שם, עמ'  371

היהדות... זה לא אכפת לי כלל... -הוא משבר של אנשים מחוסרי כשרון להוציא לפועל זה שהם רוצים... [...] לא מפלת
עם במובן היותר -אפשר לנו לחיות בלי יהדות כמו שהחפשים משאר אומות העולם חיים בלי נצרות... אבל כאן חורבן

. במקום אחר בסיפור מבקש שאול גמזו להניח ל"שאלת 1188ים, ב, עמ' פשוט של המושג הזה...", ברנר, כתב
 .1168היהודים, שאין לה פתרון" ולעסוק "בשאלת חיינו אנו [...] לא בשביל אחרים... בשבילנו בעצמנו", שם, עמ' 

'מפני מה בדבריו על אחד העם התכוון ברנר למאמרו של האחרון "עבדות בתוך חירות" בו נכתב: "אני הנני יודע, 
; אני לאבי בןאשאר יהודי', או יותר נכון, איני מבין כלל מה זו שאלה, כמו שלא אבין אם ישאלוני, מפני מה אשאר 

יכול אני להוציא משפט כלבבי על האמונות והדעות שהנחילוני אבותי, מבלי שאירא פן ינתק על ידי זה הקשר ביני 
המדעית הנושאת עליה שם דרווין', מבלי שתצא מזה איזו סכנה  ובין עמי; יכול אני אף להחזיק באותה 'הכפירה

בקצרה, אני שלי ודעותי ורגשותי שלי, ואין כל סבה אשר תכריחני להסתירן או להכחידן, לרמות את  -ליהדותי; 
לא אחליפנה ולא אמיר אותה בכל הזכויות  –ילעג לי מי שירצה  –אחרים או את עצמי... וחירותי זאת הרוחנית 

 ולם", אחד העם, "עבדות בתוך חירות", כתבים, עמ' סט. ההדגשה במקור.שבע
 .199ביאל, לא בשמים, עמ'  372
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, יהודיתהגיעה העת, טען ברנר, להכיר באי שייכותה של הדת ה 373נפוחה, שקר ואחיזת עינים".

לזהות הלאומית היהודית.  העבר היהודי והערכתו אינם רלוונטיים להווה היהודי ולעתיד היהודי. 

כבוד -כך, ניתן ואף צריך, "להתייחס בשנאה גמורה לכל העבר שלנו, לכל ה'היסטוריה' שלנו, באי

מלבד המשיחי' בכבודם ובעצמם, שלא הורישו כלום לדורות אחריהם -לאבותינו בעלי 'הרעיון

שאלת העבר אינה מעלה ואינה מורידה ביחס  374מון ספרי הבל בדרוש ובפלפולא דאורייתא".ה

לשאלת ההווה, שהיא השאלה החשובה. ובהווה, טען ברנר, לא הדת היא הגורם המאחד או 

המפריד בין היחיד ובין הכלל. אין היהודי יכול ואין היהודי רוצה, לעזוב את החברה היהודית 

ת וזאת "כי אין אדם הולך מתוך עצמו, ואת הנשמה שלנו הן לא נפלוט, והיא רה אחרולהיכנס לחב

כך, לדברי אליעזר שביד, ברנר שלל את ההתבוללות  375נכספת ליותר טוב, לחיים יותר טובים".

למרות "שהוא עצמו שלל את המורשת היהודית כולה כמורשת גלותית". הוא ראה את 

תבוללות לא מוסרית משום שהיא כבגידה במי שלא ית. ההההתבוללות כלא מוסרית ולא אפשר

יכול להתבולל וכעריקה לצד הרודף. ההתבוללות "בלתי אפשרית מבחינה קיומית" מפני 

אפשר למחוק וגם לא לשנות אחרי התגבשות -שהיהודים "מפתחים אישיות גלותית, שאותה אי

הות היהודית: ההחלטה חדש לזלדברי דוד ביאל, ברנר הציב "גבול קיצוני  376האופי האישי".

האם להשתייך לדת כלשהי או להיות בן בלי דת היא החלטה אישית של כל אדם ואין לה כל 

  377השפעה על זהותו הלאומית".

ברנר שב והבהיר את עמדתו ביחס לתופעת השמד שהינה לדבריו "חזיון מר ומכוער" אולם איננה 

והנצרות), כי אם שאלה חברתית. לאור  היהדותשאלה רוחנית או רעיונית (המאבק הרעיוני בין 

 378מציאות חיי העם היהודי, תנועת ההתבוללות הינה תנועה "מובנה" ו"הכרחית".

"אין יהדות מחוץ לנו ולחיינו", טען ברנר בתוקף, "אין אמונות קבועות ועומדות, שיהיו עלינו 

ל הגדרות שכליות, בלי בלי כ ברנר וחבריו הינם "יהודים בחיים הממשיים, בלב וברגש, 379לחובה".

                                                             
: "אין אני מכאן ומכאן. ההדגשה במקור. וראו את דבריו של אובד עצות ב491ברנר, "לברור הענין", כתבים, ג, עמ'  373

מן הכפירה הגמורה בגדלות הירושה שלנו",  חוזר בי מן העיקר שלי: מן היחס השלילי לעצמיות ההיסטורית שלנו,
"הייתי מוחק מן הסידור של העברי בן הדור את ה'אתה  -העיד אובד עצות על עצמו  -ו"בהנאה חריפה ותאותנית" 

בחרתנו' בכל צורה שהיא [...] מגרד ומוחק את הפסוקים הלאומיים המזויפים עד לבלי השאיר זכר. כי הגאוה 
התוכן לא תרפא את השבר, והמליצות המזויפות לא תועלנה -ת היהדותית מחוסרתהלאומית הריקה וההתפארו

 .1280ברנר, כתבים, ב, עמ'  כלום",
ידי הרחמים", -. לדברי מ .ז ולפובסקי, ברנר "ביקש לגאול ולהיגאל על492ברנר, "לברור הענין", כתבים, ג, עמ'  374

ן" חוזרת רבות המלה "שנאה". אולם, במקום אחר  טען ברנר . אמנם, ב"לבירור העני25ולפובסקי, קרובים בנפש, עמ' 
שביקורתו על העם היהודי מלאה בחמלה ואין בה שנאה. שכן, לדבריו, העם היהודי אינו אלא "חתיכת עץ רקוב" 

 .131ובתור שכזה אין לשנאו, ברנר, "פנקס קטן", כתבים, ג, עמ' 
 .493ברנר, "לברור הענין", כתבים, ג, עמ'  375
 .149ד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ' שבי 376
 .200ביאל, לא בשמים, עמ'  377
 .495ברנר, "לברור הענין", כתבים, ג, עמ'  378
 .505שם, עמ'  379
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אמיתויות אבסולוטיות, ובלי כל התחייבויות כתובות". יהדותם מתבטאת בהם עצמם שכן "כל 

זוהי יהדותנו".  –בלי אונס וכפיה, תהיה איזו שתהיה  –מה שנובע מתוך המהות החפשית שלנו 

ן להם ולא גית אייהודים חילונים אלה, "שבמשיח אינם מאמינים וליהדות המסורתית והתיאולו

הם הפועלים לטובתו בחיים הממשיים המתחדשים על ידם עם -הם טובי העם והם-כלום" הם

 380הקמתם כפרים עבריים בארץ ישראל.

דומה כי עיסוקו  381במכתב לגרשון שופמן כתב ברנר: "כי מות נמות, ואלוהים אין, והכל אחת".

אף שסבר כי מצד האמת שאלות את על האינטנסיבי בשאלות הדת והאמונה בחיי העם היהודי, וז

, וזאת אלה אינן רלוונטיות לקיום היהודי, ביטא באופן העמוק ביותר את הממד החינוכי בדמותו

נדרש לבעיות הקונקרטיות שהעלתה המציאות אותה הוא ביקש להפוך לטובה ו כאשר הוא שב

 יותר.

 

 ב. חילוניות בסיפורת הברנרית

השכלה וביתר שאת בשנים הקודמות לעלייה השנייה קופת הבספרות היהודית, החל בשלהי ת

ובמהלכה, שנות "ספרות התחייה", נתייחד מקום רחב לעיסוק במשבר שנתהווה עם קריסת 

כפי שראינו בחלקו הראשון של  382ביניהם החילון. ,האתוס הדתי בשל גורמים ותהליכים שונים

וית הקדושה הבאה מעולם אחר, גות חוהחיבור, החילון והחילוניות מתבטאים יותר מכל בהתפוג

במשבר אמון בגורמי התיווך המסורתיים, בספק ובדעיכת אמונה. ביטויים אלה של חילוניות 

מתוארים ביחס לדמויות שונות בסיפורת הברנרית אשר נאבקות בחלל הפנימי שהותיר בקרבן 

הי אותה תלישות זו ית.יהוד-מות האל ובחלל החיצוני שנפער ביניהן ובין סביבתן היהודית והלא

כפולה: כלפי פנים וכלפי חוץ, שליוותה את היהודי המודרני וחשפה את מה שכינה ברוך קורצווייל  

כך, בסיפורת  383" שהייתה, לדבריו, מחלה קולקטיבית.דתית אמונה ללא היהדות מחלת"

האל אבדן  דדות עםהברנרית מתוארים אופנים שונים של חילוניות המהווים דרכים שונות להתמו

 בעולם המודרני.

 

                                                             
 .507-506שם, עמ'  380
 .313, לונדון, אגרות, עמ' 16.7.1907ברנר לגרשון שופמן,  381
 .520-345ל, "לכתוב חילוניות", עמ' על תהליכי חילון בספרות העברית החדשה, ראו: ארב 382
נראים לי כתעודות . ההדגשה במקור. לפי קורצווייל, כתבי ברנר "150קורצווייל, "בין ברנר, ויינינגר וקפקא", עמ'  383

 . ההדגשה במקור.147", שם, עמ' מזעזעות, בנות משקל רב למאבק כן על פשר היהדות ומהות משברה
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 . הגיבור הברנרי: חילוניות של תהייה ותעייה1

הגיבור הברנרי הוא הגיבור החילוני התועה בין אפשרויות של קיום חילוני העומדות בפניו. הוא 

תוהה על טיבן של אידיאות ואידיאולוגיות חילוניות מודרניות ומבקש למצוא בהן תחליף לאלוהיו 

הודית אותו הוא עזב. כאשר הוא נכשל בכך, מגבש הגיבור הברנרי הוויה ורת היהמת, ולעולם המס

 -דחיית כל אמת טרנסצנדנטית או מטאפיזית, אידיאל או ערך מוחלט  -חילונית שעיקרה שלילי 

ומאמץ עמדה קיומית. כל זאת הוא עושה תוך הכרה בכך שעם מות האידיאה האלוהית, 

כל שאר האידיאות שהתיימרו להחליפה ומתה גם  ט, מתושהתיימרה להיות אידיאה של המוחל

 היומרה כי ניתן למצוא או להמציא אידיאה מעין זו.

הדיון בחילוניותו של הגיבור הברנרי יתמקד בדמויותיהם של כמה מן הגיבורים הברנריים 

) אובד מסביב לנקודה) יעקב אברמזון (בחורףירמיה פייארמן ( -הבולטים בסיפורת הברנרית 

 ).שכול וכשלון) ויחזקאל חפץ (כאן ומכאןמצות (ע

לאחר שתהליך החילון שלו הושלם עמד ירמיה פייארמן על מפתן העולם החילוני ולפניו תהליך 

חדש של גיבוש הווייתו החילונית. לפניו עמדה תקופת נדודים רעיונית בין אידיאות ואידיאולוגיות 

צאתו מן העיירה היהודית של הגיבור  שכן עםמודרניות שונות שסופה, כפי שנראה, באכזבה, 

הברנרי שהתפקר "הרי מתגלה לו שהחוץ, שקסם לו לפנים, אינו אלא מעין גילום חדש, מודרני 

בסופו של דבר יבטא הגיבור הברנרי עמדה דומה לזו של  384יותר, של הגיטו הרוחני הקודם".

די המחפש את דרכו בכוחות ה ליהולברדיצ'בסקי, שלדברי ברנר הינו דוגמ מחנייםמיכאל, גיבור 

עצמו, ש"לא נכנע מפני כל כפיה דתית, מסורתית", וגם לא "מפני תכליות בדויות אנושיות אחרות, 

   385המטילות חובה עלינו מחוצה לנו".

-פייארמן, שתהליך החילון שלו הונע על ידי רעיונות משכיליים, ביקש אחר הוויה חילונית

ם של ערכים הומניסטיים המגלמים את האמונה כי מימוש משכילית שעיקרה בחתירה אחר

"ההתפתחות הישרה של ההיסטוריה מבטיחה שיפור מתמיד במעמדו של היהודי, כשם שהיא 

                                                             
בשיחה עם מדריכי נוער אמר ברל כצנלסון: "מיטב כוחות המרד שלנו הוקיעו לקלון  .12אבן, אמנות הסיפור, עמ'  384

אישים, -את הטיפוס היהודי הזה, הסרסור המהפכני, אשר עם היותו 'אור לגוים', מורד ולוחם וגיבור, הנהו שפל וחדל
קודה', 'מא' עד מ'' ו'מן לב ונכנע, כשגורל עמו מעמיד אותו במבחן. אנא, תקראו ושובו ותקראו את 'מסביב לנ-מוג

המצר' של ברנר. יצירתו מתקופתו הראשונה, מימי שברו בגולה ונדודיו בתפוצות, היא בעיקרה היאבקות עם קהות 
המהפכה ואיננו אלא עבד המהפכה ומזייפה", -הנפש וטמטום המוח של המשכיל היהודי, המתימר להיות חלוץ

 .395ו, עמ' כצנלסון, "במבחן", כתבים, 
על הזיקה של ברנר  .833נר, "מיכה יוסף ברדיצ'בסקי [דברים אחדים על אישיותו הספרותית]", כתבים, ג, עמ' בר 385

 .48-68המספר לברדיצ'בסקי המספר, ראו למשל: בקון, הצעיר הבודד בסיפורת העברית, עמ' 
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את מקום המטאפיסיקה תפסה בעולמו  386מבטיחה התפתחות חיובית של האנושות כולה".

 ממנה לא ניתק:זב אך הסוציולוגיה ופייארמן ביקש להיטיב עם החברה היהודית אותה הוא ע

כמוני ראוי, או, יותר נכון,  לאישאני דיברתי אז אל לבי, כי חיי הפרטיים אינם כלום וכי 

אין דרך אחרת, אלא להקריב את עצמי כולי לטובת הכלל.  בזה יכולה אינדיבידואליותי 

להתגלם. אף מעין אמונה היתה בי, שהחברה ממתנת לי. החברה, כלומר: עם ישראל, 

אלית, שבשבילה אני צריך לחיות, להמית את עצמי ולהיטיב לה, המצפה ה הישרהאומ

  387לא ידעתי. –שאבוא ואושיענה.  במה אהיה לה מושיע ורב 

תוך שהוא שקוע ברפלקסיה עצמית מתמדת, פייארמן חיפש את דרכו בין האידיאולוגיות השונות 

א שגרמה לו לבסוף לזנוח מית הישהרכיבו את ה"סך הכל" ההומניסטי של תקופתו. ספקנותו העצ

את אידיאל "האדם השלם" המשכילי ולפנות לכיוונים אחרים, שהחשובים מביניהם הם הדגם 

פייארמן נטש את הלאומי והדגם הסוציאליסטי, והיא גם שקירבה אותו אל ההגות הניטשאנית. 

ת אימץ אהמסורתית, הטוענת לחפיפה בין הדת והלאומיות היהודית, -הלאומיות היהודית

המודרנית, הטוענת להפרדה בין הדת היהודית והלאומיות היהודית ורואה -הלאומיות היהודית

 בדת ביטוי היסטורי ללאומיות, והתלבט גם לגבי הסוציאליזם על נוסחיו השונים.

תוך שהוא לכוד בסבך רעיוני זה פיעמה בפייארמן "שפת עבר" על מטענה הדתי. בשפה 

ל מנת לזעוק את זעקת הפסימיזם האוניברסאלית, בעיקר שתמש עפרטיקולארית זאת הוא ה

 באמצעות הכתיבה אותה נטש לאחר תפיסת כתביו בישיבה ואליה שב כעת. 

הוא נעשה לתלמידו של "הרדיקאל האריסטוקראטי, או, יותר נכון, האריסטוקראט הרדיקאלי 

ם ההגות חותן, ואכ 388ולפסימיסט המתנגד "לכל האמיתיות שבכתב". ,פרידריך ניטשה"

(כמו בסיפורים אחרים), וזאת מתוך פולמוס. בסופו של דבר  בחורףהניטשאנית ניכר היטב בסיפור 

 הביע פייארמן כפירה בכל אמת שאינה נובעת מניסיון חייו הפשוט של האדם:

העולם, העולם הזה, העולם הבא, האדם חפשי, האדם משועבד, עונג, -העולם, רעת-טּוב 

וח, חומר, נצחיות, תמורה, רעב, מותרות, עבודה, עצלות, כרח, רצער, בחירה, ה

 389.ה...מה לי ולכל אלה?פילוסופיה, בערות, אמונה, כפיר

                                                             
 .158שפירא, יהודים חדשים, יהודים ישנים, עמ'  386
 ה במקור.. ההדגש165ברנר, כתבים, א, עמ'  387
  .188שם, עמ'  388
 .262שם, עמ'  389
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מוצגים באופן מרוכז כל שלבי החיפוש: "הדתי, ההומאני,  בחורףראוך, בסיפור -לדברי גילה רמרז

כך,  390לאומי.-רוחנימוצג בעיקר החיפוש ה מסביב לנקודהלאומי", ואילו בסיפור -והרוחני

מתוארים משבריו של יעקב אברמזון, הגיבור הברנרי של הסיפור, שהינו סופר  מסביב לנקודהב

עברי המחפש את דרכו בסבך האידיאולוגיות השונות הממלאות את הרחוב היהודי ועומד בפיתויי 

פור קד הסיהאקולטורציה, אותה אימצו צעירים רבים וביניהם אהובתו. לדברי אניטה שפירא, מו

, והוא "אינו עוד המשבר הכרוך בעזיבת הבית בחורף, שונה מזה של הסיפור לנקודה מסביב

ואכן, אברמזון  391ונטישת המסורת, אלא החיים בתוך החוגים שכבר יצאו אל העולם החילוני".

 392" שהותירו מאחור, לכאורה, את העבר המעיק.העתידושותפיו לדרך הינם בעני עצמם "בני 

את עצמו מכבלי המסורת היהודית וראה את ייעודו בהפצת הכפירה במסורת התיר  אברמזון

היהודית ובנגזרותיה המודרניות הכוללות נוסחים שונים של הרעיון הציוני. בעבר היה אברמזון 

כאשר הציונות, כמו  393ציוני נלהב ש"חש את עצמו בכל רגע ורגע כאילו הוא נושא את האלוהים",

ו לדידו תחליפים לדת שאבדה, "תוכן חדש" בו מתמלאה היהדות שה, היהספרות העברית החד

אולם, בסופו של דבר התאכזב אברמזון מאמונתו הציונית, כמו גם  394ה"הולכת ומשתחררת".

 395מאמונתו בספרות העברית, ועמד על סף שיגעון.

צות, אובד עבניגוד לפייארמן ולאברמזון שיחסם אל המסורת היהודית הינו יחס מורכב, יחסו של 

, אל המסורת היהודית ואל ההוויה היהודית שנתגבשו מכאן ומכאןהגיבור הברנרי של הסיפור 

בולטים גם  מכאן ומכאןבמהלך הדורות כתרבות אנושית, הינו שלילי בתכלית. יחד עם זאת, ב

גילויים שונים של חיוב: חיוב התנהגות דתית מסוימת (בדמותו של אריה לפידות הזקן), חיוב 

(בדמותו של הילד עמרם) וחיוב הציונות המעשית (מושבי פועלים). על רקע גילויים אלה של החיים 

חיוב ומתוכם עוצבה משנתו הקיומית של אובד עצות שיש בה משום הוספת נדבך על אלה של 

 396פייארמן, אברמזון וגיבורים אחרים.

                                                             
 .54ראוך, ברנר והספרות המודרנית, עמ' -רמרז 390
 .66שפירא, ברנר, עמ'  391
 . ההדגשה במקור.403ברנר, כתבים, א, עמ'  392
 .439שם, עמ'  393
 .449שם, עמ'  394
השלילי למבוכת  לפייארברג המבטא את הפתרון לאן?במובן מסוים אברמזון דומה לנחמן בן הרב מהסיפור  395

הקיום היהודי. נחמן אינו מגשים את חלומו הציוני אלא גומר "בשגעון ובמוות הפודה משגעון", ברנר, "עליות 
 .1599וירידות", כתבים, ד, עמ' 

מרדכי שניר יצא כנגד התפיסה לפיה היה ברנר "סופר שולל" וטען כי ברנר ביקש אחר "כל גרגיר של חיוב בחיי  396
 .34ד", שניר, בני הדור ומוריו, עמ' העם ללכדם לאח
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כ"ספרו  שלוןול וככשכאת "ספרו הלאומי" של ברנר, ואת  מכאן ומכאןניתן לראות את 

, בעיקר ביחס ומכאן מכאןאת הווייתו החילונית גיבש אובד עצות, הגיבור הברנרי של  397הפרטי".

ציוני, על גילוייו הרעיוניים והמעשיים בתוך "הוויית הקוצים" בארץ ישראל של -לדגם הלאומי

הצורך, ו אלא דומה שהמניע העיקרי למעשה הכתיבה של אובד עצות אינ 398שנות העלייה השנייה.

לכך תפיסתו של ברנר את  שהפך להכרח, להביע את "הכאב הציוני" בחייו שלו ובחיי הכלל. דומה

מבטאו של המחנה הציוני" אלא ש"בהכרח הוא צריך -ככתב עת ש"אינו כלי המעוררתפקיד 

 399להביע ומתאמץ להביע, ובכל תוקף, את הכאב הציוני".

לחם ולילות של -של הוראה וכתיבה מיגעת על פת"ימים אובד עצות היה סופר עברי שימיו היו 

רעיונות חשאיים על  שינים;-שתיית מים ובדידות; ימים של חוסר כל מעשה  ונשפי רעב וחירוק

הזכר הנדכה שבי; שעות -עלומים זעומים על שועת טבע-עֹול כבד ועל דמי אחים נשפכים; הרהורי

אחר שנים של נדודים רעיוניים ע, לפתל 400הברזל".-של יאוש כבד ורגיל אשר לפני קיר

וגיאוגרפיים, היה נדמה לו כי הוא יודע את שעליו לעשות, שדרכו ברורה לפניו, וכי בארץ ישראל 

 401ימצאו לו "קרקע... גאולה... מהפכה יסודית... חיים אחרים בעיקרם...".

אולם,  ישראל.כך, ביחס לעצמו דומה כי אובד עצות חייב את מעשה ההתיישבות הציוני בארץ 

הוא ביקר בחריפות את האידיאולוגיה הציונית, וזאת מתוך יחסו השלילי להוויה היהודית בעבר 

 ובהווה:

                                                             
אמר ברל כצנלסון: "ברנר, שתיעב את הלהג  מכאן ומכאן. על 243-240ברינקר, עד הסימטה הטבריינית, עמ'  397

הפטריוטי, כתב במכתב פרטי על ספרו זה: 'כתבתי ספר לאומי'. ואמנם כן הוא. רבים המכים בתוף 'הלאומיות', אך 
 –הנבוך, הספקן, 'הכופר'  –לא על ידי 'ההזמנה הסוציאלית' כי אם על ידי מהותו. ברנר  ערכו הלאומי של הספר נקבע

הוא שנתן לנו בשעתו את הספר הלאומי של הדור. אפשר ש'דור' זה לא היה אלא קומץ בחורים מן העליה השניה", 
של ברנר: "זה הספר של  ודהלנק מסביב. במקום אחר אמר כצנלסון על 177כצנלסון, "בשולי דברים", כתבים, ה, עמ' 

 .78הדור", כצנלסון, "דרכי לארץ", חבס (עורכת), ספר העליה השניה, עמ' 
נגמר", ברנר,  לאהחשבון עוד  כלקוצים. -: "ההויה היתה הויתמכאן ומכאןעל פי סופו המפורסם של הסיפור  398

הגלותית של 'בחורף' אל הוויית . ההדגשה במקור. לדברי אורי שהם, "המעבר מן הסביבה 1440כתבים, ב, עמ' 
ה'גלות' של 'מכאן ומכאן' איננו מעבר טכני מרוסיה לפלשתינה הגלותית; כלומר איננו מעבר מדרגה לדרגה. המעבר 
הזה הוא נפילה למציאות אחרת בתכלית. מציאות גלותית זו אינה גלות זו המצויה ב'בחורף'. לעומת מציאות 

מציאות והתוהו -ן' בתוך חלל ריק ומאיים של עולם התוהו. החלל הריק, הלאמאסיבית, אנו מרחפים ב'מכאן ומכא
הווייתם", שהם, גיבור דורנו -נביא, שיכתוב בצעקה את אי-לא-סופר, נביא-לא-דורשים לשם גישומם את הסופר

 .36בארץ, עמ' 
 –להתריע מתוך כאב  –ו . לדברי ברנר, "אל נא תהא סגולה אנושית ז143ברנר, "קורספונדציה", כתבים, ג, עמ'  399

. הוא טען "כי היצירה באה, בעיקר, להקל על היוצר 1103קלה בעינינו!", ברנר, "משדה הספרות", כתבים, ד, עמ' 
עצמו ושהמלה האמנותית נאמרת לא רק לזעזע, כי אם, ובעיקר, בכדי שּתיאמר, שתצא, שתתפרץ, בחינת אש עצורה, 

ל דרכה לבערם ובין אם לא תמצא", ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת שבטבעה להתפרץ, בין אם תמצא קוצים ע
, באין אלוהים הולך וגובר ההכרח לספר לאדם לבבות אלף. לדברי דן צלקה, בספרו 1240הכרכים", כתבים, ד, עמ' 

האפשרות -אחר את הכאב: "אני רוצה לספר לכמה אנשים בחוץ את מה שמעיק עלי. אין לאדם דבר קשה יותר מאי
על מועקותו הנוראה וההרגשה שאין כל ערך לסיפורו. בזמן שעוד היה אלוהים אולי היה אפשר לספר לו את  לספר

 .360הסיפור והוא היה קובע אותו בזכרונו הנצחי", צלקה, אלף לבבות, א, עמ' 
 .1271ברנר, כתבים, ב, עמ'  400
 . ההדגשה במקור.1282שם, עמ'  401
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אין אני חוזר בי מן העיקר שלי: מן היחס השלילי לעצמיות ההיסטורית שלנו, מן  

הכפירה הגמורה בגדלות הירושה שלנו... אמנם עיקר שלילי; אבל עליו יעברו גאולים... 

בהנאה חריפה ותאונית הייתי מוחק מן הסידור של העברי בן הדור את ה'אתה  -אני  [...] 

בחרתנו' בכל צורה שהיא [...] מגרד ומוחק את הפסוקים הלאומיים המזויפים עד לבלי 

התוכן לא -השאיר זכר. כי הגאוה הלאומית הריקה וההתפארות היהדותית מחוסרת

  402פות לא תועלנה כלום.המזוי תרפא את השבר, והמליצות הלאומיות

אובד עצות, ממש כברנר, ביטל את העבר היהודי ואת תרבות בית המדרש בה נכתבו "ספרי פלפול 

אלה היו שנואים עליו והתנפצות האתוס הדתי לא לוותה אצלו  403נפש".-ודרוש, שטות וגועל

 בזעזוע, וזאת בניגוד לפייארמן ואברמזון.

טל אובד עצות גם את הציונות הרוחנית (בעיקר בנוסח אחד דתי בי-מתוך ביטולו את העבר היהודי

העם) שעם היותה אידיאולוגיה חילונית ביקשה להחיות את האתוס היהודי העתיק ולהעניק לו 

צורה מודרנית. אידיאולוגיה זו דמתה בעיניו לתיאולוגיה חדשה ומזויפת, והוא שנא "את דרשני 

ונה באלוהים, אשר אבדה לכולנו לעולמים, ום האמהתחיה, אשר במקום התיאולוגיה, במק

באידיאולוגיה הציונית ראה  404לאומיותנו הגדולים".-המציאו איזו אמונה חדשה, עיוורת, בכוחות

אובד עצות תחליף לתיאולוגיה היהודית שאבדה בעידן המודרני, אמונה חדשה שמושאה הוא 

ל. לדידו, הדיבורים בנוסח היה האשהינה עיוורת כפי שהייתה האמונה הישנה שמושאה  ,העם

אחד העם על "המסורת והקניינים הלאומיים" ועל "תחיית המזרח" כחלק מהאידיאולוגיה 

הוא התנגד לדיבורים "על תחיה, על תחית הרוח, על תחית   405הציונית, אינם אלא  "טיפשות".

אליו על לשוב  רוח האומה העברית" משום שלפי הערכתו אין העבר היהודי בבחינת עבר שראוי

אפס ותוהו [...] הגיעה השעה  –זה אינו כלום. הירושה הגדולה?  –מנת להחיותו: "הרוח העברי? 

אינו גדול".  אובד עצות החזיק בתפיסה ציונית מינימליסטית  –להעריך את עצמנו כהוגן. והערך 

 חדשה, ב"שאיפה ליציאה מן הגיטו". לדידו, הציונות היא כולה מהפכה, התחלההמתרכזת 

ותוהו", נפש", שכולו "אפס -שבמהלכה  אין לנסות להחיות את האתוס הדתי שכולו "שטות וגועל

 406במודע או שלא במודע. –מד דתי של היהדות ואין לשמר בה כל מ

                                                             
 .1280שם, עמ'  402
 .1293שם, עמ'  403
  .1321שם, עמ'  404
 .1280-1279שם, עמ'  405
: "מיטלמאן הוא אל המטרה. ממד כזה של היהדות שימר באופן לא מודע, מיטלמאן בסיפור 1294-1293שם, עמ'  406

התפילה אינו הולך, בשבת חנותו פתוחה בפרהסיה וגם את פאת זקנו הוא מגלח -לחלוטין חפשי בדעות, אל בית
יש עוד קורטוב הגון של 'יהדות' שבעצמו אינו יודע מה הוא, ואף על פי כן הוא חושבה הפנאי, אבל בלאומיותו -בשעות

 .1099לחטיבה מיוחדה, חשובה, ממש ל'מציאה כשרה'. אה, היהדות!", שם, עמ' 
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עבודה חטאנו, -ארצית במובהק: "באי-הציונות המהפכנית של אובד עצות היא ציונות מעשית

 –נוכל להיגאל. זוהי תקותנו היחידה [...] לעבוד  ון. בהובעבודה, בעבודת עצמנו, כל התיק

זוהי הרבולוציה  – פועלים-מושבידברים אלה תואמים את דבריו של ברנר שטען: " 407ובשדה!".

 408שלנו. האחת והיחידה".

גיבוריו של ברנר ואובד עצות ביניהם, הפנימו, כאמור, את הגותו של ניטשה ש"ביקש לגאול את 

ויחד עם זאת לא "נגאלו" מהזדקקותם זו וביקשו גאולה.  409כלשהי",גאולה האדם מהזדקקותו ל

אובד עצות מיחס למעשה הציוני משמעות גואלת אך כוונתו איננה לגאולה דתית סבילה בידי גורם 

ארצית העשויה להימצא, אם בכלל, במישור הקיום החומרי, -אנושי, אלא לגאולה חילונית-על

דה השדה עשויה להימצא לפי אובד עצות גאולתו החילונית . בעבובעבודת השדה בידי האדם והעם

יהודית במושבות הפועלים בארץ -של היהודי הן במישור החברתי, ביצירתה של אוטופיה לאומית

 ישראל, והן במישור הפרטי, בהפיכת כל "אובד עצות" לעובד אדמה. 

י, על השיבה אל 'אם כל יי עצמאלא שחלומו הציוני של אובד עצות, "החלום הפרטי על השינוי בח

רק אז, לאחר  410הוא נכשל בניסיונו להיות לפועל עברי.שלא לטוב", כ מידחי' [...] זה החלום נפתר 

יכול היה אובד עצות להשלים עם קיומו בעולם ללא  -דתית וחילונית כאחת  -שהתייאש מגאולה 

 שרים:ב"הוויית הקוצים" של ארץ ישראל של תחילת המאה הע 411 אלוהים,

 הויתי-זה אשר הוצאתי מנסיונות ימי 

 וזוהי צואתי האישית: 

                                                             
כי לא באשמתנו באנו לידי כך),  –. והשוו לדברי גורדון: "אנחנו לקינו בעבודה (אינני אומר: 'חטאנו' 1294שם, עמ'  407

מהדורה ראשונה של כל כתבי גורדון בחמישה כרכים נערכה  .137בעבודה נירפא", גורדון, "העבודה", כתבים, א, עמ' ו
 תרפ"ט.-על ידי יוסף אהרונוביץ בשיתוף פעולה עם יעל גורדון ויצאה לאור בדפוס הפועל הצעיר בין השנים תרפ"ו

הכרונולוגי של הכתבים. מהדורה שנייה ואחרונה עד מהדורה זו מתאפיינת בעריכה מינימאלית ובשמירה על הסדר 
כה של כל כתבי גורדון נערכה על ידי שמואל הוגו ברגמן ואליעזר שוחט ויצאה לאור בהוצאת הספריה הציונית 

תשי"ד. במהדורה זו נערכו הכתבים בקפדנות והועדף הסדר הנושאי על פני הסדר -בשלושה כרכים בין השנים תשי"א
על המהדורות השונות וההבדלים  הדורה זו מתייחסות כל ההפניות לכתביו של גורדון בחיבור זה.הכרונולוגי. למ

 .23-26ביניהן, ראו: רמון, חיים חדשים, עמ' 
 . ההדגשה במקור.1296ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ'  408
 .92גולומב, ניטשה העברי, עמ'  409
) גם ברנר נכשל בניסיונו וכשלון שכולההדגשה במקור. כמו אובד עצות ויחזקאל חפץ ( .1317ברנר, כתבים, ב, עמ'  410

להפוך לעובד אדמה כפי שמתואר בכמה מקורות: "יצאנו לעבודת 'בורות' בפרדס ושנינו מצוידים בטוריות. קשה 
למחרת יצאנו שנית לאותה  לא תואר לו ולא דמות [...] –עבודה ראשון. כל בור שלו -למסור את עינויי ברנר באותו יום

עבודה וגופו מפורך מעבודת היום הקודם. בקושי יכול היה לסיים בור אחד. לאחר שעה קלה אני נושא את עיני ורואה 
ערב פנה אלי ואמר: כהן, נלך מכאן. -אותו רבוץ בלב הבור השני שלו, שלא נשלם וכולו שקוע בהגות כבדה [...] לפנות

גנים ושוב ברגל. כאן נודע לפועלים -ענה [...] לאחר ימים מועטים יצאנו לעין –לך' אצלי מה יש? שאלתיו. זה לא 'הו
בשמו הנכון ולא יסף להמשיך בנסיון להיות פועל", כהן, "בדרך ובראשית הימים בארץ", קושניר (עורך), ברנר, עמ' 

שביד, "הניסיון שבו נכשל  [ברנר] . לדברי אליעזר 105פולסקין, מחיי יוסף חיים ברנר, עמ' -.  ראו גם: יערי180
ישראלית", שביד, נורמות הקיום של -'להתרפא בעבודה', הוא איפוא הרקע להסתכלותו הקודרת במציאות הארץ

כמובן, ברנר לא היה יוצא דופן בכך שחלומותיו בדבר חיים חדשים נופצו  עם  .147, עמ' החדש העם היהודי בזמן
על ידי שלמה צמח: "שוב באה המציאות המרה ושרטה שרטת קלה בנפש ופגמה  של,, למעלייתו ארצה. עניין זה תואר

 . 65משהו בחלום שהבאתי עמי מעבר לים", צמח, שנה ראשונה, עמ' 
כדברי אדיר כהן, "עולמו של ברנר ועולמם של גיבוריו הוא עולם ללא אלוהים, עולם ללא מחסה. ערטול העולם  411

מונה וניפוצו של הסוד הביאו לבדידותם הנוראה של גיבוריו בעולם הריק, שלתוכו מכוונתו האלוהית, דעיכתה של הא
תוקף במקומם של -הושלכו [...] ערכי הדת המוחלטים אינם אלא אשליה מרה, אך אין לו [לגיבור] להציע דבר בעל

  .91ערכים אלה, שאותם הוא דוחה', כהן, ברנר, עמ' 
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 החיים רעים, אבל תמיד סודיים...  המוות רע. 

 העולם מסוכסך, אבל גם מגוון, ולפעמים יפה. 

 האדם אומלל, אבל יש והוא גם נהדר. 

 ישראל, מצד חוקי ההגיון, אין עתיד. -לעם 

  צריך, בכל זאת, לעבוד. 

 יש מעשים נשגביםתך בך כל זמן שנשמ 

 רגעים מרוממים. שוי 

 412תחי העבודה העברית האנושית! 

 

: בתקופה הסמוכה לעלייתו ארצה הביע  ברנר ייאוש מן הציונות. במכתב לאשר ביילין הוא כתב

ראה  414הציונות" אחרבעמדו כבר "בדומה,  413"בהתגשמות הציוניות איני מאמין, ולא רק אני".

"האילוסיה הציונית (לא רק הפוליטית, הממלכתית) צריכה  טען כיבה אובד עצות אשליה ו

במציאותו של "עובד עברי" תלוי הכל, טען אובד עצות, "זהו  415להיבטל, להיעקר מן הלבבות".

-ובו גאולתנו. ציוניות אין, ולא תוכל להיות וכמחוקה דמיא. תפילת –תנאי הכרחי לחיי עמנו 

רי, יתרבה ויתבצר בכל ענפי העבודה. ולהוסיף על העבישראל מעתה צריכה להיות: יהיה הפו

 416ישראל".-צריך: לא רק בארץ

אובד עצות הטיל ספק בעצם קיומה של ישות לאומית הנקראת "עם ישראל" אותה הוא ראה 

בתור מציאות מפוקפקת שעתידה לוט בערפל, ולעומתה העמיד את קיומם של "בני ישראל", של 

לדבריו, אותם יחידים צריכים להיאבק למען  417ת ודאית"."מציאויהודים יחידים כמוהו, בתור 

חינוך לאומי חופשי, עזרה הדדית ועמידה איתנה על הקרקע בכל מקום אפשרי. עליהם להיאבק 

על השפה העברית, בדיבור ובכתב, ומעל הכל עליהם להיות מאוחדים: "כולנו מפלגה אחת ומעמד 

ילוני ארצי חייבת להיות מלווה במלחמה קיום חהמלחמה החיובית למען  418אחד: יהודים!".

 "אופל הרבנות":  –שלילית, מלחמה רוחנית בשם ההשכלה כנגד הקלריקליזם היהודי 

                                                             
  .1422ברנר, כתבים, ב, עמ'  412
אכזבת פועלי העלייה השנייה תוארה על ידי ברנר גם  .343, ירושלים, אגרות, עמ' 1.5.1909לאשר ביילין, ברנר  413

. לדברי אניטה שפירא, בניגוד לתפיסה המקובלת, תחושות 1187, ראו: ברנר, כתבים, ב, עמ' למים מים ביןבסיפור 
יה אלא היו מנת חלקה של קבוצה קטנה לא אפיינו את אנשי העלייה השניעליה" -מכל בטרם-הייאוש והאכזבה"

 .46-47מקרבם  "שברנר היה לה לפה", שפירא, ברל, עמ' 
 . ההדגשה במקור.1434ברנר, כתבים, ב, עמ'  414
 .1431שם, עמ'  415
 .1430שם, עמ'  416
 .1434שם, עמ'  417
  שם, שם. 418
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(אל נבוש, כי זקנה אמנו!).  ההשכלהאת האופל הזה, עד כמה שאפשר צריך לגרש באור 

יד אבל תמההשכלה במובן הפשוט של המלה, שאנו רוכשים לנו לרצוננו ושלא לרצוננו, 

לטובתנו. ממשלה הן אין לרבנים שלנו, לא לישנים ולא לחדשים, כשם שאין אצילים 

 419למעמדות שלנו.

דמות  420סיפורו הארוך האחרון של ברנר. שכול וכשלוןסוף המסע של הגיבור הברנרי הוא ברומאן 

 מקומו המרכז בסיפור הוא יחזקאל חפץ שנדודיו הביאוהו לארץ ישראל בה הוא ביקש למצוא את

העבודה, במקום שכל -הספר וחובבי-"בין האינטליגנטים המובהקים, הפרושים, העבדקנים, יודעי

בחלל הריק שהיוותה ארץ  421אחד ואחד הוא קצת 'אוריגינאל', קצת בבחינת 'והוא פלאי'".

-פיקח, לא-ישראל קיווה חפץ, שבשל תכונותיו הרעות רחק ממנו הכבוד בדרך כלל ("בחור לא

לזכות בכבוד והוקרה בתור מי שנוטל  422שעם עלמות אינו יודע להתהלך כלל"), עליז,-זריז, לא

 חלק במילוי הריק האישי והלאומי.

אולם עלייתו הראשונה לארץ הסתיימה במשבר, וחמור מזה היה המשבר שבא עליו לאחר עלייתו 

סתגל , לא ההשנייה. חפץ, כאובד עצות ורבים אחרים מבני העלייה השנייה ובהם ברנר עצמו

. בעת שעבד בשדה והיה עסוק בטעינת עגלה נפצע חפץ תלויות תקוותיולעבודת האדמה בה היו 

ולקה בבקע בשיפולי בטנו (בקע מפשעתי) שאחריו קצרה דרכו מן ההתיישבות העובדת המתחדשת 

בארץ ישראל אל היישוב הישן, אל ירושלים המנוונת ואל משפחתו שהייתה נתונה בתהליך של 

 הרהוריו של חפץ בשברו הגופני והנפשי נתנו ביטוי גם לשברו הרוחני: וררות.התפ

אני איני איוב: על האלוהים אין לי כל תביעות. בכלל אין לי אלוהים, אין לי מגע אל 

אין לי תביעות ואיני מתרעם. אינני איוב. ואף לא  –האלוהים. ואף במה שנוגע לתביעות 

פת יסורי המכוערים. אבל את החרש איני מניח פה, אשבתוך האפר אני יושב, כי אם באש

  423אפשר לי בלי חרש...-מן היד: להתגרד איני פוסק. כנראה, אי

 

                                                             
מנה המושג על "העם שם, שם. ברנר אמנם ביקר את ההשכלה על שהזניחה את שאלת הלאום ועל שנעדר מ 419

הפרט". ויחד עם זאת, אנשי ההשכלה כונו על ידו "האנשים -השלם" ושעסקה רק בשאלות הנוגעות ב"שלימות
החדשים", אלה שרצו לחיות חיים ארציים ונלחמו "באורתודוכסיה היהודית המקולקלה עם  צורות חייה המעוותות 

  .1227עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד,  עמ' והנלוזות, אשר מהן תקצר הנפש החיה", ברנר, "הערכת 
פורסם לראשונה רק  שכול וכשלוןתרע"ח, הסיפור -תרע"ד, ותוקן בשנים תרע"ז-למרות שנכתב כבר בשנים תרע"ג 420

הוא היצירה היחידה של ברנר שניתן  שכול וכשלוןנקר, יבשנת תר"ף בהוצאת "א. י. שטיבל" בניו יורק. לפי מנחם בר
רומאן, לא פחות משהיא -רומאן. אולם, אף בה יש סטיות מן הרומאן הרגיל ו"לפיכך יצירה זו היא אנטי להגדיר בתור

 .249הסיפור", ברינקר, "אחרית דבר", עמ' -גיבורים, לא פחות משהם גיבורי-רומאן, והגיבורים הם אנטי
באר "והוא פלאי" ראו גם בסיפור  . על כך שאנשי העלייה השנייה היו כל אחד בבחינת1450ברנר, כתבים, ב, עמ'  421

סוגו בעלייה השניה היה גם הוא -מאת אשר ברש שם נאמר על אחת הדמויות כך: "כמו מנין אחרים של בני לחי
 . ההדגשה במקור.160!", ברש, סיפורים נבחרים, עמ' מיםהתמיד' שלו? -'משוגע לדבר אחד'. ומה היתה 'מחשבת

 .1450ברנר, כתבים, ב, עמ'  422
 .1469עמ'  שם, 423
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ייסורי איוב, הגיבור המקראי, הם תוצאה של מאבק איתנים בין הטוב ובין הרע, בין האדם ובין 

י הבצל" של "ייסורכוחות חזקים ממנו. ואילו ייסורי חפץ, חניך בית המדרש שהתחמץ, בדומה ל

פייארמן הינם ייסורים של "אשפה", ייסורים מכוערים שמקורם בחולשה גופנית ונפשית. איוב, 

מתוך אמונתו באל, היה משוכנע בצדקתו וזעק על העוול שנעשה לו. חפץ, מתוך כפירתו באל, היה 

 424משוכנע כי הצדק כלל אינו קיים ונידון לשתיקה מייסרת.

המעורערת ממילא של חפץ נוספה התעסקותו האובססיבית בשאלות ריותו לשבר הפיזי שפגע בגב

שטרדוהו תמיד: "שאלות הארוטיקה החולנית וההתמוטטות הדתית", שהפכו בעצמן לשבר נפשי 

 ורוחני ושנוספה להן בדידות איומה:

חוץ מזה, שממלא וסובב את עולמו הוא מיום שיצא  –דברים בעולם  עודכפי הנראה, יש 

וץ מחוג יחוסיו הוא, חוץ משאלות הארוטיקה החולנית וההתמוטטות בית, חמאותו ה

ועל דעת איש מהם גם לא יעלה להזכיר בשיחה  –הדתית. הנה יושבים אנשים ומשוחחים 

את מצוקות החולשה המינית והקנאה המינית, את מצוקות התרופפות העמודים של 

. ולא עוד, אלא שאילו הן הכלהטוב והרע, מצוקות אשר בשביל סוביקטים כמוהו הרי 

היה הוא מתעורר ומספר להם מצדו את התוסס והמחלחל בתוכו, לא היו הם אפילו 

" כפירה" או "ארוטומניהמעקמים את חטמיהם ואפילו לא קוראים בביטול של תועבה: "

 425הם, פשוט, לא היו מבינים מה שהוא מדבר. –

 

פייארמן הצעיר שתוארו לעיל. תחושת  יו שלייסור ייסוריו של חפץ בהקשר המיני מזכירים את

האשמה המינית ותפיסת המיניות כשלעצמה כחולנית, מקורה בחינוך הדתי שספגו השניים. כשאר 

הגיבורים הברנריים מצא חפץ את עצמו, כביכול, מחוץ לעולם הערכים והנורמות החברתיים, 

דם בעולם המסוכסך את הא מחוץ לכל אתוס, על הדוגמטיות והסכמטיות שבו, העשוי להנחות

והמבולבל. כך, חפץ ביטל את האתיקה ואת האסתטיקה ובתוך כך התפלמס עם ניטשה, גדול 

 הסותרים והמהרסים: 

למה  –הבנין מאין ימצא? ההרמוניה מאין תימצא? האסתטיקה מאין תימצא? וכאמור 

הוא  האסתטיקה? מה האסתטיקן יודע להגיד על אודות החיים? [...] ובמה מחוכם

                                                             
בדבריו על מאורעות תרפ"א בהם נרצח ברנר, בחר ברל כצנלסון לציין את סבלו של ברנר דווקא ביחס לסבלותיהם  424

דיינו אם נעלה על לב את זכר ברנר, מגדולי היצירה, ממשפחת איוב וירמיהו, מטובי  1921של איוב וירמיהו: "להבנת 
חרונים, אדם אשר לא הדביק על עצמו שום תו ושום שלט של מפלגה ההוגים והמרגישים הרבולוציוניים שבדורות הא

ושל תנועה, אולם סבל כל אדם היה סבלו, ולכל רשע ולכל שעבוד ולכל צביעות ולכל תרמית היה אויב בנפש. את זה 
 .12רצחו", כצנלסון, "מיטב דמנו", כתבים, ח, עמ' 

 . ההדגשה במקור.1555-1554ברנר, כתבים, ב, עמ'  425
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דוגמאטיזמוס של האסתטיקנים מהדוגמאטיזמוס של המוסריים? האם לא כל מה ה

 תורתיסוד -ערכו שוה? מגוחכת וכוזבת וחסרת –שנובע מתוך צרכי האדם הפנימיים 

המוסר? אבל אם המוסר נעשה לאינסטינקט, אם המוסר נעשה לחלבו ודמו של האנוש 

אל יתהללו גיבורי ההרמוניה יפים והמדוכדך? הוי, הוי, אל יתהללו כהני היופי ב

בשלמותם ואל יתהללו חסידי המוסר במוסריותם, כי אם בזאת יתהלל המתהלל [...]: 

מום -יהא מפני שבעל –חפשי אני במילוי תשוקת האינסטינקטים שלי... ואני... אצלי... 

ם הרי גם תביעת מוסר הלב אינסטינקט היא... וא –אני, שאלת המקור אינה מן הנדון 

ה זו, בהתנגשה אצלי בתשוקה אינסטינקטיבית אחרת, רפויה ממנה, מנצחת אותה תביע

יהא כך! יהא מוסר! יהא טוב! יהא הכל, לדידי... "האינסטינקטים המנצחים אינם  –

 426נדונים".

כך, לאחר שביטל את הדת, המשיך חפץ וביטל את האתוס הרווח בחברה בה הוא חי: את המוסר, 

הבחנה בין דרגות שונות של האינסטינקט האנושי. בעשותו זאת הוא עצם ה את היופי, וכן את

מיקם את עצמו, כביכול, "מעבר לטוב ולרוע". כמו החזק גם החלש עוסק במילוי האינסטינקטים 

שלו אלא שאצלו הופך האינסטינקט המוסרי לאינסטינקט השולט. "מוסר החלשים" מקבל את 

אתי -, דווקא "אם מקבלים את הרעיון המטאקט וכךהצדקתו המלאה בעצם היותו אינסטינ

המרכזי של תורת ניטשה, לא נשאר מקום רב לייחוס עדיפות אתית ל'מוסר החזקים' על פני 

  427'מוסר החלשים'".

כעת, לאחר שביטל את אמות המידה החיצוניות להערכת הקיום עצמו, יכול היה חפץ לחייב את 

 החיים ולמצוא את תוכנם בעצמם: 

ם לא רק מפני [...] תוכן זה או אחר שבהם ומילויו, כי אם טובים הם כשהם בים טוהחיי

הכל, גם כשאין כל  –כדאי  שהכללעצמם [...] באמת, הכל חיים והכל כדאי... ומי שמבין, 

 428החיים, לעשות "תוכן" מהכל.-הוא ידע באמת להוקיר כל גילוי –תוכן 

תיאורטי אלא מתוך ניסיון חייו שנתנסה בו עיון  השקפת עולם זו גובשה על ידי חפץ לא מתוך 

בבית המשוגעים, המקום אליו מקיאה מתוכה החברה את אלה שאינם מסוגלים להתאים את 

עצמם אל האתוס הרווח בה. לדידו, השקפת עולמו כשלעצמה איננה השקפה בעלמא כי אם מהווה 

                                                             
 . ההדגשה במקור.1558-1557ם, עמ' ש 426
. על פולמוס זה בפרט, ועל התימה הניטשאנית בסיפורי ברנר בכלל, 147ברינקר, עד הסימטה הטבריינית, עמ'  427

 .139-149ראו: שם, עמ' 
 . ההדגשה במקור.1559ברנר, כתבים, ב, עמ'  428
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על ידי הניסיון. "לא  באה לוחלק מן החיים עצמם, הינה "חיים ולא תיאוריה", וזאת משום ש

'דע!'. איני מורה", טען חפץ ביחס להשקפתו האישית במובהק, שבניגוד לאידיאולוגיות הכוללניות 

הנכפות על החיים מבחוץ ומתיימרות לסדר את חיי הכלל, נובעת מן החיים עצמם. בעולם ממנו 

 429רו בחיים.ו שמקוכל אמת אובייקטיבית אין לחפץ אלא לחלוק עם אחרים מניסיונ תנעדר

שקר! שקר! אין טוב האדם  –לפיהם "טוב האדם, רע האדם  מן המיצרבניגוד לדברי המספר ב

-חפץ, ש"חש כל אימת ילוד 430ואין רע האדם... יש רק מצוקת האדם, אבדן האדם, מיצר האדם",

ערך כי יש קיום לייסורים כשלעצמם אולם אין להם כל היה סבור  , דווקאהאשה המיותר בעולם"

ובי. "שקר! שקר! הבל! הבל! יסורים אינם מעלים את האדם!", טען חפץ, "האושר, העונג , חי

מצבו היה בכי רע ועל רקע  431חטא ועוון ונפילה". –הם הם עליה לאדם. היסורים  –הטבעיות 

האימה הגדולה היה חפץ מצוי במצב של נפילה. אסתר, בת דודו, המשמשת בסיפור בתור "דמות 

מסוגלת להיטיב עמו במישרין ודווקא לאחר שביזתה אותו מסוגל היה חפץ אינה  432השלמה",

                                                             
-דרך, יען כי אובד-יר כי אין בידו "להיות מורהלדברי א. ד. פרידמאן, העיקר לגבי ברנר, שהכ .1560-1559שם, עמ'  429

. לדברי יעקב גולומב, 79עצות הוא", היה "לעורר את המחשבה ואת הרגש. רק לעורר", פרידמאן, ברנר, עמ' 
"פילוסופיות, העוסקות באידיאל החיים האותנטיים, אינן יכולות להציע לנו אתיקה נורמטיבית, מערך שלם ומבוסס 

'מצוות עשה', מעין 'שולחן ערוך' קיומי ובו מתכונים בדוקים לעשיית מעשים מוסריים". לכן, רוב היטב של נורמות ו
הוגי האותנטיות בחרו לפנות אל הספרות היפה בה ניתן על ידי העלאת מצבים וקטעי חיים למסור ניסיון חיים 

. עניין זה קיבל 38ר הכפירה?, עמ' שיעורר את הקורא לבחינה עצמית וליצירה עצמית, גולומב, אביר האמונה או גיבו
הנני בא אליך אח נדכה. ולא להתימר לפניך בדרכי  –: "כיום הזה המעוררביטוי מובהק בדבריו של ברנר אל קוראי 

הסלולה, לא להתנפח בדוגַמטים שלי הקבועים, לא לַצוותך: זו המסילה האחת והיחידה, ְלכה בה ותמצא מרגעה! כי 
-אדם, לנתיבות-, אף לא שלוה ולא הנאה. כי לעוררך אני בא, אחי, לעוררך לאמור: שאל, בןלא מרגעה תדע אתי, אחי

הדרך, אי?... לעוררך ולהעלות את מחשבתך אני בא; להעלותה ולהרחיבה ולחזקה למען לא תאבד -עולם, שאל, אי
 .97בחיפושיה הקשים", ברנר, "על הדרך", כתבים, ג, עמ' 

 .1088ברנר, כתבים, ב, עמ'  430
. ברנר מצא מבחן עיקרי לתכונת האדם  באופן תגובתו לייסורים הבאים עליו: "היסורים אין בהם 1647שם, עמ'  431

היא סובלת  –היסורים מקשים ומחזקים אותה, ובדלית ברירה  –זכות על בעליהם.  כי התכונה החשובה -לימוד
ולא עוד אלא שעושים אצלה את אלה לדבר  היסורים מוציאים ממנה גניחות ויללות, –ושותקת.  התכונה החלשה 

. כך, התגובה לייסורים עשויה להיות 1251-1252שבהרגל", ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ' 
יסורים צריך לסלוח -יסורים, ולבעל-סלח. הנני בעל –חולשה שבשמה מותר הכל: "אם המרתי את רוחך באיזה דבר 

ייסורים, כזה ש"כל הצער היהודי -ברנר היה לבעל .338, לבוב, אגרות, עמ' 17.11.1908קי, הכל", ברנר לברדיצ'בס
-גריון, כאבו של ברנר, "יגון זה שלא יסוכם, אין-. לדברי עמנואל בן88צבי, אנו עולים, עמ' -בן-נשקף בפניו", ינאית

ל, צער הגבר שעיניו נפקחו לראות, כי ישרא-סוף של כאב ועוני; לאו דוקא צער ישראל שמו; אולי ייקרא לו צער בן
כך, ניתן אולי לומר על ברנר את שאמר הוא על ברדיצ'בסקי  .133גריון, בין שלשום למחרתים, עמ' -תוחלת אין", בן

האומה, שהוא סבלונו הפרטי", ברנר, "מיכה יוסף ברדיצ'בסקי [דברים אחדים על אישיותו -ש"גבו כפוף תחת סבלון
. לדברי ישורון קשת, "עולמו של י. ח. ברנר נולד מן הצער, והצער הוא המפתח אליו. 859ג, עמ'  הספרותית]", כתבים,

. בהקשר זה מעניינים 244הכלל היהודי", קשת, רשויות, עמ' -צערו האישי המסותר והגלוי נתמזג בקרבו עם צער
נפש היהודי, בן הסמטא הצרה, דבריו של דוד כהנא: "ברנר היה משורר הצער האנושי הנצחי, באשר הוא משתקף ב

רק 'שכול  –ובנשמת העברי הצעיר, הנוצר מתוך סבל רוחני מתמיד [...] הסתכל, בחן, קלט 'מכאן ומכאן', ומצא 
וכשלון'. אכן, ברנר ידע את תופת הסבל, כי גם לו ניתנה במתנה כוס זו. אני אומר 'מתנה', כי סבל האדם וסבל 

יצירה מתרקמת בתוך סבל המכלה את היוצר, אף על פי שסופה [...] לגדל דור של תשורת אלוהים. כל  –התקופה הוא 
לא ידע.  –תרבותית? -רודפי תענוגים. אבל הידע ברנר להעריך את הסבל בתור הגורם הכי חשוב ביצירה החברותית

פו עליו הספק אמנם, גורלו הפרטי קשר אותו לגורל העברי הצעיר העובד בארץ; אבל, ודאי לי הדבר, שלא פעם תק
והיאוש: היש בכוחו של דור הספקות וההתלבטות להביא את החידוש? אפשר שסבל זה היה בשבילו רק הכנה בשביל 

נעורים -העתיד, ולא הגרעין המכיל את האורגניזמוס כולו. וכשבאה העליה השלישית ואתה יחד זרם ארצה גל של בני
ראה ברנר לפניו פנים בהירים ונפש שאינה  –ובכוח השרירים החיים, המצחקת בעוז -רעננים, מלאי שמחה ותאות –

והלך אליהם. אבל על סבלו הוא לא סיפר להם, כי פחד פן ירעיל את נפשם  –; ראה הרוחנימכירה את הסבל 
 . ההדגשה במקור.  53-54התמימה", כהנא, "בשיחה הכללית", צור (עורך), קהליתנו, עמ' 

 .161ה" על פי דברי דב סדן בהקשר אחר, ראו: סדן, מדרש פסיכואנליטי, עמ' השתמשתי כאן במונח "דמות השלמ 432
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מתוך  433להכיר במצבו השפל, להשלים עמו, ולחוש ש"האימה עברה" וש"רגעי עליה ישנם, ישנם".

 נשיאת תפילה:כדי כך ניתן היה לו לחייב את חייו עד 

קרני שמש שלח לי  טב לי,היתומים, הי-אבי! אבי האורה והחיים, יבורכו סלה! אבי, אבי

היתומים, אקבל מנחתך בתודה, באהבה, בתקוה. אני יודע להוקיר את -שי, ואני, יתום

 434החיים. תבורך סלה!-מנחתך, את טובך סלה. לבי ירנן אליך אף ירועע, אבי

 

הוא עצמו. כדברי אבי שגיא,  –נמען תפילתו של חפץ איננו האל הטרנסצנדנטי כי אם האדם החי 

ות אתאיסטית אינה מסלקת את התפילה, אלא שזו אינה מפנה את האדם אל מחוץ יגיוזי"גם רל

לעצמו. היא מסע העומק של האדם לחוויות קיומו המיוסדות בסוד הקיום הנתפס אך ורק 

תפילתו של חפץ מהווה את סופו של התהליך הארוך בו  435בהתנסות בגבולות הקיום האנושיים".

הגיע הגיבור הברנרי לחיוב שלם ומוחלט של חייו הנטועים  ללא אללאחר תהייה ותעייה בהוויה 

 436היא הכוליות.-באימננטיות שהיא

 

 אתיאיסטית-. חילוניות רליגיוזית2

לדברי א. ד. פרידמאן, היחס המיסטי לחיים הוא המקיים את ברנר וגיבוריו בתקופות השפל 

תן לראות את עמידתו של יאף שנעל   437שלהם והוא המניע ליצירה את ברנר וגיבוריו הסופרים.

תיאיסטית -מובהקת, אם כי א רליגיוזיתהגיבור הברנרי מול "קדושת החיים" בתור עמידה "
                                                             

 .1680ברנר, כתבים, ב, עמ'  433
 .1681שם, עמ'  434
. תפילה מעין זו, אף כי בהקשר הלאומי, עולה ב"מכתב ארוך שלח לי": "ברם, הלב 98שגיא, להיות יהודי, עמ'  435

וועת, אלוהי שארית ישראל, היה עם פיותיהם של שלוחי עמך, עם דפק, דפק, הלב התפלל, התפלל: אלוהי אומתנו הג
פיותיהם ועם לבותיהם, הורם את אשר יעשו, תן בקרבם לב טהור ונשמה חדשה, וידעו, כי בנים הם לעם הנידח 

: המעורר. עוד יש לציין את תפילתו המפורסמת של 81והאובד", ברנר, "מכתב ארוך שלח לי", כתבים, ג, עמ' 
יהודה ונביאיה ובמתפללים לעני -של 'המעורר': יתכנסו למתיבתא שלי כל אלה, אשר חלק ונחלה להם בחוזי "תפילתו

גבירול ובהולכים בעקבות -המשנה השקדנים, במנעימי זמירות הלוי ואבן-המרד החסונים ובבעלי-כי יעטוף, בגיבורי
ר קברו של ר' נחמן מברצלב; יבואו הלום כל רבי שלמה יצחקי ורש"ל, במתכסים בטליתו של האר"י זי"ע ובנוהים אח

האדם בלבבם ובפיהם, ויעשו חטיבה אחת מפוארה, נשגבה, קדושה!", ברנר, -ישראל ואלוהי-אלה, אשר דבר אלוהי
. עוד סופר על תפילה אותה נשא ברנר בפני הלבנה בעין גנים: "פתאום 145"אל החותמים והקוראים", כתבים, ג, עמ' 

ינו אוזן והבחנו: לא קול של ילד הוא, אלא קול של אדם הבוכה כילד קטן. הלכנו אחרי הקול, קול בכי נשמע. הט
במעלה הגבעה, אל עבר הבריכה. ממרחק מה נראה לעינינו: ברנר ניצב על ברכיו, גבו אל דופן הבריכה, ידיו פרושות 

רק לנו לא תתני מאורך. פנינו הצידה, מעלה, אל מול הלבנה, ממרר בבכי בקול גדול ושפתיו דובבות: לכל את מאירה, 
וחרדים עקפנו אט אט את המקום. לאחר ששקלנו מה יש בידינו לעשות, מצאנו לנכון לספר לגורדון את הדבר. הלכנו 
והערנו אותו משנתו. קם ונלווה אלינו. עם שקרבנו למקום, והקול נשמע, האטנו, אנו שנינו, את צעדינו, שיהא גורדון 

נו מתעכבים מאחוריו. ניגש אהרן דוד גורדון אל יוסף חיים ברנר, שם ידו על כתפו ואמר: השעה מהלך לפנינו וא
מאוחרת, בוא. ואספו אליו, אל מעונו. ושנינו עומדים מנגד", אבן טוב, "ברנר ניצב על ברכיו", צור (עורך), את אינך 

 .109בודדה במרום, עמ' 
 ולאהגבולות האפשריים של החיים  בתוךלחידת החיים מתנהל "ובניסוחו של מתי מגד: החיפוש אחר התשובה  436

מחוצה להם", גיבוריו של ברנר מחפשים "את 'ערך החיים' לא רק באידיאלים 'הנשגבים', שאינם ניתנים להגשמה, או 
אפשר כלל למצוא בחיים כמות -בחיפוש אחר אלוהים חדשים, שימלאו את החלל הריק שבחייהם, ואשר אותם אי

א גם בתחום אחר, קרוב יותר ומוחשי יותר: בגילויים המידיים, היומיומיים, של 'חיוב החיים' כפשוטו, בלי שהם, אל
 . ההדגשה במקור.68-69להתנותו בשום תורה ובשום אידיאל", מגד, "שתי פרשיות", עמ' 

 .76פרידמאן, ברנר, עמ'  437
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דומה כי עמדה מעין זו מבוטאת באופן מובהק יותר על ידי דמויות אחרות בסיפורת   438קיצונית",

ברנר יחס  ם מבטאו"קדושים חילונים" שבנוגע אליה הברנרית, דמויות של "קדושים סובלים"

) שדמויותיהם מן המיצר) ואברהם מנוחין (מעבר לגבוליןאמביוולנטי. כאלה הם אליהו חזקוני (

אתיאיסטית. שניהם פתרו, כפי הנראה, את "חידת -מוארות באור מיסטי וחילוניותם רליגיוזית

ר של ברנאדם". יחסו -החיים" והצליחו (כמשה, ישו ובודהה לפניהם) להתעלות אל מדרגת ה"על

אל דמויות אלה הוא אמביוולנטי מכיוון שההתמודדויות של דמויות אלה עם העולם אינן אלא, 

לדברי בעז ערפלי, "התמודדויות אבסורדיות עם עולם אבסורדי" שאין בהן בכדי לשנות את 

  439העולם אלא רק להיטיב עם "עולמם הפנימי של יחידים".

בעולם המחולן  צדיקים נסתרים נוסח הל"ו. או של בעולם הדתי היו אלה דמויות של מקובלים

מסתורין, הם כאנשים ששבו מעולם שהוא מעבר -דמויות אלה "עומדות בפנינו כמעולפות באור

התלישות אותה חוות דמויות אלה הינה טוטאלית, הן נתלשות מעברן  440לחיים, ונעשו אחרים".

, שאיבדו עולם, בוראות לעצמן ית. הןורק מעט ממנו נודע לקורא. כך גם התחדשותן הינה טוטאל

מעין עולם שמעבר אשר בו הן מתחדשות ובו הן מנסות לסייע לאחרים בהתחדשותם. דומה 

-שבתלישותן משכו עימן דמויות אלה חוט בלתי נראה אך מוחשי המחבר בין מסתורי העבר הדתי

   441רליגיוזית.-חילונית-חסידי ובין מסתורי הרוח היהודית-קבלי

על אף שלגיבור הברנרי ברור שאין עולם שמעבר ואין מציאות אחרת מלבד  ומה כיואכן, ד

המציאות האימננטית, הרי שדמויות אלה נתפסות בעיניו כדמויות העומדות, לכאורה, על הגבול 

(שאיננו) שבין האימננטי (שהינו) והטרנסצנדנטי (שאיננו), משקפות את מאבקי גדולי העולם הדתי 

                                                             
 . ההדגשה במקור.71מגד, "שתי פרשיות", עמ'  438
 .63מסך", עמ'  ערפלי, "הרמת 439
השלמות, או לפחות, הרמז לאפשרות השלמות -. לפי סדן, אלה "דמויות160מדרש פסיכואנליטי, עמ'  סדן, 440

 .161ולדרכה", שם, עמ' 
בהקשר זה מעניינים דבריו של י. ל. פרץ שביכה את "הסרת הקסם" (על פי וובר) מן העולם ואת אובדן המסתורין  441

חילון. פרץ הביע את התחושה כי דווקא מתוך המסתורין נבעה יכולת הגילוי ודווקא שבחיים שהתרחשו עם תהליך ה
אנושי (ראו: -היה נעוץ אותו "סולם יעקב" מטאפורי המאפשר את הקשר שבין העולם האנושי והעל תוך המסתוריןב

ו מרקדים בחצרות הד, "קריסתם של 'סולמות יעקב'"): "לפנים, בשנים הטובות, היו 'שדים בעליות הגג'; לצים הי
הבתים, נשמות מעולם הדמיון היו חוטבות עצים בכל היערות; מתוך כל החורבות היו רוחות רעות קוראות 

היו מתרוצצים על  –'קוקוריקו' כטוב שבתרנגולים, ואפיקורסים ששבקו חיים, או 'אשכנזים' שנטמנו מאחורי הגדר 
ן לעצמם! [...] מה היה חסר העולם הזה, מאחר שהיה קשור גבי הגגות בצורת כלבים והיו מייללים ומבקשים תיקו

ומקושר כל כך עם העולם הבא? כל אדם היה יודע ורואה 'היכן דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי'; היה יחס וקשר גומלין 
בין השמים והארץ: חלום או מלאך או מין התערבות אחרת מצד ההשגחה הפרטית; בין השמיים והארץ היה נטוי 

שירים אחרים... הפריצים ביראו את היערות,  –על כל פנים של קורי עכביש. [...] זמנים אחרים  –לא של נייר גשר, אם 
והנשמות העלובות מעולם הדמיון אין להן היכן יחטבו עצים... אם מזדמן לפעמים כלב על הגג, הרי זה כלב פשוט, 

ו... על הדרכים הסלולות עם ציוני הדרך אין להם משוגע או בעל מרה שחורה, ואינו נובח ואינו מבקש תיקון לעצמ
לשדים שום שליטה [...] אליהו הנביא אינו מתגלה, מי יודע אם אין הוא מתגלגל במקום מן המקומות בתורת 'שכוח' 
באחד מחדרי הצינוק בסיביר או אם אין הוא יושב בירושלים ואוכל את הדיסה הדלילה הכשרה של יעבץ [...] חסל 

יק! חסל סדר פואזיה! החיים יבשים, מנוגבים מכל לחלוחית של דמיון! אמנם, לפעמים מתגלות רגליה סדר רומאנט
שולחן ובמשך הזמן אפשר שהיו עושים אותן -של אאוסאפיה במקום שדים; קצת נשמות הופכות להיות דופקי על

בקשים למשוך ולהוציא צדקנו' האחד יש לנו כמה וכמה שכאלה, המ-הכנסת; במקום 'משיח-אפילו גבאים בבית
כן, לא הרי זה כהרי זה!", פרץ, "הספרות והחיים", כל כתבי י. ל. פרץ [אבני פינה], ח, -פי-על-אותנו מן הגלות... אף

 לו.-עמ' לד
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ך, להיקרא בשם "צדיק". כך, למשל, בחילופי הדברים בין יוחנן מהרשק משום כהישן, וראויות, 

 :מעבר לגבוליןלאליהו חזקוני במחזה 

 יוחנן: [...] אין הבנה בעולם.

 אליהו: יוחנן שלי, יש בעולם למי להיות אב.

 יוחנן: אליהו! מעבר לגבולין אין צדיקים.

 442אליהו: אני אינני "צדיק"

 

, לוטה בערפל. מעבר לגבוליןרופה ללונדון, מקום ההתרחשות במחזה זרח איהגעתו של חזקוני ממ

יוחנן מהרשק, הגיבור הברנרי של המחזה, מצפה לבואו של חזקוני שסעד אותו בעבר ואינו חדל 

אישיותו  443מלדבר עליו. אולם, לפי מהרשק, הדיבור על חזקוני איננו אפשרי והוא "שותק עליו".

ורה. רואה ואינו נראה הוא עובד בתור משרת בבית ממכר המזון ית לכאשל חזקוני אפרורית וסתמ

של משפחת מהרשק ונחשף מקרוב לתהליך התפוררותה של המשפחה, התפוררות המסמלת את 

 444מצבם של תושבי הגיטו היהודי במזרח לונדון.

אולם, מצד האמת, אישיותו איננה אפרורית כלל וכלל אלא דווקא סוערת ומלאה באהבה,  

וברחמים. את יוספ'ל, בנה של רבקה העלובה אחות מהרשק בירך חזקוני בברכת תאווה ב

"קדושים תהיו"; את פני אחותו הצעירה וההרה של מהרשק ביקש להציל מחרפת הזנות או אסון 

למהרשק, שכמו פייארמן הכיר גם הוא בכך  ההפלה והציע את עצמו בתור אב לתינוק שייוולד;

האדם לשטף החיים הטבעיים ומאפשרת אותם, ביקש חזקוני רת את שה"אילוזיה" היא המחב

כי עדיפים חיי ההווה על פני האשליה העתידית ובהם דווקא  445להסביר כי "עדיפה האמת",

 אפשרית גאולת האדם:

                                                             
 .1907בשנת  המעוררנכתב בלונדון ונדפס לראשונה ב מעבר לגבולין. המחזה 824-823ברנר, כתבים, א, עמ'  442
 .744שם, עמ'  443
) הדגיש את זרותם של היהודים בלונדון 150, "ששנא את לונדון בכל לבו" (גוברין, קריאת הדורות, ד, עמ' ברנר 444

. את יהודי לונדון הממלאים בשאונם 13שייכותם אליה, ברנר, "הטפה [משנת מות הרצל]", כתבים, ג, עמ' -ואת אי
רובו ככולו  –הלילה -יום עד חצות-וםהעם" שבגיטו תיאר ברנר כך: "והעם הממלא את האולם הלז י-את "בית

-בלויים. מטונפים ומשונים. צער אשר אין כמוהו מששת ימי בראשית וגועל-מפליטי רוסיה ופולין. עדר גדול. קרועים
נפרץ", ברנר, "מעשים", כתבים, ג, -חזון לא –נפש אשר אין כמוהו בכל מקום. פנים חמרמרים וגוססים. צורה שבעה 

העם' -). "כי בבתים הסמוכים ל'בית17-18ה ראו: ברנר, "הטפה [בשנת מות הרצל]", כתבים, ג, עמ' . תיאור דומ20עמ' 
של יהודי הגיטו... ובבתים הסמוכים האלה אין כל נוי, כל תוכן, כל ענין של אדם.  הפנימייםהזה מתרוצצים חייהם 

[...] ריקות, ריקות נוראה שוררת  בבתים הסמוכים האלה אין חיים אלא שפלות, אמונות תפלות, פראות וזימה.
הקודש הרשמיים, -בבתים הסמוכים האלה! ישנו, אמנם, עדיין המספר המסוים של הסוחרים ביראת שמים, של כלי

הקדושה, -של מחזיקי הדת האופיציאליים. ואולם מהמון הבתים הסמוכים כבר נגוזו ועברו מבלי כל זכר אותם צללי
ה'יהדות'... ואולם אמונה בכל טהור אין להם... וחמלה אין בלבם, -.] דומן, דומןיעקב [..-ששכנו לפנים במשכנות

, וצורך אין לה במשיח...", הגסההנס מנוסת חרב... ומשיח אין לנפשם  אחיהם בלאורחמנות אין בעיניהם... וצרה זו 
פרטיו ודקדוקיו" החסר את . ההדגשה במקור. במזרח לונדון נוצר "גיטו לכל 24-25ברנר, "מעשים", כתבים, ג, עמ' 

 .170אירופי, ברנר, "מלונדון, מלבוב וממקומות אחרים", כתבים, ג, עמ' -האותנטיות של הגטו המזרח
 .821ברנר, כתבים, א, עמ'  445
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יוחנן: אליהו! אתה בא לשאת את מצוקת כל אחד ואחד למען יוקל לו. בדיוק בשעה 

הבה אתה עושה זאת. ואולם אני אחר הנני. ון. מאהדרושה אתה בא. לוקח עליך את העו

 איני מוכשר להרע, אבל איני יודע גם להיטיב. אין יכולת. יודע אני את סוד האילוזיה.

 אליהו: אחי יוחנן, למה האילוזיות? גדולה הכרת הדבר כמו שהוא.

 446כבר.אילוזיותיו פגומות  –יוחנן: אליהו! בלי אילוזיות אין חיים, ומי שהשיג סוד זה 

 

ובניגוד  447בתוך הוויית הנדודים היהודית, שהגיטו הלונדוני הוא אחד מביטויי השיא שלה,

לתפיסת הגאולה המשיחית היהודית שזמנה הוא העתיד, חזקוני מחייב את מקומו וזמנו שלו, את 

 ה"כאן" ואת ה"עכשיו", ומתוכם הוא מתבונן על חילופי המקום, הזמן והשלטון.

פים בהערכתם את גדולי האנושות,  משה, בודהה וישו. לדעת מהרשק, יו שותמהרשק וחזקוני ה 

שמצא כי שורש הנצרות והבודהיזם "בתאוות סוערות [...] וברוח כבדה ועמוקה ובהבנה פנימית 

תכונות שקיומן נחלש בעולם המודרני, השפעתם של גדולים אלה  448חודרת ובאהבה נאצלה",

גם בתעתועיהם  הםונים. כולם חדרו אל הסוד והיו יו קטנפסקה. לדבריו, גדולים אלה "לא ה

ובשגיאותיהם", אולם בעולם המודרני הניסיון להעניק ערך חיצוני לגילויי החיים הקטנים הינו 

עד [...] מבטלת ובולעת גם אותי גם אותך ואת -הרוח הנמשכת-מהרשק, שטען כי "רעות 449מגוחך.

ידי חזקוני כי "יובלים חולפים; משה וישוע לא  ה עלעננ 450ואת משה ואת ישוע", [כך במקור] בודה

בדומה לרועיה הגדולים של   451הנשמות".-מתו" ואבדו מכיוון ש"הטוב שבהם נכנס לאוצר

האנושות, מתגלה גם חזקוני כמי שמבקש להיטיב עם סביבתו, אולם בניגוד אליהם, שהלכו 

 452."יומי-היום הטוב המעשהבגדולות, בחר הוא "לדרך חייו את 

ונה הנועלת את המחזה הפטיר מהרשק המיואש: "יהיה אשר יהיה", ונענה על ידי חזקוני בתמ

למילים אלה  453".אהיה אשר אהיהבפסוק (שמות ג, יד) הטעון משמעות מיסטית עמוקה: "

המבטאות את נבדלותו המוחלטת של האל בתור יש קיים ומושלם העניק חזקוני מובן חילוני 

 ר את עצמו והוא המעניק לחייו, כאן ועכשיו, מובן ותכלית.א היוצמודרני לפיו האדם הו
                                                             

  שם, שם. 446
היותר רעים שבכאן מתגעגעים  לאאלה דברי מהרשק: "חיים יהודיים עצמיים הלא אין בכלל בגיטו זה [...] בכלל,  447
חולם על אמריקה. כל מי שיש לו איזו  –רוסיה ומתאנחים על רוסיה. יותר מזה: מי שאין לו תקוה לשוב לרוסיה  על

יורק. הכל מסביב כמו נודדי נצח. עומדים תמיד מוכנים לדרך. אבדון ושאול!", -אפשרות לחלום חולם על הנסיעה לניו
 לביאליק שהובאה לעיל ובה סיבת נסיעתו דווקא ללונדון.. ההדגשה במקור. והשוו לאגרתו של ברנר 802-803שם, עמ' 

  .758שם, עמ'  448
 . ההדגשה במקור.759שם, עמ'  449
 .822שם, עמ'  450
 .824-823שם, עמ'  451
 . ההדגשה במקור.431אור, תולדות הספרות העברית, ב, עמ' -בן 452
 .826ברנר, כתבים, א, עמ'  453
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הינה דמות של אדם גואל וסובל, וכמו חזקוני גם  מן המיצרגם דמותו של אברהם מנוחין בסיפור 

 454אלוה" שהינו הגיטו היהודי של מזרח לונדון אליו היגר מרוסיה.-הוא גר "בעולם משונה ללא

והנהגתו הטובה מעוררת  455לגמרי לא יוצא ירך יהודים",י!... בהופעתו דומה מנוחין ל"חשמונא

את הערצתו של המספר המשוכנע "שאדם זה [מנוחין] אינו דומה לכל, שאדם זה הוא יחיד 

וגם מהאינטליגנציה החדשה על  ,מנוחין סלד מן האידיאולוגיות השונות ששלטו בגיטו 456בתבל".

לה כ"מוץ לפני רוח". אידיאולוגיות והלכי היו א השקפותיה הניהיליסטיות וההדוניסטיות. לגביו

רוח אלה חסרים את היכולת להשפיע על המציאות. כך דחה הוא גם את תורת ה"פילוסופיה של 

, תורה בפי אנשים, שכל מהותם, לרוב מתנגדת לה". לדבריו, תורההחיים" ש"שוב אינה אלא 

רעיונות המנוגדים לטבעם  לעצמם אותם פסימיסטים וניהיליסטים מקרב האינטליגנציה מאמצים

אין באידיאולוגיות והלכי הרוח המודרניים בכדי להקל על מצוקת הקיום, פסק מנוחין,  457העצמי.

"לא הרגיליות והבאנאליות, החיים כמו שהכל חיים, מובילה אל איזה מעבר. אם דרכים 

 458ר".ל המעבומסילות, אזי, בכל אופן, אחרות, מסילות לגמרי אחרות, צריכות להיות א

בשפה רליגיוזית במובהק התווה מנוחין את אותן "דרכים ומסילות" אל אותו "המעבר" 

המסתכמות בקביעה האופטימית לפיה בפני האדם קיימת האפשרות לחיות חיים עצמיים 

ואותנטיים. "אשרי האיש אשר לא ילך בדרך מטיפים ואשר לא יעמול להצעיד את הכל בדרך אחד 

 טען מנוחין, ושרטט קווים למשנתו הקיומית: 459ת חיים אחת",חד ומדולהפוך לכל לב א

אינו רך ואינו מהדואגים לעולם.  -אמר לי אברהם מנוחין בנוגע לעצמו  -טועה אני בו,  -

הדואגים לעולם דואגים לכל העולם ורוצים, שהעולם יהיה דוקא כך כמו שהם רוצים, 

-השאר לא ישים לב. אינו גם בעל ן, ואלאין לפניו אלא מה שהוא רואה עין בעי –והוא 

-מוסר, אם כי את המלה "מוסריות" אינו ירא, ופורקי עול אינם בעיניו המובחרים שבבני

טובים, ביחוסים רצויים, הוא, אמנם, רואה את הדבר האחד,  ובמעשיםאדם [...] 

דבר  דע הואשבלעדיו אין דבר כלל... בכלל, למה לי להגדירו, וההגדרה כוזבת, לרוב. אם יו

                                                             
 (וילנה, תרס"ט). העולםנדפס לראשונה ב צרמן המי. הסיפור 1027ברנר, כתבים, ב, עמ'  454
 .1019שם, עמ'  455
 .1046שם, עמ'  456
! הן ידוע ידעתם, כי האינטליגנט גם האינטליגנטים. דומים לכך דברי ברנר: "שמעו לנו, 1049-1048שם, עמ'  457

"רשמי שעה",  כשהוא מכה על לבו ומתחרט על אינטליגנטיותו, אין הוא חדל להיות אינטליגנט בעל כרחו", ברנר,
 . ההדגשה במקור.400כתבים, ג, עמ' 

 .1049ברנר, כתבים, ב, עמ'  458
 .1048שם, עמ'  459
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על עצמו, הוא, אולי רק שני קוים ובשלילה: שאינו עלה נדף ושאינו אוהב לעמוד באמצע 

  460הדרך.

ההתעקשות להיות הוא עצמו מבלי להיסחף אחר  –עיקר החיים לפי מנוחין הוא "עיקר שלילי" 

ן זה המנותקת מן החיים הממשיים. עניי –מוסרית -דתית, מוסרית או א –השקפת עולם כוללנית 

ואם את תפיסת החיים של המספר לפיה נוכח החיים הממשיים מתבטלות ההגדרות כולן, ת

מכאן  461האדם אינו עוד טוב או רע, והנותר הוא "רק מצוקת האדם, אבדן האדם, מיצר האדם".

עשיית הטוב. מנוחין, שחייב את "המעשים הטובים", את  –עולה העיקר החיובי בחייו של מנוחין 

טל אחריות על האפשרות להביא לגאולתו, נ-לזולת מתוך הכרה ברורה באיהיטיב הנכונות  ל

שהרתה לשטרקטורוב הגוי הרוסי (אותו הוא הציל ממאסר בעבר) ועל חיי תינוק  חייהם של נערה

עזוב אותו הוא אימץ לבן. הוא נפגע בגופו כאשר הגן על התינוק מפני אביו הגוי האלים, וכשדמו 

חזקוני) לישו, הקדוש הסובל והגואל: "עור פניו הושחר. הושחר צבע (כמו  ניגר ממנו הוא דמה

פניו. דומים הם פניו עתה לדמות דיוקנו של אותו האיש בתמונתו של מורילו. כשראני, אמר: 'יה, 

לא בידי האל, : בהוויית המיצר, היא ההוויה ללא אל, אין כלל מקום לגאולה 462מן המיצר'". –יה 

 אדם".-וגם לא בידי ה"על ת אדם,לא בידי האל בדמו

 

 נוסטיקה וכפירהג. חילוניות רדיקלית: א3

, מבקש, לדברי חברו אוריאל דוידובסקי, לנקודה מסביביעקב אברמזון, הגיבור הברנרי בסיפור 

. אולם דומה כי אברמזון עצמו איננו כזה 463להעמיד תלמיד שיהיה "אפיקורס שאין לו תקנה".

סרה קביעות וביטחון ולפתחה רובץ תמיד חטא הנסיגה והחזרה רנרי חחילוניותו של הגיבור הב

אל הדת המיישנת או אל תחליפיה המודרניים. לעומתה, חילוניותם של אוריאל דוידובסקי 

) הינה חילוניות שיש בה ביטחון וקביעות, חילוניות שכול וכשלון) וחנוך חפץ (מסביב לנקודה(

רח חיים של כפירה המנוער מכל הלך רוח ת ובאויציבה המתבטאת בהשקפת עולם אגנוסטי

 ופעילות דתיים.

בולטת דמותו של אוריאל  מסביב לנקודהבין שלל הדמויות הסובבות את יעקב אברמזון ב

דוידובסקי המבוססת על דמותו של שלום אלכסנדר (סנדר) באום, חברו של ברנר מימי הומל. את 

                                                             
  . ההדגשה במקור.1060-1059שם, עמ'  460
 .1088שם, עמ'  461
 .1090שם, עמ'  462
 .418ברנר, כתבים, א, עמ'  463
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הל נזיר נבדל מהבלי העולם" וממנו הוא של או רוב זמנו בילה דוידובסקי בחדרו שעשה "רושם

לאברמזון היה דוידובסקי  464השקיף על העולם שבחוץ מתוך שתיקה שהופרה רק לעתים רחוקות.

"האחד והמיוחד שעורר בו כבוד עמוק והתקשרות עמוקה" וזאת על אף, ואולי בגלל, אהבתו של 

נותו לקחת חלק בשיח דר נכוהעשייה, והיע-דוידובסקי, שהיה "אילן סרק", לשתיקה ולאי

חברתי, שיח הקורא לפעולה שתכליתה שינוי המציאות, בו נטל אברמזון -הרעיוני ,האידיאולוגי

חלק. חינוכו של דוידובסקי, כלל לימודים בחדר ובבית ספר עברי וניסיון "להיות אכסטרן, כנהוג 

דוידובסקי לא הופנם די של אולם, חינוכו היהו 465הבתים דלי הפרנסה".-בצעירי היהודים בני בעלי

על ידו כדרך שהופנם על ידי אברמזון ואחרים שזכו לחינוך דומה ונאבקו קשה להשתחרר ממנו 

 כחלק מתהליך החילון שלהם:

שניהם גודלו וחונכו בלי כל הדרגה, שניהם היו עזובים לנפשם  –כאברמזון כדוידובסקי 

-זמן מוקדם מאד, באביבפתחו בהשואפת וכל דיסציפלינה לא ידעה מחשבתם, שניהם הת

המדרש הישן, -הקלויז נלחמה במסורת בית-נעוריהם. ורק באותן השנים, שנפשו של חניך

באותו הזמן שהתענה אברמזון והתייגע לפרוק מעליו סבל היהדות הישנה ולנתק את 

אזיקיה, היתה נשמתו של דוידובסקי, שדבר לא היה לה להשתחרר ממנו, חופשיה 

ל מבלי כל מפריע בנבכי הפילוסופיה של הגרמנים: קַאנט וֶהגל. י לצלובהחלט, עד כד

הצמצום", ודוידובסקי, -אברמזון, בהתחילו ראשית לימודי התשּבֹורת, כבר ידע את "סוד

הידיעה -הידיעה הברורה על דבר אי-עוד טרם ניתנה לו תעודת בגרותו, ידע כבר ענייני אי

 466המוחלטת.

ת המסורת היהודית שלאורה חונך, כביכול גדל אל תוך ריק דותו אדוידובסקי, שלא הפנים ביל

רעיוני. הוא לא חווה באופן אישי את התנפצות האתוס הדתי ולא היה זקוק לתחליפים רעיוניים 

וקיומיים שימלאו את החלל הריק שהותיר אחריו האתוס הדתי שנופץ, כדרך שנזקקו להם 

 אחרים, ביניהם אברמזון.
                                                             

מוק הוא לבב האומללים . דומה כי ראוי להביא כאן משהו מדבריו של ברנר על השתיקה: "ע415שם, עמ'  464
התסיסה והאודים העשנים, המתחככים ומתנפצים זה בזה, ורק לעתים -והמעונים, ורק בתחתית קרקעיתם חמרי

סביבתם, לגלות: -מאד רחוקות יתפרצו החוצה. אמנם, יש בין אלה האוהבים לשווע, אם קולם אתם, להרתיח מצולת
אוהבים, אלא שמוצאים לנכון להקל מעצמם בהטילם כל ראו, השאננים את הגיהנום שבתוכי! (ואולי אינם 

תמרורים, מתוך בוז גדול לבריות או -היגון, אלמים מתוך גאוות-מסתריהם בפני הכל...) ואולם ברובם אלה הם אלמי
. בהקשר זה 1042התחשבות גמורה את הבריות", ברנר, "מתוך פנקסי", כתבים, ד, עמ' -מתוך עיפות אחרונה ואי

פלדמן): "ניטשה אינו -בריו של ברנר על ניטשה שהועלו על הכתב במימואר מאת ר' בנימין (יהושע רדלרמעניינים ד
מדבר אל דורנו אנו. הוא מגביה את קולו יותר מדי. הוא אינו יודע את השקט שבדברים, את 'קול הדממה הדקה' 

הצועקים מעצמת הכאב. אך הבין גם  שבהם". לדברי ר' בנימין, "לכאורה יש בזה סתירה. לכאורה היה גם ברנר מן
. יעקב פיכמן כתב על ברנר כי "דברי 86את הדממה ושאף אליה", ר' בנימין, "שנתיים", קושניר (עורך), ברנר, עמ' 

נא נרים -הפולמוס שלו כלפי חוץ היו מפליאים בבטחונם [...] אחר היה קולו כלפי פנים: אנו, היודעים את ענינו, אל
  .174עבוד ונדום. נעבוד ונדום", פיכמן, סופרים בחייהם, עמ' את קולנו בכוח. נ

 .436ברנר, כתבים, א, עמ'  465
. בתוך דבריו על ביאליק תיאר ברנר יפה את חינוכו שלו ואת חינוך בני דורו, ראו: ברנר, "משדה 437-436שם, עמ'  466

 .1503-1504הספרות [על 'ההלכה והאגדה' של ביאליק]", כתבים, ד, עמ' 
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אולם,  467דוידובסקי בפסימיזם השופנהאוארי ובספקנות הניטשאנית. שו מצאמנוחה זמנית לנפ

בסופו של דבר בחר דוידובסקי במוות. ואכן, ביחסו של דוידובסקי אל אברמזון, יחס "דמות 

המשלים" אל הגיבור הברנרי, הגיע לכדי ביטויו המלא הפתרון השלילי למבוכת הקיום, הוא 

ן שטען כי "גדולה היא חידת החיים... גדולה מחידת אברמזופתרון ההתאבדות, שנדחה על ידי  

בה הגיונית ועקבית לפי דוידובסקי, יתרון המוות על החיים הוא מסקנה של מחש 468המוות".

העשייה על פני ההתרוצצות, והמכירה כי באין ידיעה אין ציווי ובאין ציווי אין -המעדיפה את אי

והמוות  –ידה מן ההליכה, השינה מן היקיצה ה, העמפעולה: "הלא תמיד טובה הישיבה מן העמיד

לפי מדרג זה ברור מדוע דוידובסקי לא הסתפק במצב הנפש של הנירוונה,  469מכל אלה ביחד".

אליו הוא הגיע ככל הנראה, ובחר במוות. בעיני דוידובסקי אין הנירוונה אלא סם או "תרופה" 

מוות -שהיא החיים עצמם. "חיי המחלה המשככת את כאבי החיים, היא אינה אלא הסחת דעת מן

 470חיים", כלומר המוות עצמו.-לא גאלו", אמר דוידובסקי והתכוון לנירוונה, "עתה קורא לי מות

) הוא אולי החילוני ביותר מבין הדמויות החיוביות בסיפורת הברנרית. לפי שכול וכשלוןחנוך חפץ (

של יחזקאל חפץ, הגיבור הברנרי  ט נסתרגרשון שקד, חנוך חפץ הוא מבחינות מסוימות אנטגוניס

של הסיפור, והוא מבטא "סיכוי אחר של קיום, שאינו מושתת על כניעה בדיעבד לאחר שכול 

ואכן, בחילוניותו של חנוך, שנבעה מהשקפת  471וכשלון אלא על בחירה הירואית מלכתחילה".

היה קיים ממד  למעשה,עולם אגנוסטית רדיקלית, והתבטאה באורח חיים חילוני ארצי, להלכה ו

הירואי. יסוד הארציות בלט מאוד בחייו של חנוך שעסק בחקלאות ובשמירה, שהיה כבד פה ונטה 

בניגוד לחנוך  472להסתגר בתוך עצמו. לא הכלל חשוב, טען חנוך, "אני הנני אצלי כל העיקר".

חפץ, כך חשב דודו המשכיל למחצה, יוסף  473התהלך את האלוהים", לאהמקראי, "חנוך זה 

ניסה להוכיח לאחיינו כי אצל היהודים "העיקר לא האמונה בעלמא, כמו אצל הגויים, היינו ש

 לדברים אלה הגיב חנוך כך:  474האלוהים".-להאמין ודי, כי אם החקירה, דעת

                                                             
על אף שבחירתו של דוידובסקי בהתאבדות מנוגדת לתורת שופנהאואר מזהה אותו בעז ערפלי בתור מי שאוחז  467

בתורתו ובמיוחד ב"פסימיזם הכולל שלו והעקרוני שלו, בהתנזרותו, בהתנערותו מן הרצון לחיות, בוויתור על 
זם ולמושגים בודהיסטיים". עוד קובע הישרדות והתעצמות, ברגש הרחמים המפעם בו [...] בזיקתו המפורשת לבודהי

ניטשאנית" בנוגע -ערפלי כי על אף שבדוידובסקי מפעם רגש החמלה ניתן לזהותו כמי ש"מממש את העמדה הסטואית
ראו: ערפלי,  לבחירה שבין החיים והמוות ובשלילתו את התשובות שנתנו הפילוסופים השונים לשאלות הקיום,

 .172-173"הרמת מסך", עמ' 
הרצון למות: "כן, עיקר שכחתי: למות אין -. באחת מאגרותיו מנה ברנר שתי סיבות לאי507נר, כתבים, א, עמ' בר 468

ואולם לי נדמה שאצלי הוא הדבר כך: ככה סבלתי, ככה עוניתי,  –רצון עיוור  –חפץ כלל. ודאי מפני שהחי חפץ לחיות 
לא הייתי... נורא הדבר!", ברנר לז. י. אנכי, חורף  חושך נצחי, אפס נצחי, כאילו –הסופות -יסורים כאלה, וסוף

 .227תרס"ג, אוריול, אגרות, עמ' 
  .419ברנר, כתבים, א, עמ'  469
 .508שם, עמ'  470
 .219שקד, "עיונים בשכול וכשלון", עמ'  471
 .1640ברנר, כתבים, ב, עמ'  472
 . ההדגשה במקור.1611שם, עמ'  473
 .1640שם, עמ'  474
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מה ההבדל? אני איני יודע כלום. אני אדם. אני חי. אין לי -אמין אינו יודע... ומ-מ-גם המ

זרעאל... גמלים... מי עשה כל זה? אתם יודעים? אלוהים... ל... ילשון. דרך משל: הגלי

משיג -מבין... כך איני מ-מבין וכך איני מ-מי אלוהים? כך איני מ-טוב... יהא אלוהים... ומ

מה עשה כך? אתם צוחקים... זה -משיג... יהא אלוהים... הוא עשה... אבל למ-וכך איני מ

ולא צריך... ולא... ואין... ואין אלוהים...  –אפשר -אפשר לדעת... טוב, יהא כך... אי-אי

-טוב, איני יודעהו, איני יודע אותו... למ –[...] אם אלוהים עשה... ועשה כך, שלא אדעהו 

מאין אני יודע שעשה? ואיזה חילוק, אם אני אומר כן או לא... -מה עשה, שלא אדע? ומ

הים או לא... הוא ישמע לי? שם אלואיזה חילוק, שאלתי... איזה חילוק, אם אני קורא ב

מה? נשלחו צרות על ראשי... ואשא -מאמין... אם כן, למ-מ-מאמין וצרות לבלתי-צרות למ

-הקודש ולשווע: רחם-מה? לפתוח את ארון-אותן... אשא לי את צרותי בלי אלוהים... מ

 475מקום!..-מ-נא?... לא זה המ

) לפיהם "באמת, הכל ומכאן ןמכאת (בתשובתו של חנוך לדודו מהדהדים דברי אובד עצו

חנוך לא  476אף שההבדל באמת אינו חשוב". -אגנוסטיקים [...] אגנוסטיקים ולא אתיאיסטים 

מצא הבדל בין המאמין התמים לבין המאמין החוקר, וביניהם לזה המודה בפשטות כי איננו יודע. 

האפשרות -באיברורה כולם אינם יודעים דבר על האל. השקפת העולם האגנוסטית, ההכרה ה

לדעת דבר מה על האל  (על עצם קיומו,  מהותו, תאריו, רצונותיו וכו'), מתבטאת למעשה באורח 

חיים של כפירה, בחילוניות ארצית המסרבת להפנות את מבטה מן המציאות האימננטית אל 

ציות  נודע הטרנסצנדנטי שעצם קיומו אינו וודאי, וזאת בין אם לשם נחמה ובין אם לשם-הלא

ומילוי תכלית. יוצאת מכאן חירותו של הכופר, עמידתו בפני עצמו ולמען עצמו בתוך ואל מול 

 העולם ונכונותו לשאת בעול קיומו האישי.

כאמור, חנוך הוא החילוני ביותר בין גיבוריו של ברנר. דווקא הוא, המגמגם והערירי, מבטא 

בטיה האמוניים, החקרניים על הי בבהירות הרבה ביותר את המרד כנגד המסורת היהודית

והמעשיים גם יחד. דווקא הוא היה מוכן ליטול את גורלו בידו מבלי להמתין לישועה ממקור 

חיצוני ומבלי לבקש רחמים על עצמו. הוא פעל כדרך ששכלו וכוחותיו אפשרו לו בתוך הזמן 

אדם לראות ם על הוהמקום שנקרו לפניו,  בארץ ישראל של תחילת המאה שעברה, זמן ומקום בה

 את עצמו כעיקר, למצוא את חשיבותו בעצמותו ולשאת את חייו בעצמו.

 
                                                             

 .1641-1640שם, עמ'  475
 .1362שם, עמ'  476
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 . דתיות אותנטית4

בעולם החילוני, באותו מרחב סקולרי ריק מאלוהים המתואר בסיפורת הברנרית, נותרו בכל זאת 

אריה  גילויים חיוביים של דתיות, בבחינת בר שבורר מן המוץ. כזאת היא דתיותם האותנטית של

), דתיות המבטאת את עצמיותם של נושאיה, שכול וכשלון) וחיים חפץ (מכאן ומכאןלפידות הזקן (

דתיות אותנטית שעיקרה לא באמונה שכלית ולא בפרקטיקה דתית  (הגם שאין היא מבטלת 

אותן) אלא בפאתוס אישי של פרט החש בקיומו של יחס מתמיד בינו ובין אלוהיו ואשר איננו 

ציאות אימננטית שאינה יונקת את חיותה מן המציאות הטרנסצנדנטית. ניתן מיין ממסוגל לד

לומר שהחילון מהותי לדתיות זו מן הבחינה שרק במרחב הסקולרי יכול הפרט להשתחרר מן 

 האתוס החברתי הדתי וליצור לעצמו מרחב בו הוא יכול לבטא את הפאתוס הדתי האישי לו.

, המבוססת על דמותו של גורדון, הינה אחת כאן ומכאןמיפור דמותו של אריה לפידות הזקן בס

לפידות, שקיים אורח חיים דתי והיה  477הדמויות החיוביות והייחודיות ביותר בסיפורת הברנרית.

בעל משפחה, חי בקרב חבריו החלוצים הצעירים ממנו בשנים וכמו היווה גשר בין העבר הגלותי 

ישראל. נוכח חייו הקשים של לפידות במציאות בארץ  הדתי ובין המציאות החלוצית החילונית

האם נתעלה הוא או  -הקשה ממילא תהה אובד עצות, הגיבור הברנרי של הסיפור: "איש זה 

התשובה לשאלתו הייתה לו ברורה: על אף הקשיים "לא  478הושפל על ידי כל מה שעבר עליו כאן?"

בהתעלותו היה  479מן הסערה".לו נה יע לאחטא אריה בשפתיו ולא נתן תיפלה באלוהים, אשר 

 לפידות למופת:

אם כך ואם כך ואריה לפידות חי כאן, בפלשתינה, את חייו הוא, חיים קשים, אבל 

מופת, חיי יחיד במינו. הוא, שהיה כבר למעלה מחמישים, היה עובד בתור -מקוריים, חיי

ב הזקן ב, בשויום מלאכה אשר לא ידעוה לא הוא ולא אבותיו [...] ולפנות ער-שכיר

"תפילת יצחק  –מעבודתו, בעת שלא היה מאריך בתפילת המנחה, אשר אהב ביחוד 

היה עוסק בתיקון דירתו ו"מתחרץ" יותר מכפי כוחותיו. כיצד  –בצאתו לשוח בשדה"! 

                                                             
לבן, "בדמות אריה לפידות הבהיר ברנר בתיאורו הריאלי את האגדה שבחיי א. ד. גורדון ולא פסח -לדברי יוסף שה 477

על חולשותיו הטבעיות. עם זאת תיאור מציאותי זה חדור הערצה לאישיותו הדגולה. אריה לפידות הוא הכוח, שעליו 
. ההדגשה במקור. גם א. ד. פרידמאן 5לבן, ברנר, עמ' -כלות כל תקוה", שהעצות כ-אובדנשען כאן הכל, שעליו נשען 

) 56עמד כל כך שה"מפקר העברי" הברנרי, אותו "איש מרתף" מבית היוצר של דוסטוייבסקי (פרידמאן, ברנר, עמ' 
ן, זה ) לא חסך את ביקורתו אפילו מ"לפידות הזק58"שבא עד ההפקרות הקרמזובית בצורתה העברית" (שם, עמ' 

הטפוס היותר יפה בכל טפוסי ברנר: את זה האיש הדגול מרבבה, את זה הגבור האמתי בין כל 'גבורי' ברנר יכבד 
זאת, יגלה גם בו את השקר הנפשי שכנגדו נלחמת ההפקרות. באהבה נפלאה במינה מתיחס -ויעריץ גם המפקר, ובכל

המרתף. הוא משבח את טהר לבו, ואפילו את -ור לאישעצות שב'מכאן מכאן' אל הזקן הזה, שהוא כלו נגוד גמ-אובד
). עוד על דמותו 62-63הוא, הכופר והמפקר, בכ"ז יוצא נגדו כשהוא משבח את הציונות" (שם, עמ'  .תפלתו הוא מוקיר

; גוברין, 87הערה  292; ברינקר, עד הסימטה הטבריינית, עמ' 40של לפידות, ראו למשל: אבן, אמנות הסיפור, עמ' 
 .475-478ת הדורות, א, עמ' קריא

  .1358ברנר, כתבים, ב, עמ'  478
 אובד עצות רומז בדבריו, כמובן, לאיוב לו ענה האל "מן הסערה (איוב לח, א). . ההדגשה במקור.1411שם, עמ'  479
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בא השינוי הגדול הזה בחיי לפידות? איך נהיה לכזה? קשה היה לברר. הרבה המקרה 

 480כרה, ולא מעט הרוח היתירה והעקשנות.גם הה עושה, הרבה ההכרח עושה, קצת

לפידות בעבודתו היווה מופת להגשמתו של אידיאל העבודה "בצורתו המשמעותית וגם המוחשית 

אולם יותר מאשר בעבודתו, לפידות היווה מופת בעצם חייו, שבין קוויהם היסודיים  481ביותר".

נר. הוא, אמנם, רגיל לדבר על ו ריזוהייתה דתיותו הייחודית. לפידות, טען אובד עצות, "אינ

אך  -לפעמים גם להטיל מרה  -התעודה החדשה, על רוח ישראל סבא, על חובת הצעירים לישוב, 

לא בתור מטיף, מדריך ומורה דרך לאחרים, כי אם בתור מייעץ ודורש טוב לאחרים, כמו 

צמי של לפידות, תוס העהיותו זר ושונה הקלה על התפרצות הפאעובדת באופן אירוני,  482לעצמו".

פאתוס דתי ייחודי, ואפשרה  לו להעניק השראה לאובד עצות שביקש גם הוא לפתח את הפאתוס 

 העצמי שלו, פאתוס חילוני ייחודי.

לפידות, טען אובד עצות, אינו מיסטיקן ואינו רציונאליסט אלא אדם המחובר לחיים בכל נימי 

 נפשו:

-גיון, הגיון מסוג יותר רם; כמובן, לא הגיוןכולו הבאמת אין הזקן מיסטי כל עיקר. הוא 

-השכל, כי אם הגיון-המשכילים בני דורו (שגם הם, אגב, זכורים לטוב!), לא הגיון

החיים, גם הרליגיוזיות שלו (אנכי בעומק נפשי -החיים, עיקר-האינסטינקט, הגיון

ו, והייתי זם" שלהמורדת לא יכולתי בשום אופן להשיג, ולא כל שכן להשלים את ה"תיאי

דע לך, גם הרליגיוזיות שלו אינה מיסטית. הוא מתפלל, אבל לא  –שב אליו כפעם בפעם) 

-בציבור ולא תפילת קבע [...] הרליגיוזיות שלו נובעת, מצד אחד, מזה שאין הכפירה

[...] אגנוסטיקים ולא  ת דעתו; הן באמת הכל אגנוסטיקיםבעיקר יכולה להניח א

ומצד שני, בעיקר, ממקור החיוניות  –באמת אינו חשוב... ההבדל אף ש –אתיאיסטים 

המיוחדה שבו [...] האיש השקט הזה הוא על פי תכונתו גיבור... גיבור בכל שעה ושעה. כל 

א משתער יחידי על האויב, והדגל בידו. זהו גרנדיוזי! [...] הוא אינו דתי והגדוד ברח וה

 483גם אינו רליגיוזי מפני המיסטיות. ת, הואהבתיו-מבערות, הוא אינו דתי מפני בעל

  

                                                             
 .1358שם, עמ'   480
דון מדבר על העבודה . את השקפתו של גורדון על העבודה תיאר ברנר כך: "א. ד. גור40אבן, אמנות הסיפור, עמ'  481

החיים, -החיים", וקורא: "אחי בני האדם, הבה ונעבוד במקדש-החיים, קדושת-החיים, הכרח-בשם החיים, צורך
 .1779למילוי צרכינו ההכרחיים ולהאדרת שם האדם!", ברנר, "ציונים, ח [ועוד קצת 'ביני לבין חמי']", כתבים, ד, עמ' 

  .1361ברנר, כתבים, ב, עמ'  482
 .1362-1361עמ'  שם, 483



117 
 

הביע הוא אובד עצות, שסלד ממיסטיקה, התייחס בחיוב לרליגיוזיות של לפידות הזקן משום ש

כדרך המיסטיקנים.  ון עצמית קיומו האימננטי, ולא חתר לאיאת עצמו באמצעותה, העצים א

 –בכפירה", השני חיובי "כופר לפידות  -לרליגיוזיות של לפידות שני מקורות: האחד שלילי 

לפידות רליגיוזי מעצם טבעו. דומה כי אובד עצות הבחין בין דתיות לרליגיוזיות: הדתיות קשורה 

לפרקטיקה הדתית ואילו הרליגיוזיות קשורה לרגש ההתפעמות ולפליאה מול סוד ההוויה. אצל 

אינו כורע ברך בפני בכך ש לפידות, זו גם זו נובעות ממקור טהור. עצמיותו של לפידות התבטאה

אלוהי החילון המודרני שלא הניח את דעתו. לדידו, הכפירה אינה נובעת מדעת יתרה ואינה 

הגיון השכל הקר לא הקפיא את לבו החם.  484מבטאת ידיעה כלשהי העדיפה על חווייתו האישית.

 ם.עצמיותו התבטאה בכך שהוא חי את חייו שלו, חיים ייחודיים ורליגיוזיים מטבע

דתיותו ביטא לפידות, בין היתר, על ידי תפילה, תפילת יחיד מקורית וספונטנית שמקום את 

 התרחשותה הוא הטבע:

הוא מתפלל, אבל לא בציבור ולא תפילת קבע [...] ואמור מה שתאמר: אני מוקיר את 

ו, תפילתו. לפני תפילה כזו גם אני יכול לכרוע על ברך ולהתפלל [...] יש לו נוסחאות משל

שו... הוא מתפלל רק כשיש לו צורך נפשי בזה. הוא, אמנם, מתעטף בטליתו, אבל את מנפ

  485טליתו הישנה גם אני אוהב... יש בה איזה דבר... יש, יש!..

  

דתיותו של לפידות הינה מסורתית ויחד עם זאת, הן בממד המעשי (פולחני) שבה והן בממד 

יחודית אותנטית. בעולם מחולן ("כל הגדוד תיות יתיאולוגי) שבה, הינה ד-ההגותי (פילוסופי

 ברח") עמידתו הדתית של לפידות היא עמידה של גיבור.

בהשפעתו הטובה של לפידות עליו קיווה אובד עצות למצוא את גאולתו ("ומי יודע, אפשר נגזרה 

ל דות, עדמות המופת של לפי ,אולם 486ישועות").-גזירה, שלפידות הוא יגאלני... שממנו אשאב כוס

של האימננטיות חסרת  487אף החיוב והחיוניות שבה, לא חילצה את אובד עצות מן "המעגל הצר"

בו את ההשראה הדרושה לסופר המעצב את עצמיותו תוך כדי  עוררה היא היותרהתכלית. לכל 

 488יצירתו הספרותית.

                                                             
 .60-42עמ'  על ההתמודדות הדתית עם הטיעון האגנוסטי, ראו: טיילור, מגוון של דתות, 484
 .1362-1361ברנר, כתבים, ב, עמ'  485
  .1366שם, עמ'  486
 .1276שם, עמ'  487
את על פי המודל האסתטי של ניטשה לחיים אותנטיים "כל אחד מאיתנו צריך להיות כמו אמן, הצר ולש ומגבש  488

העצמי שלו, וממיר את המרכיבים הגסים שבתוך אישיותו לכדי יצירה אסתטית מעודנת [...] אם אין האדם מסוגל 
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תנית שר שכלדמות נוספת הבולטת בעמידתה הדתית העצמית והייחודית, נפשית ורגשית יותר מא

ומעשית, הגם שהיא מתממשת בתוך המסגרת הדתית המסורתית בגלות באירופה ובישוב היהודי 

שכול בירושלים, היא דמותו של חיים חפץ (אביו של חנוך חפץ ודודו של יחזקאל חפץ) בסיפור 

 .וכשלון

 יה "רקבדומה ללפידות הזקן גם חיים חפץ לא חטא בשפתיו לנוכח חייו הקשים. להיפך, הוא ה

על הינצלותו מן הקטורגה הרוסית ושאר צרות, ופיו היה מלא  489מברך וחוזר ומברך 'גומל'"

בפתגמים וביטויים של צידוק הדין וביטחון באל המנהיג את עולמו בתבונה ובצדק. אמונתו של 

חפץ הינה אמונה סבילה שאיננה מעוררת לפעולה ואף לא לדיבור. בדומה לבנו השתקן, חנוך, נמנע 

ם חפץ מלקחת חלק בויכוחים הסכמטיים והדוגמטיים בענייני אמונה ודת בהם הרבו אנשי גם חיי

ירושלים. "היהדות... צדק... אהבת אדם... דין... לפנים משורת הדין... מה הם מדברים?", תהה 

חיים חפץ לעצמו. לדידו, התורה היא תורת חיים. היא אמנם תורה שמקורה הוא האל אולם 

האדם החי את חייו הארציים, הממשיים, והאדם הינו ברייה פשוטה  חות אתמטרתה להנ

   490זה הכל...". –בתכלית: "הבריות בורחים מפני הצרות ורוצים, שלהם יהיה טוב 

חפץ אינו פילוסוף ואינו תיאולוג, הוא מאמין פשוט ואמונתו פשוטה. הרהורי כפירה עולים בראשו 

שורש המהווה את האו אז מתברר לו כי האימה היא  סטיקן.לראשונה לשמע דבריו של בנו האגנו

 אמונתו שלו:ל

העמידה על פי הפחת הפחידה אותו בלא יודעים. אמונת האלוהים שלו, של חיים, כי יש 

אב בשמים המשגיח עליו, לא נתנה לו אחיזה גמורה, אחרי שראה, כי נסתרו דרכי 

ב לרשעים ורע לצדיקים; כי טו ההשגחה, כי היא משלמת טוב ומייסרת רע שלא בצדק,

ואולם אימה גדולה ונוראה היתה להישאר בלעדיה. האימה היתה גם בפני האפשרות 

להישאר בלעדיה. האימה לא נתנה גם לחשוב על זה, לא הרשתה לחשוב, שללה את 

אפשר היה לעשות -בלי אלוהים הן אים! מחשבה. בדברים כמו אלה אין חושביה-אפשרות

 491עין.-בטחון באלוהים הלא אין לנשום אף כהרף .] בליאף צעד אחד [..

                                                                                                                                                                               
הוא [...] עליו לנסות ולהתגבר על כך בהפכו קרע זה לתופעה אסתטית, ובטיפול -להתגבר על הקרע הקיומי של חייו

 .183-184בתופעה זו ברמה האמנותית", גולומב, ניטשה העברי, עמ' 
 .1550ברנר, כתבים, ב, עמ'  489
 .1639שם, עמ'  490
"הקטע מבטא את נושא האמונה במונחים אקזיסטנציאליים מובהקים [...] דברי חיים אין עניינם  .1641שם, עמ'  491

ה בכלל, אלא ביחיד [...] את דתיותו תופס ר' חיים בקטגוריות אישיות וחווייתיות [...] זוהי דתיות שאינה נובעת מהכר
שכלית, מפיתוחה של מערכת עיונית, אלא, מהכרה הנובעת מחוויית הקיום האישי ומהניסיון האישי [...] ד' נתפס 
קודם כל במונחים של השגחה אישית ופרטית, במונחים של 'גוטעניו טאטעניו' [...] זוהי אמונה הנובעת, אם להשתמש 
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אמונתו של חפץ איננה אמונה שכלית: הוא מקבל את דברי חנוך בנו האגנוסטיקן ביחס למגבלות 

נראותה של הנהגת האל -האפשרות לידיעה ביחס לאל. הוא מודה גם באי-השכל האנושי ואי

ל חיים חפץ היא אמונה שמקורה ונתו שהצודקת בעולם. האל והנהגתו נסתרים מעיני האדם. אמ

נפשי ורגשי. אמונתו באל מתנה את קיומו הפרטי. האימה הגדולה, המהווה את אחד מעיקרי 

ההגות האקזיסטנציאליסטית, הן הדתית והן החילונית, האימה הזו עצמה מונעת מחפץ כל 

א. אולם, ויקפי מחשבת כפירה, שכן בכפירה תגבר לה האימה, תבלע את הכל, והחידלון ישלוט

כאמור, אמונתו של חיים חפץ סבילה. היא אינה יוצרת ונעדרת חיות משל עצמה ולכן היא חשופה 

אפשר, אחיזה אין... החלל ריק... אבל -לספקות: "כלל לא כך... כלל לא כך... לנשום, אמנם, אי

ו של חפץ אמונת החלל אמנם "ריק" אולם  492דבר אינו ממלא אותו, אינו ממלא... אין אלוהים...".

 שמקורה היה פנימי, עמדה לו למרות הכול.

 

 "היהודי החדש" –. חילוניות טבעית 5

חילוניותו של "היהודי החדש" המתוארת אצל ברנר היא חילוניות טבעית, כמעט מובנת 

כן", המיוחד לגיבור -פי-על-חיוב החיים העולה מחילוניות זו איננו חיוב של "אף 493מאליה.

וב של פשיטא; לא חיוב של שמא כי אם חיוב של ברי. זוהי חילוניות שעיקרה חיאם  כי  494הברנרי,

איננו בשלילת העולם הישן אלא בחיוב העולם החדש; זוהי חילוניות שעיקרה אינו בריקות מתוכן 

אלוהי אלא במלאות בתוכן אנושי וביצירה אנושית; זוהי חילוניות שעיקרה חילוניות ה"יש" ולא 

 רה מילוי החלל האנושי הריק מאלוהות ולא ריקון החלל מתוכנו האלוהי., שעיקחילון ה"אין"

חילוניותו של היהודי החדש המתנער מן הגלות ומחדש את חייו על יסוד עבר לאומי מפואר ובכיוון 

עתיד פתוח ומלא אפשרויות, משורטטת בסיפורת הברנרית בשני שלבים: האחד כולל הן את 
                                                                                                                                                                               

א בגלל הראייה המפוכחת וקרת הראות באה ההכרה במינוח אקזיסטנציאליסטי, ממצוקה דתית, מצער דתי. דווק
. תפיסת הבריאה בתור 248-249הדתית שבלעדי האמונה בד' לא ייתכן קיום אישי", שניידר, עולם המסורת, עמ' 

כאוס והיותו של האל נקודת משען יחידה, עולה גם בשיר "אי" מאת זלדה: "אני דורכת על האדמה / כמו על גוף חי / 
ניה / שעמדו על גבו של לויתן / כי טעו במראה העינים. / אני דורכת על העפר / שתחתיו מדברים כאותם פליטי א

המים / מדברים שרשים / מדברות מתכות / קול המונם מחריש את אזני / מסחרר את לבי / גם האויר מתנועע ושר / 
 .192, שירי זלדה, עמ' ובגבהים מתפוצצים עולמות. / רק המחשבה על אלהים / היא אי במערבלת", זלדה

דתית ובין תורת -. דומה כי יש קשר בין "החלל הריק" של חיים חפץ ועמדתו הקיומית1641ברנר, כתבים, ב, עמ'  492
  ראו: ר' נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן קמא, סד. ,החלל הפנוי הברסלבית

ית עולה בקנה אחד עם הדגם מבין דגמי דמות היהודי החדש דומה כי דמות היהודי החדש בסיפורת הברנר 493
 .162-167יהודים חדשים, יהודים ישנים, עמ' , ניטשאני מבית מדרשו של ברדיצ'בסקי, ראו: שפירא-הוויטליסטי

כן" זה מובן על ידי אליעזר שביד כ"כתקווה הגלומה בייאוש המפוכח שאינו מרפה את הידיים אלא -פי-על-"אף 494
רציונליים החבויים מתחת לסף הכרתו של האדם כדי שיוכל להמשיך -ת אימעצים את רצון החיים ודולה ממנו כוחו

להיאבק על עתיד מעט טוב יותר במערכות היחסים שבין אדם לחברו ולחברתו", שביד, נורמות הקיום של העם 
כן' הברנרי פירושו כורח טרגי; אופטימיות מתוך אמונה בבודדים, -פי-על-. "ה'אף146היהודי בזמן החדש, עמ' 

חלוצים היחידים, תביעת גבורה נואשת, מוסרית וגופנית כאחת; העמדת הציונות על תיקון העולם של היחידים ע"י ב
כן' שלו הוא -עבודה והתערות בקרקע. 'ההערכה העצמית האמיתית' של ברנר היתה שועת ההצלה מכליון, וה'אעפ"י

 .434-435ות העברית החדשה, ב, עמ' אור, תולדות הספר-הקריאה למרד והתקוממות, לעבודה וגבורה", בן
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ודי הישן והן את מומנט ההתחדשות בעולם החילוני החדש. לם היהמומנט ההשתחררות מן העו

השני מניח השתחררות קודמת וכולל את מומנט ההתחדשות בלבד, שבהיעדר הצורך בהשתחררות 

 495מכבלי העולם הישן הופכת לטבעית ומסוגלת להתממש ביתר שלמות.

מנחם בסיפור  ותו שלאת הביטוי המובהק לדמות היהודי החדש של השלב האחד ניתן למצוא בדמ

שהתנער מעברו היהודי הגלותי והגיע להתחדשות גמורה בארץ ישראל. בהתחדשותו  שכול וכשלון

של מנחם, המתרחשת בתוך חברת ההווה המקולקלת, מסתמנת היתכנותה של חברת עתיד של 

מבלי להפוך עצמם לכאלה, כלומר חברת עתיד בה ייתכן  ,יהודים חדשים שיהיו כאלה ממילא

 496ני.שלב השה

ביטוי לדמות היהודי החדש של השלב השני ניתן למצוא באופן חלקי בדמותו של עמרם, נכדו של 

, שנולד לתוך מציאות שלמרות שניכר בה העבר הגלותי הינה מכאן ומכאןלפידות הזקן בסיפור 

מציאות ריקה יחסית בה כל צמיחה ניכרת בתור התחדשות וכל מעשה ניכר כחידוש. אמנם, 

החילונית של מנחם ועמרם מתרחשת באותו הזמן ובאותו המקום,  בארץ ישראל של דשותם התח

ימי העלייה השנייה, אולם גילם השונה  (מנחם הוא צעיר בשנות העשרים שלו ועמרם הוא ילד) 

 מעמיד אותם על שלבים שונים של התחדשותם החילונית.

שלב השני של ההתחדשות ת במדועו מהתחלההדמויות המרכיבות את חברת הנעורים בסיפור 

בניגוד לעמרם, המבלה את רוב זמנו בחברת  497החילונית העומדת בפניהם כאפשרות שלכתחילה.

סבו הזקן, התחדשותם החילונית של נערים ונערות אלה נעשית בחברותא והם היוצרים את חברת 

ו של היהודי תלוניוט בחיהעתיד החילונית בארץ ישראל. כך, לצד היסוד האינדיבידואליסטי הבול

 סוציאליסטי.-הציוני, הוא היסוד חברתי-היסוד האידיאולוגים גם החדש קיי

ניתן לומר, כדברי אניטה שפירא, כי "רק בארץ האבות, שבה חי העם היהודי בנעוריו, תתחולל 

ואכן,  498התמורה הרצויה בדמותו. רק בארץ זו יוכל לשוב ולחדש את עלומיו, כאדם וכעם".

                                                             
מומנט ההשתחררות מן העולם היהודי הישן עשוי להיות קשה ולעלות בכוחות נפש רבים, כך עולה מדבריו של  495

"כמה כוחות נפשיים איבד העלם ליליינבלום עד הרשֹותֹו לעצמו להכיר, שהפוסקים אך אנשים  ברנר על ליליינבלום:
ליטא להרה"ג מן הדורות הקודמים, כדי להבין את כל קשי הצעד -לדעת את יחס מתנגד בןאלוהים; צריך -היו ולא בני

כפירתו כאשר ישא הנזיר הקדוש והמאמין את עֹול נזירּותֹו", ברנר, "אבי -הזה! [...] איש כזה ישא את צלב
 .1221הפובליציסטיקה שלנו [על חיי מ.ל. ליליינבלום]", כתבים, ד, עמ' 

 מן המיצראה רמז ראשון לדמות היהודי החדש בסיפורת הברנרית בדמות התינוק בסיפור אניטה שפירא מצ 496
"המחבר בין המעלות הרוחניות של היהודי לבין היכולות הגופניות של הרוסי", שפירא, יהודים, ציונים ומה שביניהם, 

 .ל וכשלוןשכובנו של חנוך חפץ בסיפור . דומה כי ניתן למצוא רמז מעין זה גם בדמות 221עמ' 
"והדור החדש  מדובר, אמנם, בשלב ראשוני של התחדשות שעדיין לא ניתן לברך בו על המוגמר. לדברי ברנר: 497

אמיגרנטים.  עוד אין לו צורה מסויימה ועוד לא נמצא בו דבר טוב יוצא -ישראל הוא, באמת, דור... דור של ילדי-בארץ
 .1726"ציונים, ה [פרובלימה]", כתבים, ד, עמ' מן הכלל, אשר עליו ֵיָאמר: זה ינחמנו", ברנר, 

. במובן זה הטרימה 227. ראו גם: לוז, מקבילים נפגשים, עמ' 156שפירא, יהודים חדשים, יהודים ישנים, עמ'  498
המציאות של ימי העלייה השנייה את המציאות שלאחר קום מדינת ישראל. בהקשר זה מן הראוי להביא כאן את 
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מויותיו השונות) מופיע דווקא בסיפוריו של ברנר שמקום התרחשותם הוא ארץ דש (בדהיהודי הח

 499ישראל.

הפגום בגופו ובנפשו, מנחם,  שכול וכשלוןבניגוד גמור ליחזקאל חפץ, הגיבור הברנרי של הסיפור 

הפועל הארעי שעבד יחד עמו בשדות הקבוצה, עשה זאת "בלי התאמצות יתירה, כי אם בשובה 

יה נכון תמיד להתנדבות, לשאת בעול תוך הכרה כי העול כשלעצמו הינו רע. הוא הוא ה 500ובנחת".

 501מתוקים'". –אהב את החיים ו"פתגמו היה: 'לשדים! הדגה מבקשת לה מים עמוקים; האדם 

ממין מין זכר ו(מ הבריותגופו שלו, אל כשלעצמו היה מנחם פשוט וטבעי וכזה היה גם יחסו אל 

הסובב אותו. הוא היה מרבה להישבע בחייו ולקלל בשם השדים, הוא בע הט ואל נקבה גם יחד),

היה מפלרטט עם נערות המושבה הסמוכה, ומן האנקדוטות המפולפלות שהיה נהנה לספר עולה 

כי יחסו אל המין היה טבעי ובריא, משועשע אפילו, וכי לא הייתה לו כל נגיעה עם שאלת 

 בפרט, ואת הגיבור הברנרי בכלל.ל חפץ "הארוטיקה החולנית" שטרדה את יחזקא

במיטת חוליו בה  החיים וחיובם:בעיני יחזקאל חפץ התקבעה דמותו של מנחם כסמל לחידוש 

שכב חלם חפץ חלום ובו ביקש מנחם לנטוע בו את ה"הן" ולעקור ממנו את ה"לא". בניגוד לחפץ, 

קיום על גבולה תנסה בהטבע" וציפה נואשות לנס שמעל הטבע, מנחם לא ה-שהתייאש מ"דרך

הנה הנס!  –המדומיין של האימננטיות. הוא כולו היה נטוע באימננטיות ולדידו "ישובו של עולם 

גם בנדודיו לא היה מנחם חסר בית,  502הנה הפלא הגדול, הנה המיסטיקה הנשגבה". –בשדה אנו 

דד בין עיר קודש שנ ,פץהעולם כולו היה ביתו וברצונו ייחד לו מקום לשבות בו מנדודיו. בניגוד לח

, אקדח מנחם סייר במרחב העברי המתחדש של ארץ ישראל ,אחת (ירושלים) לשנייה (טבריה)

המסמלת יותר מכל את המהפך בחיי היהודי המגן  ,בעבודת השמירהמצא את אושרו הוא ו בידו,

                                                                                                                                                                               
ישראל, אשר נוצרה כבית הלאומי של העם היהודי, ניתן היה להיות -"רק בישראל, או בארץ אלי:דבריו של יהושע ארי

יהודי חילוני, כאשר המונח 'יהודי' מציין זהות ואזרחות מדינית, לאומית והיסטורית. ואילו המונח 'חילוני' מציין את 
ית הדתית בפרט", אריאלי, היסטוריה הזיקה כלפי דת בכלל וכלפי תחומו של החוק הדתי, ההלכה והסמכות היהוד

 .384ופוליטיקה, עמ' 
מוקדם יותר בחייו וביצירתו שלל ברנר את אפשרות קיומם של יהודים חדשים בתוך הכלל היהודי וזאת משום  499

היעדר קרקע לצמיחה ויצירה פנימית: "ועדיין יש שהקול אינו פוסק: הבו גודל ליהודים החדשים! אבל יהודים 
הם לצמוח? לאן הם הולכים? אי הטל אשר יחים? הן לא תתנו  יכוליםמה טיבם? מהיכן צמחו? מהיכן חדשים אלה 

החומר של הכלכלה המדינית -את כל אותן הכנופיות הנבהלות של סטודנטים ופועלים יהודי, אשר שבתם בתוך בארות
המה ודבר אינם רואים ואת העיקר  וכצל יתהלכו על פני אדמות, לטיפוסים של יהודים חדשים, שהרי עיוורים וקהים

לא ידעו ולא יבינו, וברושורות של שיטות נושרות מפיהם, וכל יצירה פנימית אין אתם", ברנר, "מכתבי סופר", 
. ההדגשה במקור. בהקשר זה מעניינים דבריו של ברל כצנלסון שציין את האירוניה בכך שהיהודי 140כתבים, ג, עמ' 

ה לתפוס את מלוא משמעותה של יצירתו: "אחת העדויות לכך שאנחנו, בעצם, איננו החדש שאליו יחל ברנר יתקש
מסוגלים לפי חינוכנו כאן, לפי העולם הרוחני שלנו, לחיות את השותפות היהודית האמיתית כמות שהיא. אני מתכוון 

חיים היהודיים, שחלק ישראלי לספרות עברית מקורית [...] והנוער אצלנו איננו חי אותם ה-ליחסו של הנוער הארץ
מהם אנחנו מצליחים להכיר רק דרך הספרות העברית, אם על ידי מנדלי, אם הזז או עגנון. ואני חושב שגם ברנר הוא 

יתכן שמתוך כך אומר  -ישראלי, אלא שמתוך שהתנועה אומרת 'ברנר, ברנר' ומכריחים לקרוא את זה, -זר לנער הארץ
לא מעסיק  –צעיר היהודי ביצירת ברנר, כפי שהוא הופיע בהומל או בוייטשפל הנער לעצמו שזה שייך אליו. אותו ה

 .223-224אותו והוא איננו חי כל כך את זה", כצנלסון, "מילואים", כתבים, יב, עמ' 
 .1444ברנר, כתבים, ב, עמ'  500
 .1448שם, עמ'  501
 .1508שם, עמ'  502
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 כוחותיישראל. השמירה לוקחת כוחות, אבל -: "אני הנני המאושר בכל ארץעצמו ועל אדמתועל 

 503הוכפלו, בחיי!".

בתור "מודל של מכאן ומכאן דמותו של עמרם, נכדו של לפידות הזקן, משמשת בסיפור 

ולעומת זאת הוא ניחן  505"סגולותיו של עמרם לגמרא היו קהות", 504הארצישראלי החדש".

בבריות הגוף ובבריאות הנפש. עמרם, ש"חיים בעצמותיו" ושהיה "חופשי בתנועותיו כערבי 

יה נכון למלחמה בערביי הסביבה ובציפורים שטרדו את מנוחת הפרבר (ולכלכו את ה 506ר",במדב

כתביו של אובד עצות), והיה טרוד בשאלה מדוע "לא גואלים את דמו? את דם אביו הקדוש" 

על אף שנולד בניכר, ילדותו של עמרם עברה עליו בתוככי ההוויה  507שנרצח בידי פרש ערבי.

לם בדמותו היסוד הילידי (אוטוכטוני) המחבר בין הווייתם כך התגהחלוצית בארץ ישראל ו

הטבעית של ערביי הארץ והווייתו הטבעית של העברי הקדמון איש התנ"ך. הוויית בית המדרש 

הגלותית, הפלפול התלמודי והמרטירולוגיה של צידוק הדין, הייתה רחוקה מעמרם שהווייתו 

אל, הוויה הדורשת יצירה ועשייה עבריים, רץ ישרהייתה הוויית היישוב היהודי המתחדש בא

 ואשר  נוקמת את דם בניה השפוך.

יצאו עמרם וסבו "ללקוט קוצים וברקנים" להסיק בהם  מכאן ומכאןבתמונת הסיום הידועה של 

 עמרם לוקט ולפידות עומס. אחר כך ישבו זה לצד זה:  -את התנור ולאפות בו לחם 

מה עצוב, פשוט, -חיקו של אריה לפידות, ודברמונח בראשו של עמרם הקטן עדיין היה 

מעורר חמלה, ויחד עם זה סודי, חשוב ויקר עד אין קץ היה בדביקות זו. שרידי קוצים היו 

להם לשניהם על בגדיהם הפרומים ובראשיהם [...] ויקומו שניהם ויעמדו. ואותו הסוד 

החיים עמדו הזקן -משמרתהגדול היה גם בקוציהם גם בעמידתם. על משמרתם עמדו. על 

 כלקוצים. -ההויה היתה הוית  508הקוצים. החמה זרחה כמו לפני הגשם.-והילד, נעטרי

 509נגמר. לאהחשבון עוד 

                                                             
  .1675שם, עמ'  503
 .66מ' ברטוב, אני לא הצבר המיתולוגי, ע 504
  .1437ברנר, כתבים, ב, עמ'  505
  .1415-1414שם, עמ'  506
 .1438שם, עמ'  507
) ודבר זה מסביר 16האדם" (פרידמאן, ברנר, עמ'  –פי ברנר -לדברי א. ד. פרידמאן, "מרכז כל המרכזים הוא על 508

 –היקום. לעומת זה  מדוע "בכל הסופרים העברים הצעירים ברנר הוא כמעט היחידי, שלו אין שום הרגשה מיפיו של
האדם הם, שאינם -האנושיות שלו. אכן זהו סופר יהודי טיפוסי! מה לו עשבים, מה לו שמים? בני-גדול הוא חוש

). ואכן, דומה כי ברגיל היה ברנר, כאדם וכסופר, רחוק מן הטבע וציוריו. דבר זה קיבל 15נותנים לו מנוחה" (שם, עמ' 
קא בו תואר טיול בחברתו של ברנר: "היינו הולכים לטייל בדרך למוצא. אהבתי ביטוי חריף במימואר מאת רחל קמינ

מאוד את הטיולים האלה. לפעמים היה פושט את מעילו, משתובב, זורק אבנים, רץ. פעם, כשהייתי מתלהבת מיפי 
וארץ פינטעלע, זעסט רחלע, דארט, אט דארט, אויף די בערג, אט קייקלט זיך אקליין שו דוההרים, אמר לי ביידיש: '

אמענטש, דאס איז מיר טייערער ווי אלע דיינע בערג' (את רואה רחל, שם, רחוק בין ההרים, מתגלגלת לה נקודה 
. זאת ועוד, 203"הוא חינך", קושניר (עורך), ברנר, עמ'  ,קטנה שחורה, אדם, וזה יקר לי מכל ההרים שלך)", רחל ק.
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באיחוד שבין הנכד עמרם היליד, היהודי החילוני החדש, וסבו, איש המופת, מתבטא חיוב העבר 

הקיום האנושי, לעולם ו סוד סוד הקיום היהודי, כמ 510וחיוב העתיד ובמשתמע גם חיוב ההווה.

לא יבוא על פתרונו. אולם זהו סוד גדול וחשוב ויקר: בעולם החילוני נעדר המשמעות הופך סוד זה 

 512לסוד של חמלה. 511מסוד של אימה מתוך ציפייה למשמעות,

 

בפרק לסיכום, בחלק זה של החיבור נבחנו החילון והחילוניות בחייו ובמחשבתו של ברנר. 

: תהליך החילון האישי תהליכים שונים של חילוןתוארו ונבחנו  חילוןון בלדידש הראשון, שהוק

תהליך החילון האישי של ברנר  ותהליכים של חילון המופיעים בסיפורת הברנרית. ,שחווה ברנר

אישי. תהליך זה הונע על ידי הצורך הקיומי -והתרחש על רקע ביוגרפי תהליך ארוך וקשה היה

ה, צורך שאפיין את ברנר הצעיר, שביקש לעצב מחדש את זהותו ת השכלוהאינטלקטואלי ברכיש

האישית לאחר שאיבד את האמונה באל. הדיון בתהליכי החילון המופיעים בסיפורת הברנרית 

. תיאור תהליך ארוך בחורףהתמקד בתהליך החילון שנחווה על ידי ירמיה פייארמן, גיבור הסיפור 

                                                                                                                                                                               
י, כפי שעולה מתגובתו לתיאור הארץ על ידי נחום סוקולוב: "והנה בא ישראל-ברנר, כך נראה, תיעב את הטבע הארץ

יהודה טובע כפר ערבי -. וראו זה פלא: בין הרימקרובהארץ -סוקולוב אלינו ומתחיל להדפיס ב'הצפירה' ממראות
-על כתףהדשאים, ושם באחו נאבקים הפר והמריא(?), -ב'פרחים, שדמה וקמה, חציר וגומא'; 'גדיים קופצים בגאון(!)

פלאים. האין זאת?  כמה לא רק הדור ונאה, כי אם גם מה עשיר -הגבעה ינועו ברושים כקול מים רבים' וכו' [...] פלאי
עכברים, לא כפר ערבי בנוי על -הטבע פה!  לא הרים חרוכים, אשר לא יניבו תנובה, לא גידולים דלים בשפלה, אכולי

הכלב, הנאבקות עם -יב, באדם ובהמה, לא פרות כחושות בקומתתלו וקיים על 'מזבלתו' ומפיץ קטב ודבר מסב
ברושים כקול מים -דשאים והמולת-היתושים המכסים אותם, יראה הנוסע, כי אם התאבקות פרים ומריאים וגאון

. ההדגשה במקור. אולם, 1153רבים...", ברנר, "מפקידה לפקידה [ציונים והערות על הנכתב ונשמע]", כתבים, ד, עמ' 
דומה כי נכונים דבריו של יוסף  ,ומכאן מכאןכח התיאור הקצר והרגיש של הטבע, זה המופיע בתמונת הסיום של לנו
לטבע, שדחה אותו תמיד בזרותו, באכזריותו, באדישותו לצער הבריות, הרי  [של ברנר] לבן: "בכל התנכרותו-שה

סופית על ההוויה -אה, אורי ההוויה האיןברגעי השממון הגדולים, בהתרוקן עולם מעצמו, נופלים זהרורי הברי
-האנושית המצומצמת, והתיאור המצוי, הממשי, המציאותי מתמלא איזו תוכן סמלי, איזו משמעות עמוקה", שה

ה"אמן האמיתי" כלל אינו שואל "מה טיבו של היהודי?". לדידו ברור, "לא . ואמנם, לדברי ברנר, 4לבן, ברנר, עמ' 
מורגש ראשון [...] שראשית כל טוב ואחרית כל טוב, ראשית כל ברכה ואחרית כל ברכה, היא כמושכל ראשון, כי אם כ

-ועושר-הגוף ואושר-ההכשרה להתאחד עם הטבע, עם האמונה הגדולה והחזקה הממלאה את הנפש, היא בריאות
מנו בשלושת תלוי בדעת אחרים!", ברנר, "הערכת עצ-הכוח,  העושים את האדם חסון, יפה, בטוח בעצמו ובלתי

 :צבי מפגש עם ברנר בירושלים-בן-תיארה רחל ינאית עולים אנו. בנוסף, בספרה 1241הכרכים", כתבים, ד, עמ' 
השהות בעיר דכדכה את ברנר שטען כי אין הבדל בין החיים היהודיים בירושלים לאלה שבעיירה היהודית בגולה. 

הוטב מצב רוחו. בעת שנערים ערבים יידו  ,בדרך לעין כרם ,הוא ביקש לטייל בהרים שמחוץ לעיר ועם צאתו אל הטבע
אבנים בחבורת המטיילים שב ותקף אותו דכדוך והוא טען כי כל עוד לא נגאלה פינת החמד של עין כרם אין הישוב 

צבי, אנו -בן-היהודי בירושלים שווה מאומה. את דבריו חתם: "גלות בירושלים למעלה, ונכר פה למטה", ראו: ינאית
 .88-91ולים, עמ' ע

. ההדגשה במקור. לדברי מרדכי שניר (קושניר), "חשבון עולמו הפרטי [של ברנר] 1440ברנר, כתבים, ב, עמ'  509
  .33השתרג וגדל בלי הרף", שניר, בני הדור ומוריו, עמ'  –כאלו אפשר להפריד ביניהם  –כחשבון עולמו הכללי 

על ידו, ובין תמונות  יצודונה בה משחרר עמרם את הציפורים שנאניטה שפירא קשרה בין תמונה זו ובין התמו 510
חדשה: "ראשו הקטן, המונח בחיקו של לפידות, מבטא קשר נפשי עמוק לאותה מהות -אלה אל מהות יהודית ישנה

 .219יהודית ישנה, שממנה למד לרחם על הציפור שנשבתה", שפירא, ברנר, עמ' 
. לדברי א. ד. פרידמאן, 78ות בציפייה למשמעות", שגיא, להיות יהודי, עמ' "חוויות הזרות והאימה שבקיום מעוגנ 511

גיבוריו של ברנר רואים "בכל החזיונות המעציבים השונים רק גלוי אחד של רצון אכזרי גדול הנמצא מחוץ לאדם 
ו קפריזה אכזריה. ומחוץ לעולם ומשחק ביצורי תבל ומתענג על יסוריהם. ואפילו רצון אין זה, אלא איזו גחמנות, איז

כי כל רצון הוא בעל תכלית, אבל המעשה הנעשה תחת השמש נראה להם לגבורי ברנר כמחסר כל תכלית, ובזה 
עינים. ומשום זה מתפתח אצלם מצב נפשי מיוחד במינו, מצב -שהחיים פושטים ולובשים צורה, הם רואים רק אחיזת

 .52יד אחוזי חרדה", פרידמאן, ברנר, עמ' פחד החיים, גבורי ברנר הנם תמ –נפשי חולני, והוא 
"רק הרגש הוא הכח המניע היסודי בחיי המפקר העברי, ואף חקרנותו באה מתוך נדנודי נפש ותעיות הרגשים.  512

יד בקרנותו האכזרית ורתחנותו של ברנר גם עדינות רבה ואהבה עמקה. -ולפיכך אין לנו להתפלא, כשאנו מוצאים על
-היא מוכרחת. כי אם רחמן איננו, הלא הוא בן –א אצל כל מפקר; אצל המפקר העברי שכנות כזו אפשרית הי

על "המופקר העברי", ראו גם: פרידמאן, "האדם מן המרתף או המופקר העברי". לדברי  .73רחמנים", שם, עמ' 
חיים, ליהנות החיים עמד ועליהם נלחם, נאבק על הזכות לקיים את ה בתוךהיה איש המרתף: " לאולפובסקי, ברנר 

 . ההדגשה במקור.20מאורם", ולפובסקי, קרובים בנפש, עמ' 
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האיש ולתהליכים של חילון שנחוו על ידי כמה מגיבוריה  ל ברנרזה נידון בזיקה לתהליך החילון ש

בחייו ובמחשבתו של  חילוניותהבחינת להוקדש פרק השני, האחרים של הסיפורת הברנרית. ה

עמדותיו החילוניות של ברנר האיש לצד דפוסים שונים של חילוניות ברנר. בפרק זה תוארו ונבחנו 

דיון נפרד הוקדש לבחינת חמישה טריסטיים). ם והבל(הפובליציסטיי שקיבלו ביטוי בכתביו

בבסיס החילוניות אצל ברנר, על ביטוייה  דפוסים של חילון להם ניתן ביטוי בסיפורת הברנרית.

 חילוןהשונים כהשקפת עולם וכאורח חיים, קיים יסוד אגנוסטי מובהק, וזאת כאשר ה

 ת.מולוגיה של פירוד ומקריובאפיסטבאונטולוגיה ו כיםכרו וגיבוריו, אצל ברנר והחילוניות,
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 חורבן או גאולה? –אין אדם בצלם אלוהים"  -חלק שלישי: גורדון: "באין אלוהים 

מאת יהודה איגס הנמצא בספרייה  ילקוט אהרון דויד גורדוןבצידה הפנימי של כריכת הספר 

אין כולו והמרכזית באוניברסיטת תל אביב כתב אלמוני את המשפט הבא: "גורדון שייך לעם 

אכן, הגותו של גורדון רלוונטית ליהודים דתיים וחילוניים כאחד.  513להגבילו 'כדתי או חילוני'".

ריים הגותו של גורדון , על אף תוויה היהודיים הפרטיקולויתרה מזו, כפי שהעיר אליעזר שביד

, אנושותבמהותה הינה הגות אוניברסאלית ובכך שייכת לא רק לעם היהודי כולו כי אם לכלל ה

לדעתי, להגדרתה או להגבלתה של הגות גורדון  514ואף גורדון בעצמו לא הבחין בין תחומים אלה.

בתור הגות דתית או חילונית משמעות רבה הן לבירור הפן הפרטיקולרי והן לבירור הפן 

 לי שבהגותו.אהאוניברס

איננה  ,מהלעצכשא, יה חילוניותו של ברנר מתוך הנחה כי חלקו הקודם של החיבור הוקדש לבירור

מוטלת בספק. לעומת זאת, חלק זה של החיבור יוקדש לבירור חילוניותו של גורדון בעת שעצם 

 חילוניותו מוטלת בספק. במכתב (שכנראה לא נשלח) לברנר תהה גורדון:

ומדוע זה כל כך חביבה עלי דת ישראל, חביבה עלי עד עומק נשמתי עד היום, אף 

 515אינני דתי במובן הרגיל?ר דת ועל פי שהיום אינני שומ

השאלה עליה ינסה לענות חלק זה של החיבור הינה באיזה חלק מדבריו של גורדון נמצא המפתח 

להבנת עמדותיו ביחס לדתיות ולחילוניות ולתפיסתו העצמית בעניין זה: האם ברישא, בה הצהיר 

דתי אך לא במובן הרגיל,  כי הואכי איננו שומר דת ואיננו דתי, או אולי דווקא בסיפא, ממנה עולה 

כפי שנראה להלן, גורדון איננו דתי במובן הרגיל אולם הוא גם  אורתודוכסי?-כלומר המסורתי

 516איננו חילוני במובן הרגיל.

                                                             
היחיד שלנו [של -דומים לכך דבריו של ישעיהו שפירא: "אין ליטול את גורדון במונופולין [...] אין גורדון קנין 513

שלו", שפירא, תנועת גורדוניה], אנו סוברים באמת כי הוא קנין כל העם היהודי, אחד האישים הנעלים והטובים 
 .173"גורדון וגורדוניה", עמ' 

 .10שביד, "מבוא", עמ'  514
. למכתביו של גורדון אופי מיוחד. לדברי יעקב פיכמן, "מכתבי גורדון 89גורדון, מכתב לי"ח ברנר, כתבים, ג, עמ'  515

יכמן, "מבוא", עמ' הם פרשה גדולה בחיי נפשו. דוקא במכתביו חי את מלוא חייו, שאף להביע את עצמו עד הסוף", פ
. דומה שניתן לומר על מכתביו של גורדון את שאמר משה גליקסון על מכתביו של אחד העם: "עיקר מה שהאדם 11

פועל הוא בכח אישיותו. והאישיות מתגלית לפעמים במכתב הפרטי, הסובייקטיבי, יותר משהיא  –הגדול פועל 
. מרדכי שניר (קושניר) השווה בין 164העם, עמ' -קסון, אחדמתגלית במפעל ה'אובייקטיבי', המכוון לרבים", גלי

מכיר את כתבי ברנר אין דרך. כנגד זה, למשל  שאינואגרותיהם של ברנר ושל גורדון וקבע כי: "להתחיל באגרות למי 
של קרוב, כתבי א. ד. גורדון אינם שוים לכל קורא, אך אפשר ואפשר לפתוח במכתבים מא"י [...] הרי עולמו ואפקו 
. 22גורדון נתון בהם על מילואו, כמעט, ובבהירות גדולה שאינה מצויה בכלל כתביו", שניר, בני הדור ומוריו, עמ' 

 ההדגשה במקור.
זאת בדומה לגרשם שלום שאמר: "איני קורא לעצמי חילוני. החילוניות שלי נפגמת ביסודה, בנקודת הנקודות  516

שאני בטוח באמונתי באלוהים. החילוניות שלי איננה חילונית", שלום, ידי העובדה שאני אדם דתי, מפני -שלה, על
  .51דברים בגו, עמ' 
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כמה מחוקריו של גורדון זיהו אותו כדתי ואת הגותו כהגות דתית. הבולט מבין חוקרים אלה הוא 

 517דעות דתי שעבר מדתיות מסורתית לדתיות חופשית.הוגה  אליעזר שביד שראה את גורדון בתור

גם עינת רמון, שבחנה בין היתר את ביקורת הדת של גורדון, טענה כי הגותו של גורדון "היא 

קדם להם ש. ה. ברגמן שקבע כי "בשורתו של  518פילוסופיה דתית לא אורתודוקסית מובהקת".

רים זיהו את גורדון כחילוני, ואת רים אחלעומתם, חוק 519גורדון היא בעיקרה בשורה דתית".

הגותו כהגות חילונית שלכל היותר ניתן לייחס לה סממנים רליגיוזיים. לדברי שמואל אלמוג, 

גדעון כ"ץ,  520גורדון היה דברה העיקרי של הגישה הרליגיוזית לדת בתקופת העלייה השנייה.

מנקודת מבט פילוסופית, בפרט  שניתח את החילוניות היהודית בכלל ואת החילוניות הישראלית

וכי  521רציונלית,-טען כי הגותו של גורדון היא הגות חילונית הנעוצה בעמדה וויטליסטית ואי

שלום רצבי, שהשווה בין הגותם הציונית  522"גורדון הסתלק מן המסורת בנסחו גישה רליגיוזית".

  523ונית ונטורליסטית.ות חילוהחברתית של גורדון ומרטין בובר, טען כי הגותו של גורדון היא הג

לחלק זה של החיבור ישנן, אפוא, שתי מטרות עיקריות: הראשונה, לברר האם ניתן לתפוס את 

גורדון בתור הוגה חילוני ואת הגותו בתור הגות חילונית, ואם כן אז כיצד. השנייה, לברר ולבחון 

גם התהליך בו חדל יתואר את שלל העמדות החילוניות אליהן התייחס גורדון בכתביו. בתוך כך 

גורדון מקיום מצוות העשה שביהדות והמשיך בשמירת מצוות הלא תעשה. תיאור זה, שיסתמך 

על כתביו של גורדון ועל עדויות ממקורות חיצוניים, יהווה נדבך נוסף בניסיון לחלץ ולהבין את 

 עמדותיו של גורדון ביחס לדת ולחילוניות.

הפרק הראשון עניינו בפילוסופיית הדת של גורדון,  פרקים.חלק זה של החיבור מורכב משני 

בתפיסת האלוהים שלו ובשינויים ובהתפתחויות שחלו בעמדותיו ביחס לדת ולחילוניות. פרק זה 

עוסק בעיקר בהיבט הביוגרפי ובהיבט הפילוסופי של החילון ושל החילוניות בחייו ובמחשבתו של 

ל גורדון. פרק זה עוסק בעיקר בהיבט הסוציולוגי הדות שגורדון. הפרק השני עניינו בביקורת הי

של החילון והחילוניות במחשבתו ובחייו של גורדון. דיון בביקורת האידיאולוגיות ובביקורת 

החילוניות של גורדון ייערך בחלקו הרביעי של המחקר תוך השוואה לביקורת האידיאולוגיות של 

 ברנר.

                                                             
 .323, עמ' 20-; הנ"ל, תולדות ההגות היהודית במאה ה24-21שביד, היחיד, עמ'  517
 .11רמון, חיים חדשים, עמ'  518
 .77שפירא, אור החיים, עמ' ; 284. ראו גם: שמעוני, האידיאולוגיה הציונית, עמ' 27ברגמן, "מבוא", עמ'  519
 .298אלמוג, "ערכי דת בעלייה השנייה", עמ'  520
-. בכך קדם לו גרשון ויילר שסבר כי גורדון הוא אידיאולוג ופילוסוף מן הזרם האי35כ"ץ, לעצם החילוניות, עמ'  521

 .174רציונלי, ראו: ויילר, תיאוקרטיה יהודית, עמ' 
 .107כ"ץ, לעצם החילוניות, עמ'  522
 .24צבי, אנרכיזם, עמ' ר 523
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 דתיות לחילוניות על רקע מושגי היסוד של שיטתו ון ביןגורד –. "יהודי מהדור הישן" 1פרק 

 א. דתיות וחילוניות: יסודות תיאורטיים

 . מקורה והתפתחותה של הדת1

על מנת להבין את תפיסת הדת של גורדון יש להידרש למאמרו החשוב "האדם והטבע" בו הוא 

ן, שנראה להל, כפי הציג באופן שיטתי את תפיסתו ביחס לבעיה האנתרופולוגית ופתרונה אשר

ב"האדם והטבע" כתב גורדון: "יוצא ברור, כי האדם באשר  תלויים שניהם בתפיסתו את הדת.

הוא אדם, צריך תמיד להיות בתוך הטבע; כי הטבע הוא לאדם המרגיש והמכיר ממש מה שהמים 

טבע  –לפי בועז נוימן, בדבריו אלה "גורדון פרש אונטולוגיה המבוססת על נוזלים  524הם לדג".

כים רותח ומבעבע שתהומותיו אינסופיים ואדם החווה את הטבע מתוך יחס של פעפוע. בין הטבע 

) גורדון מתאר למעשה Deleuze and Guattariלבין האדם אין גבולות. במושגים של דלז וגואטרי (

המנתקת את האדם מן  י של התשוקה. עד שמופיעה התרבות"טריטוריאל-את המומנט הדה

 525הטבע.

בעיה האנתרופולוגית היסודית לה גורדון שב ונדרש הינה בעיית ניתוקו של האדם מן כן, האו

הטבע. גורדון סבר כי תחושה קיומית של יתמות ותלישות, ושאיפה שלא ניתן לה ביטוי לשיבה אל 

הכרתי, לשאלה אותה -הטבע, הן הרקע להתהוות הדת, ואילו הדת הינה הביטוי הראשוני, הטרום

ה העולמית". השאלה העולמית ביחס לעולם הינה האם ניתן למצוא בו כוונה "השאל הוא כינה

ביחס לאדם, השאלה  אילווותכלית או שמא הוא "מקריות עיוורת, אפלה, ריקנות נוראה". 

העולמית הינה שאלה קיומית ראשונה במעלה והיא השאלה האם ניתן למצוא טעם ורעיון בקיום 

ביטויה היותר נמרץ, היותר עמוק והיותר חי" של השאלה א כי "לבסוף, גורדון מצ 526האנושי.

 527העולמית הינה "השאלה על מציאות אלהים".

                                                             
 .44גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  524
) לפיהם, בהיעדר Batailleומעניין להזכיר כאן את דבריו של ז'ורז' בטאיי ( .225נוימן, תשוקת החלוצים, עמ'  525

כמו המים בעולם כמו  ) "בעל החיים, כפי שהוא נראה לנגד עינינו, הואse transcenderהיכולת להחרגה עצמית (
 .22בתוך מים", בטאיי, תיאוריה של הדת, עמ' 

. גורדון הרחיב בדבריו לגבי השאלה העולמית מבחינת "ההתאמה 66-65גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  526
העליונה": "למה כל כך הרבה חושך, עוורון, סתירות, ערבוביה, מהומה בעולם, שיש בו כל כך הרבה אור, חכמה, 

כסל, שנאה, קטנות, שפלות, תפלות, כיעור, טומאה -שירה, יצירה? למה כל כך הרבה צער אכזרי, רשעמחשבה, 
בעולם, שיש בו כל כך הרבה רחמים, חסד, אהבה, גדולה, תפארת, קדושה? למה מושל השקר בעולם, שיסודו אמת? 

ות, הדגים, הרמשים, למה סובל האדם מהכל, ולמה סובל הכל מהאדם? למה סובלים הבהמות, החיות, העופ
כל מה שחי ובמידה שהוא חי? למה כל כך הרבה דמעות בעולם, כל כך הרבה ובצורות כל כך שונות  –השקצים 

ומשונות, שהעין כבר כהה מראותן, שהלב קהה מהרגישן? למה מוכרח כל מה שחי לסבול צער ולגרום צער, להיות 
ולשאת את עוונו,  –מוכרח הכל לחטוא, להרשיע, להתנוול טרף לחיים של אחרים ולטרוף חייהם של אחרים? למה 

למה דוקא האדם בא לידי כך  –לשאת ולשאת? למה דוקא האדם, המכיר יותר מכל חי, המרגיש יותר, המשיג יותר 
 . והשוו דברים אלה לדבריו של66להיות הטורף היותר נורא, הפרזיט היותר מכוער, החוטא היותר מנוול?", שם, עמ' 

ייטלין לגבי היעדר ההתאמה והתכלית שבעולם ללא אלוהים: "עולם בלי אלוהים אינו אלא מפלצת. אורות הלל צ
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את שורשה של הבעיה האנתרופולוגית מצא גורדון בהבדל הצורה שבין האדם בעל ההכרה היתרה 

ובין שאר בעלי החיים החסרים את ההכרה המיוחדת למין האנושי, החסרים את ה"אני" התלוי 

של התודעה העצמית. בעלי החיים מהווים חלק בלתי נפרד מן הטבע הן מצד קיומם  בקיומה

הממשי והן מצד דרגת ההתפתחות של הכרתם, שאינה מאפשרת להם להבחין בינם ובין הטבע או 

בקיום החורג מן הטבע. ההכרה היתרה בה ניחן האדם משווה למין האנושי בכלל, ולכל פרט במין 

ההכרה היתרה מאפשרת לאדם להבחין בינו ובין הטבע, שהוא חלק ממנו,  יוחדת.האנושי, צורה מ

 כך, באדם (כמין וכפרט) מתקיימת תדיר:  528ולתבוע לעצמו קיום נבדל, נצחי ומוחלט.

שאיפה לשני צדדים מתנגדים בבת אחת: מצד אחד, שאיפה הכרתית, גלויה ליחודה 

שאיפה  -רה הפרטית, ומצד שני של הצו -ומכאן לנצחיותה  -, לצמצומה המוחלט המוחלט

מוחלט עם כל ההוויה העולמית בכללה ובכל פרטיה. על  לאיחודנפשית, נעלמה וסתומה 

של ההוויה העולמית, נקרע מן  משלימותה, נקרע עצמוידי כך נקרע האדם קודם כל בתוך 

 529האחדות.

פשית הקודמת כנה הנתיאור זה שימש את גורדון על מנת להסביר את הרקע הנפשי או את "הה

 באופן זה הוא טען: 530לכל רעיון על דבר אלוהות. לכל רעיון דתי, ואפילו לכל רגש דתי".

התהווה הרקע לצמיחת הדת, התהוותה בנפש האדם אותה הרגשת התלישות והיתמות 

הקוסמית עם הכמיהה הכמוסה לשוב לאחות את הקרע, להדבק בכל העולמי, שהכינה 

ביטויה הראשון, הקודם לכל הכרה, היתה הדת. כך מית, שאת הקרקע לשאלה העול

נבראה אותה הסגולה של הטבע האנושי, ששימשה כעין מצע לרגש הדתי, שהגורמים 

                                                                                                                                                                               
ענק אובדים לריק; חמס ושוד וטרף; יונים בפרסות העיט; דם, דם ודם; צעקה -גוועים; כוכבים נופלים; כוחות

אימם; רבבות ניספים -נעתקים משדי אונים; תינוקות-רוח; בכי ויללה או דמעות נחנקות; בושת ועלבון ואין-משבר
אדם צועקים ואינם -ברזל, ארץ מחוזה וליבות אבן; זרות ויתמות ובדידות; בני-בלא משפט; אכזריות ועריצות; שמי

קץ מפרפרים בין החיים והמוות; מלחמת הכל נגד הכל; החזקים מכרסמים -נענים, בוכים ואין שומע; ברואים אין
המונים המעפילים -נצח, צימאון שאינו פוסק, המוני-אובד; רעבון-, החזקים, עדיומגרמים את החלשים, וגם הם

נצח; טוהר חולף -רגע וכאב-עולם; עונג-רגע ורע-עולמים; טוב-רגע וחושך-לעלות והם נופלים ונרמסים כתולעים; אור
הפקר וצרעת ממארת ועוול עד סוף כל הדורות; הריסה והשחתה ורציחה, חימה ו –ועד; צדק מדומה -וטומאה לעולם

כסל וכל מרעין בישין. מי ימנה ומי יספור את כל הרע וההבל והכיעור שבזה העולם, שהכל מתפעלים מ'יופיו', -ורשע
 .21מ'טובו' ומה'הארמוניה' שבו?...", צייטלין, על גבול שני עולמות, עמ' 

חס לדת שימש גם את הלל צייטלין: . הביטוי "השאלה העולמית" בי67גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  527
ידי האגואיסמוס של האדם ושאיפתו למצוא חן בעיני האלים התקיפים לבל יעשו לו -של הדת נבראה על חיצוניותה"

כיצד בירה בלא  -ידי השאלה העולמית: מי ברא כל אלה? או -נוצרה על התיאולוגיהרעה ולמען יגמלו עמו חסד. 
, מקורה בהרגשת הבלהה פנימיות פנימיותהר ראית? אבל פנימיותה של הדת, כלום עולם של הפק - מנהיג? או

. 23העולם: 'ממעמקים קראתיך'", צייטלין, על גבול שני עולמות, עמ' -והזוועה של העולם ובצעקה הגדולה אל אבי
 ההדגשה במקור.

 .70-67גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  528
 . ההדגשה במקור.71-70שם, עמ'  529
 .68שם, עמ'  530
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הממשיים הוציאוהו אל הפועל בצורה ממשית, בצורת דת שכללה בתוכה בראשונה כל 

 531מה שיכול אז האדם להשיג מן החיים והעולם.

הכרתי לשאלה העולמית הכוללת בתוכה הן את -והקדם הראשוןהדת, אם כן, הינה הביטוי 

-קיומית בדבר היות האדם קרוע מכללות ההוויה והן את השאיפה האנושית-התחושה האנושית

-קיומית לאיחוי הקרע על ידי איחודם מחדש. אולם, הדת איננה רק ביטויה הראשון והקדם

הביטוי הראשון והאחרון  ן שהיאהכרתי לשאלה העולמית אלא גם התשובה לה, וזאת מכיוו

 למימושה בפועל של אותה כמיהה כמוסה לאיחוד בין האדם ובין ההוויה.

מתיאור הרקע לצמיחת הדת עבר גורדון לתיאור שלבי ההתפתחות הקדומים של הדת, תיאור 

) של הדת, או למחקר conjectural historyהדומה לפרקים למסה שעניינה היסטוריה ניחושית (

ל הדת, וממנו עולה כי תולדות הדת ותולדות המחשבה האנושית חד הן: מציוריו לוגי שגניאו

הדמיוניים של האדם הקדמון את העצמים הסובבים אותו נולד עולם המושגים בו הוא השתמש 

בהם אלוהים. מתוך תהיותיו על היחסים שבינו ובין האלוהים, ועל  ,לשם תיאור עצמים רוחניים

נים, הוא למד להכיר את עולמו ואת עצמו, את ה"אני" שלו בתור ים השוהיחסים שבין האלוה

מהתיאור עולה גם כי קיימת זיקה הדדית  532לאומי ("אני" מסדר שני).-חלק מה"אני" הקיבוצי

כך, למשל,  533בין הדת ובין האומה, ובין שתיהן אל המקום הגיאוגרפי המסוים שבו הן נתהוו.

התפתחות הדת  534הוא הטבע של ארץ ישראל.יהודי גורדון סבר כי הטבע העצמי לעם ה

והתפתחות האומה כרוכות זו בזו ונמצאות במגמה של איחוד: איחוד הפרטים לכדי אומה 

אליליה של האומה לכדי אל אחד, יחיד ומיוחד, אל מופשט רוחני ונעלם. -אורגנית ואיחוד אלוהיה

וזאת מתוך שהיא מביאה למית, רק דת שהגיעה למדרגת השגה אחדותית שכזו עונה לשאלה העו

את "האיחוד העליון בין האדם לבין עצמו, בין אדם לחברו בן אומתו, בין אומה לחברתה, ומתוך 

בין בני האומות השונות, וכך בין האדם והטבע עם כל מה שחי והווה בו". הדת היהודית הינה  -כך 

 535בשלמות.שג בה דוגמה לדת, ואולי אף הדת היחידה, שרעיון האיחוד והייחוד הו

 

 

                                                             
 .72-71שם, עמ'  531
 .74-72שם, עמ'   532
 .75-74שם, עמ'   533
 .264הגולה", כתבים, א, עמ' -התחייה בארצות-גורדון, "עבודת 534
 .76-75גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'   535
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 . ההודאה במציאות האל2

גורדון, כאמור, סבר כי הביטוי העמוק ביותר של השאלה העולמית הוא השאלה על מציאות 

קיומית זו הוא השיב ב"הן" לו נודעת חשיבות רבה בהגותו הכללית. -האלוהים. לשאלה עולמית

חטיבה אחדותית  המהווא הינו הערובה לכך שהעולם הנברניתן לומר כי עצם קיומו של האל 

ואינסופית של חיים שהאדם כלול בה ונושא באחריות כלפיה. בתוך כך גם מוענקת משמעות 

 536לתחושות הריקנות, הקטנות והצער הכרוכות בקיום האנושי.

לדברי גורדון, האדם מבקש אחר אלוהים אולם עושה זאת בצורה שגויה, במנותק מן הטבע 

על מנת להמציא  537 ת צרופה ותלושה או לכדי האלהת עצמו.רוחניווכתוצאה מכך הוא מגיע לידי 

תשובה לשאלה על דבר מציאות האל שב גורדון ונדרש לאותה "השאלה העולמית" המכילה 

בתוכה שתי מגמות סותרות: מגמה של ניתוק עולמו הפרטי של האדם (עולם האדם) מן העולם 

. בהידרשו למגמת האיחוד הבחין ביניהםהכללי של ההוויה (הטבע), ומגמה הפוכה של איחוד 

גורדון בשני צדדים, צד גלוי וצד נעלם, הן בעולם האדם והן בטבע. מן הצד הגלוי, שהוא צדה של 

ההכרה, עולמות אלה מאוחדים, כאשר מצדו הגלוי של הטבע נמשכים מעין קווים אל צדו הגלוי 

ין ההכרה שלטת, האיחוד , בו אשל עולם האדם העומד על "האני" המכיר שבו. מן הצד הנעלם

שבין העולמות איננו פשוט. ה"אני" המכיר של האדם מודע לצד הנעלם של עולם האדם ומבקש 

להתאחד גם מצדו זה עם צדו הנעלם של הטבע. האדם מבקש אחר נקודה מרכזית נעלמת בה 

מנת את על מתרכזים קווי הטבע הנעלם ואשר יכולה להתאחד  עם צדו הנעלם של עולם האדם, וז

להביא לאיחוד מוחלט בין עולמות אלה, איחוד שיביא ליצירת "אני" אחד שלם ומוחלט. ה"אני" 

נעלמת שאחריה הוא מבקש היא נקודה חיה,  "נקודה הנדסית"הנעלם "משיג רק חיים" ואותה 

 לכן, טען גורדון: 538היא "אני" נעלם.

חלט, שכל נעלם מכל וחד בהזכותה השלימה של הנפש החיה לבקש אל חי אמנם יחיד ומי

לאל חי' [על פי תהלים מב,  –רעיון, אבל אישיות, 'אנכי' עליון: 'צמאה נפשי לאלהים 

  539ג].

                                                             
 . 63-62שכטר, גורדון, עמ'  536
ך החזרת שלו, מסתובב, מתעקל, מתפתל, אבל רק בתוך חומותיו, בתו –האדם "מבקש את האלוהים. מבקש  537

ותופס 'חומר' בידיו. פעם הוא מבקש אלוהים בשמים, ופעם עושה  –מסתבך. פונה לימין ואוסף 'רוח' בחופניו, לשמאל 
 .196עצמו אלוהים על האדמה", גורדון, "הקונגרס", כתבים, א, עמ' 

 . 77גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  538
 שם, שם. 539
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במשפט רב משמעות זה זיהה גורדון את אותה "נקודה הנדסית חיה" של ההוויה גם בתור "שכל 

ם "שהנפש כל נעלנעלם" וגם כאישיות, כפרסונה. אולם, מצד האמת, לא ניתן לזהות את אותו ש

אני" הם -המבקשת קוראה לו עצם ההוויה, אלהים", עם "אני" כלשהו שהרי "אני" ו"לא

ההכרה המחפשת אחר "שכל נעלם מכל  540ממושגיה של ההכרה ואילו אותו "נעלם מבוקש" איננו.

היא המביאה לידי גילוי את הנעלם שבנפש -רעיון" נתקלת בסתירה מהותית, שהרי ההכרה היא

שכן לה כשלעצמה די במה שגלוי לה. בנוסף, הנחת קיומו של  ,יא זקוקה לגילויובלי שהוזאת מ

עולם נעלם מהווה איום על שלטונה היחיד של ההכרה. כאשר ההכרה מתגוננת מפני הנעלם 

  541העולמי".-ומבצרת את תחומה כתחום יחיד הולך ומעמיק אותו "הקרע האנושי

כרה, עם כוחות ההוכחה וההיגיון שלה, תקיפה מן זה שההאולם, בזה שהגלוי תקיף מן הנעלם, וב

הנפש החיה אין משום ביטול לתביעתה של האחרונה, שהינה "תבענית קשה מכל בעלי חובות", 

סוף. הנפש החיה: "מבקשת חיים בצלם -וממשיכה לבקש קשר פנימי של חיים בינה ובין האין

 542אלהים והיא שואלת: היש אלהים אם אין?".

 .החיה מאלצת את ההכרה לדון בעצמה, ובכליה שלה, בשאלה שאינה מתחומה ל הנפשתביעתה ש

מסתבכת "בקורי עכביש של מטפיסיקה", או עונה בשלילה לשאלה לה הנפש החיה עונה ההכרה 

זאת מכיוון שמושגי ה"יש" וה"אין" הינם מושגים מתחומה של ההכרה וניתן להחילם  543בחיוב.

נמצא בתחומה של ההכרה. אולם השאלה ביחס לנעלם חורגת וויה האך ורק על צדה הגלוי של הה

מגבולות ההכרה מכיוון שלגביה לא ניתן להשתמש במושגי ה"יש" וה"אין" הנתונים בסד צורותיה 

של ההכרה, שהחשובות מביניהן הן צורות ה"זמן" וה"מקום". אמנם, בשלילת תאריו של אלוהים 

אולם נשמר השימוש שלא כדין במושגי ה"יש"  ,להכרהישנה הודאה בכך שאלוהים איננו מושג 

וה"אין". שאלת ההכרה על החורג מתחומה הינה אבסורד מבחינת צורתה  (השימוש במושגי 

ה"יש" וה"אין" ביחס למה שאינו בגדר "יש" ו"אין") אולם לא מבחינת עצמה. זאת מכיוון 

יים, שלאחר ההכרה" ם הממששההכרה "מתווכת בין החיים הנפשיים שלפני ההכרה ובין החיי

כמו גם "בין העולם הגדול שלפני ההכרה ובין עולמו של האדם שלאחרי ההכרה", ובשאלה על 

  544אלוהים היא מבקשת נקודה שתאיר לה עצמה ולשני הצדדים שהיא מתווכת ביניהם.

                                                             
 ם, שם.ש 540
 .78שם, עמ'  541
 שם, שם. 542
 .79שם, עמ'  543
 .81-79שם, עמ'  544
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זוהי למעשה שאלה אפיסטמולוגית, שאלה על מה שניתן, או לא ניתן, להכרה להשיג. ההכרה 

חר "מעין נקודה הנדסית, שאין בה תפיסה כלל", ושואלת "על יסודו של עולם, על יסודו בקשת אמ

של כל מה שהיא מכירה ומשכילה, אם הוא יסוד שכלי או יסוד עוור, היא שואלת: אותה ההוויה 

שאני משיגה אותה מצדה הגלוי, יש לה תכונה של יצירה מושכלת, מכוונת בדעת ובחכמה או 

ין ההכרה יכולה להשיב על שאלה זו ולכן היא שואלת על קיומו של "שכל עצמה אלא?". מצד 

נעלם" המשיג את מה שאין בידה להשיג. כלומר, ההכרה שואלת האם ישנה דרך השגה אחרת, 

  545נוספת על שלה.

אולם, בכוחה של ההכרה לחייב או לשלול מציאות בזמן ובמקום, ואילו על מנת לחייב או לשלול 

ל נעלם יש להניח כי קיים יסוד קוסמי, שכלי או עיוור, הנעלם מן ההכרה. מכאן של שכ את קיומו

עולה ששאלתה של ההכרה (שבכוחה לחייב מציאות אך לא לשלול מציאות) על מציאותו של 

 546של מציאותו. אפשרותה ההגיוניתמציאותו אלא על  עצםאלוהים איננה שאלה על 

ושא (או דבר) שמחוץ לגדרי השגתה כאשר תאריו הכרה נמה") מסמנת ה-במושג "מה" (או "דבר

או מושאיו של אותו נושא אינם ניתנים לסימון במושגיה. מקוריותו של גורדון כהוגה דעות 

מתבטאת כאן בהמציאו מושג חדש הבא לתת מענה לבלבול המושגי שבין הוויה סתם ובין הוויה 

פועל "מהה" שהוראתו היא הוויה הזירת "מה" שימש את גורדון לג הניתנת להשגת ההכרה. השם

באופן שאיננו מושג בהכרה, כלומר הוויה שאינה "יש" אך גם אינה "אין". מכאן ניסוחה החדש 

 547וההגיוני של השאלה על דבר מציאות אלוהים בצורה: "המוהה אלוהים?".

ור לם עיואו נע ,כאמור, שאלת הכרה על יסודו הנעלם של העולם מניחה שכל נעלם (יסוד שכלי)

ההכרה לבחור את ההנחה ההגיונית ביותר והקרובה ביותר אל החיים. ההגיונית  ועל ,(יסוד עיוור)

מבין השתיים, טען גורדון, הינה ההנחה על דבר שכל נעלם מכיוון שהיא אינה סותרת את חוקיה 

                                                             
 .81שם, עמ'  545
מהלך דומה אף כי לא זהה לזה של גורדון, המסתיים באמונה נעדרת הוכחה באל, ובחוסר אימוץ של  .82שם, עמ'  546

אוכל להבין את לדוסטוייבסקי: "כיצד  האחים קרמזובהעולם אותו הוא ברא, מתבצע על ידי איוון קרמזוב ב
האלוהות? בענווה אני מודה, שאין בי כל כשרונות לפתרון שאלות כאלה, שכלי אוקלידי, ארצי, וכיצד נוכל לפתור 
עניינים שהם לא מהעולם הזה. וגם לך, אליושה ידידי, אני מייעץ לא לחשוב על כך לעולם, ובייחוד על האלוהים: 

למות שכל שנוצר להבין שלושה ממדים בלבד. ובכן, מקבל אני את האם ישנו או איננו? כל אלו שאלות שאינן הו
האלוהים, ברצון, ויתירה מזו, מקבל אני גם את חכמתו העליונה ואת מטרתו, שאינן ידועות לנו, אני מאמין בסדר, 

ם, במשמעות החיים, אני מאמין בהרמוניה הנצחית שכולנו נתמזג בה כביכול, אני מאמין בדיבור שאליו חותר העול
דיבור 'הנוטה לאלוהים' והוא עצמו אלוהים [...] ובכן, תאר לעצמך, שבחשבון סופי איני מקבל את עולמו של אלוהים, 
ואף שידוע לי שהוא קיים, אני שולל אותו. לא את האלוהים איני מקבל, הבן אותי, את העולם שיצר, את עולמו של 

. קרמזוב, כמו גורדון, מבין כי אין 234, האחים קרמזוב, עמ' אלוהים, איני מקבל, ולא אסכים לקבל", דוסטוייבסקי
ב"הכרה" בכדי לענות לשאלה על דבר מציאות האל. אולם שלא כמו גורדון, הוא איננו מגיע לחיוב האל בכוחו שלו 

הכרתי הקיים בו עצמו, אלא שואב את אמונותיו מן החוץ, מן הסביבה -ומתוך עצמו, על ידי הפנייה אל הממד הלא
הפרבוסלבית בה הוא חי. בנוסף, כפי שנראה בהמשך, גורדון הפנאנתיאיסט שימר, אמנם, את ההבחנה בין האל ובין 
העולם אך הדגיש את הבחינה האימננטית של האלוהות, זו המתגלה בעולם. קרמזוב לעומתו, מכיר רק בממד 

 קבל את האל ודוחה את העולם.הטרנסצנדנטי של האלוהות, מפריד בין האל ובין העולם אותו הוא ברא, מ
 .83-82גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  547
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טא של ההכרה ואינה מערערת את עולמה הנגלה. ויתרה מזאת, טען גורדון, גם האתיאיזם מב

 548נה באלוהים, בנעלם שאינו מושג להכרה, אלא שהוא נעלם עיוור, אלוהים עיוור.אמו

כך, בין אם נניח כי החוקיות מקורה בצורות ההכרה ובין אם נניח כי מקורה בטבע, הנחות 

שבלעדיהן אין ההכרה יכולה לפעול בעולמה הנגלה, לא ניתן להניח כי העולם מצד עצמו, מצד 

ההכרה משיגה חוקיות ואינה משיגה חוקיות מקרית. מתוך כך עולה כי  קריות.מהווה מחוקיותו, 

שעל אף שאין בכוחה להשיגו יש בכוחה להשכילו, והיא  ,ההנחה על דבר שכל נעלם קרובה להכרה

קרובה אל הנפש החיה שלדידה "תעלומה עליונה זו כשהיא לעצמה היא ההוכחה היותר נמרצה על 

  549חכמה עליונה".

יאותו של אלוהים לעולם תישאר בלתי פתורה מצד ההכרה בעוד שמצדה של גבי מצהשאלה ל

הנפש החיה שאלה זו נענית בחיוב עליו לא ניתן לערער. במאמר "חשבוננו עם עצמנו" סיכם גורדון 

 את הדברים כך: 

חוקרים או מתווכחים על דבר אלהים, אם יש אלהים או אין אלהים, ואין רואים, כי 

כל הנעלם, אינו דבר שבהכרה, כי אם דבר שביחס נפשי. היחס מת, השאלהים, אל א

הינה ההשגה שיש לאדם באלהים [...] יותר לא ישיג האדם, ומה  -הנפשי העמוק, התהומי 

 550אין זה אלהים. -שהוא משיג יותר 

כך, ההודאה במציאותו של אלוהים מתבצעת על ידי גורדון בעזרת מהלך מורכב הכולל מסקנה 

ת והנחה מסתברת היטב התואמת הן את השכל הצרוף והן את הנפש החיה הגיונישכלית 

והמרגשת. ודאות קיומו של האל מושגת, יותר מכל, מעצם קיומו של יחס נפשי אליו ואל העולם. 

 ראוי לציין כי לשאלת קיומו של האל השלכות ברורות לגבי שאלת הדת:

ת מרכז עיונם בנושא ראות אהעוסקים בבירור מהותה של הדת רגילים, למשל, ל

האובייקטיבי של הדת: מתוך חיובה של מציאות אלהים הם רואים את חיובה של הדת, 

ומתוך שלילת המציאות האלהית מסתברת להם גם שלילת הדת. ומאחר שאת מציאות 

                                                             
 .83שם, עמ'  548
 .84שם, עמ'  549
. דומים לכך דברים שכתב גורדון באחת מרשימותיו: 353-352גורדון, "חשבוננו עם עצמנו", כתבים, א, עמ'  550

ראה, עומק תהום, נפשיות בצלם אלוהים! ואולי איזו גדלות לאין סוף, גדלות נו -"בקשת שכל נעלם, בקשת אלוהים 
מצוא ימצא. כי לא בהכרה, לא באי יכלתה של זו להשיג  –אפשר לאמור, כי כאשר ידע האדם לבקש את אלוהים 

תליא מלתא, כי אם בנפש: באין עוד בנפש האדם די מרחב להיות מקומו של עולם, אין עוד בחיי האדם די עומק 
ם; אין עוד בנפש האדם אותו הרגש היחידי הכולל הכל, אותו הרגש הנעלם מכל הכרה להיותם חיים בצלם אלוהי

ומכל הרגשה והמאיר את כל עולמה של ההכרה וההרגשה, המאיר את כל עולמו של האדם באור עליון; אין עוד אותו 
הורים והגיונות", יחס האדם אל עצמו, שהוא בבחינת גילוי 'השכל הנעלם', בבחינת גילוי אלוהים", גורדון, "הר

 .200כתבים, ג, עמ' 
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האלהות אין לחייב ואין לשלול בכוח ההכרה, נמצא, כי הדת היא מן דבר תלוי על בלימה 

 551לו שחר.שאין  או פשוט דבר

 –כך, לפי גורדון, יש להבחין בין השאלה לגבי קיומו של האל ובין השאלה לגבי מהותה של הדת 

 שאלות הנבדלות זו מזו על אף שהן קשורות זו בזו.

 

 . מושגי יסוד: "הכרה" ו"חוויה"; "צמצום" ו"התפשטות"3

רה כמה ממושגי יג בקצעל מנת להמשיך את הדיון בתפיסת הדת של גורדון יש להקדים ולהצ

האונטולוגית. הדיון על תפיסתו היסוד של שיטתו העומדים בבסיס תפיסתו האפיסטמולוגית ו

מציאותו של אלוהים הראה כי מלבד ההשגה מצד ההכרה קיימת השגה נוספת, השגה מצד 

 החיים, ואותה כינה גורדון בשם "חוויה". כך, לפי גורדון, קיימות שתי דרכי השגה אנושית:

   552" ו"חוויה"."הכרה

ה"הכרה" היא הכוח האנליטי, הממשיג והמנתח, שבעזרתו האדם מכיר וממשיג את עצמו ואת 

הסובב אותו בעולמו. ה"הכרה" היא גם הכוח המבדיל בין האדם המשיג ובין מושאי השגתו, בהם 

ה מצד הוא עצמו, כאשר היחס בינה ובין מושאי השגתה הינו יחס חיצוני. כיוון שכך, ההשג

 ה"הכרה" חסרה את הוודאות החיונית לגבי מושאיה המושגת, לפי גורדון, בדרך אינטואיטיבית:

האדם, בעל ההכרה, בבואו לשאול על העולם והחיים, אינו מוצא אלא ודאות אחת 

החיים. ודאות יותר מוחלטת אין ברשותו. יודע הוא בהחלט, כי הוא חי וכי  -מוחלטת 

הכל. כאילו תאמר: הוויתו הפרטית של כל פרט שהוא משיג חי את הכל חי עמו או כי הוא 

היא חלק מחייו, או כאילו חייו הם חלק מהוויתו הכללית של הכל הכולל את כל מה 

שהוא משיג. הן בעצם אין האדם משיג הוויה אלא בבחינת חיים, כלומר אין הוויתו של 

 -נת נפש הוויתית ו בבחיכאיל -דבר מושגה לו השגה שלמה וחיה אלא בבחינת תוכן 

, חיצונימהווה לצורתו, מוליד את הצורה. כאילו בין הדבר המושג והמשיג יש לא רק יחס 

                                                             
 .112גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  551
הדיון במושגים "הכרה" ו"חוויה" מופיע דווקא כאן בהתאמה להופעת מושגים אלה אצל גורדון: המאמר "האדם  552

, 1913רגע" בשנת , השני פורסם בשם "הנצח וה1909והטבע" נכתב בשלושה חלקים: הראשון פורסם בשם זה בשנת 
ואילו החלק השלישי נמצא בעזבונו של גורדון תחת הכותרת "האדם והטבע פרק ג". בעוד שהמושג "הכרה" מופיע 
כבר בחלקיו הראשונים של "האדם והטבע" הרי שהמושג "חוויה" מופיע רק בכתבים שלא פורסמו בחייו של גורדון. 

; רצבי, 101-119גותו של גורדון ראו למשל: שביד, היחיד, עמ' לדיון מפורט וביקורתי על ה"הכרה" וה"חוויה" בה
 .41-51דיין, יחיד, אומה ואנושות, עמ' -; שטרסברג186-209אנרכיזם, עמ' 
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, בין עצמותו של המשיג. וזה בעצם יסוד פנימי, כי אם יחס ההכרההיחס שבין הדבר ובין 

 553, ההשגה מצד כלליותו של הדבר ולא מצד הפרטים וכיולם, החיים שבהשגה.ההשגה

בין המשיג למושג מתקיימים שני סוגים של יחסים: יחס חיצוני ויחס פנימי. היחס  ר,לומ רוצה

ה"חוויה" היא הכוח הממצע בין  554הפנימי בין המשיג למושג מתקיים על ידי ה"חוויה".

ה"הכרה" של הפרט ובין כלל ההוויה. היא ניזונה מן ההוויה ובעצמה מזינה את ה"הכרה" 

ית המבדילה בינו ובין ההוויה. ה"הכרה" אינה אלא "חלק" ו העצמהמעניקה לפרט את מודעות

בעוד ה"חוויה" היא "הכל" וקיימת ביניהן אחדות אונטולוגית. הן אמנם נבדלות בתפקידיהן אך 

מזינות, מפרנסות, מעצבות ומשלימות זו את זו: "ההכרה משיגה את ההבדלה, את צמצום הכל 

חלק; בעוד שהחוויה -ולמסור את ההוויה חלקלשקול בפרטים וצירופם לכללים; היא מאפשרת 

 555משיגה את הכלליות, האחדות והעצמות של ההוויה, בלי לחלק, לנתח ולפרט אותה".

לפי גורדון, כבר בראשית קיומו של המין האנושי נתגלה באדם קלקול אפיסטמולוגי שבעטיו חל 

, ובין סרי והרגש האסתטיגש המוהרגש הדתי, הר: לושת הרגשות האנושיים היסודייםפירוד בין ש

ה"הכרה" וה"חוויה". ההשגה מצד ה"חוויה" הוזנחה לטובת ההשגה : שתי דרכי ההשגה האנושית

מצד ה"הכרה" ופעילות הגומלין התקינה ביניהן הופרעה. קלקול אפיסטמולוגי מתמשך זה פגם 

פיזית" -ות פסיכבחיים הראויים לאדם המהווה, על פי גורדון, "אחדות אורגנית" או "אחדו

  556המשקפת את אחדות הבריאה כולה.

מבין תוצאותיו השונות של הקלקול האמור הדגיש גורדון שלוש תוצאות בייחוד: הקלקול 

הראשון נוגע ל"הכרה". בראשוניות שקנתה לעצמה ה"הכרה", יוצרת הצורות, על פני ה"חוויה", 

רסני שביטויו היא "הנטייה יוון הבה טמון התוכן המבקש להתגלות, גרמה ה"הכרה" להיפוך כ

להשליט בחיים את הצורה על התוכן, לבקש את אור החיים לא מתוך התוכן אל הצורה, כי אם מן 

                                                             
על מנת להסביר את האחדות השוררת בין  . ההדגשה במקור.86-85גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  553

ן השתמש גורדון בשני משלים, משל "השמן למאור" ומשל "הראי": ה"הכרה" ובין ה"חוויה" הנבדלות בתפקידיה
הסופי, שופעת לתוך נפשו של האדם, לתוך הרגשתו והכרתו משני צדדים: מאותו הצד, -"ההוויה העולמית, הטבע אין

שהוא מרגיש ומכיר אותה, ומאותו הצד, שהיא אינה מוכרת ואינה מורגשת לו, אלא שהוא חי אותה; כאילו תאמר: 
צד פניו של הראי, מצידו השקוף שכל הבריאה כולה משתקפת בו, שכל ההוויה העולמית באה בו לידי גילוי בצורות מ

ידועות, ומצד אחוריו של הראי, מצידו האטום, שאותה הוויה גופה אוטמת אותו על ידי עצמה ועושה אותו על ידי כך 
מכשיריהם אינם אלא הזכוכית, אשר כל ערכה הוא לראי שקוף, בעוד שהגוף וכליו, כלי ההרגשה וההכרה עם כל 

בזכותה, בבהירותה, בסגולתה להיות ראי שקוף. או כאילו תאמר: מצד ההרגשה וההכרה שופע האור, המתעורר על 
השמן למאור, המפרנס את הלהבה לפי צורך פרנסתה  –ידי הלהבה, ומצד החיים הבלתי מוכרים והבלתי מורגשים 

קיבול לקבל אל תוכה ולהוליד התחברותם -וההכרה הם המנורה, שאינה אלא מכונה עם ביתבעוד אשר כלי ההרגשה 
 .43של שני הזרמים, הנובעים משני הצדדים", שם, עמ' 

על משקל הוויה. המושג חוויה מקביל, מצד אחד, במובן עצם  חוויה"ובאין ברירה, אתרשה לחדש שם בצורת  554
ו את עצם המציאות, ומצד שני, במובן כוח השגה הוא מקביל למושג 'הכרה'. החיים, למושג הוויה, שאנחנו מבינים ב

המושג חוויה כאילו עומד באמצע, בין המושג 'הוויה' ובין המושג 'הכרה', בין על פי היקפו הקוסמי (וגם ההגיוני) 
 במקור. . ההדגשה 87הממוצע ובין במובן היות החוויה הכוח המתווך בין ההוויה ובין ההכרה", שם, עמ' 

 .44-43דיין, יחיד, אומה ואנושות, עמ' -שטרסברג 555
 .29-28שם, עמ'  556
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הקלקול השני נוגע ב"חוויה" שנדחקה מפני ה"הכרה", הצטמצמה וכוחה  557הצורה אל התוכן".

עכרת". עבה ונתש. ה"חוויה", באין לה מקום להתפשט, "הולכת ומתכווצת ומצטמצמת, מת

כוחות ה"חוויה" שנועדו בתיקונם לשמש את האינסטינקטים הגבוהים והנמוכים של האדם 

 558"נהפכו לתאוות שפלות, במידה כזו, שאין כדוגמתן ביתר בעלי החיים", לניהיליזם ולהדוניזם.

הקלקול השלישי נוגע גם הוא ב"חוויה", שנקרעה מן ההוויה הכללית ונקרעה גם "בתוך עצמה. 

האנושית נתבקעה לשנים. האדם התחיל לראות ולהרגיש בחייו שני חלקים שאינם  החוויה

מתאחים, חיי גוף וחיי נפש, חיי חומר וחיי רוח, חיים אגואיסטיים וחיים אלטרואיסטיים, חיי 

 559והכל בתוך החיים המצומצמים, הקרועים מחיי העולם!". –יחיד וחיי כלל 

למעשה בעיה אפיסטמולוגית שפתרונה אפיסטמולוגי. על  ת הינההנה כי כן, הבעיה האנתרופולוגי

האדם לשוב ולהשיג בעזרת שתי דרכי ההשגה העומדות לרשותו, מתוך איזון נכון וסינתזה שלמה 

אל החיים השלמים. כל זה ייעשה  כלומר ,בין ה"הכרה" ובין ה"חוויה", ותוך כדי חזרה אל הטבע

לא מתוך מגמה של התעלות והתקדמות המאפיינת טיבי אלא על ידי חזרה למצב היסטורי פרימי

את האדם ואת הטבע במהותם. תיקון זה והקריאה אליו מהווים, לדעתי, את המניע העיקרי 

לפעילותו של גורדון, בתור "פועל מובהק וסופר ארעי" כפי שכינה אותו ברנר, בארץ ישראל של 

  560תקופת העלייה השנייה.

ניות הינה תוצאתו האחרונה של הכשל האפיסטמולוגי שבעטיו שהחילוגורדון סבר  ניתן לומר כי

מעדיפה האנושות את השגת ה"הכרה" על פני השגת ה"חוויה", כשל היוצר חיץ בין האדם ובין 

הטבע, בין האדם לאומה ובין אומה לאומה. תוצאותיו של הכשל מהוות את הבסיס הקיומי 

 יקריים. ניו העלעולם המודרני שהחילוניות היא אחד ממאפיי

את החיים לאורה של ה"הכרה" המנותקת מן ה"חוויה" תפס גורדון כחיים של "צמצום". למושג 

הצמצום בהגותו של גורדון ישנם שני מובנים. לפי המובן האחד, הצמצום הוא ריכוז והבלטה 

במשמעותם החיובית. לפי המובן השני, הצמצום הוא הסתגרות ופירוד במשמעותם השלילית. 

שני של הצמצום הוא השכיח יותר בהגותו של גורדון והוא המאפיין את החיים לאורה של מובן הה

ה"הכרה", כאשר האדם מנותק מן הטבע ומצטמצם בתוך עצמו כבתוך "שריון צב". החיים 

המצומצמים הם חיים מכאניים, מלאכותיים ומוגבלים, בהם האדם אינו מסוגל להביא לידי גילוי 

                                                             
 .106גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  557
 .107שם, עמ'  558
 .108-107שם, עמ'  559
 .585ג, עמ'  ברנר, "על העיקר שאיננו", כתבים, 560
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גרוע, החיים המצומצמים הם חיים של כניעה יותר יחודית. במקרה הותו היוביטוי את אישי

לתאוות שפלות וליצרים נמוכים. מול מושג הצמצום העמיד גורדון את מושג ה"התפשטות", ומול 

החיים המצומצמים הוא העמיד אידיאל של חיים לאורה של ה"חוויה" שהינם חיים של 

ל הטבע, משפיע עליו ומושפע ממנו, מבלי חובר אהתפשטות. האדם החי חיים של התפשטות מ

  561שעצמיותו תקופח ומבלי שיתבטל בכלליות.

 ,, המתגלה בכל דבר וענייןנפשי יחסהצמצום וההתפשטות הינם, למעשה, אופנים שונים של 

כך, למשל, בעניין היצירה בכלל  ומתבטא במוסר האנושי. הווה נקודת מוצא לפעילות האנושיתמה

 שני מינים של יצירה: ן בין הבחין גורדו

יצירה של צמצום הקשורה במאוייו המצומצמים של ה'אני' הפרטי, ויצירה של התפשטות 

סוף. ההבדל הוא לא כל כך בעצם היצירה כמו ביחס -שאין לפניה צמצום, כי יש לפניה אין

הנפשי של היוצר אל החיים והעולם, אל מה שמשמש תוכן ליצירתו, במקור הנפשי, 

בעת משם [...] היצירה של צמצום באה מתוך רצונו המצומצם של ה'אני' ירה נושהיצ

הפרטי, השואף להתבצר בתוך צמצומו. והיצירה של התפשטות באה מתוך שאיפתו של 

ה'אני' הפרטי אל מעבר לצמצומו, מתוך שאיפתו לראות את החיים והעולם ואת אור 

 562כם.ית בתוהחיים והעולם מתוכם, ואת עצמו כעין נקודה מרכז

בעוד שבין כוחות ההשגה, ה"הכרה" וה"חוויה", נדרש איזון, הרי שלחיי ה"התפשטות" ישנה 

עדיפות ברורה על פני חיי ה"צמצום". במושגי ה"צמצום" וה"התפשטות" נפגשות תורת ההכרה 

ותורת המוסר המיוחדות לגורדון ומתבטאות על ידי אמירה מוסרית ברורה: על האדם לחיות 

 טות.ל התפשחיים ש

 

 . תורת האלוהות של גורדון4

ה"הכרה" וה"חוויה" יחד עם ה"צמצום" וה"התפשטות", הינם ממושגי היסוד של הגותו של 

ניתן כעת להמשיך  ,ולאחר בירור ההנחה על דבר מציאותו של האל ,גורדון. בעזרת מושגים אלה

 ולברר את תורת האלוהות של גורדון.

                                                             
 .172-166; שפירא, אור החיים, עמ' 128-261על ה"צמצום" וה"התפשטות" אצל גורדון, ראו: שביד, היחיד, עמ'  561
 .152-151גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  562
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האל ואופן חיוב מציאותו של האל חושף את הממד החילוני  מציאותבאופן פרדוכסלי, הדיון על 

הקיים בהגותו של גורדון. כפי שראינו, חיוב מציאותו של האל מתבצע על ידי גורדון במהלך 

מורכב המשלב מסקנה הגיונית עם הנחה מבוססת היטב, ונעדרת ממנו כל התייחסות לרעיון 

 ההתגלות הדתי.

טען גדעון כ"ץ כי גורדון הוא הוגה חילוני במובהק.  לוניותהחי צםלעכפי שכבר הוזכר, בספרו 

הנחת היסוד של כ"ץ, המתמקד בבחינת ההיבט הפילוסופי וההיבט התרבותי הכלולים בעמדה 

חילונית, הינה שהעמדה החילונית נבדלת מן העמדה הדתית קודם כל בשאלת ההתגלות. העמדה 

, ורואה לשל אל כל יכוואת רצונו את קיומו  המגלה הדתית מניחה את ההתגלות בתור אירוע נסי

בה את מקור התוקף המוחלט של אורח החיים הדתי. לעומתה, העמדה החילונית שוללת את 

אפשרותה של ההתגלות ואת השלכותיה, וכלולות בה דחייה של האקט של כינון סמכותו של האל 

במיוחד בהקשר היהודי חשובה והתפוגגות משמעותה המקובלת של המסורת הדתית. דחייה זו 

מכיוון שהמאפיין הבולט ביותר של החילוניות בחברה היהודית היא הימנעות מקיום אורח חיים 

לענייננו חשובה טענתו של כ"ץ כי גורדון, מתוך עמדתו האנתרופוצנטרית ומתוך עמדתו  563דתי.

, מצא כי הדת ען כ"ץרציונלית, דחה במפגיע את רעיון ההתגלות. גורדון, ט-הוויטליסטית האי

בכלל היא יצירה של היחיד ושל האומה, כלומר יצירה אנושית המבטאת יחס של התפשטות ושל 

איחוד עם הטבע, בעוד שהאמונה ברעיון ההתגלות מפקיעה את הדת מיוצרה האנושי (וזאת בניגוד 

בגילוי ניינה לעמדתו האנתרופוצנטרית). בנוסף, האמונה בהתגלות מניחה כי הדת הינה סטטית, וע

אמיתות נצחיות, וכמו ה"הכרה" אף הדת המסורה מנותקת מן ה"חוויה" הספונטנית ומדכאת את 

כ"ץ, בדבריו, התייחס בעיקר   564רציונלית).-הרגש הדתי (וזאת בניגוד לעמדתו הוויטליסטית האי

בדת לקטע מתוך "האדם והטבע" בו יצא גורדון כנגד ההשקפה שאיננה מכירה במומנט הלאומי ש

 ען כי:וט

הדעה הזאת שרשה באותה ההשקפה המקובלת, הרואה בדת לא דבר מן החיים, כי אם 

דבר מיסטי, שכל עיקרו בצדו המסור והמקובל. הדת, לפי ההשקפה הזאת, היא האמונה 

האלהות, בגילוי אמיתות נצחיות ותורת חיים מן השמיים עם כל המחוייב מזה  בגילוי

 565, ממקום דיבוקו בטבע העולמי.הטבע האנושים בע מעצוהמתייחס לזה, ולא דבר נו

                                                             
. לדעה זו שורשים במחשבת חז"ל בה "הכופר בעיקר הוא אפוא לא רק מי שכופר 23-20כ"ץ, לעצם החילוניות, עמ'  563

", אורבך, חז"ל: אמונות ודעות, באלהים בכלל, אלא מי שכופר באלהים בורא עולם ובאלהים נותן התורה והמצווה
 .22עמ' 

 . וראו בהרחבה: כ"ץ, "היסוד החילוני".  37-32כ"ץ, לעצם החילוניות, עמ'  564
 . ההדגשה במקור.120גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  565
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מדברים אלה ברור כי רעיון ההתגלות לא נתפס בעיניו של גורדון כרעיון בעל חשיבות רבה, וכפי 

אין "אף רמז לרעיון בריאת העולם כפעולתו של  של גורדון דיין, בכתביו-שהעירה שרה שטרסברג

 .ורדון דומה לזו של גרשון ויילראת גשל כ"ץ  והבנת 566יסוד אלוהי אישי, רוחני וטראנסצנדנטי".

גורדון דחה את השקפת היהדות המסורתית על העולם והחיים, השקפה שהינה לדברי ויילר, 

תיאוצנטרית והעמיד במרכז הקיום את האדם "לשמו" או "לשם הקוסמוס" אך "לא לשם ציות 

רואים את גורדון כמי שנכנס שיש ה למצוות המוטלות עליו שלא כדרך הטבע". לפי ויילר, מוזר

חילוני המגן על המסורת. שהרי דוקטרינה הינה חילונית לא משום -לזירת החיים בתור אנטי

אלא  משום סירובה  ,נכונותה או אי נכונותה לכבד את המסורת הדתית כהתגלמות העבר הלאומי

וחה שלה ועל כן ורת ברלקבל אותה מסורת ברוחה שלה. גורדון, טען ויילר, סירב לקבל את המס

 567יש לראותו כחילוני.

למרות זאת, אני סבור שמדברים אלה של גורדון, כמו גם מהימנעותו מלעסוק בפירוש ברעיון 

הבריאה, אין להסיק כי הוא דחה באופן קטגורי את רעיון ההתגלות. ראשית, יש לתת את הדעת 

ומורכב במומנטים השונים  ן ארוךעל כך שדבריו של גורדון שהובאו כאן מהווים רק חלק מדיו

שבדת, בו לא נטען במפורש לביטול המומנט ההיסטורי בדת. שנית, מעמד מתן תורה בהר סיני, 

שהינו האירוע המכונן של היהדות, הינו אירוע לאומי. מבחינה זאת, רעיון ההתגלות איננו סותר 

התגלות כסותר את עיון האת המומנט הלאומי שבדת. שלישית, בהקשר היהודי אין לראות את ר

הממד הדינמי של הדת, שכן סמכותם של חכמים מעוגנת במעמד הר סיני ותקפות התורה שבעל 

 פה מעוגנת בתקפות התורה שבכתב.

בעקבות נתן רוטנשטרייך, אני סבור כי גורדון לא ייחס חשיבות רבה לרעיון ההתגלות אך לא דחה 

וף ימיו) "לא ביקש להבליט במהותה של הדת יקר בסאותו כליל. רוטנשטרייך טען כי גורדון (בע

את הצד האמונתי דוקא, כלומר את צד התלות של הנברא בבורא ואת התרפקות של הנברא על 

כך, דומה כי  568קונו". לדעתו, גורדון התנגד בעיקר לצד הדוגמטי שבדת ולא לרעיון ההתגלות.

אומית, הנובעת מפנימיות האדם טית ולניתן למצוא אצל גורדון מובן רך של התגלות אלוהית, פר

המומנט  ,נעדר, אמנם המחובר לטבע המהווה, בסופו של דבר, גילוי של האל. מהתגלות מעין זו

פעמי בו מגלה האל לאדם אמת נצחית ומצווה אותו לשמור את מצוותיו ולמלא -ההיסטורי החד

 אחר רצונו.

                                                             
 .74דיין, יחיד, אומה ואנושות, עמ' -שטרסברג 566
 .176-175ויילר, תיאוקרטיה יהודית, עמ'  567
. וראו את דיונו של רוטנשטרייך על מושג המסורת בישראל בו 279-278שטרייך, המחשבה היהודית, ב, עמ' רוטנ 568

 .11-23הוא דן, בין היתר, במובנים שונים של מושג ההתגלות: רוטנשטרייך, על הקיום היהודי בזמן הזה, עמ' 
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בתור יחס הינה ההבחנה בין  האמונהאחת מן ההבחנות הבסיסיות ביותר בנוגע לשאלת אפיון 

), לבין propositional attitudeטענה", כלומר בתור "יחס פרופוזיציונלי" (-אל-אמונה בתור "יחס

אמונה בתור "יחס לא פרופוזיציונלי". היחס הראשון מסומן בצירוף "להאמין ש" ומאפיין את 

ומן בצירוף "להאמין ב" שני מסתפיסת האמונה בספרות היהודית מימי הביניים והלאה. היחס ה

לדברי משה הלברטל,  569ומאפיין את תפיסת האמונה בספרות היהודית המקראית והמדרשית.

טענה במובן הרגיל של המילה" אלא "יחס -אל-אפיון זה אינו מדויק מכיוון ש"האמונה אינה יחס

טיבי של סובייקפרופוזיציונלי, אולם לא ניתן למצות אותו כביטוי של יחס נורמטיבי או -לא

האדם". כך, "המעבר מן המקרא וחז"ל לפילוסופיה היהודית בימי הביניים אינו לפיכך מ'אמונה 

ב' ל'אמונה ש', אלא מאמונה כזיקה פנימית המהווה מבע של זהות, לאמונה כיחס 

דומה כי גורדון, שנמנע מניסוח תיאולוגיה שיטתית, שנמנע מן העיסוק המפורש  570פרופוזיציונלי".

ההתגלות ושהדגיש את חשיבות התנ"ך כיצירה יהודית אותנטית, ביקש לשוב ליחס של  ברעיון

 אמונה כזיקה פנימית.

עוד ניתן לומר כי גורדון לא נדרש בפירוש לרעיון ההתגלות מכיוון שהאל בהגותו הוא "אל 

היא  מסתתר" (על פי ישעיהו מה, טו: "אכן אתה אל מסתתר אלהי ישראל מושיע") וההסתתרות

יפוכה של ההתגלות. כך, הדיון על האל כשלעצמו, בבחינת פרסונה, נדיר ביותר בהגותו של גורדון ה

מכיוון שמבחינה אפיסטמולוגית אין הדבר אפשרי. את הדיבור הבלתי אפשרי על האל עצמו, 

שהוא בבחינת נעלם, מחליף בהגותו של גורדון הדיבור על הטבע בבחינת התגלותו של האל, 

ה אינסופית המוסיפה להתפשט. כך, דומה כי נכונים דבריו של דוד מלץ כי "הטבע ת נביעבבחינ

התמזגות עם  –לגורדון הריהו היתגלות [כך במקור] האור האלהי בו, בטבע, ביקום; והשיבה אליו 

 571סוף".-האור הזה, התלכדות סודית עם ההויה. התפשטות אל תוך האין

את תפיסה דתית המזהה את הטבע עם אלוהים. א, מבטהגותו של גורדון, טען אברהם שפיר

המקומות הנדירים בכתביו של גורדון בהם "מזוהה הטבע [...] עם אלוהים בחינת פרסונה, ולא רק 

עם הנוכחות או האימננציה האלוהית", מבטאים במישרין, לדברי שפירא, את "תחושת העולם של 

פירא אינו החוקר היחיד שזיהה את תפיסת ש 572'".גורדון בה ניתן לומר לסירוגין 'אלוהים' ו'טבע

האלוהות של גורדון עם התפיסה הפנתיאיסטית. לפניו כבר ציין נתן רוטנשטרייך כי הפנתיאיזם 

                                                             
 .13-12הלברטל, "על מאמינים ואמונה", עמ'  569
 .37-36שם, עמ'  570
הוסיף וטען כי: "אכן, היה גורדון מהיחידים הגדולים, אנשי הרוח בדורות שזכו לראות פנים אל פנים את מלץ  571

 .172אלהיהם", מלץ, "היחיד והתנועה", קושניר (עורך), גורדון, עמ' 
 .267-266שפירא, אור החיים, עמ'  572
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לדברי שמואל  573של גורדון "אינו מבליע את הטבע באלהים, אלא מבליע את האלהים בטבע".

י, שיש בו בוודאי קורטוב של נתאיסטאלמוג, השקפתו הדתית של גורדון התפתחה "בארץ בכיוון פ

ועוד, לפי שלום רצבי יש לזהות את תפיסת האלוהות של גורדון עם תפיסה  574בודהיזם".

לדבריו, למרות השימוש הרב הנעשה בה במושגים  "אורגנית התפתחותית כמו פנתאיסטית".

ה ניכר ודבר זדתיים קבליים וחסידיים, הגותו של גורדון הינה הגות חילונית ונטורליסטית, 

באופן דומה טען צבי צמרת כי  575במיוחד בתפיסת האלוהים הנטורליסטית והאימננטית שלו.

 576"גורדון תר אחר דתיות פנתיאיסטית חדשה".

אולם, מן הזיהוי המיוחד של הטבע עם אלוהים בהגותו של גורדון עולה כי את תפיסת האלוהות 

ור חלק מהאל ואת האל כמה שכולל את ולם בתשלו יש להגדיר בתור פנאנתיאיזם, הרואה את הע

העולם וחורג ממנו, וכי לא קיים בהכרח ניגוד בינה ובין תפיסת האלוהות המקובלת ביהדות. 

אליעזר שביד דייק בעניין זה וטען שאם ניתן להגדיר את תפיסת האלוהות של גורדון כתפיסה 

יאיזם של שפינוזה. ן הפנתפנתיאיסטית הרי שהיא קרובה לפנאנתיאיזם החסידי, השונה מ

הפנאנתיאיזם של גורדון שונה גם מן הפנתיאיזם הקבלי מכיוון שבעוד שאצל גורדון האלוהות 

אימננטית בטבע וכיוון התפשטותה הוא מלמטה למעלה, הרי שבקבלה תהליך ההתפשטות הוא 

 על כך אולם, וגם 577הפוך ובו אלוהים הטרנסצנדנטי מתפשט בתהליך ה"האצלה" מלמעלה למטה.

עמד שביד, יש לדייק בניסוחיו ובפרשנותו של גורדון עצמו כל אימת שזיהה את הטבע עם אלוהים. 

סופית נסתר מן האדם שאינו יכול להשיגו בשלמות. -כמו אלוהים, גם הטבע בכוליותו האין

ע כלומר, זיהוי הטבע עם אלוהים הוא עניין אפיסטמולוגי ולא אונטולוגי או, כדברי שביד, "הטב

פי אותה הבחינה שבה הוא מעבר להשגה". במובן האלוהי שיוחס לו, הטבע -אלוהי רק עלהוא 

איננו רק מעבר לכל השגה אלא גם מעבר לכל הוויה מוגבלת: "הוא תמיד יותר מכל מה שהוא 

לדברי שביד, "הטבע הוא לפי הבנה דתית  578להכל". מעברמהווה, ואיננו ניתן למיצוי. הוא תמיד 

שטת של האנרגיה הרצונית [...] של האלוהות הנעלמת" עליה לא ניתן לדעת ת המתפזו ההתגלו

דבר אך אותה ניתן לחוות, כאשר הטבע הוא "השתקפות נאצלת של כוחות הבריאה השופעים 

                                                             
 .282רוטנשטרייך, המחשבה היהודית, ב, עמ'  573
 .298השנייה", עמ'  אלמוג, "ערכי דת בעלייה 574
 .27-24רצבי, אנרכיזם, עמ'  575
 .464צמרת, "השבת", עמ'  576
 .116-114הנ"ל, היחיד, עמ'  ;25; הנ"ל, לבירור רעיונו, עמ' 20הערה  153שביד, נביאים לעמם ולאנושות, עמ'  577
 . ההדגשה במקור. 123שם, עמ'  578
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ממקור האלוהות האינסופית, הנעלמת, אך נוכחת בנפלאות הטבע ובעומק נפשו של האדם שנברא 

 579בצלם האלוהים".

האלוהים עוברת בטבע אולם, כאמור, גם בין הטבע ובין האדם "הופיע סדק" דם אל דרכו של הא

עם הפרת האיזון שבין ה"הכרה" וה"חוויה" והתרחקותו של האדם מן הטבע. ואכן, האל בהגותו 

שלא ניתן לתפסו בעזרת ההגדרות המקובלות. כפי שציינה  "אל מסתתר" , כאמור,של גורדון הוא

יקה הרציונלית, כמו התיאולוגיה הרציונלית, המבקשות אחר מטאפיסדיין, ה-שרה שטרסברג

את האל, טען גורדון,  580הגדרה חיובית של המציאות ומקורה האלוהי אינן אפשריות לפי גורדון.

אין להשיג אלא לחיות. וכך, למרות החשיבות שישנה להגדרת תורת האלוהות של גורדון דומה כי 

שטענה כי הגדרת תפיסתו הדתית של גורדון רמון  יש אמת בדבריה החריפים של עינת

כפנתיאיסטית או כאגנוסטית הינה מוטעית משום שמושגים אלה אינם רלוונטיים לגביו. לדבריה, 

לדברי  581גורדון סבר כי "כל בני האדם הם אגנוסטיים וכל התיאולוגים הם פנתיאיסטיים".

והאדם" משום שאלה "תלויות  העולם גורדון, "אין לדבר בדעות הפילוסופיות על דבר אלהים,

כך, הגדרתה המדויקת של תפיסת האלוהות של  582בתכונת נפשו, בכל אוצר נשמתו של החושב".

גורדון, שלדעתי הינה חשובה לקורא בכתביו ולחוקר את הגותו, הייתה לדידו של גורדון חסרת כל 

גה, או להגדיר תן להשחשיבות. הוא עצמו דחה כליל את הניסיון לקרוא בשם למה שאינו ני

במונחים מטאפיסיים את הקשר שבין אלוהים ובין הטבע. עניין זה הובע על ידו בפירוש במאמר 

 "האדם והטבע":

כי על כן, אם תאבה ואם תמאן, אתה אומר, כי כל השמות מעין: 'מונותיאיזם', 

 לם ועל'פוליתיאיזם', 'פנתיאיזם', 'תיאיזם', 'אתיאיזם', הבאים לשמש מוצג על הנע

יחוסו אל העולם, אינם אלא מלים בלי תוכן, מלבד מה שמסומנות בהן צורות התעייה, 

שתעתה ותועה רוח האדם, בבקשה בספירת ההכרה מה שאין שם. ברור בהחלט רק, כי 

נעלם. לנעלם אפשר לקרוא 'אלהים', אבל אין להגיד עליו 'יש' או 'אין', לפי  –העיקר 

רה. ברור כי עוורונו של הנעלם אינו מושג להכרה ול ההכמובנם של המושגים האלה בגב

יותר משכליותו, ואפשר לפי זה להגיד 'שכל נעלם', אבל שוב לא באותו המובן שיש למושג 

 583'שכל' בגבול ההכרה.

                                                             
 .  154-315שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  579
 .65דיין, יחיד, אומה ואנושות, עמ' -שטרסברג 580
 .145רמון, חיים חדשים, עמ'  581
 .352גורדון, "מכתב שלישי", כתבים, ב, עמ'  582
 .114-113גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  583
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 ועוד לגבי ה"שכל הנעלם":

אילו נודע בהחלט דבר היות שכל נעלם, כי עתה, כמדומה לך, היו החיים והעולם מקבלים 

איזה  –לגמרי, אור אחר, עומק אחר, מבלי שישתנה בהם שום דבר. לכאורה ן אחר צביו

הבדל? אבל הנפש אינה שואלת, ההבדל חי בה. אבל הדעת הזאת אסורה. את הדבר הזה 

. התעלומה הזאת היא עצם החיים. על דבר השכל הנעלם העולמי, לחיותאין לדעת, כי אם 

 -, אם היא די עמוקה ודי נאמנה לעצמה, רמז זהודי לה ב -יש לה להכרה רק רמז שלילי 

רמז מתוך השלילה, מתוך אי יכלתה להקיף את כל הוויה, את הכלל החי של מה שהיא 

את החיים שבכלל העולמי הזה.  –משיגה פרטים פרטים ומחברתם יחד לכלל מופשט 

טות. סוף. וזה סוד החיים של התפש-לפיכך אין לה ביטוי לכלל הזה אלא בשלילה: אין

 584חוויה חיה אותם, אבל להכרה הם נרמזים רק בבחינת נירוונה.ה

את העובדה כי גורדון סימן את האלוהות בעזרת מגוון רחב של כינויים, דימויים ושמות מקובלים, 

יש להסביר, לדעתי, כדרך שמוסבר השימוש הרב שהוא עשה במושגים שמקורם בקבלה 

והיוו חלק חשוב מעולמו הרוחני, שימשו את  לשונו ובחסידות. מושגים אלה, שהיו שגורים על

כך, אני סבור שגורדון השתמש בחופשיות במגוון שמותיו  585גורדון בחופשיות להבעתו העצמית.

וכינויו של האל על מנת להביע באופן מדויק ככל הניתן מומנטים שונים ביחסו אל אלוהים כפי 

  586שאלה נתפסו בהשגתו מצד ה"הכרה" ומצד ה"חוויה".

                                                             
דברי הראי"ה קוק  ההדגשה במקור. בהקשר זה מעניינים .202-201גורדון, "הרהורים והגיונות", כתבים, ג, עמ'  584

בהם הוא הבחין בין כפירה הבאה מצד המוסר ובין כפירה הבאה מצד המדע וטוען כי "הכפירה  היקר אדרבספרו 
המוסרית היא לעולם היסוד לבנין הכפירה המתדמה למדעית, שאין לה כל יסוד מצד עצמה (הראי"ה קוק, אדר 

ון שהיא מתייחסת לתוכן החיובי שבדת, תוכן שהוא תמיד היקר, עמ' לז). הכפירה המדעית חסרת יסוד אמיתי מכיו
אנושי ויחסי ואנושי, בעוד ש"מה שבאמת הציור האמיתי של האמונות הנאצלות הוא רק צדם השלילי, כמו שמפורסם 
מדברי הפילוסופים הקדמונים" (שם, עמ' מא). לדבריו, "בעלי השטחיות שלנו נפלו אמנם על הציורים החיוביים, 

האין זה שחוק מכאיב לב, להרס כח החיים  -בדבור ונכתבים בספרים, וייסדו עליהם אמונת כפרנותם,  המתבטאים
הרוחניים, שהוא הבסיס ג"כ לכח החיים החומריים הכלליים של עמם, בשביל דקדוקי עניות של מחשבות שטחיות, 

מנע מן העיסוק בצד החיובי של מציאות שסתירותיהן כבר נתבררו ונתלבנו למדי" (שם, עמ' מב). בדומה לכך, גורדון נ
האל ומתמקד בצדו השלילי של האל ובצדה השלילי של הדת. דבר זה מתבטא במפורש בדבריו של גורדון על מושג 
הקדושה בתור מושג שלילי המהווה את עיקר היהדות. באופן כללי קיים דמיון רב בין הגותם של גורדון והראי"ה 

הקבלה מאלפת בין משנותיהם של הראי"ה קוק וא"ד גורדון. הם ינקו ממקורות  קוק. לדברי אליעזר שביד "יש
משותפים ונתנסו בחינוכם היהודי בחוויות דומות. רגישותם למגמות הרוחניות שבתרבות החילונית אף היא דומה. 

ר לו, הוא אבל א"ד גורדון עבר בהשכלתו ובאורח חייו על סף שהראי"ה קוק לא עבר ורק ניחש את ההתנסות שמעב
תורנית. כך יצרו שני עולמות משיקים זה לזה ודומים -הסף של פריקת עול המצוות וקבלת דיסציפלינה מחשבתית חוץ

. על החילוניות 157להפליא משני צדדיו של הגבול בין דתיות לחילוניות", שביד, היהדות והתרבות החילונית, עמ' 
. לדברי אבינעם רוזנק, במובנים רבים, אך לא 178-192היהדות, עמ' בעיני הראי"ה קוק, ראו: שביד, היהודי הבודד ו

במובן ההלכתי, גורדון "היה נפש תאומה של הרב קוק". לדברי רוזנק, בעת שביקר בדגניה ביקש הראי"ה קוק 
להיפגש עם גורדון אולם האחרון עבד אז בריחוק מקום והפגישה ביניהם לא התרחשה ולאחר זמן התקיימה ביניהם 

. השוואה מקיפה ומעמיקה בין מחשבת גורדון והראי"ה קוק נערכה 118-119ופת מכתבים, רוזנק, הרב קוק, עמ' חל
 דיין, יחיד, אומה ואנושות.-בספרה של שרה שטרסברג

 .331שפירא, אור החיים, עמ'  585
גלל מגבלות הלשון עינת רמון הציעה הסבר אחר לעניין זה. לדבריה, גורדון נזקק לריבוי שמותיו של אלוהים ב 586

וההכרה האנושית, והוא השתמש בהם באופן מודע בכדי לחמוק מן הדימויים המקובעים של אלוהים, רמון, חיים 
 .145חדשים, עמ' 
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זה מובן, למשל, מדוע השם "טבע" הוא שם האלוהות הנפוץ ביותר בכתביו של גורדון כמכלול,  לפי

-בעוד שבמאמריו העוסקים בעניינים תיאורטיים מופיעים השמות המופשטים "שכל נעלם" ו"אין

סוף", ואילו במאמריו העוסקים בנושאים לאומיים וחברתיים מופיעים השמות "אלוהי ישראל" 

לפי זה מובן גם מדוע השם הסביל והגלותי "שכינה" מופיע בכתביו אך מעט הים". ו"אלו

ובהקשרים שליליים בלבד, ומובן גם מדוע השם "הקב"ה" בעל הקונוטציות העממיות, לו גורדון 

נדרש בכתביו פעם אחת בלבד, מופיע דווקא בתוך מכתב ידידותי ומפויס שנשלח לחברי דגניה ובו 

  587טיפוסית פשוטה, מעין "שמחת עניים" רגעית.-ודיתנחת יהמצוירת תמונה של 

כפי שהוזכר כבר, המונותיאיזם היהודי מבטא לפי גורדון דרגת השגה דתית עליונה. בכוחה של 

היהדות, שהגיעה "להשגת אל יחיד ומיוחד בהחלט, נעלם בהחלט", להביא לאיחוד העליון בין 

ת רעיון האלוהות במדרגתו העליונה השיג אעל העם היהודי, מתוך ש  588האדם ובין הטבע.

 מוטלת, לפי גורדון, אחריות ושליחות מוסרית כלפי שאר האנושות:

אדם; ומי כמונו, בני ישראל, צריך -אדם, אין יחיד-אדם אין אדם-כללו של דבר: באין עם

לעמוד על זה? אנחנו הודענו ראשונה כי האדם נברא בצלם אלהים, אנחנו צריכים ללכת 

  589ר: העם צריך להיברא בצלם אלהים.ולאמו הלאה

גורדון, שלחם את מלחמתה הרעיונית והמוסרית של היהדות בנצרות (בעיקר במאמר "לבירור  

לחם גם את מלחמתו של אלוהי ישראל על שמו הטוב שהיה  590ההבדל בין היהדות והנצרות"),

הי ישראל. כך, של אלו ,לדעתו ,למרמס, כאשר התנגד, בכמה ממאמריו, לתפיסות לא נכונות

אובייקטיבית של העם היהודי  במאמרו "בנין אומה" להערכה עצמיתלמשל, לקריאתו של גורדון 

. קריאה אירונית זו גם של אלוהי ישראל חדשה ואובייקטיביתנתלוותה קריאה אירונית להערכה 

, שלא בצדק: "הן גם בזה מונים את עם ישראללאל תכונות המיוחסות מן הכמה מנתה 

הותו אין אשה, שאלהיו הוא רווק זקן, קפדני, קנוא ונוקם. כך מבינים, כך משיגים בני אדם שבאל

                                                             
 .148גורדון, מכתב לדגניה, כתבים, ג, עמ'  587
ברי א"א . דומה שדברים אלה משקפים את מחשבת חז"ל בה, כד76גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  588

 .16אורבך, "רעיון האחדות המוחלטת הובן כשיא בהכרת האלוהים", אורבך, חז"ל: אמונות ודעות, עמ' 
בדומה לכך, לדברי הראי"ה קוק מגיע כבוד מיוחד לדת ישראל, ודווקא  .260אדם", כתבים, א, עמ' -גורדון, "עם 589

יד ומיוחד הועילה רבות מבחינה היסטורית מצד הלאומיות. האומה הישראלית, בקראה לראשונה בשם אל אחד יח
 מא.-הן מבפנים והן מבחוץ, ראו: הראי"ה קוק, אדר היקר, עמ' מ

בהקשר זה ראוי להביא את האנקדוטה הבאה הנוגעת ליחסיו של גורדון עם פקידים נוצרים באחוזת הברון  590
הרבה בענייני דת ונותן לו ספרים ן] [עם גורדוגינצבורג: "פקיד זקן אחד מביניהם, תמים מאוד, היה משוחח אתו 

, כי חבל לו שאדם [לגורדון] דתיים למקרא בתקוותו כי יעלה בידו להשפיע עליו לעבור לדת הנוצרית. הוא אמר לאבא
כמוהו ימות כיהודי ויירש גהינום. על זה השיב לו אבא בשאלה אם הוא חושב כי יש צדק בעולם ההוא. בוודאי, ענה 

צדק הוא כי היהודי הסובל ייסורי גהינום בעולם הזה בעד דתו יסבול ויתענה בגהינום גם בעולם  הזקן. אם ככה איזה
הבא, בעוד שהנוצרי שדתו שלטת בעולם הזה והוא נהנה מכל טוב יירש גן עדן אחרי מותו, ואפילו אם היהודי טועה 

 .37לפני העליה ארצה", עמ'  –בי הלא לשם שמים הוא מתכוון. נסתתמו טענותיו של אותו גוי", יעל גורדון, "א
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ועוד, בשיר "לבדי" לביאליק מיוחסים לשכינה ביטויים   591את רעיון האלהות ואת רגש האלהות".

של שבר וחרדה. לדברי אבנר הולצמן, מן הבחינה הציורית מתמזגות בשיר זה תמונת הגוזל 

תר בקן תחת כנפה השבורה של אמו, ותמונת המתמיד האחרון שנותר בבית המדרש ון שנוהאחר

 בתגובה לשירו של ביאליק תהה גורדון: 592בחברת השכינה הממררת בבכי.

האם כך הוא אלוהי ישראל? האם כך הוא אלוהי? האם לא אלוהי עולם הוא עד היום? 

יבוא עזרי, עזרת ישראל, שותה, האם מעם איזו 'שכינה' זקנה ותשושה, הבוכה על תשי

השואף לתחייה, לחיים, לאלוהים חיים? האם כך היא בדידותי עם בדידות אלוהי 

 593ישראל? האם לא בדידות עליונה, ממלאה כל עלמין וגבורת עלמין לה?

 

 . אמונה וכפירה5

מנו יות סילפי גורדון הדת והחילוניות נולדו יחדיו וראשיתן אחת. חלק גדול מחוקרי הדת והחילונ

רעיונות, אירועים חיצוניים ותופעות חברתיות בתור נקודות המציינות את ראשיתן של הדת ושל 

החילוניות. כך, למשל, מצא פיטר ברגר כי שורשיו הרעיוניים של החילון נעוצים כבר במונותאיזם 

נטי לעומתם, גורדון סבר כי הדת והחילוניות מבטאות יחס נפשי עקרוני ואינהר 594המקראי.

תחילתן  -דם, הקשור במבנה ההכרה האנושי. מבחינה זאת, תולדות הדת ותולדות החילוניות בא

 עם תולדות האדם.

מן הדיון בתורת האלוהות של גורדון עלה כי היא מטשטשת בכוונת מכוון את הגבולות התוחמים 

 תוצאותבין התיאולוגיה ובין הפסיכולוגיה, ובין האפיסטמולוגיה והאונטולוגיה. אחת ה

המעניינות של עירוב תחומים זה הינה ההבחנה העקרונית והמיוחדת לגורדון בין שני סוגים שונים 

של כפירה: "כפירה גדולה" אותה הוא חייב, ו"כפירה קטנה" אותה הוא שלל. לכפירה הגדולה, 

כמו לאמונה הגדולה, ייחס גורדון, כוחות יצירה שמקורם ברגישות ל"צער העולם" ובתחושת 

לתיקונו של העולם. בין תוצריה של הכפירה הגדולה הוא מנה את הבודהיזם ואת רעיון  אחריות

אדם הניטשאני, המבטאים שניהם חוסר סיפוק קיומי מן המצב האנושי. לעומת הכפירה -העל

                                                             
 .255גורדון, "בנין אומה", כתבים, א, עמ'  591
האל אצל ביאליק הוא אל לאומי ואכן העליבות ראויה לו ותואמת את מצבו של העם. שונה ממנו האל אצל גורדון  592

הולצמן, ראו: ביאליק, רגשי שבדת. שירו של ביאליק וניתוחו על ידי  -שהבחין בין היסוד הלאומי ובין היסוד הנפשי
הבכי והנהי בבית המדרש עומד אל מול המתרחש בעמק יזרעאל המתחדש, כפי שעולה בשיר  .227-228השירים, עמ' 

"אדם כי ימות..." לש. שלום: "קדש קדשים הוא עמק יזרעאל, / ואין בוכים בקדש הקדשים", ש. שלום, שירי 
 .18קוממיות ישראל, עמ' 

 .194-193", כתבים, ג, עמ' גורדון, "קטעי יומן 593
 ראו: ברגר, תיאוריה סוציולוגית של הדת, פרק חמישי. 594
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הגדולה המבטאת יחס חי, גם אם שלילי, בין האדם ובין הטבע, הכפירה הקטנה מבטאת את 

ממקור חיותו המתמיד. הכפירה הקטנה היא ביטוי ל"אפיסת  כלומר ,הטבעניתוקו של האדם מן 

כוח" שהינה תוצאה של החיים המודרניים המתאפיינים בחליפת אידיאלים מהירה אותה זיהה 

גורדון עם "שבירת האלילים" השטחית והמודרנית. גורדון סבר כי בדורו, כלומר בעידן המודרני, 

כמו לאמונה הגדולה, ואילו הכפירה הקטנה הינה הלך  גדולה,כמעט ולא ניתן ביטוי לכפירה ה

לפי יוסף שכטר, גורדון סבר כי "עיקרה של הכפירה היא בחוויה שיסודו של  595הרוח השולט.

העולם הוא עיוור, חשוך, מת, ורק האדם הוא רואה, מכיר וחי. מעטים הם הכופרים באופן יסודי 

  596אבל לא נותקו לגמרי ממקור החיים". לנפשם כזה, אך רבים הם בעלי הספקות שהספק חדר

גורדון, שראה את  כאמור, בין תוצריה של הכפירה הגדולה מנה גורדון את הבודהיזם ולא בכדי.

הבודהיזם בתור דת אותנטית שהשיגה את סוד האחדות הכוללת של החיים, נדרש לבודהיזם 

של גורדון לאתיאיזם יחסו  לעניינו חשוב 597בכמה ממאמריו, על פי רוב מתוך יחס חיובי.

 הבודהיסטי כפי שעולה, למשל, מן הדברים הבאים:

ביחסו הנפשי אל הטבע והחיים של בודה, למשל, הכופר באלהים, יש יותר אלהים, יותר 

השגה באלהים, אף שהוא לא הכיר בזה, ממה שיש באמונתו ודתו של איזה כוהן דתי, 

במובן זה אולי לא רחוק כל כך לאמור, בלת. ושאין לו בעולמו אלא ד' אמות של דתו המקו

 598כי בודה כפר באלהים בהכרתו והודה בו ביחסו הנפשי.

הכפירה הבודהיסטית איננה פועל יוצא של ניתוק מן הטבע אלא של יחס עמוק אל הטבע, תוך 

השגת אחדותו הכוללת של הטבע ושל האדם כחלק ממנו. אמנם, הבודהיזם מבטא חוסר סיפוק 

                                                             
. לדברי הראי"ה קוק: "השלילה והכפירה היא רק שאיפה רפה של 48-47גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  595

ות עצמה מתעבת אותה בטלנים ואנשים חולים, בעלי מומים בגוף או בנפש, וברב בשניהם יחד, שחפץ החיים והבריא
ובורחת מפניה, כמפני כל מחלה מאוסה, על כן לא תמצא מקלט לה בחיים מסודרים וקבועים של כל אומה ולשון", 

 הראי"ה קוק, אדר היקר, עמ' ל.
. לפי אבי שגיא, הכפירה הקטנה היא "היגד שאינו מבטא את יחסו הכולי של האדם לעולם 64  שכטר, גורדון, עמ' 596

. לדברי 50ומתה הכפירה הגדולה מבטאת "את האכזבה מהאל ומהעולם שיצר", שגיא, פצועי תפילה, עמ' ולאל" ולע
אליעזר שביד, גורדון הבין את הכפירה האתיאיסטית כדתיות פרדוכסלית ומעוותת בה היחס שבין "אני" וסביבתו 

הכפירה איתר גורדון בשני  מהותי הקיים ביניהם. את מקור-תועלתני המתכחש ליחס הפנימי-הוא יחס חיצוני
כיוונים: בפער שבין ציפיותיו של המאמין ובין ניסיונותיו שבפועל, ובסתירה הפנימית לאדם שבין הנטייה לחיים של 
התפשטות וחיים של צמצום. הכפירה הגדולה הינה "מומנט פנימי מהותי בחייו של המאמין. ההתקוממות של 

מתוך עומק אמונתו היא נובעת. לא נגד סבלו שלו כפרט  –ואה סביבו המאמין נגד העוול והצער והסבל שהוא ר
מתקומם בעל 'הכפירה הגדולה'. הוא, כאדם מאמין, אינו יכול להשלים עם מה שסותר את חזונו על העולם". הכפירה 
הקטנה היא תוצאת ניתוקו האמיתי של הקשר העמוק שבין האדם וסביבתו. חווייתו מצטמצמת באינטרסים צרים 
ו"אין לו מגע עם האלוהי, המזדהה לפי גורדון עם מימד העומק החווייתי האינסופי של הפנימיות", שביד, תולדות 

 שדיםלבסוף, מן הראוי להביא כאן את דבריו של טיכון מתוך  .325-328, עמ' 20-ההגות היהודית במאה ה
היום [...] אתאיסט גמור ניצב על המדרגה  נפש שכה נפוץ בחברה-לדוסטוייבסקי: "אתאיזם גמור ראוי יותר משוויון

הנפש אין לו כל אמונה, לבד מפחד -האחרונה שלפני אמונה גמורה (בין אם יעבור למדרגה הבאה או לא), ואילו שווה
 .554עוועים", דוסטוייבסקי, שדים, עמ' 

 .170-169שביד, היחיד, עמ'  597
מונה יוחנן מהרשק את בודהה, יחד עם  לגבולין מעברמחזה . ב353גורדון, "חשבוננו עם עצמנו", כתבים, א, עמ'  598

מכנה יעקב אברמזון את בודהה, בספק  לנקודה מסביב). ב759משה וישו, בין גדולי האנושות (ברנר, כתבים, א, עמ' 
 ).419לעג, "בודה האלוהים" (שם, עמ' 
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החיים וחותר אחר שלילתם באידיאל הנירוונה. ניתן לומר כי הבודהיזם הינו וק מן קיומי עמ

דוגמה קיצונית לנתק בין ה"הכרה" ובין ה"חוויה". הבודהיזם, שהשיג את הנעלם באחדותו מצד 

ה"חוויה", לא השכיל, תרתי משמע, להאיר את הנעלם באורה המוגבל של ה"הכרה" או, כביטויו 

" ה"חוויה" ללשון ה"הכרה". ועוד, בתרבות המערב מתבטאת הפרת בתרגוםשל גורדון, נכשל "

האיזון שבין ה"הכרה" ובין ה"חוויה" בשלטונה של הראשונה על האחרונה. לעומת זאת, 

בבודהיזם מתבטאת הפרת האיזון שבין כוחות ההשגה בשלטונה של ה"חוויה" על ה"הכרה", 

ל"הכרה")  תדעות העצמית (המיוחדעל המושל "האני" בבכלליות ומכאן הנטייה לביטולו 

והשאיפה לאיפוס החיים. הבודהיזם, אם כן, הינו דוגמה טובה לדת ללא אל במובן שהיא מבטאת 

ניתן לסכם ולומר כי האתיאיזם הבודהיסטי  599יחס דתי, כלומר יחס נפשי עמוק אל החיים.

ה באלהים, בדבר מה א אמונמבטא היטב את דעתו של גורדון לפיה: "האתיאיזם, אינו גם הוא אל

 600לא מושג להכרה, כלומר באלהים אשר כל יתרונו אינו אלא עוורונו".

 601על רקע דברים אלה נקל להבין את תגובתו של גורדון להכרזתו של ניטשה על מותו של האל.

האמירה כי אלוהים מת נובעת, לפי גורדון, ממושגים לא נכונים, מושגים מאובנים, ביחס לדת 

 לאל:וביחס 

ותר, כמדומה, לאמור כי יותר מתוך מושג מאובן כזה מאשר מתוך מחשבה חיה ורגש מ

חי יוכל אדם חושב ומרגיש להחליט בוודאות של גבורה או של תמימות, כי אלהים מת, 

מבלי לשים אל לב, כי מת רק המושג שנתיישן ונתאבן על דבר אלהים, אבל לא אלהים, 

, אף אם ימנו ויגמרו כל חושבי מחשבות וכל יודעי לעולם לא הנעלם [...] הנעלם לא ימות

  602מדע שבעולם, כי הכל גלוי וידוע וברור, כי יסודו של עולם עיוור.

בהקשר היהודי, גורדון מצא היבט חיובי בכפירה כשייחס לה משמעות קתרטית. לדבריו, פעולת 

ישנו ומן הראוי ה שהתיההריסה והשלילה שבכפירה נגעה רק בצורתה החיצונית של הדת, בכלי

היה שייעלמו. מכאן קצרה הדרך לפעולת הבנייה החיובית של פיתוח תוכנה הגרעיני של הדת, של 

 אורה שנותר גנוז בידי שלומי אמוני ישראל:

                                                             
 על דת ללא אל ראו, למשל: זאהנר, "בודהא חדש". 599
 .83", כתבים, ב, עמ' גורדון, "האדם והטבע 600
 לעיל. 1. ראו חלק ראשון פרק 125ניטשה, המדע העליז, קטע  601
באופן דומה התייחס י. ל. פרץ בביטול על הסכנה הניצבת, לכאורה,  .128גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  602

הדת ונציגיה: "סכנה לגבי  בפני הדת מצד אפיקורסות שמקורה בהדוניזם, ברציונליזם המדעי או בהתנגדות למוסדות
הוא הרוצח -הוא –הדת יש, למעשה, רק במי שמפסיק את התפתחותה" וכך "המפסיק את השגת האלוהים שבתוכו 

היחיד של הדת", פרץ, "דרכים המרחיקות מן היהדות [רוצחי האלוהים והדת]", כל כתבי י. ל. פרץ [אבני פינה], ח, 
 רצח.-עמ' רצו
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צריך להודות, כי ההשכלה האירופית, ובכלל זה רוח הכפירה וההריסה, נחוצה היתה 

רת כלים' לשם יצירת עולמנו מחדש. ל'שבי לעצם תחיית רוחנו הלאומית. זקוקים היינו

את זה נתנו ונותנים החופשים. אולם, מצד אחר, אין להעלים עין, כי האור הגנוז הלאומי 

נשתמר במידה מרובה בקרב החרדים, אלא שהם אינם יודעים להביאו לידי גילוי, דווקא 

 603מפני שהם באים אליו ב'כלים' הישנים.

קת תפקידים בין הקבוצות המרכיבות את הכלל היהודי. מן ין חלומעניין כי גורדון הבחין במע

(תרתי משמע), ואילו החילונים, כלומר  "שומרי הדת"התיאור כאן עולה כי החרדים הינם 

. ניתן לומר, כי החילונים הרסו את הדת משום שההרס היה "הורסי הדת"המשכילים, הינם 

ם האחראים על פיתוחה וחידושה. הרי שההכרחי וכי באופן פרדוקסלי מתוך שהרסו את הדת 

אולם נשאלת השאלה: מי מבין הקבוצות הנזכרות כאן מייצגת את ה"הכרה" ומי את ה"חוויה"? 

 ,המבטאים את הכפירה האתיאיסטית ברוח המודרנה ,מחד גיסא, ניתן לומר כי החילונים

ם את ה"חוויה". מייצגי ,השומרים על אורה הגנוז של הדת ,מייצגים את ה"הכרה", ואילו הדתיים

 ,המבטאים את שאיפת ההתחדשות והתחייה הלאומית ,מאידך גיסא, ניתן לומר שהחילונים

שאינם מסוגלים להכיל  הם הישנים,המשמשים בדת בכלי ,ואילו הדתיים ,מייצגים את ה"חוויה"

של  מייצגים את ה"הכרה". דומה כי התשובה לכך נמצאת בתפיסת הלאומיות, את שטף ה"חוויה"

רדון ולפיה הלאום הוא גוף אורגני וחי, וכמו אצל היחיד, כך גם אצל הלאום, משמשות גו

 ה"הכרה" וה"חוויה" בערבוביה.

אם עד כה עסקנו בכמה מן ההיבטים הפילוסופיים של החילוניות אצל גורדון, הרי שכאן לראשונה 

בתו של גורדון י במחשאנו נתקלים בכמה מהיבטיה האחרים של תזת החילון הבאים לידי ביטו

ביחס לבעיות להן הוא נדרש. בקטע הקצר שהובא כאן באים לידי ביטוי כמה מן הנרטיבים 

המכוננים של החילון והחילוניות. ההשכלה האירופית שחדרה לבית ישראל מבטאת את נרטיב 

ד ו  שמצהרציונליות ונרטיב הנאורות אליהם התייחס גורדון בתוך דיונו בכפירה המדעית, כלומר ז

                                                             
. כמו גורדון גם הראי"ה קוק ראה את הכפירה בתור גורם זמני, בתור 209, כתבים, א, עמ' גורדון, "כנסת ישראל" 603

שלב במהלך דיאלקטי, שבכוחו לטהר את הדת, ראו למשל: הראי"ה קוק, שמונה קבצים, קובץ א, סימן תעו, כרך א, 
המעבר דרך החילוניות הוא עמ' קנב; הנ"ל, אדר היקר, עמ' לב. דומים לכך דבריו של גרשם שלום: "תמיד חשבתי ש

פסוק. בלי -הכרחי, ואין כל אפשרות להימנע ממנו. אך אינני חושב שהחזון החילוני של הציונות הוא חזון אחרון, סוף
ההתעוררות החילונית לא היינו מגיעים למה שהגענו. מפנה ישיר, לא דיאלקטי, ליהדות המסורתית, איננו אפשרי 

פן אישי לא הגשמתי אותו". וגם: "החילוניות היא, ככל הריסה, שחרור וסיכון. אולם מבחינה היסטורית, ואף אני באו
ודומה כי נכונים  .40-41הציונות היתה סיכון מחושב, בכך שגרמה להרס המציאות הגלותית", שלום, דברים בגו, עמ' 

י עמוק" ומכיוון שהסתכלותו דבריו של אליעזר שביד כי גורדון הצטרף לחלוצי העלייה השנייה מתוך "טעם דתי וציונ
על המציאות היהודית ובעיותיה הייתה "בפרספקטיבה היסטורית דיאלקטית ארוכת טווח", שביד, נורמות הקיום 

. כך, דומה כי גורדון האמין כי במשך הזמן יושב האיזון שבין ה"הכרה" 158-159של העם היהודי בזמן החדש, עמ' 
 ישור הלאומי.וה"חוויה" גם במובן הדתי המתבטא במ
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ה"הכרה". לאלה נוסף כאן הנרטיב של הבידול החברתי או, של "חלוקת העבודה", בין דתיים 

 וחילונים ביחס לדת וביטוייה המוגבלים בחיים הציבוריים.

 

 . מומנטים שונים בדת6

גורדון הבחין היטב בגילויה השונים והמנוגדים של הדת בהיסטוריה האנושית. הטוב והרע, החיוב 

 העסיקו אותו רבות ועוררו אותו לבירור מהותה האמיתית:שבדת  והשלילה

הדת היא הכל, מקור החכמה העליונה, האמת העליונה, האור העליון, הברכה  -מצד זה 

אין כלום; ומצד זה הדת היא  -העליונה, גילוי עליון נצחי, קיים לדורות עולם, ובאין דת 

ואין לך קללה מרובה ממנה,  ביעות,פרי הפראות והבערות, מקור האיוולת, השקר והצ

 604חושך מצרים, שרק מפני המדע והפרוגרס תברח כצל מפני האור.

עיסוקו של גורדון בשאלת הדת נבע מתוך צורך קיומי. לדבריו, "אין רוח האדם יכולה, ודוקא 

נפש האדם מוצאת מרגוע בדת  605במידה שהיא עמוקה בה במידה אינה יכולה, להרגע בלי דת".

לעצמה הינה סגירת הקרע הפנימי והחיצוני בין ה"הכרה" ובין ה"חוויה", ואיחויו הדת כשמשום ש

של "הסדק" שנבקע בין האדם ובין הטבע. גורדון ראה בדת את "כל אוצרה או כל מקורה של 

האישיות" את עצם ההכרה באחדות הנפש ואת מקור הדיבוק והחיבור שבין היחיד לכללות 

איננה אלא רגש. זהו המומנט הסובייקטיבי שבדת שהינו בבחינת יסודה לדבריו, הדת ב 606ההוויה.

, הוא המומנט האובייקטיבי "הכרה"עיקר שבדת. לעומתו, העיסוק התיאורטי בדת, הנעשה מצד ה

 שבדת שהינו בבחינת טפל שבדת:

הצורה האנושית של הטבע והחיים האנושיים מתחילה בדת. הדת מבחינת עצם מהותה 

האחדות המוחלטת של כל ההוויה וההתאמה העליונה המוחלטת, הרגשת היסודית, היא 

 אותה השגת החיים, שנתרכזה להשגה של ההכרה בצורת רגש, הרגש הדתי [...]

העוסקים בבירור מהותה של הדת, רגילים, למשל, לראות את מרכז עיונם בנושא 

הדת,  ובה שלהאובייקטיבי של הדת: מתוך חיובה של מציאות אלהים הם רואים את חי

ומתוך שלילת המציאות האלהית מסתברת להם גם שלילת הדת. ומאחר שאת מציאות 
                                                             

 .350גורדון, "חשבוננו עם עצמנו", כתבים, א, עמ'  604
. השוו לקביעתו של הראי"ה קוק: "מקום מנוחתנו הוא רק באלהים", 122גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  605

 אורות [זרעונים, צמאון לאל חי], עמ' קיט. הראי"ה קוק,
 .112גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  606
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האלהות אין לחייב ואין לשלול בכוח ההכרה, נמצא כי הדת היא מין דבר תלוי על בלימה 

או פשוט דבר שאין לו שחר. הדבר הזה בא מתוך שמחליפים את צורת ביטויה של הדת 

יא כולה סוביקטיבית [...] אלא שסוביקטיביות זו הדת ה בעצם הדת, את הטפל בעיקר.

  607מיוחדת במינה, ולפיכך לא התחוורה צורתה האמיתית כל צרכה.

גורדון מצא כי שלושת יסודות הקיום התרבותי: הדת, המוסר (אתיקה) והיופי (אסתטיקה), 

אחוזים רגש ה נובעים מן היסוד הדתי. זאת ועוד, יסודות קיום אלה הינם, למעשה, מינים של

 ברגש היסודי ביותר שהינו הרגש הדתי: 

הרגש הדתי,  –שלושת הרגשות העיקריים, המציינים ביחוד את האדם מיתר בעלי החיים 

הם שלושה צדדים של דבר אחד, ויסוד כולם, הנקודה  –רגש המוסר ורגש היופי 

  608.ההנדסית שבכולם, הוא הרגש הדתי, שהתיצר מתוך השגת החיים בלי אמצעי

גש הדתי הוא "רגש האחדות העליונה" של האדם עם ההוויה כולה. הוא מקור שאינו מפסיק הר

לשפוע והוא מקורם של שאר הרגשות, בתוכם שני הרגשות היסודיים האחרים, רגש היופי ורגש 

המוסר, שבהם הוא מתגלה לצד גילוייו בתור רגש מובחן: רגש המוסר על ציווייו השונים 

" שהיא גם החירות מבחינת האחריות העליונהם הוא הרגש הדתי "למת בהוהאחריות המגו

, ומצדו האובייקטיבי מבחינת התאמה העליונההעליונה, ואילו רגש היופי הוא הרגש הדתי "

הרגשת ההתאמה העליונה, כפי שבאה לידי גילוי להשגת ההכרה בצורת חזיונות הטבע והחיים". 

זה מזה ומתפשטים זה אל זה האדם חי "חיים  שואביםכאשר רגשות יסודיים אלה מאוחדים, 

  609עליונים".

הרגש הדתי הוא למעשה יחס נפשי מסוים אל העולם, יחס נפשי עמוק הקודם ליחס האסתטי 

 (התלוי ביצירה) וליחס המוסרי (התלוי בחברה): 

בכל מקום שיש נפש עמוקה ויחס עמוק אל החיים, כלומר קודם כל אל חיי הטבע בלי 

יש יחס דתי, בין אם יש שם אמונה באלהים, ואפילו באין שם אמונה י, שם אמצע

באלהים, ואפילו כשיש שם שלילת החיים [...] האדם, בשעה שנפשו מתערטלת 

                                                             
 שם, שם. 607
. בניגוד לסרן קירקגור שהבחין בין שלושה מעגלים של קיום (המעגל 114גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  608

האסתטי, המעגל האתי והמעגל הדתי) שכל אחד מהם מהווה שלב שונה של קיום אנושי המצוי במגמה של התפתחות 
ינים של רגש שאין ביניהם סתירה. על מעגלי הקיום של קירקגור, ליניארית, גורדון סבר, כאמור, כי מדובר בשלושה מ
 .113-121; גולומב, אביר האמונה או גיבור הכפירה?, עמ' 41-104ראו למשל: קירקגור, האסתטי, האתי והדתי, עמ' 

: אגב, לדברי גורדון, שאיפתו של ברנר לאיחוד בין האסתטיקה ובין האתיקה הינה ביטוי לנשמתו היהודית, ראו
 .239גורדון, "הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ' 

  . ההדגשה במקור.115-114גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  609
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ומשתחררת מכל המוסכם והמקובל, מכל המושכל והמחוכם, מכל הבלי בני אדם, בשעה 

מתייחס אל הכל  ל כרחוהרי הוא ע -שהוא רואה את הטבע ערום, את החיים ערומים, 

ביחס דתי. היחס הדתי הרי הוא עצם היחס הערום, המעורטל מכל מה שחוצץ בין נפש 

 610האדם ובין נפש העולם, ייחוד שלם.

הרגש הדתי הוא חלקו של כל יחיד אולם הדת בכללותה איננה יצירה של היחיד אלא של האומה, 

חס הדתי של היחיד תלויה במדרגת רגת הישל הקיבוץ האורגני שהיחיד קיים בו כאיבר בגוף. מד

היחס הדתי אליה הגיעה האומה. גורדון סבר כי לא ניתן להפריד בין התהוותה של אומה חיה 

ובריאה ובין התהוותה של דת מקורית לאותה אומה. האומה היא החוליה המקשרת בין היחיד 

ומעבירה, מצדו  כללותהובין הטבע וניתן לדמותה למשפך, אשר מצדו הרחב קולט את ההוויה ב

ודבר זה נכון במיוחד לגבי הדת, שהיא, כאמור, שיאו של הקשר  611הצר, אל נפשו של כל יחיד,

למעשה, גורדון סבר כי החילון הפרטי הוא תוצאתו של החילון  612שבין היחיד ובין ההוויה כולה.

 613הלאומי וכי, "האדם בימינו מתהלך ללא אל משום שאין אלהים בקרב האומה".

בין "צורת הדת" שהיא גורדון הבחין בין הרגש הדתי שהוא "סגולת הנפש של היחיד" ו כאמור,

הוא הבחין גם בין שני מומנטים עיקריים בדת: "המומנט הקוסמי"  ,בהתאמה .יצירת האומה

שהוא הרגש הדתי אצל היחיד, ו"המומנט ההיסטורי" שהוא הרגש הדתי הקיבוצי. התוכן הדתי 

א מתפתח במהירות ואילו הצורה הדתית היא חלקו של הקיבוץ הנוטה יד והוהוא חלקו של היח

לאינרציה. הסתירה בין שני המומנטים מביאה להתיישנות הצורה הדתית מצד הקיבוץ ולעזיבת 

הדת מצד היחידים שהתוכן הדתי בהם התפתח מבלי שיוכלו להתאים לו צורה. הבחנה זו קשורה 

                                                             
"הרגש הדתי הרי הוא הרגש היותר עמוק והיותר חי,  . ועוד:351גורדון, "חשבוננו עם עצמנו", כתבים, א, עמ'  610

דה של נפש האדם עם מה שחי והווה, עם כל ההוויה העליון בכל הרגשים האנושיים, הרי הוא אותו רגש איחו
העולמית, שהנו כל עיקרו של הטבע האנושי, המואר באור ההכרה העליונה.  ביטויו של הרגש הדתי הרי הוא עצם 

 .309עבודת החיים העליונה", גורדון, "הלכות דעות ומלחמת דעות", כתבים, ב, עמ' 
 .183ים, ב, עמ' גורדון, "לבירור רעיוננו מיסודו", כתב 611
. דברים אלה של גורדון קרובים לדבריו של שאטוב, אחד מגיבורי 76-75גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  612

לדוסטוייבסקי, שהעלה את העם למדרגת אלוהות וטען כי קיומו של כל עם מותנה בקיומו של אלוהים המיוחד  שדים
ל עם ובכל תקופה בהווייתו, הנה אך ורק חיפוש האל, אל משלו, בהכרח לאותו עם, לדבריו: "מטרת דרכו של כל עם, כ

אלוהיו הפרטי, והאמונה בו כבאלוהי האמת היחיד. האל הינו דמות, מעין אישיות סינתטית שהיא מזיגה של העם 
כולו, החל מראשיתו ועד אחריתו. מעולם עוד לא קרה שלעמים כולם או לעמים רבים היה אל אחד משותף, אלא 
תמיד לכל עם היה אל מיוחד משלו. סימן לחיסולם של הלאומים הוא כשהאלים מתחילים להיעשות משותפים. 
כשהאלים נעשים משותפים, אז האלים והאמונה בהם מתים בד בבד עם העמים עצמם. ככל שהעם יותר חזק, כן גם 

הטוב לרע". וגם: "אני מוריד את אלוהיו יחיד ומיוחד. מעולם עוד לא היה עם ללא דת, כלומר ללא הבחנה בין 
פעם היו פני הדברים שונים? -אלוהים לכדי סממן של לאומיות? [...] להפך, אני מעלה את העם למדרגת האל. והאם אי

העם זהו גופו של אלוהים. כל עם הוא עם רק עד לאותה עת שבה יש לו אלוהים מיוחד משלו, ואת כל האלים האחרים 
פשרות [...] כל תכלית חיי היהודים הייתה לחכות לביאת אלוהי האמת, והם הורישו  שבעולם הוא מבטל ללא כל

 . 210-211לעולם את אלוהי האמת", דוסטוייבסקי, שדים, עמ' 
 .537גורדון, "מכתבים לגולה (מכתב שלישי)", כתבים, א, עמ'  613
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וסופית" שהיא בעיניו אבסטרקציה יבשה ובין "דת דת פיללהבחנה נוספת של גורדון  בין "

 614היסטורית" מתפתחת ומתחדשת ואשר בקפיאתה היא הופכת ל"דת מיתולוגית" במובן שלילי.

מן האמור לעיל עולה כי הדת של גורדון "היא דת של תוכן ולא דת של צורה. הצורה החיצונית של 

ן חיה בלבו של אדם, בחרדתו ובתקוותיו. גורדו הדת היא בבחינת מאובן; הדת האמיתית של א. ד.

ועם זאת, לא ניתן  615אלוהים חי בחוויית המסתורין, שהיא החוויה האנושית הבסיסית ביותר".

לומר כי גורדון התעלם מגילוייה האחרים של הדת, אלה החורגים מחווייתו הפנימית של הפרט. 

ית חסרת טעם משום שהיא מנסה יה הדתלדברי רון מרגולין, "כשם שהאובייקטיביזציה של החוו

לחייב את הדת ומושגיה בכוח ההכרה, כך גם הסובייקטיביזציה המוחלטת של חוויה זו היא 

כפי שראינו, גורדון התנגד לאובייקטיביזציה של הדת ושלל את חיובה  616רדוקציוניסטית".

טיביזציה סובייקבכוחות ה"הכרה" לבדם ("לא בהכרה תליא מילתא"), ועם זאת, הוא התנגד ל

 המוחלטת של הדת ולא התעלם מן המומנטים השונים שבה.

דומה שלהבנת עניינים אלה מועילות הקטגוריות שניסח מרטין בובר במאמרו החשוב "הדתיות 

היהודית". במאמר זה הבחין בובר בין דתיות בתורת רליגיוזיות ובין דת בתורת דת ממוסדת. לפי 

ליאה של האדם העומד אל מול המוחלט. לעומתה, הדת היא רגש הפהבחנה זו, הרליגיוזיות היא 

מכלול המצוות והתורות החוקים בו מתבטאת דתיותו של עם בתקופה מסוימת. ביחס לדת 

המשיך בובר והבחין בין דת אמת ובין דת מאובנת. דת אמת היא דת המתאפיינת בדתיות 

מאובנת היא דת שהנהגותיה  רת. דתהמעניקה תוכן ומשמעות מתחדשים למצוות המונחלות במסו

במעשה ועיקרי מחשבתה קפאו וחדלו להיות משמעותיים לבניה. על פי בובר, הדתיות שהיא 

דומה  617ואילו הדת הפכה לעיקר. ,הפכה טפלה לדת בתפיסה המקובלת בחיים הדתיים ,העיקר

תה והיעשולכך התהליך אותו תיאר גורדון, תהליך השתלטות הצורה הדתית על התוכן הדתי 

 לעיקר החיים הדתיים. 

                                                             
דתית: "מה שמוליד שנאה בלב בן דת -ןזו גם הסיבה לשנאה הבי .128-123גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  614

אחת לחברו בן דת אחרת נובע לא מתוך אותו הצד של הדת, המשמש ביטוי חי ונאמן לרגש הדתי החי בלי אמצעי, כי 
אם מאותו הצד של הדת, שנתגבש ונתאבן, עד כדי לאסור לכל מחשבה חיה ולכל רוח חיים לנגוע בו, שנקדש בקדושה 

יה, לא מתוך קדושה של עבודת החיים, כי אם מתוך קדושה של מסורה, קדושת מורשה, עליונה לא מתוך קדושה ח
על הדת בקיפאונה כתב  .309כעין קדושה של ירושה ממת יקר", גורדון, "הלכות דעות ומלחמת דעות", כתבים, ב, עמ' 

בכך וזה מקום תורפתה. חיים הזז כך: "החיים שוטפים והולכים והדורות משתנים. ואילו הדת לעולם עומדת. טבעה 
ובפרט דת ישראל, לא זו בלבד שאינה מסתגלת למציאות אלא אינה מותרת משלה ויתור קל שבקלים. זה אולי יפה 
לשמים אבל רע לבריות, רע לדת גופה, שהיא קופאת על שמריה, וכל דבר שהוא קופא עומד בסתירה לחיים ומתישן 

, שאין בה מחשבה דתית, לא הגות, לא שיר ולא כל דבר שהנשמה זמננו בתחומה של הדת-והולך. צר לו לאדם בן
 .192ניזונה ממנו. מכל החויה הדתית לא נשארו אלא מצוות, ה'שולחן ערוך' היבש", הזז, משפט הגאולה, עמ' 

 .174ויילר, תיאוקרטיה יהודית, עמ'  615
 .444עמ'  מרגולין, הדת הפנימית, 616
. על תפיסתו של בובר ומקורותיה אצל גאורג זימל בהקשר של התפתחות העניין 79-70בובר, תעודה וייעוד, א, עמ'  617

 .21-22בדת הפנימית, ראו: מרגולין, הדת הפנימית, עמ' 
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מכיוון שבין המומנטים השונים שבדת קיימים יחסים מורכבים, המחלוקת והעימות הם 

ממאפייניה העיקריים של "הספירה הדתית". המחלוקת ביחס לדת נובעת, לפי גורדון, מערבוב 

 העיקר והטפל שבדת ובהשתלטות הטפל על העיקר.

 

 ל התפתחותסימן שב. דתיותו של גורדון: דתיות ב

כפי שראינו בחלקו הקודם של החיבור, התהייה והתעייה היו לסימן ההיכר המובהק של חילוניותו 

של ברנר. להלן נראה כי תהייה והתפתחות היו לסימן ההיכר של תפיסתו של גורדון את הדת ואת 

 החילוניות.

ילתה בלידתו ונה תחבחייו של גורדון נהוג להבחין בשתי תקופות עיקריות. התקופה הראש

. התקופה השנייה תחילתה בעלייתו 1904וסיומה בעלייתו ארצה בשנת  1856באוקראינה בשנת 

. המידע לגבי התקופה הראשונה מועט ושאוב בעיקר 1922וסיומה במותו בדגניה בשנת 

לגבי  ), ואילו המידע1958-1879מרשימותיו של יוסף אהרונוביץ ומזיכרונותיה של בתו, יעל גורדון (

שלא כברנר, שכינה את גורדון "סופר ארעי ופועל  618ועיבוד. התקופה השנייה הינו רב וטעון איסוף

גורדון מעולם לא ראה עצמו כסופר או ככותב מקצועי ואף הביע זאת במפורש  619מובהק",

כשאמר (לדברי חלוץ אחד ששהה עמו בעין גנים): "יש אומרים: פועל אינני, ויש אומרים: סופר 

מן הדברים שכתב בתקופה  620ני אומר (אחרי הפסקה): אלה ואלה דברי אלהים חיים".ני, ואאינ

                                                             
; הנ"ל, "מחייו בארץ"; 17-9;  יעל גורדון, "רסיסי זכרונות", עמ' 72-55אהרונוביץ, "רשימות לתולדותיו", עמ'  618

אישית של א. ד. גורדון" טען גרשון ויילר "יש בה מידה של גדולה שלא היה נגרע ברוצקוס, "זכרונות". "הביוגרפיה ה
. כבר לפני ארבעה עשורים הצביע דן 174ממנה דבר אף לולא כתב מלה אחת מימיו", ויילר, תיאוקרטיה יהודית, עמ' 

צלקה, "צריך צלקה על היעדר ביוגרפיות כתובות עברית והדגיש במיוחד את הצורך בביוגרפיה של גורדון, 
ביוגרפיות". עוד קודם לכן היצר יעקב פיכמן על היעדרה של ביוגרפיה שלמה של גורדון וטען כי היא הייתה יכולה 

רוח לכל קורא", פיכמן, "פלא התהוותו", קושניר -ערך לנוער שלנו ומקור של שירה ועלית-"להעשות אמצעי חינוכי רב
דבריו לרגל עשור לפטירתו בייו של גורדון הועלה כבר על ידי ברל כצנלסון . הצורך בתיאור ח133(עורך), גורדון, עמ' 

פלאים היה -של גורדון: "עשר השנים שעברו מיום פטירתו של א. ד. גורדון לא הפיגו את קסם הנשמה הדגולה. חידת
יו בבית ובשדה גג אחת, חרשו בניר אחד וראו יום יום את הליכות-לקרובים ונס לדור. אנשים שישבו אתו תחת קורת

היו מלווים אותו בהשתוממות ובהערצה. פרשת חייו והתהוותו טרם סופרה. אנשים רבים ושונים ארחו בזמנים  –
שונים לחברה עמו, אך מכל אלה אשר הויתו קרנה להם, אשר ינקו ממעינותיו גם כשחלקו עליו, אשר שאפו את צלו 

לויה -מכל אלה טרם נמצאו בני –ממות גם כשהתאכזרו אליו גם בשעה שלא הבינו לו, אשר הביטו עליו ביראת הרו
בחייו  –אשר ידעו לספר מה היה להם גורדון, אשר ידעו לסכם את אשר הנחיל לדור בכתביו ובמשנתו, ויותר מזה 

לא  . עד היום תולדות חייו של גורדון250ובאישיותו", כצנלסון, "עשר שנים לפטירתו של א. ד. גורדון", כתבים, ד, עמ' 
הועלו על הכתב בצורת ביוגרפיה שלמה. ניסיונות חלקיים להעלאת קווים לתולדותיו של גורדון נעשו בספרו של 

, כשאל אלה מצטרפת סקירה ביוגרפית קצרה מאת צבי חיים חדשיםובספרה של עינת רמון  היחידאליעזר שביד 
 ש, "העידן הביוגרפי".צמרת (צמרת, "גורדון"). על הכתיבה הביוגרפית בישראל, ראו: חלמי

ישראל -. ברל כצנלסון קשר לגורדון שלושה כתרים. לדבריו, "בארץ585ברנר, "על העיקר שאיננו", כתבים, ג, עמ'  619
חי ועובד עמנו פועל זקן, הוגה, אישיות מאירה, א. ד. גורדון", כצנלסון, "אל הפועלים היהודים באמריקה", כתבים, 

 .287א, עמ' 
. דברים אלה מופיעים בנוסח מעט שונה בזכרונותיה של יעל 45גנים", קושניר (עורך), גורדון, עמ' -חריזמן, "בעין 620

גורדון: "אני [גורדון] אומר: אני סופר לא טוב, ויש אומרים, כי אני פועל לא טוב, ואתם תאמרו: אלה ואלה דברי 
-על-הרוח אף-"בדור שעבר היה א. ד. גורדון אישאלהים חיים", יעל גורדון, "מחייו בארץ", עמ' לד. לדברי חיים הזז, 

 .103אדמה", הזז, משפט הגאולה, עמ' -עצמו לא היה אלא עובד-פי כל
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 1912.621שקדמה לעלייתו ארצה לא נותר דבר לאחר שאלה אבדו, ככל הנראה, במהלך שוד בשנת 

, ונמשכה 1909כתיבתו ההגותית השיטתית של גורדון החלה כחמש שנים לאחר עלייתו, בשנת 

נוסף לה  הוא עסק לפרקים בתרגום ספרים לעברית ובכתיבת כאשר ב 622ברציפות עד למותו,

 623שירה.

העמודים הבאים יתחקו אחר השינויים שחלו במרוצת השנים ביחסו של גורדון אל הדת: הן 

 תיאולוגי).-בהיבט המעשי (פולחן) והן בהיבט המחשבתי (פילוסופי

 

 . בגולה: ילדות ובחרות 1

-בפלך פודוליה שבאוקראינה, וגדל בבית יהודי דתי ויאנובבכפר טר 1856גורדון נולד בשנת 

אורתודוכסי. אביו, אורי גורדון, היה מתנגד שעסק בקביעות בלימוד התורה, הקפיד על קיום 

מצוות והיה רחוק מקנאות דתית שנתפסה בסביבתו בתור מידה חסידית. גורדון, שהיה ילד חולני 

ה) היה גם מפונק, החל את לימודיו רק במלאות ן חמישוחלש, וכבן יחיד להוריו (היחיד ששרד מבי

לו שבע שנים, ואף זאת בעזרת מלמד מיוחד שהוזמן לבית הוריו. הוא המשיך את לימודיו בעיירות 

הסביבה וכשמלאו לו ארבע עשרה שנים גלה למשך שנה אחת למקום תורה: לווילנא היא 

ו והמשיך את לימודיו אצל מלמד ת דודת"ירושלים דליטא". עם שובו לבית הוריו אירס לו את ב

בעיירה סמוכה (חשצ'בטה). כשהיה בן שבע עשרה עברה משפחתו להתגורר לשם פרנסתם במעמקי 

היער וגורדון המשיך את לימודיו בעזרת מלמד מיוחד שלימדו תלמוד, תנ"ך ודקדוק עברי. אז גם 

עות במדעים כלליים, נה ידיהתגלתה משיכתו ללימודי חול. הוא התגלה כאוטודידקט מוכשר וק

בשפות (עברית, רוסית, גרמנית וצרפתית), בספרות יפה ובשירה. שאיפתו של גורדון לקנות דעת 

לא נתקלה בתחילה בהתנגדות מצד הוריו אך גם לא זכתה בעידודם. מאוחר יותר, משהכירו הוריו 

קופת ילדותו עתם. תבכישרונותיו הציעו לו להשתלם במקצוע הרפואה אולם גורדון דחה את הצ

                                                             
 .20למעט מכתב מגורדון להיסטוריון שמעון דובנוב שנדפס בעיתונות הרוסית, ראו: רמון, חיים חדשים, עמ'  621
אישורו ועידודו של ברנר כששלח לו לשם ביקורת את לפי יעקב האפט, בראשית כתיבתו ההגותית ביקש גורדון את  622

. בשיחה עם 85-86; צמרת, "גורדון וברנר", עמ' 420, האפט, ברון כוכבי ערב, עמ'  1905מאמרו הראשון שכתב בשנת 
. מ. ז. ולפובסקי אמר ברנר את הדברים הבאים ביחס לגורדון: "א. ד. גורדון! א. ד. גורדון לחוד, ו'הפועל הצעיר' לחוד

הלא אני אשר גיליתיו, בעצם. כשנכנסתי לעבוד במערכת העתון מצאתי שם גלי מאמרים שלו מונחים, שאיש לא קרא 
. לפי מרדכי שניר, "ברנר היה הראשון שהסב את תשומת 53בהם ולא שם לב אליהם", ולפובסקי, קרובים בנפש, עמ' 

 .12יו, עמ' הלב לא. ד. גורדון מחוץ לתחום הארץ", שניר, בני הדור ומור
 –לדברי יעל גורדון, בתו של גורדון, אביה חדל לכתוב שירים ביידיש בשל ביקורות לא אוהדות,יעל גורדון, "אבי  623

. גורדון גם חיבר פזמונים ביידיש ואלה היו שגורים על פיהם של פועלי העלייה השנייה, 37לפני העלייה ארצה", עמ' 
-. בעברית כתב גורדון מכתב232. ראו גם: לביא, עליתו של שלום ליש, עמ' 486-487גוברין, קריאת הדורות, א, עמ' 

. שיר זה היה, ככל הנראה, תגובה 127בשיר שנשלח לרחל בלובשטיין, גורדון, מכתב לרחל בלובשטיין, כתבים, ג, עמ' 
. ניתוח קצר של רחל, שירת רחל, עמ' יג ראו: לשירה של רחל "הלך נפש" שהיה שירה הראשון בדפוס ושהוקדש לו,

 .46-48ראו: אולמרט, בתנועת שפה עיקשת, עמ'  ,השיר
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ובחרותו הייחודית של גורדון הגיעה לסיומה בעת שמלאו לו שמונה עשרה שנים. הוא שוחרר 

מעבודת הצבא בשל חולשה גופנית ונשא לאשה את בת דודתו. במקביל, משפחתו של גורדון עזבה 

ה של את היער: הוריו עברו לכפר מוהילנה ואילו הוא עבר לאובודובקה שם גר בסמוך למשפחת

 624שתו.א

מסורתי רגיל על פי תכניו אולם לא על פי דרכי מסירתו. הוא לא -גורדון זכה אמנם בחינוך דתי

כחוויה  ,בדרך כלל ,נתנסה בחוויית הלימוד בחדר המסורתי בה נתנסו רוב בני דורו אותה הם חוו

ו לנוחה ייתה בסביבה שה ,טראומטית. התכנים הדתיים נמסרו לגורדון על ידי מורים פרטיים

בה ניתן היה לו לבטא את עצמו בחופשיות. לדברי אליעזר שביד, "משום כך ו(בית הוריו, היער) 

 625חיובית ביסודה".[של גורדון] הייתה חווייתו היהודית האישית 

גורדון הנער ייחס חשיבות רבה לארון הספרים היהודי וגם בערוב ימיו (כפי שהעיד על עצמו בשנת 

ה יותר אל התנ"ך, המשנה, התלמוד והזוהר, משחש לספרות העברית ת גדולתר"פ) חש קרבה נפשי

בתנ"ך מצא גורדון מקור חיוני לחיים העבריים המתחדשים: לרחל בלובשטיין  626החדשה.

שביקשה לשפר את שליטתה בשפה העברית הוא יעץ "לקרוא את התנ"ך על הסדר, כמו שקוראים 

לין הוא ביקש ללמוד עברית ולקרוא את ות בברמתלמידות בית הספר היהודי לבנ 627תהילים".

התנ"ך בעברית תוך שהבטיח להן "כי כל אשר תוספנה ללמוד, כן ייפתחו לפניכן שערי נשמתכן 

בנוסף, בתקופה בה הוא חי בכינרת  628לרווחה וכן תוספנה דעת לקרוא את החרות על לוח לבכן".

 629גורדון הנהיג לימוד משותף בספר ישעיהו.

אר פגישה בין אז"ר (אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ') ובין גורדון עולה החשיבות אר המתועוד, במימו

 שגורדון ייחס ללימוד התלמוד:
                                                             

 .57-55ראו בהרחבה: אהרונוביץ, "רשימות לתולדותיו", עמ'  624
. ראו גם: הנ"ל, תולדות פילוסופיית הדת היהודית, ד, 152שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  625

 .20-31; הנ"ל, היחיד, עמ' 24-25עמ' 
לזלזול בארון הספרים היהודי התייחס גורדון כאל "היפנוז",  .118גורדון, מכתב ליעקב פיכמן, כתבים, ג, עמ'  626

 .364גורדון, "מכתב שלישי", כתבים, ב, עמ' 
 .62גורדון, מכתב לרחל בלובשטיין, כתבים, ג, עמ'  627
. במאמר "הערכת עצמנו" התייחס 138' גורדון, מכתב לתלמידות ביה"ס היהודי לבנות בברלין, כתבים, ג, עמ 628

מן התנ"כ [כך במקור] עד הספרות  –גורדון ל"צד הנעלם" של ארון הספרים היהודי: "הספרים של הספרות הישנה 
גדולים לנו לא במה שאמרו, כי אם במה שלא אמרו, והרבה הרבה  –הרבנית בדורות שלפנינו, שניזונה כולה מן העבר 

. גורדון לא התעלם מערכו ההיסטורי של התנ"ך אך נתן דגש 229כת עצמנו", כתבים, ב, עמ' לא אמרו", גורדון, "הער
כמו במה שלא אמר, , הן בשבילנו גדול ערך התנ"ך לא כל כך במה שאמר, ערכו מצד הדעות והשירה שבומיוחד על "

התנ"כ [כך במקור], הגנוז מתוך אותו  – במה שאנחנו או הדורות הבאים אחרינו עתידים לאמור מתוכו, ורק מתוכו
בנשמתנו". כך, הבנת התנ"ך "הגלוי", כלומר כ"ד הספרים הנדפסים, קשה בשל משא הדעות הזרות המוטל על היחיד 
ועל העם אולם תנ"ך גלוי זה אינו אלא פירוש לתנ"ך "הנעלם" בנשמת היחיד והעם, גורדון, "מכתב שלישי", כתבים, 

אותו "תנ"ך נעלם" שנוצר על ידי העם היהודי על אדמת ארץ ישראל מהווה, לדברי אגב,  . ההדגשה במקור.364ב, עמ' 
ישראל יש לנו שטר כזה, שכוחו לא פסק -גורדון, טיעון חשוב בהצדקת הקיום הלאומי היהודי בארץ ישראל: "על ארץ

בטחה זכותנו על הלא הוא התנ"ך, ולא רק התנ"ך.  ולא באותו המובן, שבתנ"ך הו  –עד היום ולא ייפסק לעולם 
ישראל יצרנו את התנ"ך, ולא רק את התנ"ך", גורדון, "מכתבים לגולה -ארצנו, כי אם באותו המובן, שאנחנו בארץ

 .560(מכתב חמישי)", כתבים, א, עמ' 
 .74; הנ"ל, האיריסים עודם פורחים, עמ' 127קושניר, בכור מכורה, עמ'  629
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א. ד. ג. אהב את תורת ישראל. לא רק את ספרותנו החדשה אלא גם את העתיקה. בימיו  

האחרונים שבילה ביפו אמר לי: אני יודע שימי ספורים, ואני אומר בדרך צואת שכיב 

שתדל בכל כחך שיוציאו את התלמוד בניקוד. הקושי שיש בלימוד הספר הזה בלי מרע: ה

 –תהיה אפילו הבנה שטחית  –ניקוד מרחיק את הצעירים, ויהודי שאין לו הבנה בתלמוד 

 630הריהו יהודי פגום.

מעניין כי למרות החשיבות הרבה שייחס לספרות המסורתית, ועל אף חיבתו הגדולה אליה, הרי  

, כפי בה כלל בשנים בהן הוא חי בארץ, עסק בספרות זו רק מעט, ואולי אף לא עסק ורדון,שג

"הוא [גורדון] לא היה 'א גמרא  :חלוץ מחלוצי העלייה השנייה שהיה קרוב לגורדוןשהעיד, למשל, 

איד'", ומעולם לא נצפה כשהוא עוסק בתלמוד או בשאר ספרי היסוד היהודיים. את התמיהה 

חלוץ בכך שטען כי: "לא זה היה חסר לו בפרקי חיים אלה שראינו אותו בארץ. אותו  שבדבר יישב

ימיו. הוא עצמו היה חטיבת יהדות, גוש גדול שלה, -כל זה היה שמור עמו, כפי הנראה, משחרות

 631היהודים".-לפיד בוער ויהודי

 

 . בגולה: בגרות2

מית של גורדון ביחס לדת. תו העצבעת שחי באודובובקה כבעל משפחה צעיר הלכה ונתגבשה עמד 

 היהודי, עיצב את אישיותו בכוחות גורדון הכיר מקרוב את הזרמים האידיאולוגיים שפעלו ברחוב

עצמו "מכל הזרמים והנטיות", והתבלט כאינדיבידואל שקשה לשייכו לקבוצה אידיאולוגית זו או 

יחס מסוים אל הדת בעלת  חיים דתי אך לא השתייך לשום קבוצה-הוא הקפיד על אורח 632אחרת.

לדברי אליעזר  633וחש את עצמו בנוח הן בין אדוקי העיירה והן בין משכיליה וכופריה הצעירים.

שביד, "גורדון איזן את המתיחות בין דתיותו המסורתית לרעיונות החדשים, שהגיעו אליו מבחוץ 

-הדת ועלית של ידי הבלטת המשמעות הלאומ-בתחום החינוך וההשכלה ובחיים החברתיים, על

                                                             
 .132-131גורדון, עמ'  אז"ר, "על ארבעה דברים", קושניר (עורך), 630
שעם עלייתו ארצה ועם התחדשות חייו על ידי העבודה, ניתן, אולי, לומר  .179קושניר, "א. ד. גורדון", שם, עמ'  631

ביתר חדות את צער הנשמות והמחשבות הכבירות הקבורות ומצומצמות בד' אמות של הלכה בארון  חש גורדון
). אולם, בחייו 364-365" לאומי (גורדון, "מכתב שלישי", כתבים, ב, עמ' הספרים היהודי, אותו הוא ראה בתור "קודש

 החדשים, חיים של התפשטות, גורדון לא נזקק עוד לאותו העושר המצומצם כדרך שנזקק לו בעבר.    
 .26צור (עורך), את אינך בודדה במרום, עמ'  632
 .336פולסקין, חולמים ולוחמים, א, עמ' -יערי 633
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אולם, כפי שהעיר מוקי צור,  634ידי הבלטת המשמעות הרוחנית, ולא הפוליטית, של הציונות".

 635"בין החרדים נחשב [גורדון] אפיקורוס ובין האפיקורסים נחשב חרד".

כפי שנראה להלן, האופן המוטעה בו נתפס גורדון בעיני החברה בה הוא חי וחוויית היותו זר בה 

ו הבוגרים. בתו של גורדון, יעל, העלתה על הכתב אנקדוטה ששמעה מפי אביה כל חייילווהו במשך 

 שממנה ניתן ללמוד משהו לגבי תפיסתו העצמית של גורדון לגבי יחסו אל הדת בתקופה הנידונה:

הוא [גורדון] סיפר לנו בהומור רב על ויכוח בין אביו ובין אשת מנהל אחוזת הברון  

ח לה בחום רב ובאותות ובמופתים את מציאות ה' והיא , הוכיבענייני דת. הוא, הסבא

הוכיחה לו באותו החום ובאותות ובמופתים את ההיפך מזה, ז"א כי אין אלוהים, ומצידו 

 636הוסיף אבא כי הוא מקנא בשניהם יען כי תמימים הם, כל אחד על פי דרכו.

החשיבה העצמית קנות ובסביבה הרעיונית בה חי גורדון ניכרו היטב חוסר התמימות, הספ

שאפיינו את עולמו הרעיוני. בזיכרונותיה של יעל גורדון מתוארת מחלוקת שנתגלעה בין אביה, 

שהפך למדריך ולמחנך לבני הנוער שבעיירה, ובין תושביה הבוגרים שהיו ברובם "קנאים לדת 

 ממסגרתוזאת על אף שגורדון, שיזם חידושים בתחום החינוך לא חרג  637וחסידים נלהבים",

בין הוויכוחים שהיו לגורדון עם הסובבים אותו בענייני דת זכו לציון מיוחד ויכוחיו של  638ההלכה.

 גורדון עם גיסו (אחי אשתו) ועם אביו:

היו ויכוחים חריפים וסוערים מאוד בין האב והבן בענייני דת ולא פעם כינהו האב בשם 

קשה ביניהם התבטא האב,  ויכוח אפיקורוס בריתחת הוויכוח. אך זוכרת אני איך אחרי

שהוא אמנם סובל מאוד מרבות מדעותיו בענייני דת אך הוא יודע להעריך את כנותו 

המוחלטת. למשל, לו היו באים ואומרים לו כי בנו כותב בשבת היה תיכף פונה אליו 

בשאלה אם זה נכון. ואם היה מקבל תשובה שזה לא נכון מפיו, היה מאמין לו ואפילו היה 

                                                             
 .34עמ'  שביד, היחיד, 634
. מעניין כי לפי אליעזר שביד, "סביבתו הדתית [של גורדון] קיבלה אותו 26צור (עורך), את אינך בודדה במרום, עמ'  635

 .152והוא נמנה על נכבדיה", שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ' 
 .31לפני העליה ארצה", עמ'  –יעל גורדון, "אבי  636
יה, "באי ביתנו היו ברובם המכריע צעירים מאוד. אנשי העיירה בכלל היו אדוקים מאוד ואבא, . לדבר29שם, עמ'  637

כמו כלל פקידי האחוזה שהיו לבושים אירופית, נחשב בעיניהם לחופשי בדת קיצוני והיו נמנעים מלבקר בביתנו. עד 
היא סיפרה על זה בהרגשת עלבון  שפעם שאלו את העוזרת שלנו, לגודל הפתעתה, אם אוכלים בביתנו כשר או טריפה.

רב. והנה עובדה אחת, היכולה לשמש עדות איך הביטו הקנאים על ביתנו. בנו של השוחט היה חברו של אחי בלימודי 
התלמוד וממבקרינו בערבים. והנה נפגש פעם ברחוב אביו של זה עם אבא וביקש ממנו לא פחות ולא יותר, שאבא 

כי חושש הוא שמא יתפקר ויצא חלילה לתרבות רעה... אבא, מובן, התרגז מאוד על  יאסור על בנו מלבקר אצלנו יען
 .35בקשה תמוהה זו, והשיב לו תשובה כהלכתה", שם, עמ' 

 .152שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  638
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השמים בא ומעיד נגדו. האם היתה עומדת מן הצד בזמן ויכוחיהם כולה  לאך מןמ

 639מזועזעת ומתחננת שיחדלו.

על רקע היחסים המתוחים ששררו בין גורדון ובין שכניו החסידים אין להתפלא על כך שהחסידות 

 ידות:נתפסה על ידו כעניין בעייתי. ככלל, גורדון הביט בשלילה כלפי אחד מיסודותיה של החס

החסידות מביאה תמיד, בכל צורה שתהיה, נזק רב. לא השיטה, שהחזיקו בה 'חסידים', 

כשהיא לעצמה, מזיקה, ולא בעל השיטה בתור אישיות, מזיק. השיטה יכולה להיות יפה 

מזיקה ה'חסידות' וה'רביות'.  -מאוד ובעל השיטה יכול להיות אדם גדול מאוד 

או השקפת עולם קבועה, הפוטרת באופן כזה קבועה ה'חסידות' יש לה מן המוכן שיטה 

את המחזיקים בה ממחשבות יתרות, מחיפושים יתרים, ממלחמות פנימיות יתרות ובכלל 

מכל אותם הדברים, שאין אדם שאינו 'חסיד' חפשי מהם; ובעיקר היא פוטרת את האדם 

 640מן העמל הגדול והקשה להתחיל הכל מבראשית.

סידות מעניינת במיוחד על רקע יחסם של הוגים אחרים אליה. את הח שלילה בוטה זו של גורדון

למשל, בובר שתפס את החסידות כ"דת אמת", ומצא בה רליגיוזיות שהביאה את נושאיה 

או ברנר, שכפי שהוזכר בחלק הקודם של  641למציאת משמעות במסורת התורנית וההלכתית,

. לשונו של גורדון רוויה אמנם, יהודיתהחיבור, מצא כי החסידות העשירה והאירה את הנשמה ה

אולם, שלא כהוגים אחרים, גורדון לא מצא  642בביטויים השאובים מספרות הקבלה והחסידות.

בחסידות כמציאות חברתית חיוניות מיוחדת. כמי שחי בין חסידים ונחשף מקרוב לשגרת יומם, 

ות. הוא הדגיש בחריפ גורדון התייחס בעיקר לפניה החברתיים של התנועה ואותם הוא ביקר

דווקא את צידה השלילי של החסידות שהתבטא, לדעתו, בתורת הצדיק והשלכותיה לגבי אופיים 

הצייתני של התנועה החסידית והחסיד היחיד. ככלל, גורדון, שראה בספקנות עיקר גדול לגבי 

 ת סכנתהמחשבה היוצרת, מצא סכנה כפולה בקבלת תורה מפי אחרים: בפני מקבלי התורה עומד

טשטוש העצמיות, ובפני נותני התורה עומדת סכנת הביטחון והוודאות המביאים לקיפאון 

ולמרות הכל, גורדון הודה כי ניתן למצוא בחסידות, בבחינת שיטה בעבודת  643והפסקת היצירה.

                                                             
 .30לפני העליה ארצה", עמ'  –יעל גורדון, "אבי  639
 .503", כתבים, א, עמ' גורדון, "מכתב שלא נשלח בזמנו 640
 .15ראו: מרגולין, מקדש אדם, עמ'  641
 ראו: שפירא, אור החיים, פרק המבוא. 642
 .280גורדון, "מתוך קריאה", כתבים, א, עמ'  643
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האל, "הרבה מן המקוריות החוזית [...] איזו שאיפה, אם כי לא ברורה, לאפקים אחרים, איזו 

 644ות אחרים".לעולמ התפרצות

מן הדברים לעיל ברור כי קרוביו של גורדון ביקרו את עמדותיו ביחס אל הדת מתוך שאלה לא עלו 

בקנה אחד עם הדתיות המסורתית בה החזיקו בעצמם. ויחד עם זאת, קרוביו הכירו בכך 

 מור עלשעמדותיו של גורדון היוו ביטוי לאישיותו הייחודית שסימניה ישרות וכנות שבכוחן לש

 האחדות המשפחתית על אף המחלוקת הרעיונית.

עם מינויו של גורדון לגזבר באחוזת הברון גינזבורג, משרה בה הוא החזיק עד סמוך לעלייתו 

ארצה, מסתמנת תקופה חדשה בחייו. הן בכפר מוהילנה, אליו עברו הוא ומשפחתו עם קבלת 

גורדון כמורה ומחנך. בביתו נודע  645המשרה) והן בעיירה חשצ'בטה, אליה גורשו לאחר זמן,

הפרטי הוא סידר תכנית לימודים מיוחדת לשני ילדיו וניהל מעין ספריה ומועדון ששימשו את בני 

הנוער המקומיים. על הדור המבוגר הוא השפיע, אף כי במידה פחותה, בעת שנאם בשבתות בבית 

גורדון ובין אנשי העיירה ת בין הכנסת על ענייני חינוך וציונות. אולם, בדרך כלל שררה מחלוק

שחשבו אותו "לחופשי בדת קיצוני", למי שבביתו לא נשמרים דיני הכשרות ושעלול להוות השפעה 

לאחד העם, נתגלתה בפני  על פרשת דרכיםבתקופה זו, בעקבות קריאת  646שלילית על בני הנוער.

לדברי  647ערך רב.עד אז גורדון הספרות העברית החדשה, שלה, כמו לספרות ההשכלה, לא ייחס 

ב. ברוצקוס, בתקופה זו "הציונות של גורדון לא נשאה אופי מפלגתי מסוים. הוא היה אז יותר 

יהודי לאומי מאשר ציוני. השקפתו הלאומית התבססה בחלקה על יסודות היסטוריים ובחלקה, 

 פומבי כתב גורדון מכתבכמו כן, בתקופה זו  648ובמידה לא קטנה, גם על מניעים דתיים".

  649להיסטוריון שמעון דובנוב בו הוא הגדיר עצמו כ"יהודי אורתודוקסי".

בשנת תרס"ג נמכרה אחוזת הברון גינזבורג ולגורדון אבדה המשרה בה החזיק במשך כעשרים 

פרשת  ושלוש שנים. הוא, אשתו, בתו והוריו עברו לאובודובקה ואילו בנו שהה בישיבה בליטא.

לפרשנויות שונות: העמדה האחת, התולה את היחסים  ו זכתההיחסים שבין גורדון ובנ

                                                             
 .232גורדון, "הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ'  644
עות הגלות כניתוק מן לדברי אליעזר שביד, האיסור להתגורר בכפר היווה לדידו של גורדון "ההמחשה של משמ 645

 .  153החיים בטבע", שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ' 
 .35לפני העליה ארצה", עמ'  –יעל גורדון, "אבי  646
גורדון העיד על עצמו כי מעולם לא נמנה בין תלמידיו או חסידיו של  .61-60אהרונוביץ, "רשימות לתולדותיו", עמ'  647

ידע להעריכו כראוי. לדבריו, אחד העם הוא, אמנם, "בעיקר בעל שלטון השכל, אבל בשום פנים  אחד העם אך תמיד
 על. לדברי ברנרד אבישי, הקריאה ב501-502אינו רציונליסט יבש", גורדון, "מכתב שלא נשלח בזמנו", כתבים, א, עמ' 

). לא 85-86י, הטרגדיה הציונית, עמ' היא שהביאה לשינוי יחסו של גורדון לחילוניות היהודית (אביש דרכים פרשת
 מצאתי הוכחה לטענה זו ברשימותיהם של אהרונוביץ ויעל גורדון.

 .22ברוצקוס, "זכרונות", עמ'  648
, ראו: ". הוא תורגם לעברית על ידי יהודה סלוצקיווסחוד"ברוסית ופורסם בעיתון  1898בשנת המכתב נכתב  649

 .198דובנוב", עמ'  סלוצקי, "מכתב של א. ד. גורדון לשמעון
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המעורערים ששררו בין גורדון ובנו במחלוקת הדתית ששררה ביניהם, מיוצגת על ידי יוסף 

אהרונוביץ שציין בהטעמה כי בין גורדון ובנו היו חילוקי דעות בענייני דת שגרמו לשניהם עגמת 

מוד תורה לשמה ובעבודת אלוהים" ונסיעתו וע בלינפש רבה. הבן, שהיה אדוק מאביו, "היה שק

לישיבה נעשתה למורת רוחו של האב. כך, על אף היחסים המשפחתיים התקינים, בין האב והבן 

העמדה השנייה מיוצגת על ידי מוקי צור שחלק על  650נתהווה קרע על רקע יחסם השונה אל הדת.

-"היו שמועות שווא" ומקורן היה באיובנו  אהרונוביץ וטען כי "השמועות על קרע דתי" בין גורדון

 651הרצון  לייחס לגורדון דמות של חוזר בתשובה, או בתמיהה על כך שבנו מעולם לא עלה ארצה.

דומה כי בהיעדר מקורות רלוונטיים, לא ניתן להכריע בשאלת המקום שמילאה הדת במערכת 

היחסים בין גורדון ובני דה כי היחסים שבין גורדון ובנו. ועם זאת, לא ניתן להתעלם מן העוב

משפחתו, שהיו מלאים חיבה ואחריות הדדית, היו רוויים גם במתיחות, שלפחות את חלקה ניתן 

לייחס לעמדותיהם השונות ביחס לדת. בנוסף, דומה שאת עלייתו ארצה של גורדון יש להבין, ולו 

האדוקה של אשתו, שפחתה באופן חלקי, על רקע המתיחות על רקע דתי ששררה בינו ובין בנו ומ

 652ועל רקע תחושת הזרות לסביבתו הדתית שגברה לאחר מות שני הוריו.

 

 . בארץ ישראל: דתיות בסימן של שינוי והתפתחות3

(תרס"ד), בגיל ארבעים ושמונה, החלה תקופה חדשה בחייו של  1904עם עלייתו ארצה בשנת 

דעות. כתביו של גורדון רוויים  וכהוגהגורדון, תקופת התגלותה של אישיותו הייחודית כפועל 

בתיאורים של נוף הארץ ושל התחושות שהתעוררו בו בעקבות המפגש עמו. בתיאורים אלה ניכרת 

אכזבתו של גורדון לנוכח העובדה כי נוף הארץ, כולל המקומות הקדושים ליהדות, זרוע בכנסיות, 

ל פסגת התבור וראה כי ראשו עפיל עמנזרים ומסגדים. כך למשל, חווה גורדון מפח נפש לאחר שה

לדברי אליעזר שביד, את אכזבתו של גורדון לנוכח אחיזתן של הנצרות  653תפוס על ידי מנזרים.

                                                             
  .65ראו גם: קושניר, אנשי נבו, עמ'  .63אהרונוביץ, "רשימת לתולדותיו", עמ'  650
פולסקין, בין גורדון וסביבתו כלל לא שררה זרות על -. לפי יעקב יערי42צור (עורך), את אינך בודדה במרום, עמ'  651

, זה היהודי האדוק בשעתו, בהתהלכו בימי שבת רקע דתי. להיפך, "יודעים הם תושבי אובודיבקה לספר על גורדון
אלהים ברגש, וביחד עם זה ידע להתהלך באחוה ורעות גם עם -ומועד, יחד עם כל אחיו היהודים האדוקים, אל בית

-משכילי הדור הצעיר ו'אפיקורסיו', להתחקות על שרשי חייהם, הלך רוחם, מחשבותיהם ושאיפותיהם", יערי
 . 336ם, א, עמ' פולסקין, חולמים ולוחמי

  .220; נוימן, תשוקת החלוצים, עמ' 35, 24שביד, היחיד, עמ'  652
מדובר באחד הקטעים הפסימיים ביותר (ולדעתי גם אחד היפים ביותר) בכתביו של גורדון: "בבוקר, אלבא ריקנא.  653

ת: 'אוי!', וכל נפש שאינו מתבטא אלא במלה אח-טיול בין ההרים. מצב נפש של בקשת מנוחה מבלי מצוא, מצב
עד הר תבור. הרהורים על דבר אפשרות של התנפלות. החלטה לבלי לתת  –המוסיף גורע. מהר לעמק ומעמק להר 

כלום ברצון טוב. איזה שוויון נפש למות וכמעט חפץ ליהרג. חשש מפני שור והכאות יותר מאשר מפני המוות. בושה 
אני הולך וקרב אל התבור מעודדת. התקווה, כי ההר ישלם לי בעד בפני עצמי ובעד היהודים בפני הערבים. ההכרה כי 

כל עמל גופי ונפשי. העלייה קשה. אפיסת כוחות. (לא טעמתי מאומה, ואפילו טה [כך במקור] לא שתיתי). עלייה עד 
מך הראש בחצי היום. איזה מפח נפש! כל הראש תפוס על ידי מנזרים: מנזר צרפתי ומנזר יוני. 'תבור וחרמון בש



161 
 

ודומני כי יש לדייק ולומר כי  654והאיסלאם בנוף הארץ יש להבין לאור היותו "יהודי דתי",

גבשה בדמיונו פי שנתאכזבתו של גורדון נבעה מחוסר ההתאמה שבין תמונת הארץ התנ"כית כ

 לאור החינוך הדתי שקיבל ובין ארץ ישראל שבמציאות . 

לדברי אליעזר שביד, בעת עלייתו ארצה ראה גורדון את עצמו "כ'יהודי אורתודוכסי' במשמעות 

של שמירת המצוות כהלכה, והוא נשאר כזה מבחינת אמונתו ומחויבותו הכללית להלכה" גם 

גורדון, קבע שביד, נשאר "יהודי  655לחיות קרוב לטבע. על מנתכשהצטרף לחלוצים החילוניים 

מאמין, לומד והוגה בתורה (במיוחד בתנ"ך), שומר מצוות מתוך הבנת טעמיהן והתאמתן לתנאי 

הקיום ולערכים החיוביים של העם היהודי בכל עידן ועידן, ובעיקר שואף להנחיל לדורות הבאים 

הוא  656יוצקים בה את משמעותה הייחודית".כנים הלא רק את לשון המקורות אלא גם את הת

היה "איש דתי על סף הזקנה, [ש]התפלמס עם הצעירים החילונים שמרדו באבותיהם האדוקים 

   657ושללו את הדת היהודית".

כאמור, על אף השינויים המשמעותיים שחלו בחייו מעת שעלה ארצה ניתן לקבוע בהכללה כי עד 

שפירא ציין  אברהם 658בתור "אדם דתי במהותו". ובבים אותוי הסינבעיומו האחרון נתפס גורדון 

כי "דתיותו של גורדון ניתנת לאפיון באמצעות רוב הקווים האופייניים של חיי הדת" שהותוו על 

הקווים האופייניים של חיי הדת לפי ג'יימס  659.החוויה הדתית לסוגיהידי וויליאם ג'יימס בספרו 

יכר פסיכולוגיים: "א. עולם הנגלות הוא חלק מיקום רוחני ימני המכילים שלוש אמונות ושני ס

יותר, שממנו בא לו עיקר שחרו; ב. תכליתנו האמיתית היא ההתמזגות עם היקום העליון ההוא 

בין אם  –ומשא הפנימי עם רוחו של זה -יחסים הארמוניים אליו; ג. התפילה, או המגע-או קשרי

הריהי תהליך שפעולה ממש נעשית בו,  –אמר שהיא 'חוק' ן אם ננאמר כי רוח זו היא 'אלוהים' ובי

התופעות ומחולל בו פעולות מסויימות פסיכולוגיות או -ומרץ רוחני זורם ובא לתוך עולם

חמריות". לשלוש אמונות אלה מצטרפים, כאמור, שני מאפיינים  פסיכולוגיים: "א. טעם חדש 

                                                                                                                                                                               
מאין יבוא  -ירננו'... ה'בשמך' ירנן תבור? היופי של הסביבה אינו מכפר וכמעט שאינו מורגש. אשא עיני אל ההרים, 

. על הטיול והביקור בהר תבור, ראו גם: קושניר, 191הנפש לא הוטב", גורדון, "קטעי יומן", כתבים, ג, עמ' -עזרי? מצב
; יעל גורדון, "מחייו בארץ", עמ' לט. ובהקשר זה, 49-50פורחים, עמ' ; הנ"ל, האיריסים עודם 83בכור מכורה, עמ' 

 .61גורדון נמנע מלטייל בירושלים לאחר שראה אותה "בחורבנה", ראו: קושניר, אנשי נבו, עמ' 
 .26שביד, תולדות פילוסופיית הדת היהודית, ד, עמ'  654
 .158שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  655
 .157שם, עמ'  656
 .62שביד, לבירור רעיונו, עמ'  657
 .284שמעוני, האידיאולוגיה הציונית, עמ'  658
 .17הערה  329שפירא, אור החיים, עמ'  659
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ל התעוררות לגבורה וכובד ראש; ב. ה או ששיר-המתווסף כשי לחיים ולובש צורה של קסמי

   660נפש, עם נטייה גוברת ליחס של אהבה כלפי הזולת".-הרגשת בטחון ושלום

על מנת להבין כיצד באו לידי ביטוי מאפיינים אלה של הדת בחייו של גורדון וכיצד הם נתפסו 

ץ המתאר את רונוביבעיני הסובבים אותו, דומה כי יש לשוב לרשימותיו הביוגרפיות של יוסף אה

 דתיותו של גורדון ואת השינויים שחלו בה בשנים בהן הוא חי בארץ ישראל:

בשנים הראשונות לבואו לא"י היה גורדון דתי. כבר צוין למעלה שבינו ובין בנו היו חילוקי 

דעות בשל ענייני דת; מזה נראה שהיו לו בענייני דת מושגים אחרים מהמקובל. ואם אני 

כוונתי לסימנים השבלוניים בעניני דת. הוא היה מתפלל בכל יום  י, הריאומר היה דת

ושומר את מצוות הדת כהלכתן. יחסיו הפנימיים לדת לא באו לידי גלוי בשיחות. 

כשהיתה פעם מתעוררת שיחה בעניינים אלה, היה הוא מתרגז על הדעות שהשמיעו 

שבעניין זה 'לא הכל ה היה אחרים, היה משתדל לבטלן, אך את אשר בלבו לא הגיד. נרא

אין עדיין דעה ברורה, יש פקפוקים, יש חתירה פנימית לפתרון ויש  –חלק' אצלו. לאמור 

סבל קשה על שהפתרון אינו ניתן. על כל פנים מחשבתו היתה אז עסוקה מאוד בענייני דת. 

ות בשנים האחרונות ניכר היה שבא לו שחרור מהסבל הזה, הוא פרק מעליו את עול המצו

שיות ונשאר נאמן רק ל'לא תעשה', ויש יסוד לחשוב שגם במחשבתו תפסה הדת המע

מקום הרבה פחות, מאשר קודם. העלה בידו למצוא פתרונות לשאלות שהציקו לו בנידון 

זה? ההצליח להרחיק את הפקפוקים ולהעמיד במקומם ודאויות? ידיעה ברורה אין לי 

ל השאלות האלו. לי בכלל נדמה שבפרוצס ילית עבנידון זה. אך נוטה אני לתת תשובה של

זה השתתפה אצלו ההרגשה הרבה יותר מאשר ההכרה. הוא כנראה ירא מאוד להישאר 

אף רגע בלי אלהים, ונשאר דבק באלוהי אבותיו כמו שהוא, למרות כל פקפוקי הכפירה 

 כה הדתעד שלאט לאט יצר לו בינתיים אלוהים חדשים ודת חדשה, ומאליו הל –שלו, עד 

 661הישנה הלוך ופנה את מקומה לחדשה, בלי שהכרתו תשתתף בזה.

כאמור, רשימותיו של אהרונוביץ הן המקור הביוגרפי העיקרי המצוי בידינו לגבי חייו של גורדון. 

אולם, בקטע המובא כאן נוסף לרכיב העובדתי רכיב פרשני בולט, וכפי שנראה להלן, אף שנוי 

 במחלוקת.

                                                             
 .318ג'יימס, החוויה הדתית לסוגיה, עמ'  660
 .70-69אהרונוביץ, "רשימות לתולדותיו", עמ'  661
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ון של החיבור, ניתן להבחין בכמה סוגים של תהליכי חילון, או של ו הראשכפי שראינו בחלק

"אופני מעבר אל החילוניות": תהליכי חילון בעלי מאפיינים חברתיים; תהליכי חילון הנובעים 

מחיפוש זהות; תהליכי חילון הנובעים מאובדן אמונה (בעקבות משבר או בעקבות הטלת ספק); 

לדעתי, תהליך החילון שחווה   662שלד אמוני אחד למשנהו.מעבר מתהליכי חילון המתאפיינים ב

), כלומר תהליך חלקי בלבד של פירוש מחודש של alternationגורדון היה תהליך של תמורה (

) הכולל בדרך כלל שלילה מוחלטת של conversionהעבר ושל שינוי בזהות, ולא תהליך של המרה (

נימי בעיקרו וכלל חיפוש אחר וגיבוש של זהות היה פ תהליך זה 663העבר וגילוי של זהות חדשה.

 אמונית חדשה, ועם זאת  הוא נעשה מתוך זיקה עמוקה לגורמים חיצוניים וחברתיים.

דומה כי עד עלייתו ארצה נתפס החילון בעיני גורדון לא בתור משבר אלא בתור תהליך מתמשך 

מסורתי שלאורו -הקיום הדתי לאופן שעיקרו חשיפה אל אופנים שונים של קיום שגילו יחס מורכב

חונך ובתוכו גדל. רק עם עלייתו ארצה עמד גורדון על עומק השבר הרעיוני והקיומי שבחילון וזאת 

 664מתוך הכרת והפנמת חוויות השבר שחוו החלוצים הצעירים שאל חברתם ביקש להצטרף.

רשות יחיד בתוך  שו אחריחד עם זקנתו היחסית, אופיו הקשה וחיפו(גורדון הכיר גם בכך שהדת 

כמה מהם,  665הייתה לגורם שהפריד בינו ובין החלוצים הצעירים שביניהם הוא חי.) הקבוצה

  666כאנשי "השומר" בתל עדשים, "לעתים לא חסו על כבודו ורטנו על הריליגיוזיות שלו".

                                                             
 פישר, "פניה הרבות של החילוניות". 662
 , ראו: טרביסנו, "תמורה והמרה".על מושגים אלה 663
  .284שמעוני, האידיאולוגיה הציונית, עמ'  664
"אני זקן ונמצא תמיד בין צעירים, בני דור אחר, ובזה בלבד כבר יש במקצת חציצה", גורדון, מכתב לדגניה,  665

זקנתו וזרותו בין  במהלך תיאור פגישתו הראשונה עם גורדון התייחס ברל כצנלסון גם לעניין .159כתבים, ג, עמ' 
הצעירים שסבבו אותו: "ברנר מוליך אותי אל גורדון. כה בנקל, ובזמן קצר, זכיתי לפגוש בשני האנשים האלה, 
התופסים בלבי מקום נכבד כל כך. כלום יכולתי בזמן מן הזמנים לשוות לפני את גורדון ככה: בחוץ, ליד הבית, על 

ראש, במכנסים מטולאים. זהו, מציג הוא לפנינו, הטרקלין -.]  יחף, גלוימחצלת קרועה, יושב יהודי כבן חמישים [..
שלו, העשוי להכיל אורחים לאין שיעור, ורק חסרון אחד יש בו, שגגו דולף. זו היא ה'חכמה' החביבה עליו, ולעתים 

אר. מתוך הבית קרובות הוא חוזר עליה. התישבנו על הארץ ול'כיבוד' הוגשו לנו בכד מים, שהוצרכו להביאם מן הב
ועל הכל היתה השכינה שורה, ההרגשה שנמצא אתה בבית,  –נראתה אשתו של גורדון. יהודיה רגילה. ניגשה הבת 

אשר בעל בו ואב בו [...] ראו אותנו אנשים מן הבתים הסמוכים ובאו וניגשו אלינו. ומרחוק נשמעה שירה של חבורת 
בכך, קצת -ישראלית. כנהוג, קצת שירה, קצת דיבורים של מה-ארץ צעירים וצעירות, שקרבה ובאה. בקיצור, אידילה

עשרה ובני עשרים יכולים -ויכוחים, אבל ביותר הרנינה את לבי זו ההתלקטות מסביב לגורדון, שנערים בני שמונה
להתלקט מסביב ליהודי קשיש. אמנם הבחנתי, שבכל זאת זר הוא, כנראה, להם למדי, אף כי שר הוא יחד עמם וגם 
מתבדח, ואין דבר למעמסה לו", ברל כצנלסון לשרה שמוקלר ולאה מירון, עין גנים תר"ע, צור (עורך), עד פנה היום, 

. מקורות אחרים דווקא מדגישים כי הרושם שעשה עליהם גורדון היה של אדם צעיר בגופו וברוחו גם יחד: 56-57עמ' 
ון. כשהעירונו לו שצריך דרך ארץ בפני זקן, הוא ענה: לא נכון, "משה דיין [...] כשהיה עוד פעוט התחצף פעם בפני גורד

. דומים לכך דבריו של המשורר דוד שמעוני 87גורדון אינו זקן, הוא רק צעיר עם זקן...", צור, לא בעבים מעל, עמ' 
הצעיר מכפי  שהדגיש כי בתקופה בה הוא וגורדון חיו בשכנות בעין גנים ועבדו יחד בפרדס נדמה היה לו גורדון לאדם

ועוד,  .258גילו: "הכל נראה לי אז רענן, צעיר, מבטיח, אבל צעיר מהכל נראה לי גורדון", שמעוני, פרקי זכרונות, עמ' 
צמח, (תיל", תיאר שלמה צמח את גורדון בעבודת יומו -"זקן זה עשרה צעירים כפרתו, לא נח ויצא הבוקר לגדור גדר

רדון היה כאחד מאתנו וסגולה לו להשכיח מלבך את ההידור שאתה חייב "גו ,. לדבריו)201שנה ראשונה, עמ' 
בולטים במיוחד דברי הביקורת שכתב  ,. לעניין אופיו הקשה ותורתו התובענית של גורדון)176שם, עמ' (בשנותיו" 

או ר - מאיר יערי בתוך מכתבו הארוך לחברי "השומר הצעיר" בגולה: "היתה שעת אסיפה [במטבח הפועלים בימה
דיבר על העבודה, על הרגש הלאומי ועל הוועידה בפראג. לפועלים הוותיקים והחדשים סיפר  הזקן]. א"ד גורדון להלן

על רגש האושר הקוסמי בתוך העבודה, על החוויות העילאיות של אנשים, המתפשטים מגשמיותם ומתאחדים עם 
ש האושר הקוסמי, ההתמזגות עם ההוויה [...] משפחתם, עם העם, עם הארץ ועם ההוויה כולה באחדות קוסמית. רג

דומה היה, כי כל הרעיונות האלה מתחמקים מבעד לסדקי הצריף. כצללים, כעטלפים, התעופפו מעל ראשי 
מהוקצע. כן, הם נתייסרו לשמע -המאזינים. הפועלים הוותיקים הרכינו במרירות את ראשיהם מעל השולחן הבלתי
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ות ת ליהדואכן, כדבריו של מוטי זעירא, "גורדון עמד תדיר בין שני העולמות: הוא השתייך נפשי

עמידתו הדתית של גורדון, אותה הגדיר  667וחי בארץ ישראל החלוצית". -הישנה, הגלותית 

אליעזר שביד כעמידה על הסף שבין דתיות מסורתית וחילוניות, הייתה תדיר לגורם שהפריד בינו 

ובין סביבתו: בעת שחי בגולה עמד על הסף מבפנים וחש קרבה לעומדים מבחוץ, ובעת שחי בין 

מבחוץ, בין החלוצים הצעירים שבארץ ישראל, חש כזר ביניהם וכקרוב לעומדים ומדים הע

לדברי שביד, הפער שבין גורדון וחבריו החלוצים נבע בעיקרו מכך שגורדון עלה ארצה  668מבפנים.

כאדם מאמין ומתוך תודעה של שליחות דתית, בעוד שחבריו מרדו בדת ופרקו מעליהם את עול 

יר שביד את השינויים שחלו באורחות חייו של גורדון מעת עלייתו זה הסבמצוותיה. על רקע 

ארצה: גורדון, שביקש להתקרב אל חבריו על מנת להשפיע עליהם נאלץ להתאים את אורח חייו 

לאורח החיים הרווח בסביבתו. לכן, ולמרות שלא חל כל שינוי באמונתו ובהשקפת עולמו הדתית, 

ההלכתי של קיום מצוות פולחניות" כאשר את -ודוקסיהאורת נאלץ גורדון לוותר על "הממד

כלומר, את השינוי  669מקום מצוות העשה הפולחניות בתור תוכן חיובי תפסה אצלו עבודת השדה.

) של אורח החיים internalizationשחל באורחות חייו של גורדון תלה שביד בתהליך של הפנמה (

בקבוצה החברתית אליהם נקלע עם ברתי וחילוני שחל עם השתלבותו בהקשר הח-החלוצי

במקום אחר טען שביד, כי מאמציו של גורדון להשתחרר מעול האורתודוכסיה על מנת  670עלייתו.

                                                                                                                                                                               
ודו, כי העבודה אינה תוכן חייהם, כי האיחוד הקוסמי הוא להם דיבור ריק בלבד, כי מכדי שי הזקינו. הם הזקןדברי 

החוויה הלאומית הבריאה היא אשליה בעיניהם. הם אונסים את עצמם ומעוותים את צורתם מפאת חוסר סביבה 
ים בשארית פלאים זו, אם הם עקרים, מוכי קדחת ומצפ-יותר יפה והנאה מרעננת. מה תתן ומה תוסיף להם תרופת

כוחותיהם לחיים יפים יותר. כיצד אפשר להטיף לאנשים על האהבה הקוסמית, אם הם מעולם לא ידעו אושר עלי 
אדמות, אם הם תלושים מן האדמה ומכל הקושר וממזג אנשים עם ההוויה לאחדות. טולסטוי חי חיים סוערים 

, הזקןעמוקים ועשירים, הפך למטיף. אף אתה, כן, כאשר כבר היה שבע חיים -ונועזים במשך חמישים שנה, ואחרי
כגון זה. כאשר הנני קורא לעתים את פרסומיו של גורדון, תמיד מפריע לי יסוד אחד  אכזר אינקוויזיטורהאם אינך 

. אני חושד ברשעות. ואפילו... זקן של ובעיקשות בעוינותצורם: הוא כותב על אהבה בשפת פולמוס, לעתים אפילו 
רדון לא הקים בדגניה עדה משגשגת חרף התנאים הקשים, לא עיצב את הנשמות, לא גיבש דפוס של כורחי. גו-בעל

. 279העניק. וזה היה בעיני פחות מדי...", יערי, "מכתב מביתניה לגולה", צור (עורך), קהליתנו, עמ'  תורהאדם. רק 
הזכיר יערי את גורדון לטובה וציין כי ההדגשה שלי. יש לציין כי מאוחר יותר, במאמרו המפורסם "סמלים תלושים" 

דמותו הינה "סמל חי" ומחייה, ראו: יערי, "סמלים תלושים". לדברי אביבה חלמיש, מחברת הביוגרפיה של מאיר 
ויערי  ,)55-56יערי התקיימה ביבנאל היא ימה (חלמיש, מאיר יערי, עמ'  ו שליערי, האסיפה המוזכרת לעיל בדברי

). לדבריה, יערי נטש את גורדון לא כי נעשה מרקסיסט אלא נעשה 65ו זה עם זה (שם, עמ' וגורדון מעולם לא שוחח
בין ו "חבורת קהליתנו"). כך, כדברי אביבה אופז, הקשרים בין 90מרקסיסט על מנת להיות מובדל מגורדון (שם, עמ' 

  . 215אופז, תעודה ויצירה, עמ'ראו: אמביוולנטיים, ומורכבים , גורדון היו עמוקים
. לדברי שמואל דיין, "גורדון לא ראה את עצמו 65שטורמן, "א. ד. גורדון בתל עדשים", קושניר (עורך), גורדון, עמ'  666

. אולם, נדודיו של גורדון בארץ נבעו בחלקם 129איש קבע, כי טוב היה לו בנדידתו", דיין, על גדות ירדן וכנרת, עמ' 
ין סביבתו ומשום אופיו הקשה. על נסיבות עזיבתו של גורדון את תל ממחלוקות אידיאולוגיות שנתגלעו בינו וב

עדשים, ראו: יעל גורדון, "מחייו בארץ", עמ' מג. והשוו לכך את נסיבות עזיבתו את כנרת, קפלן, "שני מעמדות 
ת את . ברל כצנלסון ביכה בכמה הזדמנויו58'למעלה' ו'למטה'", צור ואחרים (עורכים), כאן על פני האדמה, עמ' 

הפירוד שנוצר בינו ובין גורדון לאחר שנחלקו בשאלת איחוד מפלגות הפועלים, ראו: כצנלסון, "במועצת נען", כתבים, 
 .144"חבלי איחוד ושלבי איחוד", כתבים, ח, עמ'  ; הנ"ל,157ט, עמ' 

 . 347זעירא, "גורדון כמעצב תרבות", עמ'  667
 . 24שביד, היחיד, עמ'  668
. לדברי שביד, כדי להשפיע על החלוצים במופת חייו היה על 27וסופיית הדת היהודית, ד, עמ' שביד, תולדות פיל 669

גורדון לחיות איתם וביניהם ו"לשם כך היה עליו לחרוג מגדרי האורתודוכסיה ולבטא את דתיותו העמוקה בדרכים 
שית שונה מהדגם של הציונות שלא חרגו מדרך חייהם של חבריו העובדים. בדרך זו יצר דגם של דתיות לאומית חופ

הדתית האורתודוכסית: הוא הקפיד לשמור על מצוות ה'לא תעשה' הפולחניות; נמנע מאכילת 'טרפות' על ידי 
צמחונות, אף כי בלי להקפיד על כשרות הכלים; ונמנע מחילול שבתות וחגים על ידי שביתה מכל מלאכה. לעומת זאת 

כולל התפילה בבית הכנסת והברכות בסעודה. במקומן המציא דרך חדשה של לא קיים את 'מצוות העשה' הפולחניות, 
 .161תפילת איש עובד את אדמת מולדתו", שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ' 
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להשתלב בחברה ולהשפיע עליה הם שעוררו עליו את ביקורתו של ברנר, שראה בהם ביטוי לחוסר 

סיה ביטויה האותנטי של רתודוכאותנטיות הראוי לגינוי, בעוד שלפי תפיסתו של ברנר הייתה האו

 671היהדות הישנה.

בעוד שאני מסכים עם הקביעה כי הדת הייתה לגורם שהרחיק בין גורדון ובין חבריו, אינני מסכים 

עם דבריו של שביד לגבי השלכותיה של קביעה זו. במילים אחרות, אני סבור כי ההסבר 

של גורדון וביחסו למצוות איננו  ת חייושהעניק שביד לשינוי שחל באורחו פסיכולוגי-הסוציולוגי

נכון, וכי אין לתלות בהסבר זה את ביקורתו של ברנר על גורדון. ראשית, אישיותו הייחודית של 

וכן וכתביו הרוויים ביטויים המחייבים את  672 גורדון, שהאותנטיות הייתה למאפיין מובהק שלה,

ה המייחסת את השינוי המהותי לאמיר פיתוח העצמיות המיוחדת לכל פרט, אינם מותירים מקום

שנית, בכתביו של ברנר אין למצוא ולו ברמז  673בחייו ובמחשבתו של גורדון לגורם חברתי חיצוני.

ביקורת מן הסוג שציין שביד המופנית כלפי גורדון. למעשה, מאמרו של ברנר "על העיקר שאיננו" 

מידתו של גורדון כמטיף ומוכיח סקה בעהינו המקום היחיד בו הוא ביקר את גורדון ישירות וזו ע

  674ובעמדתו לגבי שאלת סיכויי הצלחתו של המפעל הציוני בארץ ישראל.

לשינוי שחל באורחות חייו של גורדון וביחסו  תיאולוגי-אידיאולוגיבהמשך הדברים אציע הסבר 

נוי חס לשיאל הדת ומצוותיה, הסבר המסתמך על כתביו של גורדון, וזאת על אף שגורדון לא התיי

 675זה בכתביו באופן מפורש.

                                                                                                                                                                               
על המובן הסוציולוגי של ההפנמה כלומר, הפנמת העולם החברתי על ידי הילד או המבוגר, ראו למשל: ברגר,  670

 .99-127שה עם הסוציולוגיה, עמ' הזמנה לפגי
 .265-264שביד, "התשתית הקיומית", עמ'  671
לדברי שלמה לביא, מגורדון "יש ללמוד כיצד לחיות בטעם טוב, כיצד ימשול כל אחד על חייו הוא [...] כיצד ידע כל  672

יא, "זכרונו לברכה", אחד לעצמו להציב גבולות לנטיותיו. כיצד לחיות חפשי ומתוך חופש להתחנך ע"י עצמו", לב
. לדברי מרדכי שניר, גורדון אטם עצמו בפני ערכים חברתיים וספרים חשובים משום 82קושניר (עורך), גורדון, עמ' 

להגיע אל עצמו", שניר, בני הדור  למהרש"הוא היה עסוק בשלו ומלא מעולמו הוא. וזה לא היה נחוץ לו. עליו היה 
 . ההדגשה במקור.139ומוריו, עמ' 

במכתב גלוי לברנר טען גורדון בזכות היחיד וכוחו: "אתה [ברנר] אומר: הרעיון הוא רק בשביל יחידים. כן,  673
בתחילה הוא רק בשביל יחידים. אבל היודע אתה את כוח היחידים, אם יחידים הם? הן כל התנועות הגדולות בקרב 

די יחידים. כל הצרה הלאומית שלנו היא לא כל האנושות, ובתוכן גם התנועה הסוציאליסטית, נבראו בראשונה על י
כך במה שאין 'ההמון' הולך אחרינו או לפנינו, כמו במה שאין לנו יחידים. ועוד אוסיף: במה שאין לנו מתייאשים. 
היחיד, בייחוד היחיד המתייאש, אינו מצפה לגאולה, אינו מצפה לחסדי המציאות ואין עיניו נשואות לכוחם של 

. ועוד: "יאמרו: חיים כאלה 159צמו הגואל", גורדון, "מכתב גלוי לי"ח ברנר", כתבים, א, עמ' הרבים. הוא בע
שציירתי טובים אולי בשביל יחידים, אבל לא בשביל הכלל. כן, רק בשביל יחידים, כי להניח את היסוד לבניינים 

. ראו גם: גורדון, 130ת", כתבים, א, עמ' כן", גורדון, "מעט התבוננו-יכולים רק יחידים [...] הרוב, הכלל, יבוא אחרי
. על היחיד 232-236; גורדון, "הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ' 194-196"לבירור רעיוננו מיסודו", כתבים, ב, עמ' 

. על עניין חשוב זה עמד גם שביד, שחיבורו הגדול על 163-183בהגותו של גורדון, ראו למשל: כהן, דמות אל דמות, עמ' 
 .10-13, וראו את דבריו במבוא לקיצור כתביו של גורדון שבעריכתו: שביד, "מבוא", עמ' היחידנקרא גורדון 

. לעומת זאת, לדברי שמואל דיין, "הוא [גורדון] מדבר בנחת, 596-581ברנר, "על העיקר שאיננו", כתבים, ג, עמ'  674
. 55ן, "זכרונות", קושניר (עורך), גורדון, עמ' אלא מחשבות בקול", דיי –בלי פאתוס [...] אין זה נאום ולא תעמולה 

ועוד, לדברי שושנה בלובשטיין, "גורדון כתב בערבים ובימים עבד. הוא הגשים בחייו כל מה שהטיף במאמריו. לכן לא 
. לדבריה, גורדון סירב להיקרא "אב רוחני" או "אב מחשבה" וביקש 32היה 'מטיף'", בלובשטיין, עלי כנרת, עמ' 

 .33ותו ואת מחשבתו בתור "מיילדת" המסייעת למחשבתו המקורית של האחר להופיע בעולם, שם, עמ' לראות א
וזאת בניגוד לטענתו של צבי צמרת כי לא ניתן למצוא בכתביו של גורדון כל הסבר אידיאולוגי לשינויים שחלו  675

 ).463באורחות חייו וביחסו אל הדת (צמרת, "השבת", עמ' 
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בעת עלייתו ארצה היה גורדון דתי במובן המסורתי ובמשך כמה שנים הקפיד עדיין על שמירת 

המצוות כהלכתן. גם כשחדל לקיים את מצוות העשה תפס את עצמו בתור יהודי דתי וגילה יחס 

דם דתי העובד בתור אשל כבוד להלכה ולחיים ההלכתיים. כך, בעיני סביבתו נתפס גורדון 

בדבקות את אלוהיו, אלוהי היהדות המסורתית, אולם באופן השונה מן המקובל, כשזנח את 

דרכיה ואמצעיה של עבודת האלוהים המסורתית ועבד את אלוהיו בעבודתו כפועל חקלאי ובכלים 

בת המשמשים לעבודת האדמה. כך, למשל, לדברי אחד מפועלי העלייה השנייה, בעת שישב במסי

יו הצעירים ממנו דמה גורדון, שחבש קסקט "בתוקף איזו קפריזה שבמסורת באותה השעה", חבר

אותו חלוץ העיד כי הרושם התמידי  676ל"ראש ישיבה, העסוק עם תלמידיו באיזו סוגיא חמורה".

שהותיר בו גורדון הוא ש"יש לו אלהים, מלך עולם, אשר ראהו 'רוח אל רוח' ו'פנים אל פנים' 

פועל אחר  677ותו, אוהב ועובד בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו... במעדר...".אוהב אושהוא 

השווה את עבודתו של גורדון, ואת הבעות פניו בשעת העבודה והמנוחה ממנה, לתפילתו של יהודי 

חרד ביום הכיפורים המתאמץ לרצות את אלוהיו ובטוח כי אכן נתרצה מלפניו. פועל זה דימה את 

סתורי" שגם בעת שעבד בעבודות של חול (ביקב או בחקלאות) "עבד מעין מ-ף דתגורדון ל"אש

ועוד מסופר על חלוצה חדשה בארץ שתמהה על כך שגורדון יושב במחיצתם של  678שמים".-עבודת

מחללי שבת מבלי להוכיחם. על כך ענתה לה חברתה הותיקה ממנה בארץ: "הוא יהודי דתי 

אחד מחלוצי  679ר "המתייחס לעבודתו בחרדת קודש".מה מסואמיתי", והוסיפה כי הוא עובד אד

דגניה אמר כי בעיניו היה גורדון "איש יהודי למופת בחיצוניותו ובפנימיותו", ונזכר כי "גורדון 

היה שומר מסורת", הקפיד לצום בימי התענית, נהג לפקוד את בית הכנסת בחגים ונמנע מלנסוע 

 680בשבת.

ענתו של ש. ה. ברגמן לפיה בעבודת השדה נמצא לגורדון ד עם טהתרשמויות אלה עולות בקנה אח

התחליף לתפילה, היא "העבודה שבלב". לפי ברגמן, התפילה הינה פעולה מדיטטיבית בה נשמת 

המתפלל נפתחת אל ההוויה וניזונה ממנה. גורדון, טען ברגמן, "מצא צורה אחרת של תפילה: את 

ביותר של האדם להתקשר עם יסודו של מוכשר העבודה", וזו נראתה בעיניו "כאמצעי ה

בקירוב לכך, לדברי אליעזר שביד, תורת העבודה של גורדון אינה אלא פיתוח של  681העולם".

                                                             
 .42נים", קושניר (עורך), גורדון, עמ' חריזמן, "בעין ג 676
במכתב לאשר ברש: "חי נפשי! אני הלא איני ברנר, ואיני  . בהקשר זה מעניינים דבריו של גרשון שופמן48שם, עמ'  677

א"ד גורדון. אין לי שום דחילו ורחימו בפני המעדר. אני מכיר כאן בווצלסדורף מעדרים ובני מעדרים והנם מנוולים 
 .351, גוברין, שופמן, ב, עמ' שבמנוולים!"

 .37סוכולובסקי, "ברחובות: האדם והחבר", קושניר (עורך), גורדון, עמ'  678
 .36ליברסון, פרקי חיים, עמ'  679
.  גם בעת ששהה בפראג לרגל השתתפותו בוועידת "הפועל הצעיר" (ניסן 115תנפילוב, "גורדון כפי שהכרנוהו", עמ'  680

 .58ברכבת החשמלית בשבת, ראו: זינגר, "קוים", קושניר (עורך), גורדון, עמ'  תר"פ) נמנע גורדון מלהשתמש
 .28ברגמן, "מבוא", עמ'  681
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תורת העבודה בגשמיות של הבעש"ט. לדבריו, השכל הנעלם, הוא האל, שרוי מעבר לטבע אולם 

מסוגל להפעיל את לוהי המחובר אל הטבע ומתפשט בתוכו כאשר בכל דבר ודבר ישנו ניצוץ א

האדם ולרוממו אל עבר האל. תפילה הינה זיקת האדם אל השכל הנעלם, זיקה הנוצרת כאשר 

 682האדם משתתף בטבע בכוחותיו שלו.

על האמור עד כה יש להוסיף כי, לדעתי, במעמד המיוחד שניתן אצל גורדון לעבודת האדמה, 

אומניות שיעמדו על  תידים כל בעליעמר: "דים דבריו של רבי אליעזר שאברעיון ובמעשה, מהדה

א). לדידו של גורדון, שיבת האדם היהודי לעבודת האדמה איננה ע" הקרקע" (בבלי יבמות, סג

ביטוי של נתק מן החיים היהודים השלמים כי אם ביטוי להתפתחות החיובית של חיי האדם והעם 

 683היהודי.

מחצה לא ביטא התקוממות כנגד הדת או לוני לכך, המעבר של גורדון לאורח חיים "חופשי" או חי

שלילה של הדת. אורח החיים החילוני בחלקו שאימץ לא היווה לדידו תחליף תוכני חיובי למילוי 

החלל שנותר עם סילוק ושלילת אורח החיים הדתי על תכניו החיוביים. זאת ועוד, אם בכלל ניתן 

ו לרכיב הפולחני המעשי שבדת: להגביללדבר על ממד דתי בעבודת השדה אצל גורדון אזי יש 

 684עבודת השדה תפסה את מקום הפולחן המסורתי כביטוי לדתיותו ואמונתו שבהן לא חל שינוי.

 685 אולם, את הקביעה כי בעבודת השדה נמצא לגורדון תחליף לפולחן הדתי בכלל, ולתפילה בפרט,

תפילה במובנה המסורתי ל מן היש לסייג. למעשה, מעדויות שונות עולה כי גורדון מעולם לא חד

כך, למשל, עולה מתוך תיאורו של אלכסנדר זייד טיול . ואף לא מביטויים אחרים של פולחן

שערכה קבוצת חלוצים בחג הסוכות לירושלים וסביבותיה בו, בין היתר, השתתפה הקבוצה 

את  בשמחת התורה בבית הכנסת והוזמנה לביתו של הרב שמואל סלנט. בעת שעשתה הקבוצה

כה מירושלים ליריחו טיפסו כמה מחבריה בשעת זריחה על פסגת אחד ההרים שבסביבה דר

אמנם, כמה שינויים משמעותיים חלו בדרך עמידתו בתפילה:  686וגורדון עמד שם לתפילת שחרית.

                                                             
 .268שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  682
לדברי הראי"ה קוק, "למודי חכמה, מלאכת מחשבת וכל כשרון יקלו מאד כשיתפתחו הכשרונות האנושיים לכל  683

ים הטבעיים היפים ונעימים ישובו להדרת טהרתם הטבעית, בשעה ש'עתידים כל בעלי אמנות שיעמדו על רחבם, החי
 .79הקרקע'", הראי"ה קוק, חזון הצמחונות והשלום, עמ' 

 .55-52; הנ"ל, היחיד, עמ' 27שביד, תולדות פילוסופיית הדת היהודית, ד, עמ'  684
 .154דש, עמ' שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן הח 685
; הנ"ל, 111ראו: זייד, "שרנו את 'השבועה' ועלינו ירושלימה", צור ואחרים (עורכים), כאן על פני האדמה, עמ'  686

. בקיץ 188; פנחסי, "ביקב בראשון לציון", שם, עמ' 168"בראשית הימים", חבס (עורכת), ספר העליה השניה, עמ' 
צבי הייתה משותפת -עדש. לגורדון ולאביה של בן-צבי בתל-בן-נאיתתרע"ז חי גורדון בשכנות למשפחתה של רחל י

ינאית, "בימי מלחמת העולם , "כמיהתם לתפילה ביום שבת" והשניים נהגו להתפלל במניין בבית הכנסת במרחביה
צבי -בן-הוסיפה ינאית עולים אנו. בספרה 191צבי ואחרים (עורכים), ספר "השומר": דברי חברים, עמ' -הראשונה", בן

כי "לאמיתו של דבר, היתה להם הדרך עצמה בבחינת תפילה". היא ציטטה את אביה שאמר על גורדון: "הנה יהודי 
תמים שהאדמה בשבילו קודש ואוהב הוא את העבודה כמו שאוהב הוא את התפילה". זאת ועוד, לעתים אירחה 

, כהלכתה לכבוד האב והאורח היקר" המשפחה את גורדון בעליית הצריף בה התגוררה ושם השתדלו "לקיים שבת
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את התפילה בבית הכנסת  687את התפילה הארוכה במניין המיר, בדרך כלל, בתפילת יחיד קצרה;

הזמנים הקבועים לתפילה המיר בתפילה ספונטנית בעת שחש ברצון ע ואת המיר בתפילה בטב

 ובצורך להתפלל.

 688בנוסף, גורדון חדל להניח תפילין בשעת התפילה בשל הסתירה שמצא בין היותו צמחוני אדוק,

ובין הנחת התפילין המיוצרים מעור בהמה. למעשה, אין בידינו תיאור של התהליך בו חדל גורדון 

העשה שבדת, למעט תיאור ספרותי מפורט המתייחס למקרה הפרטי בו הוא מצוות לקיים את 

מתואר גורדון כמי ששב והעלה שאלות  ,אנשי נבוחדל מלהניח תפילין. בספרו של שמעון קושניר, 

ודברי ביקורת בענייני דת בפני ידידו נח נפתולסקי: על חילוניותו, על חוסר הקשר שלו למסורת 

דל להתפלל. לשאלות ולביקורת ענה נפתולסקי, שבא מבית חסידי כך שח היהודית ובעיקר על

בנוסח חב"ד, על ידי כך שביקר את דרך עמידתו של גורדון בתפילת שחרית אותה הוא נהג 

להתפלל בחטף ובקיצור (מקריאת שמע ועד אחרי תפילת עמידה), כשהוא עטוף בטלית ועטור 

שכמוהו היה גם  ה טען נפתולסקי בפני גורדון,התפיל פעם אחת, בעת שהתנצחו בעניין  689בתפילין.

-לו יהיה כדבריך, שהתפילה היא הקשר בין האדם ליוצרו; אבל במה חטא בן" הוא צמחוני אדוק:

פילין פקועה זה, שהפשיטו את עורו מעליו לשם כתיבת שם ה'; ומה יוסיפו רצועות אלו של ת

כטיעון מנצח וגורדון חדל להתעמת  התברר טיעון מוסרי זה  690".לקשר שבנפש אל בורא עליון?

                                                                                                                                                                               
. דבורה דיין סיפרה  כי בעת שנאסרו גברי דגניה והסביבה על ידי התורכים בחצר 243צבי, אנו עולים, עמ' -בן-ינאית

כנרת נראה גורדון מבעד לחלון כשהוא "יושב על ספסל נמוך, ידיו שלובות והוא מנענע את כל גופו". למראהו תהתה 
. ולגבי עריכת קידוש בשבת: "פעם, ביום שישי בערב, בכניסתי לביתו 37, דיין, באושר וביגון, עמ' דיין "האם התפלל?"

ם -הקטן בעין גנים מצאתיו, לתמהוני, עומד מתוך הכנעת גו (מנהג חסידים) לפני השולחן, ובקול עמום, נוגה מפויס: יו
גנים", קושניר (עורך), -חוצה...", חריזמן, "בעיןם... חרש נסתלקתי ה-א-רץ וכל צב-הא-ים ו-מ-ש-לו ה-שי ויכו-ש-ה

 .760; הנ"ל, "במחיצתו של א. ד. גורדון", חבס (עורכת), ספר העליה השניה, עמ' 46גורדון, עמ' 
של קושניר כתב דוד זכאי: "ביקש המחבר לספר על האחד, על נח  נבו אנשיעל  .55קושניר, אנשי נבו, עמ'  687

נארגו רבים מבני החבורה: א. ד. גורדון, יוסף חיים ברנר, יוסף אהרנוביץ, ברל כצנלסון [נפתולסקי], ובמסכת הסיפור 
שם לב אליהם ושמרם כעל מתת  -אז עודו נער  -ועים, אשר המחבר [...] ואחרים. נוספו לדמותם פרטים רבים לא יד

אלה ימצא בספרו של  על אנשי בראשית הרומןגדולה ועתה חתמם בספרו. ואכן, המספר בעתיד אשר יכתוב את 
 . ההדגשה במקור.264שמעון קושניר את השתי ליצירתו", זכאי, קצרות, עמ' 

גורדון שטח את  משנתו הצמחונית במכתב ששלח לנתן ביסטריצקי (אגמון) שהזמינו להשתתף בקובץ המוקדש  688
ה ישראלי תיארה את עבודתה חנ .130-135לרעיון הצמחונות, ראו: גורדון, מכתב לנתן ביסטריצקי, כתבים, ג, עמ' 

 –במטבח בדגניה ואגב כך הזכירה את צמחונותו של גורדון. לדבריה, "לא נהגנו לאכול בשר. צמחונים היו בינינו 
. ישראלי ציינה כי "באותם "רק גורדון ואהרן ש., אך מעולם הם לא הטיפו לצמחונות ולא דיברו על זה –כמדומני 

יומי, ובליל שבת במיוחד היתה שורה תמיד אווירה נעלה. ברנשטיין הנכנס -יוםהימים היתה השירה חלק מההווי ה
מנעימים זמירות השבת; אליהם מצטרפים  –ראשונה מתישב, מתחיל בשירה שקטה עמוקה, אחריו שר, ואתם גורדון 

"בשר לליל  כל היתר", אולם בשבת בה הוגש בשר בחדר האוכל לא עלתה השירה יפה והאווירה הייתה שונה, ישראלי,
. ומסופר על גורדון שהתארח ביבנאל וכובד במנת 115-116שבת!", צור ואחרים (עורכים), כאן על פני האדמה, עמ' 

גולש צמחוני. התבשיל היה טעים עד כדי כך שגורדון לא האמין כי אין בו בשר וכעס מאוד על שהטעוהו. לאחר 
פרידמן, -בנות דגניה פרק בהלכות בישול, פרלמוטרששוכנע כי המנה צמחונית הזמין את המבשלת ללמד את 

-192. עוד על גורדון והצמחונות, ראו: חפשי, בלב ונפש, עמ' 728"ביבנאל", ארז (עורך), ספר העליה השלישית, ב, עמ' 
194. 

טוב, סמוך לעלייתו ארצה בעת שחי בפתח תקוה נהג גורדון -. לדברי אליהו אבן58-57קושניר, אנשי נבו, עמ'  689
טוב, -דת", אבן-להתפלל בבית הכנסת יחד עם איכרי המושבה "אולם לא השלים עם התערבות האיכרים בעניני

 .185תקוה בתקופת 'החרם'", חבס (עורכת), ספר העליה השניה, עמ' -"בפתח
 .58קושניר, אנשי נבו, עמ'  690
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עם נפתולסקי בעניין התפילה. יתרה מכך, בעקבות דברים אלה חדל גורדון להניח תפילין והיה 

 691מתפלל כשהוא עטוף בטלית בלבד.

, אף הוא מאת שמעון קושניר, מופיע תיאור אחר של המקרה ובו מתואר גורדון בכור מכורהבספר 

בדבקות כשהוא עטוף בטלית ועטור בתפילין, וכמי שרק לעתים בוקר  כמי שהקפיד להתפלל בכל

נדירות הוכיח את נפתולסקי "מתוך צער על התרחקותו מהמצוות המעשיות של הדת". מתיאור 

זה עולה כי עיקר מחלוקתם של גורדון ונפתולסקי היה  לגבי היחס שבין "דת העבודה" בה החזיק 

ן נאמן, וכי הטיעון הצמחוני שבכוחו השפיע נפתולסקי גורדו נפתולסקי ובין "דת ישראל" לה נותר

 692על גורדון לחדול מלהניח תפילין הועלה על ידו רק כדרך אגב.

לדעתי, יש להסביר את השינוי שחל ביחסו של גורדון אל הדת ואל המצוות מפרספקטיבה 

יש לבחון  ר לעיל, וכי את המקרה הפרטי של עזיבת הנחת התפילין שתואתיאולוגית-אידיאולוגית

בהקשר הכללי יותר של יחסו של גורדון למצוות היהדות, ושל התהליך ההדרגתי שבמהלכו חדל 

גורדון לקיים את מצוות העשה (מצוות חיוביות) והמשיך לשמור על מצוות הלא תעשה (מצוות 

 שליליות).

ראינו, מה שכבר  נטישתו של גורדון את מצוות העשה הייתה הדרגתית ונבעה מסיבות שונות. כפי

שהניע את גורדון לחדול מהנחת תפילין היה דווקא הטיעון הצמחוני, שהינו טיעון מוסרי ולא 

טיעון דתי. לדעתי, את עזיבתו של גורדון את מצוות העשה בכללותן יש להסביר בעזרת תפיסתו 

 הייחודית של גורדון את הממד הנורמטיבי שביהדות.

צרות" הציג גורדון את תפיסתו את היהדות בתור דת ות והנבמאמר "לבירור ההבדל בין היהד

תכליתה של היהדות, לפי גורדון, היא לסייע לאדם בהשגת "החיים העליונים",  693שעיקרה שלילי.

שהינם החיים בצלם אלוהים או בצלם חיי הטבע בצורתם העליונה, המושגים בעצם עבודתו 

מית של האדם מהווה עיקר ויסוד ת והעצהעצמית של האדם להשיגם. כלומר, הפעולה החופשי

ביהדות המבקשת לסייע לאדם בגילוי וביטוי עצמותו. היא עושה זאת על ידי כך שהיא מוסרת 

לאדם מערכת של כללים מכינים, שליליים, שתכליתם להרחיק את האדם מכל גורם פנימי או 

אלה קיבלו את יליים חיצוני העלול לעכב או למנוע את פעולתו העצמית והחופשית. כללים של

ניסוחם במצוות הלא תעשה. מצוות אלה, לפי גורדון, אינן אלא הרחבה של אותה נקודה הנדסית 
                                                             

 שם, שם. 691
 .125קושניר, בכור מכורה, עמ'  692
זבונו של גורדון ונכתב על ידו בתור הקדמה לתרגומו העברי (שאף הוא לא הושלם) המאמר (שסופו חסר) נמצא בעי 693

. את הפרקים שכן תורגמו, ראו: הולצמן ואחרים (עורכים), מסביב לנקודה, מה היא האמנות?לספרו של טולסטוי 
 . 367-450עמ' 
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עליה עומדת היהדות אשר קיבלה את נוסחה בציווי המקראי "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' 

היא תורה, אלהיכם" (ויקרא יט, ב). גורדון עמד על כך ש"הקדושה, לפי מובנה הפשוט והטבעי שב

חירות עליונה,  -בעצם מושג שלילי: טהרה עליונה מכל מידה שלילית במחשבה, ברגש, בחיים 

  694אמת עליונה, יחס עליון".

כאמור, לאורך כל חייו הקפיד גורדון על שמירת מצוות הלא תעשה המקובלות ביהדות. דומה כי 

כי לדעתו, מצוות העשה להבין מתוך דבריו המפורשים של גורדון ביחס למצוות הלא תעשה ניתן 

שבתורה, כלומר הכללים החיוביים שבה, אינן אלא עצות טובות שתכליתן בסיוע לאדם בעבודת 

חייו, בגילוי וביטוי עצמותו, עבודה שהינה, כאמור, עצמית וחופשית. במידה ואין בכללים אלה 

לעניין הקדושה  עליהם.הרי שניתן ואף ראוי לוותר  ,הם מהווים גורם מעכבאו אם  ,כדי לסייע

 כאידיאל להתוויית היחסים שבין האדם והאל כתב גורדון במקום אחר את הדברים הבאים: 

קרבנות, תפילה, הודיה, תהילה, וכן להיפך:  –יראה, הערצה, כבוד, אהבה, אמונה, ומזה 

כל מה לכל אלה ולאלוהים? איזו שייכות יש בין כל אלה ובין 'הש –מרד, כפירה וכו' וכו' 

לם', איזה רגשות, איזה יחסים קטנים, דלים, אפסיים ביחס ל'השכל הנעלם', ביחס הנע

האדם אין שום יחס. פה יוכל להיות רק יחס  וביןהאלוהים, 'השכל הנעלם',  ביןלאלוהים! 

האדם אל עצמו: עלייה, גידול, עומק, קדושה, 'קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלוהיכם!' 

ם אין עוד בנפש האדם מקום לקדושה העליונה. הקדושה אול 695.הנה היחס היחידי –

העליונה אינה נזירות, פרישות וכדומה, כשם שאינה ההיפך. הקדושה העליונה היא יצירת 

 696חיים עליונים, חיים בצלם אלוהים, חיים בבחינת 'שיתוף במעשה בראשית'.

                                                             
 .290גורדון, "לבירור ההבדל בין היהדות והנצרות", כתבים, ב, עמ'  694
ן לציין כי פסוק זה שימש את הרמן כהן בבניית תפיסת הקדושה המיוחדת לו, ראו: כהן, דת התבונה מעניי 695

, ניתחה באריכות את מושג ה"קדושה" וסכנה טוהרמרי דגלס, בספרה  ממקורות היהדות, שער שביעי: רוח הקודש.
, ולכן קדושיםההוראה להיות  העומד מול מושג ה"תועבה" כפי שעולה במקרא. לדבריה, "לכל אחד מהצווים קודמת

יש להסביר אותם לאור הוראה זאת. חייבת להתקיים הנגדה בין קדושה לבין תועבה המבהירה מה העיקרון היחיד 
ממנו נגזרים האיסורים השונים [...] קדושה היא תכונה של האלוהות. משמעות השורש ק.ד.ש היא לייחד או להועיד. 

בדיקה קוסמולוגית צריכה להתחיל בהתחקות אחר עקרונות הכוח והסכנה",  אילו משמעויות נוספות יש לו? כל
. ההדגשה במקור. לאור עקרונות אלה "עולה בבירור כי ערכן של המצוות החיוביות 99דגלס, טוהר וסכנה, עמ' 

 והשליליות כאחד איננו ערך הצהרתי בלבד אלא גם מעשי: השומר על המצוות מבטיח לעצמו שגשוג, המפר אותן
מעמיד את עצמו בסכנה. אנחנו רשאים אפוא להתייחס אליהן כפי שאנחנו מתייחסים אל ההימנעויות הטקסיות 
הפרימיטיביות שהפרתן ממיטה אסונות על האדם. המצוות והטקסים כאחד מתמקדים במושג קדושת האל שבני 

ים בקדושה או מתים כשהם האדם חייבים ליצור בחייהם שלהם. כלומר זהו יקום שתושביו מצליחים כשהם דבק
"אחד ממובניו של השורש ק.ד.ש הוא הפרדה, ומכאן צומחת תפיסת  .100-101מעזים לסטות ממנה", שם, עמ' 

. את הפסוק "קדושים תהיו כי קדוש אני  ה' אלוהיכם" (ויקרא יט, ב), לו 101שם, עמ'  הקדושה כשלמות וכלילות",
כללית הקודמת לכל הצווים השונים. לדבריה, "ניתן להסיק שהשלמות  גורדון שב ונדרש, תופסת דגלס בתור הוראה

מייצגת את הקדושה. קדושה דורשת מכל היחידים לדבוק בצייתנות במעמד שהם משתייכים אליו. וקדושה גם 
דורשת שלא לערבב קטגוריות ומעמדות שונים זה בזה [...] קדושה משמעה הקפדה על ההפרדה בין קטגוריות 

פסוק זה שימש את חיים הזז בעת  .104א תלויה אפוא בהגדרות, בהבחנות ובסדר נכונים", שם, עמ' הבריאה. הי
הספרים, מתגלגלת קדושה -ידיה ירדה קדושה לעולם. באוצר הלשון העברית, בספר-שהילל את הלשון העברית: "על

שבכולם: 'והייתם קדושים, כי עשרות פעמים הרבה. הצו הגדול -תואר ופועל, עשרות-עצם, בשם-בכל צורותיה, בשם
דברים זו, סמיכת אדם לאלוהים!", הזז, משפט הגאולה, -קדוש אני ה''. גדולה היא תביעה זו, ופנטסטית היא סמיכת

 .14עמ' 
 . ההדגשה במקור.200גורדון, "הרהורים והגיונות", כתבים, ג, עמ'  696
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י הפולחן הדתיים ושימר ת סממנכי גורדון ביטל באופן מוחלט א ,לכאורה ,מן הדברים לעיל עולה

רק את "היחס היחיד" של "קדושים תהיו". למעשה, גורדון שימר גם את חלקיו השליליים של 

פולחן הדת היהודית, את מצוות הלא תעשה, בהן הוא ראה את פירוטו של אותו "יחס יחיד" של 

 היהודית. להלכה "קדושים תהיו", ובזה מתגלה יחסו החיובי, גם אם באופן חלקי, של גורדון

ש. ה. ברגמן טען כי "גורדון היה איש מאמין בעומקי נשמתו וראה בדת את הערך העליון בין כל 

אם נחבר  697ערכי האדם. אולם הוא לא הזדהה עם הצורה אשר בה נמסרה הדת על ידי המסורת".

 מעשיותאת הדברים לדיון במומנטים השונים של הדת נבין כי נטישתו של גורדון את המצוות ה

ביטאה גם את העדיפות שניתנה על ידו לממד הסובייקטיבי של הדת על פני הממד האובייקטיבי 

 שבדת על מגוון צדדיה המעשיים והמקובלים.

ועוד, את העובדה שגורדון חדל מלקיים את מצוות העשה ניתן להבין, לדעתי, בהקשר לתפיסתו 

-רץ ישראל. במאמר "פתרון לאודי באאת תפקיד המצוות החיוביות ולתפיסתו את הקיום היה

רציונלי" טען גורדון כנגד אלה הרואים את הקיום היהודי בארץ ישראל, בשונה מהקיום בגולה, 

בתור קיום ש"ממילא" אשר אינו מצריך מעשים מיוחדים או מודעות מתמדת. בניגוד לכך, טען 

כונה כל כך, ועל הצעיר, יננה נגורדון, "כי דרך זו של עבודה בלי הכרה ברורה ושלא לשם החיים א

החפץ באמת בתחייתנו, לבקש דרך חדשה, אם זו שהראיתי או אחרת, אבל לבקש". כלומר, בניגוד 

לאלה הסוברים כי הקיום היהודי בארץ ישראל, בהיותו קיום ש"ממילא", אינו נזקק כלל לדעות 

ם היהודי המתחדש שהקיו (רעיונות) ולמעשים (מצוות) המיוחדים למסורת היהודית, גורדון סבר

אחר דרך חדשה מתוך בארץ ישראל מחייב בחינה עצמית מתמדת לאורה של המסורת ולחיפוש 

כך, גורדון, שהסכים אמנם עם התפיסה לפיה בארץ ישראל "יוכל היהודי  המסורת עצמה.

לו להשתחרר לא רק מעול הגלות החיצונית, מעולם של אחרים, כי אם גם מן הגלות הפנימית, מעו

עצמו", ויחד עם זאת התנגד לתפיסה לפיה בארץ ישראל יכול היהודי "להסיח דעתו מיהדותו של 

התווה את דרכו המיוחדת בארץ, וזאת תוך שנזקק למסורת: את המצוות החיוביות  לגמרי",

שבדת (מצוות עשה) חדל גורדון לקיים מכיוון שמבחינה מסוימת הקיום היהודי בארץ הינו אכן 

נו זקוק לכללי ההתנהגות החיוביים אותם מתווה המסורת, נשאי , כזהילא""ממשי קיום יהוד

ואילו את המצוות השליליות שבדת (מצוות לא תעשה) המשיך גורדון לקיים מכיוון שמבחינה 

                                                             
 .47ברגמן, גורדון, עמ'  697
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מסוימת קיום יהודי ש"ממילא" לעולם לא ייתכן, גם לא בארץ האבות, וכללי ההתנהגות 

 698לשמירת הקיום היהודי העצמי.ייעים השליליים אותם מתווה המסורת מס

 

 . גורדון כמחדש ומעצב דת: יהדות עובדת ו"חשבון שלא נגמר"4

ביהדות מצא גורדון שילוב ראוי של השגת ה"הכרה" והשגת ה"חוויה" ומכאן מובנת קריאתו 

להתחדשות יהודית כחלק מתיקון הקלקול האפיסטמולוגי הקיים. זהו מהלך דתי משום שעל מנת 

ה"חוויה" יש לשוב לאותה ה"נקודה ההנדסית" בה מתקיים איחודו של כל פרט עם להשגת לשוב 

כלליות ההוויה, דבר המגלה את צלם האל שבכל יחיד. עם הגברת כוחה של ה"חוויה" ישוב האדם 

לינוק משורש קיומו, מן הטבע שהוא הגילוי היותר אפשרי של האל, ויוכל להמשיך את הטבע 

כך, שיבת האדם והעם אל הטבע הינה שיבה של  699עשה בראשית.ך את מביצירה ובכך להמשי

  700"שותפים אקטיביים" אשר "באים להשתתף עם הטבע בחיים וביצירה".

גורדון ראה את עצמו, כדבריו, בתור "יהודי מהדור הישן, ולא רק על פי חינוכי, כי אם גם על פי 

יים המסורתיים והספרות כי הח שורש נשמתי, על פי כל ישותי". הוא גם העיד על עצמו

המסורתית (התנ"ך, התלמוד, המדרש והזוהר) קרובים לליבו יותר מאשר החיים החדשים 

המתרקמים בארץ ישראל והספרות העברית החדשה. יש להדגיש כי גורדון לא התעלם מן הפגמים 

ת ילים אשבחיים המסורתיים, אותם הוא כינה "צללים", אולם ראה אותם, כמו את החיים המכ

לתחושות אלה של גורדון היו גם ביטויים במעשה.  701הפגמים הללו, עצם מעצמו וביטוי לעצמותו.

כך, למשל, על אף שהיה מדבריו המובהקים של מחנה הפועלים במאבקו כנגד מחנה האיכרים, ועל 

ו אף שהתנגד לכל כפייה דתית, גורדון לא היסס לבקר את חבריו הפועלים וטען שהחופש בו נהג

בי בענייני דת מבטא חוסר תרבות ומשמש גורם מתסיס במאבק האידיאולוגי והכלכלי שבין בפומ

 702שני המחנות.

הן את קולה של  תודעת הסובבים אותו נתפס גורדון כמי שמבטאבתודעתו העצמית ובדומה כי 

 קול הקורא להתחדשות דתית. אל מול התפוררות היהדות )כדרך הנביאים( היהדות הישנה והן
                                                             

. התפיסה לפיה אופן מסוים של קיום (או הוויה) מכוון לרצון 101-100תבים, א, עמ' רציונלי", כ-גורדון, "פתרון לא 698
האל ולכן פטור ממצוות מסוימות משום שאין בהן צורך איננה זרה ליהדות המסורתית. ראו, למשל, פירוש הראי"ה 

ה מברכת קוק להבדל שבין ברכת האיש והאשה בברכות השחר, שם האיש מברך "שלא עשני אשה" ואילו האש
 עב. -"שעשני כרצונו", הרא"יה קוק, עולת ראיה, א, עמ' עא

 .140שפירא, אור החיים, עמ'  699
 .373גורדון, "חשבוננו עם עצמנו" כתבים, א, עמ'  700
 .118גורדון, מכתב ליעקב פיכמן, כתבים, ג, עמ'  701
 .68-67אהרונוביץ, "רשימות לתולדותיו", עמ'  702
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ניסה גורדון להעלות מודל של חיים טבעיים השואבים תדיר ממקורם היהודי, הדתי  בזמנו

ביסודו. בדומה למייסדי תנועת החסידות, גורדון לא ביקש לתקן את הדת היהודית אלא לתקן את 

לדברי צבי צמרת, גורדון ביקש לעצב מחדש את  703האמונה היהודית או את המאמין היהודי.

מתוך דבריו ומתוך  704" (בעוד שברנר ביקש ליצור יהודי חילוני חדש).מסורתי"האדם היהודי, ה

מעשיו של גורדון מצטיירת תמונה של יהדות העומדת בזיקה ליהדות המסורתית אך שונה ממנה. 

בעיני אחד החלוצים נתפס גורדון כמי שידע לממש ולהגשים את העיקרון המטאפיזי וניסה 

ולם" שיתאחד עם המציאות האפורה של החיים בארץ חיי ע להעלות מחייו שלו "סמל דתי של

לדברי פנחס לחובר (שייחס  705ישראל, ועל ידי כך "לסגור את המעגל שנפרץ" בין הדת ובין החיים.

לגורדון שלא כדין את הביטוי "דת העבודה") דתיותו של גורדון ינקה "ממקורות הדתיים 

הדתית" -מקור ההשקפה המוסריתית, ומהדתית, הקוסמ-הראשונים, ממקור ההשקפה הטבעית

וכי "היה בו בא. ד. גורדון, מעט או הרבה, מן האלמנט הזה של מחדש תנועה דתית, ובזה היה 

בדומה לכך, גם גדעון כ"ץ טען כי על ידי זיהויה של היהדות כדת של פעילות  706כוחו". עיקרבודאי 

לדברי אליעזר  707קר היהדות.של עי היה גורדון סבור כי גישתו האקטיביסטית מהווה את חידושו

  708שביד, גורדון סבר שהדת לא תיעלם מפני שהיא מעוגנת בעומק טבעו של האדם כיצור שכלי".

כן רגילה הדעה, כי הדת היא -ואכן, לדברי גורדון: "רגילה הדעה, כי הדת כבר עבר זמנה, כמו

-היא חיים לאין י האמתצמצום, נזירות משמחת החיים, הממעטת דמותם של החיים. אולם על פ

סוף והתפשטות אין חקר". לדידו, לא רק שלא עבר זמנה של הדת אלא שזמן זה כלל עוד לא הגיע 

ו"אם האדם עולה, אם יבוא יום, שהאדם יעמיק להשיג מה הטבע לו, לעצם עצמותו ולעצם חייו, 

  709יעמיק לדעת לחיות את הטבע, אז, יש לחשוב, ידע, אז ישאף לחיות את הדת".

הדגיש כי גורדון לא סבר שישנה אפשרות לצמיחתה של דת חדשה. להיפך, לדבריו, "מובן, כי יש ל

אלא שהדת, בתורת תוכנה כרגש וכיחס ובתורת ביטויה כצורה,  710דת חדשה לא תצמח היום".

                                                             
 דות, פרק המבוא. ראו: דובנוב, תולדות החסי 703
 .127צמרת, "גורדון", עמ'  704
וזאת בהתאמה לדברי גורדון עצמו שטען כי "הכלל ביחס  .184יערי, "צדיק הדור", קושניר (עורך), גורדון, עמ'  705

הכל  -לחיים צריך להיות בדומה לכלל ביחס לדת: 'בכל דרכיך דעהו'! בכל מה שהאדם עושה, בכל מקום ובכל זמן 
 .55קש בחיים, חיי עולם", גורדון, מכתב לרחל בלובשטיין, כתבים, ג, עמ' הוא צריך לב

 . ההדגשה במקור.148לחובר, "עשר שנים למותו", קושניר (עורך), גורדון, עמ'  706
 .342כ"ץ, "מתחת למפתן ההכרה", עמ'  707
 .158-157שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  708
 .126ע", כתבים, ב, עמ' גורדון, "האדם והטב 709
בהקשר זה מעניינים דברי חיים הזז כי אין לקוות להתחדשותה של  .233גורדון, "עבודתנו מעתה", כתבים, א, עמ'  710

הדת או להתחדשות לאומית באמצעות הדת. הזז מצא חיזוק לדבריו בתנועת השיבה אל הטבע: "הדת נתרוקנה 
אדם שעייפו מן הציויליזציה והם שבים לחיק הטבע, -שלהם דומה לבני תשובה. דוגמה-פי שרבו בעלי-על-מתכנה. אף

אדמה. אבל! זו רומנטיקה היא ואין בה תקנה אלא לשעה. לסוף מניחים חיק הטבע וחוזרים -לכפר, לעבודת
ישראל ותרבות עברית", -לתחילתם. ולא הם, הרי בניהם או בני בניהם. הדת לא תציל את הגולה מכליה אלא ארץ

. אולם, יש להדגיש כי בניגוד להוגים מודרניים אחרים, גורדון אינו מייחס לטבע או לשיבה 138הגאולה, עמ' משפט 
 .5הערה  245דיין, יחיד, אומה ואנושות, עמ' -אל הטבע משמעותיות רומנטיות כאלה או אחרות, ראו: שטרסברג
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תתחדש.  כך, התשובה לדת עליה דיבר גורדון איננה יצירתה של דת חדשה ואיננה "חזרה לדפוס 

הוגי דעות מודרניים אחרים, דומה לרתודוכסיה החרדית". גורדון, בעל ידי האו שנתקדשהיסטורי 

  711ביקש "לשוב אל קו ההמשכיות של היצירה הדתית המחדשת".

למעשה, טען מוטי זעירא, גורדון קיבל על עצמו, במודע או שלא במודע, תפקיד של מעצב תרבות 

פסיכולוגי שזיהה -רוחני-התרבותילקושי וביקש "לעצב מחדש את הביטוי התרבותי בתגובה 

אולם, מעניין כי על אף שזעירא  712בחבריו; כך שיוכל להכיל את הקושי, בלי להביאו עד קריעה".

מתייחס למושג תרבות במובנו הרחב הרי שבמאמרו הוא מנתח מספר מקרים בהם מתגלה גורדון 

חילונית בה הוא חי. ביבה הכמי שמתעקש להמשיך את חיי המסורת, מבלי לשנות בהם דבר, בס

כלומר, המקרים המובאים על ידי זעירא הינם מקרים בהם מתפרש המושג תרבות בהוראתו 

המצומצמת, המתייחסת אל הדת ואל החיים הדתיים בלבד (קידוש, סדר פסח, קדיש על קברו של 

ת ולא מעצב דחלל). לאור זאת, דומה כי גורדון קיבל על עצמו, במודע או שלא במודע, תפקיד של 

 713דתי חדש. ביטוישל מעצב תרבות, ובאופן מדויק יותר, מעצב של 

גם אליעזר שביד מצא כי מאמציו העיוניים של גורדון נבעו מניסיונו לקרב בין חיי הדת וחיי 

ההגשמה. לדבריו, גורדון כתב את מאמריו מתוך התייחסות לסוגיות אקטואליות ולא כפילוסוף 

ה ייחודית בין השכלתו הפילוסופית הרחבה ובין דתיותו היהודית סינתז מקצועי ודבריו מהווים

העמוקה. מתוך זה נוצר עיונו הפילוסופי המקורי שנועד לענות על בעיית השיבה מן הגלות אל 

לדעתי, הסבר זה של שביד לשינויים שחלו  714המולדת "ולעצב הלכה שתתאים לחיי ההגשמה".

-קרוב יותר אל האמת, מן ההסבר הפסיכולוגי ורדון,בהשקפת העולם ובאורחות חייו של ג

סוציולוגי שהוצג ונדחה לעיל. יחד עם זאת, ברור כי לא ניתן לייחס לגורדון רצון או צורך לעצב 

הלכה במובן המסורתי של המושג. לכל היותר ביקש גורדון להיות שותף בעיצוב מנהגים 

 נות.מתאימים לרוח המקום והזמן, מנהגים  העשויים להשת

ן הדברים שהובאו כאן מובן מדוע נתפסה דמותו של גורדון כדמות של נביא ומדוע הובנה הגותו מ

כהגות שאופייה נבואי. לגבי דמותו של גורדון, קיימות עדויות המתארות את הופעתו בעיני 

הצעירים החלוצים הרחוקים מן הדת, כהופעה וכהתגלות של נביא הנושא את דבריו מתוך המחנה 

                                                             
 .294שביד, "התשובה במחשבה היהודית של המאה העשרים", עמ'  711
 .346ירא, "גורדון כמעצב תרבות", עמ' זע 712
אמנם, משכילי הדורות הקודמים, במיוחד ברוסיה ובגליציה לא הבחינו בצורה דיכוטומית בין המושגים דת  713

ותרבות (ראו למשל: רנ"ק, מורה נבוכי הזמן, פרק שביעי). אולם, דומה כי בזמן ובמקום בהם עוסק חיבור זה, תקופת 
 ראל, יש צורך להבחין בבירור, גם אם לא באופן דיכוטומי, בין מושגים אלה.העלייה השנייה בארץ יש

 .38שביד, תולדות פילוסופיות הדת היהודית, ד, עמ'  714
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לגבי הגותו של גורדון, בין החוקרים  715ו כדבריה של אחת החלוצות כ"נביא המעשה".ענו, אולמ

שמצאו בה ממד נבואי יש לציין במיוחד את אליעזר שביד שטען כי מפעלו ההגותי של גורדון ואופן 

ייחס אופי נבואי , שית מחושבת ומודעת לעצמה. שבידחייו הינם ביטויים של שליחות נבוא

נעלה וראו  דיברו בשם רעיון בדורו של גורדון שנענו לצו מצפונם, וח ומנהיגיםאנשי רלפועלם של 

"בכך שראה את עצמו כנביא במובן גורדון נבדל מהם , המשיך וטען כי בעצמם שליחים לעמם

המקראי המקורי: איש שרוח אלוהים דוברת בו, שעצמיותו מחוברת מפנימיותה לעצמיות 

  716אלוהית".

ביו של גורדון כמה קטעים בהם נעשה במודע שימוש ברטוריקה נבואית וא בכתניתן אמנם למצ

ובפאתוס נבואי. אולם, לדעתי, הממד הנבואי בהגותו של גורדון מתבטא בעיקר בהיותה הגות 

 717מחנכת שכוונתה להביא לתיקונו של עולם.

סה ת התפידומה כי לתפיסתו של גורדון בתור נביא בעיני הסובבים היה חלק חשוב בהשתרשו

השגויה לפיה היה גורדון לנביאה של "דת העבודה". ההתייחסות לגורדון כאל נביא דת העבודה 

מקורה בטעות, וכפי שהעיר אליעזר שביד, ביטוי זה אף נטול משמעות וכמוהו לומר "דת הפולחן" 

ה לא חשוב מכך, השימוש במושג דת העבודה וייחוסו לגורדון גוררים הבנ 718או "פולחן הפולחן".

כונה של הגותו של גורדון בתור הגות המהווה בעיני עצמה דת חדשה הבאה לרשת את היהדות נ

המסורתית. לעניין מקור המושג "דת העבודה" וייחוסו לגורדון מצאתי שתי גירסאות: בגירסה 

פלדמן) שהעיד על עצמו כי הוא, ולא גורדון, -האחת מיוחס המושג לר' בנימין (יהושע רדלר

במושג "דת העבודה" וזאת מבלי להעמידו בניגוד לדת ישראל. בגירסה השנייה,  ראשונההשתמש ל

מאת שמעון קושניר, מיוחס המושג לנח נפתולסקי  בכור מכורהו אנשי נבוהמופיעה בספרים 

שבשיחה עם גורדון הגדיר את דתו שלו בתור "דת העבודה", הגדרה לה הגיב גורדון בחרדה 

                                                             
; בלובשטיין, 42גנים", שם, עמ' -. ראו עוד, למשל: חריזמן, "בעין57זינגר, "קוים", קושניר (עורך),  גורדון , עמ'  715

-; יערי145; ר' בנימין, "יחיד בדורו", שם, עמ' 144ן, "הראשון לגאולה", שם, עמ' ; פיכמ69"ימי כנרת", שם, עמ' 
צבי ואחרים (עורכים), ספר "השומר": דברי -; טוניס, "פרשת השליח", בן337פולסקין, חולמים ולוחמים, א, עמ' 

 .233חברים, עמ' 
; הנ"ל, תולדות 75-69; הנ"ל, היחיד, עמ' 016 -144. ראו עוד: שם, עמ'  144שביד, נביאים לעמם ולאנושות, עמ'  716

 . 106-113; גולדברג, התחדשות הנבואה, עמ' 25עמ' ד, פילוסופיית הדת היהודית, 
; גורדון, 87-86בין המאמרים הנושאים אופי נבואי מובהק, ראו: גורדון, "החלום ופתרונו", כתבים, א, עמ'  717

. יש 205גורדון, "הדבר אשר היה על דואג האדומי", כתבים, ג, עמ' ; 200-201"הרהורים והגיונות", כתבים, ג, עמ' 
לזכור, אמנם,  כי מלבד משמעויותיו הדתיות והרוחניות, התואר "נביא" עשוי לשמש, בפשטות, לתיאור אדם בעל 

רחש כושר ביטוי. כך, למשל, כתבה לגורדון חיותה בוסל: "כל זמן שיוסף [בוסל] היה חי הוא היה הפה לכל אשר הת
בלב. ועתה השתתק הפה... גורדון, צר לי מאוד שאינך יכול להיות הנביא של רעיון הקבוצה כי בכלל אין עדיין נביא 

 . 224לנו ולכן כל כך קשה לנו ואין אנו מוצאים ביטוי להכרתנו ולרגשותינו", צור (עורך), את אינך בודדה במרום, עמ' 
 .175שביד, היחיד, עמ'  718
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כגרשון ויילר אף אני סבור  719.] אליל חדש בבית ישראל?".ה? [..העבוד-ובמילים: "מה? דת

וכי את תורת  720העולם שלו",-יוצא מכל השקפת-ש"הערך שתלה א. ד. גורדון בעבודה היה פועל

לכלל הגותו האורגנית במהותה. אחרת, תורת  ההעבודה המיוחדת לגורדון יש להבין בחיבור

את דעתו של גורדון. ברור, אם כן, שכדברי נכונה העבודה הופכת למעין אלילות שאינה מבטאת 

אליעזר שביד, גורדון "לא ראה את עצמו כממציא של דת חדשה אלא כפרשן מעמיק ומחדש של 

הדת היהודית המקורית. האלוהים שאותו עבד בחיק הטבע של ארץ ישראל היה אלוהי ישראל 

 721.ואת פירושו עיגן גורדון במקורות הקנוניים ובייחוד התנ"ך"

ור, רשימותיו של יוסף אהרונוביץ מהוות אמנם מקור עובדתי מהימן לגבי חייו של גורדון כאמ

אולם לא נעדר מהן הרכיב הפרשני השנוי במחלוקת. אהרונוביץ טעה כשטען כי גורדון יצר לעצמו 

"אלוהים חדשים ודת חדשה", ודומה כי הוא טעה גם כשטען כי שאלת הדת חדלה להעסיק את 

חייו האחרונות. להיפך, כפי שעולה מכתביו האחרונים, נראה כי בעת ששכב על ערש בשנות גורדון 

דווי היה גורדון טרוד במיוחד בשאלות בלתי פתורות לגבי הדת. באחת מרשימותיו האחרונות 

 תהה גורדון:

שואל אני את עצמי ושוקל בדעתי, אם יש עוד את מי לשאול: מה לנו, לאינם שומרים דת, 

כיפורים? [...] השאלה, בעצם, מתפשטת על כל המועדים וגם על הדת בכלל יום ה מה לנו

מה לנו כל זה? מה לנו  -בתור ביטויה החיוני של רוחנו הלאומית, של נפשיותנו הלאומית,

הדת? האמנם גמרנו את חשבוננו עם הדת? האם התחלנו וגמרנו? האם ביררנו לעצמנו, 

ה לנפש האדם? בייחוד מה דת ישראל, יצירת הרליגיהאם שאלנו את עצמנו, מה הדת, מה 

רוחנו הלאומית לנפש היהודי? האם שאלנו וביררנו, כמו שדבר יחיד במינו זה צריך להיות 

נשאל ומבורר? [...] האם הרבינו לבחון ולבדוק, האם העמקנו לעיין ולשקול בדעת, מה 

של דבר, רק צורתו לעמקו באמת נתיישן ואינו מתאים עוד, מה באמת נחרב ונרקב, ומה, 

ניטשטשה או נפסלה, והוא מבקש לו צורה יותר נאורה, יותר אצילית, בהיותו חי ורענן 

 722ורק שואף להתחדשות עליונה?

מרע, מלמד כי לדידו של גורדון נותרה שאלת הדת היהודית -הרהור זה, הרהור של שכיב

רך להמשיך ולבחון את יחסם ריו לדוהמחויבות אליה בלתי פתורה. על ערש דווי קרא גורדון לחב
                                                             

. ברנר, בדבריו על עיתון 27הערה  266דיין, יחיד אומה ואנושות, עמ' -שונה, ראו: שטרסברגעל הגירסה הרא 719
קרא להם ר' בנימין", ברנר, "למה  –העבודה' -דת-"הפועל הצעיר" ועל כותביו הביא את דבריו של ר' בנימין: "'בעלי

 .125; הנ"ל, בכור מכורה, עמ' 57מ' . על הגירסה השנייה, ראו: קושניר, אנשי נבו, ע972רגזו?", כתבים, ד, עמ' 
 .174ויילר, תיאוקרטיה יהודית, עמ'  720
 .161שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  721
 .222-220גורדון, "לחשבוננו עם הדת (מהרהורים ביום הכיפורים)", כתבים, ג, עמ'  722
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את הטוב שבה ולהתאימו לחייהם המתחדשים. בדברים מתוכה אל המסורת מתוך כוונה לחלץ 

אלה נשמע הד קריאתו המתמדת של גורדון לחידוש האדם והעם מתוך חידוש יחסם אל הדת ואל 

 האל:

. הראשוןיחס חדש אל העולם, כאילו הוא האדם  -האדם צריך להיות חדש, כל אדם 

אדם  -כאילו לא היו ולא נבראו. כל אדם  -, הדעות, המחשבות, יצירות הרוח המדעים

ארץ חדשה, באין חיי  אין -חיים חדשים. באין שמיים חדשים  או גם -חדש, עולם חדש,

אין אדם בצלם אלוהים, אין חיים  -ין חיי אדם חדשים. באין אלוהים א -עולם חדשים 

אלוהים הוא -כי אין חיים בצלם אלוהים. אדם -לוהים בצלם אבצלם אלוהים: אין אדם 

רק אליל, מעשה מוח האדם, כלומר לא אלוהים ולא אדם. ואולי כאן גנוזה תעודת 

 723ישראל, ואולי זהו סוד תחיית ישראל, סוד האור הגנוז לעתיד לבוא.

קון לאדם, היש תי לאורך שנות פעילותו המחשבתית גורדון שב ונדרש לאותה "השאלה הישנה [...]

לדבריו, השאלה בדבר תיקון החיים האנושיים איננה חדשה  724היש הארה עליונה לחיי האדם?".

והתשובה השלילית הניתנת לה היא תוצר של התפיסה האפיסטמולוגית הנשענת על ה"הכרה" 

 לבדה, תפיסה שהגיעה לשיאה, כך הוא חשב, בתחילת המאה העשרים.  אבל, המשיך  גורדון:

אדם העלובה היא נפש חיה, היא אינה יכולה לחיות בתוך ספירה של ריקניות ש הנפ אבל

מוחלטת, מבלי גלגל נשימה של חיים, היא תובעת חיוב, לא חיוב דמיוני, העומד על הונאה 

עצמית לדעת, כי אם חיוב ממשי, הוויתי, חיוב בנפש האדם ובחיי האדם וגם בחיי 

  725שמעת לה ומבקשת.החיה נוהמחשבה  -הבריאה העולמית כולה, 

המחשבה החיה, להבדיל מן המחשבה המנותקת ממקורה החוויתי, ממשיכה לשאול את שאלת 

קיומה ומוצאת את תשובתה בכינונו של יחס חדש לאדם ולעולם. התשובה תימצא במקום בו לא 

 ה:חיפשוה עד כה וגורדון קורא לחידוש מקום החיפוש, שהוא גם מקור החיפוש ומקור התשוב

ך המדע החדש מתחיל משיטת הנסיון, משיטת האינדוקציה, מן הפרטים אל מהל

הכללים. ומהלך החיים החדשים אולי יתחיל מן הכלל אל הפרטים, יותר נכון, מן הכלל 

 726שאין בו פרטים, מן הכלל שאינו אלא אחד ושאין האדם משיגו אלא בחיים.

                                                             
 .200גורדון, "הרהורים והגיונות", כתבים, ג, עמ'  723
 .101-100דון, מכתב למנחם ברקוביטש, כתבים, ג, עמ' גור 724
 .101שם, עמ'  725
 .200גורדון, "הרהורים והגיונות", כתבים, ג, עמ'  726



178 
 

גדות להלך הרוח המודרני המושפע מן יב התנכלומר, גורדון סבר כי תיקון החיים האנושיים מחי

-"המדע החדש" האינדוקטיבי במהותו. תיקון החיים יתאפשר אך ורק מתוך הלך רוח "פוסט

מודרני" (אך ורק במובן שהוא בא אחר הלך הרוח המודרני), הלך רוח המושפע מדרך חקירה או 

הפרטי ובכל באדם  נתפס בהשגת ה"הכרה" וסופה-השגה דדוקטיבית שתחילתה בכלל הבלתי

 גילויי החיים הניתנים לצפייה.

מעניין שעל אף התנגדותו של גורדון לשיטה האינדוקטיבית, הרי שבדבריו על החזרה אל הטבע 

תוך גילוי רבדים נעלמים של הקיום האנושי, רבדים בעלי משמעות דתית, מתגלה ראשיתה של 

שניסח פיטר ברגר בקווים כלליים, החדשה תיאולוגיה חדשה שקיים דמיון בינה ובין התיאולוגיה 

(שמועה על מלאכים). התיאולוגיה אותה ניסח ברגר מבוססת  A Rumor of Angelsבעיקר בספרו 

על סוג חדש של אמונה המסתמכת על השיטה האינדוקטיבית. אמונה זו מכונה על ידי ברגר 

של מחשבה שתחילתו ך דתי ) והוא מגדיר אותה כתהליinductive faith"אמונה אינדוקטיבית" (

לדבריו, על התיאולוגיה לחפש ולגלות במציאות האימננטית  727בעובדות שבניסיון האנושי.

 728סימנים של טרנסצנדנציה:

I would suggest that theological thought seek out what might be 

called signals of transcendence within the empirically given human 

situation. And I would further suggest that there are prototypical 

human gestures that may constitute such signals. […] By signals of 

transcendence I mean phenomena that are to be found within the 

domain of our "natural" reality but that appear to point beyond that 

reality. In other words, I am not using transcendence here in a 

technical philosophical sense but literally, as the transcending of the 

                                                             
727 "I use induction to mean any process of thought that begins with experience. Deduction is the 

reverse process; it begins with ideas that precede experience. By 'inductive faith', then, I mean a 
religious process of thought that begins with facts of human experience; conversely, 'deductive faith' 
begins with certain assumptions (notably assumptions about divine revelation) that cannot be tested 
by experience. Put simply, Inductive faith moves from human experience to statements about God, 

deductive faith from statements about God to interpretations of human experience" ברגר, שמועה על .
 .57מלאכים, עמ' 

 .53-52שם, עמ'  728
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normal, everyday world that I earlier identified with the notion of the 

"super-natural". 

ת הטרנסצנדנטי בתוך האימננטי. לדברי ברגר, ישנם פרוטוטיפים של על התיאולוגיה לגלות א

מחוות אנושיות המגלות את המשמעות הדתית שבניסיון האנושי הרגיל. כל השקפת עולם דתית 

היא תוצאה של תנאים ומבנים היסטוריים המבוססים על ניסיון אנושי וזאת בין אם הם טוענים 

ית או לא, וכי הניסיון הדתי לא מתחיל בדמויות של קדושים אלא בגילוי להתגלות אלוה

המשמעות הדתית של הניסיון האנושי הרגיל, כגון: אהבה, אחריות, ציווי, משחק, צחוק, התנגדות 

מן הראוי להדגיש כי ברגר הגביל עצמו לתופעות שבחיים הרגילים של כל  729לרע ומציאת תקווה.

  730וטריות.אדם ולא פנה לתופעות אז

כאמור, גורדון נמנע בעקביות מלעסוק בשאלות מטאפיזיות שלא במסגרת המציאות האימננטית 

שהאדם הינו חלק ממנה. כך, אני מוצא שקיים דמיון בין קריאתו של ברגר לכינונה של תיאולוגיה 

ל חדשה המבוססת על האמונה האינדוקטיבית ובין קריאתו העקבית של גורדון לגילויו של "השכ

הנעלם", אותה חיות אלוהית, בתוככי המציאות האימננטית על כל רבדיה, ובייחוד על ידי העבודה 

 שהינה ניסיון אנושי שבחיים הרגילים של כל אדם.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .33דוריאן, "ברגר", עמ'  729
 Heretical The . ראו גם את דיונו של ברגר ב"דתיות אינדוקטיבית" בספרו72רגר, שמועה על מלאכים, עמ' ב 730

Imperative 'תיאר רון מרגולין את "העדות האימננטית על  הפנימית הדת. בספרו 125-153: ברגר, צו כופרני, עמ
רגולין מציין, יותר מאשר אצל ברגר, את הטרנסצנדנטי" שברליגיוזיות החילונית. אמנם, המושג אימננטי אצל מ

גם  ,פנימיות הסובייקט האנושי ולא את המציאות האובייקטיבית בעולם הזה. ועם זאת, אני מוצא כי קיימת קרבה
 .434-445מרגולין, הדת הפנימית, עמ'  :ראו ,בין התפיסות המתוארות אצל מרגולין ואצל ברגר ,אם לא זהות
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 ביקורת היהדות וביקורת העם היהודי -. "מה לנו הדת" 2פרק 

כל חייו ואף בשכבו על כפי שראינו בפרק הקודם, השאלה "מה לנו הדת?" העסיקה את גורדון 

ערש דווי. במאמר "תשובת פועל" ביקש גורדון מחבריו לבחון את יחסם ללאומיות ולציונות, האם 

 הוא בגדר "ספורט או דבר רציני":

רגילה בזמננו הדעה, כי הלאומיות הולכת ותופסת את מקום הדת הנופלת. ומה אנחנו 

ילו על החפשיים לעשות יין דווקא רואים? הדת הנופלת עוד כוחה רב גם עתה לגזור אפ

בידי פועלים יהודים. ואת גזירתה מקיימים בלי הביט על כל הוצאות, ואפילו על הפסד, 

ואין כל טענות ומענות שבעולם מועילות להפקיע ממנה. והצד הכלכלי מוכרח להסתגל 

 731 לדרישת הדת, אבל לא להפך, והוא מסתגל! והלאומיות שלנו? והציונות העלובה?

בריו אלה של גורדון כוללים הן ערעור על תקפותה האמפירית של התפיסה הרווחת, התואמת ד

את תזת החילון (שטרם גובשה בימיו), ולפיה הדת עתידה להיעלם ולפנות את מקומה ללאומיות, 

בהראותו כי כוחה של הדת והשפעתה שמורים עמה, והן דרישה לבחינה מחדש של הלאומיות 

הדת. בשאלות אלה ואחרות עוסק פרק זה של החיבור המוקדש לביקורת הדת היהודית ויחסה אל 

 היבטיה הלאומיים והחברתיים בפרט.היהודית של גורדון בכלל ול

 

 . עם ואדם: העם היהודי בעת המודרנית1

נתן רוטנשטרייך סבר כי "מבחינה ידועה" תורתו של גורדון היא "התורה המקפת ביותר במחשבה 

לדבריו, המציין את השקפתו של גורדון ביחס לאומה הוא  732על עם ותאריו". הלאומית היהודית

ואכן, "היחיד הוא  733כלפי היחיד". ראשוניותהשל האומה להנחת  העצמאותהצעד שצעד "מן 

טען גורדון, שבהגותו היחיד הוא תמיד חלק מאומה  734יציר כפיה של האומה ולא להיפך",

ודיים. גורדון סבר שעם התעצמותה של ה"הכרה" על המכוננת את אנושיותו בכמה מובנים יס

חשבונה של ה"חוויה", היטשטש המקום המיוחד השמור לאומה בחיים האנושיים. עם התגברותה 

של ה"הכרה", שמצד אחד היא מצמצמת, ומן הצד השני היא מכירה רק מושגים מופשטים, הלכו 

המופשט של האנושות הכללית.  החיים האנושיים והצטמצמו לתחום הממשי של היחיד ולתחום

                                                             
 . 109כתבים, א, עמ' גורדון, "תשובת פועל",  731
 . 258רוטנשטרייך, המחשבה היהודית בעת החדשה, א, עמ'  732
 . ההדגשה במקור.4רוטנשטרייך, האומה בתורתו של א. ד. גורדון, עמ'  733
 .281גורדון, "לבירור ההבדל בין היהדות והנצרות", כתבים, ב, עמ'  734
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האפיסטמולוגיה המושתתת על ה"הכרה" בלבד, מכירה ביחיד המצומצם צמצום ממשי, 

ובאנושות בתור כלל מופשט מבחינה מושגית. הדילוג מן היחיד אל האנושות, מבלי לתת את הדעת 

החוליה לדעתו, האומה היא  על האומה, טען גורדון, "הוא החסרת חוליה בהשתלשלות החיים".

החסרה בין היחיד הממשי לבין הכלל הממשי, כלומר האנושות הממשית שהיא קיבוץ של אומות 

ממשיות. האומה היא גם החוליה החסרה בין הממשי החי לבין חיי הטבע בבחינתם העליונה, 

שאינם ממשיים אך גם לא מופשטים אולם לא ניתנים להשגתה של ה"הכרה". היחיד, טען גורדון, 

אמנם, החיים הקיבוציים של  735האומה" ואילו האומה היא "בת הטבע בלי אמצעי". הוא "בן

האדם מתחילים מן המשפחה אולם רק באומה, שהיא מעין "משפחה גדולה", מתחילים החיים 

 האנושיים על בחינותיהם התרבותיות השונות: הלשון, המחשבה והדת כיסוד לחשבון החיים:

הם, מצד מקומם בסולם של גילויי ההוויה, מעין מעבר כללו של דבר, חיי האומה [...] 

מהוויה פשוטה, מהוויה של מציאות, של ישות, להוויה של חיים; ומצד תפקידם בחיי 

האדם, הם מעין חוליה בין חיי האדם ובין חיי הטבע, והנם לגבי האדם הפרטי מבחינת 

מטיפותיו מבחינת השגתו את כלליות הטבע, מעין מה שהים בכללו הוא לגבי כל טיפה 

השתקפותם של השמים וכל צבאם באותן הטיפות. על אופי זה של חיי האומה מעידות 

 736היצירות הלאומיות, בייחוד הדת והמוסר, שעדיין לא עמדו על סודן.

 ועוד:

כשאתה אומר עם, אומה, הרי אתה אומר צירוף עמוק של חיים, כביכול חיי חיים, אם 

תאים לאישיות אחת שלמה; הרי אתה אומר כוח יוצר חיים -הביטוי הולם, צירוף אישיות

אנושיים מיוחדים, עצמיים, מקוריים בצלם חיי הטבע המיוחדים של הארץ, שהאומה 

האומה, המשפחה הגדולה, ולא  –נולדה בה וקיבלה את חינוכה הראשון, היסודי. האומה 

של האדם, את בראה את הלשון, את הדת, כלומר את יסודי חשבון העולם  –החברה 

המוסר את השירה, את החיים החברתיים. ובמובן זה אפשר לאמור: האומה יצרה את 

 737האדם.

, זיקת היחיד אליה היא מצד ה"חוויה" והיא מבטאת אורגניתהאומה, היא התחברות אנושית 

יחס של התפשטות. האומה היא אישיות גדולה המקנה ליחידים, שהם כתאים בתוכה, את 

                                                             
 .280שם, עמ'  735
 .349עמ'  גורדון, "חשבוננו עם עצמנו", כתבים, א, 736
 .277גורדון, "מתוך קריאה", כתבים, א, עמ'  737
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תפות בה איננה כפייתית אלא טבעית, והפעולה בתוכה היא ספונטאנית ומבטאת אנושיותם. השו

את אישיותו של היחיד בשלמותה. לדברי נתן רוטנשטרייך, האומה היא מערכת, או מרחב, 

 738שהיחיד מעוגן בתוכה ופעולותיו הם גילויים וביטויים שלה.

כמו המעמד, המפלגה  תמכאניובעת המודרנית תפסו את מקום האומה התחברויות אנושיות 

והמדינה, שזיקת היחיד אליהן היא מצד ה"הכרה" והיא מבטאת יחס של צמצום. היחסים 

במסגרות אלה מבוססים על נורמות וחוקים, והמניע אותם הם אינטרסים, צרכים ותאוות 

אמנם, בעת המודרנית, תפסה את מקום האומה המדינה הלאומית, או נכון יותר  739השלטון.

אולם, כדברי שלום  740.מצם בתוך עצמו "כצב בתוך שריונו", ואילו היחיד הלך והצטהלאומנית

היסטורית -רצבי, גורדון תפס את האומה ויצירותיה כקטגוריה של הטבע ולא כקטגוריה תרבותית

מכאן מובן מדוע קריאתו של גורדון לשיבה אל הטבע כוללת שיבה אל האומה ואל  741חולפת.

ולם יש לתת את הדעת על כך שחיי האומה כוללים, לצד המומנט הדת. א –יצירתה הראשית 

הקוסמי, המושג מצד ה"חוויה", גם מומנט היסטורי, המושג מצד ה"הכרה", ושני מומנטים אלה 

 742מהווים שני צדדים של הישות הלאומית: הצד האובייקטיבי והצד הסובייקטיבי.

במילים: "אתה בחרתנו מכל העמים, ברכת "קדושת היום" ב"תפילת שבע" לימים טובים נפתחת 

אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך; 

ושמך הגדול והקדוש, עלינו קראת". באופן מסורתי ייצג צירוף שתי מילותיה הראשונות של 

הנבחר" על ידי האל  את רעיון בחירת עם ישראל: את היותו "העם -"אתה בחרתנו"  -הברכה 

שבחר בו להיות לו ל"עם סגולה". עם תהליך החילון היהודי ועליית הלאומיות היהודית, עם 

המאמצים להביא לנורמליזציה של העם היהודי ועם דחיית רעיון הבחירה הדתי ביסודו, הלכה 

ונעשתה שכיחה בקרב האינטליגנציה היהודית שלילת הצירוף "אתה בחרתנו" והרעיונות 

גיבור  ,המגולמים בו. ביטוי ספרותי מובהק לשלילה זו נמצא בדבריו המתריסים של אובד עצות

 לברנר: מכאן ומכאן

נית הייתי מוחק מן הסידור של העברי בן הדור את ה'אתה בהנאה חריפה ותאו –אני 

בחרתנו' בכל צורה שהיא. עוד היום הייתי עושה זאת: מגרד ומוחק את הפסוקים 

ויפים עד לבלי השאיר זכר. כי הגאוה הלאומית הריקה וההתפארות הלאומיים המז

                                                             
 .291רוטנשטרייך, "האקטואליות של גורדון", עמ'  738
 .18-15ראו: שביד, "מבוא", עמ'  739
 .184גורדון, "לבירור רעיוננו מיסודו", כתבים, ב, עמ'  740
 .313רצבי, "בין עם לארצו", עמ'  741
 .94' דיין, יחד, אומה ואנושות, עמ-שטרסברג 742
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התוכן לא תרפא את השבר, והמליצות הלאומיות המזויפות לא -היהדותית מחוסרת

  743תועלנה כלום.

לעומת זאת, במאמר "בניין אומה" טען גורדון בזכותו של אותו "אתה בחרתנו" שנדחה על ידי 

ה ובארץ ישראל. לדבריו, על מנת להתקיים זקוק כל עם סופרים ומחנכים יהודיים רבים בגול

לאותו אגואיזם קיבוצי בריא שבכוחו מורגשת ונשמרת עצמיותו הלאומית. בעם היהודי קיבל רגש 

זה, שבכוחו שמר העם על עצמיותו הייחודית במשך שנות גלותו, את ביטויו המילולי בצירוף 

 טען גורדון, "חסר דבר מה":  "אתה בחרתנו". בדור הצעיר והמוכשר להתחדשות,

חסרה דוקא אותה החיוניות היהודית, אותה ההרגשה העצמית הלאומית העמוקה 

והמוצקה, אותה העקשנות בלי גבול בחפץ הקיום הלאומי העצמי, המיוחד, והבטחון 

התקיף בזכות הקיום וערך הקיום הלאומי, אם תרצו, אותו האגואיזם הלאומי, אותו 

ל כך הצטיין בו היהודי מהדורות הקודמים ושכל כך נלחמו בו ה'אתה בחרתנו' שכ

 744'הסופרים המחנכים'.

כלומר, הצירוף "אתה בחרתנו" אליבא דגורדון איננו "מין תעודת הצטיינות לעם ישראל" ואיננו 

כולל את רעיון הבחירה של עם ישראל במובן המסורתי. לדבריו, על העם היהודי לחדול למדוד 

ו על פי מידתם של עמים אחרים וביחס אליהם, ולהתחיל למדוד ולהעריך את ולהעריך את עצמ

עצמו ביחס לערכו שלו ולערכיו העצמיים: על פי מצבו בהווה, על פי המצב הראוי לו ועל פי 

יחד עם זאת, דומה כי גורדון הפנים את ביקורת "הסופרים המחנכים" בעת  745יכולותיו בכוח.

ורל בה נמצא העם היהודי, מוטב להימנע מהשימוש בצירוף שטען כי בתקופה הקשה והרת הג

 כב): ,ד טוי "על כרחך אתה חי" (משנה אבות"אתה בחרתנו" ולהחליפו בבי

על כוח רוחנו זה צריכים אנחנו לדעת לשמור וגם להגבירו ולהאדירו, כי רק בו תשועתנו, 

תה בחרתנו', כי אם כך בייחוד בשעה זו. וביחד עם זה עלינו לברר לעצמנו, כי אין כאן 'א

 -הוא ה'על כרחך אתה חי' שלנו (ואולי משום שראינו בזה 'אתה בחרתנו', לפיכך נכשלנו, 

                                                             
. ברנר יצא בחריפות נגד מיתוס הבחירה הן בצורתו הדתית והן בצורתו החילונית. שכן, 1280ברנר, כתבים, ב, עמ'  743

רבים בתנועה הציונית ששללו את המיתוס בצורתו הדתית, קיבלו ופיתחו אותו בצורתו החילונית, ראו: אלמוג, 
 .124-127הצבר, עמ' 

 .253א, עמ'  גורדון, "בניין אומה", כתבים, 744
 .255שם, עמ'  745
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אזהרה ולקח טוב לעתיד). אבל אין ה'על כרחך אתה חי' של אחרים פחות הכרחי ויותר 

 746מעולה או יותר יפה משלנו.

ומית ועל ייחודיותו הלאומית יוצא מכאן, שעמידתו האיתנה של העם היהודי על עצמיותו הלא

הינה תנאי הכרחי להמשך קיומו העצמי. מבחינה זו, לעם היהודי, כמו לכל עם, תלויה ועומדת 

הזכות לחיים עצמיים אשר קיבלה את ביטויה ביהדות המסורתית במלים "אתה בחרתנו". אולם, 

צידוק של יתרון  ותחסרכאמור, לצירוף זה במובנו המסורתי נלוו תפיסה עצמית והערכה עצמית 

העם היהודי על פני עמים אחרים. לכן, גורדון העדיף על פני הצירוף "אתה בחרתנו" את הביטוי 

של החיים, תפיסה הרואה את  מהותניתולא תפיסה  קיומית"על כרחך אתה חי" המבטא תפיסה 

פוא, כמו החיים בתור חובה, ולא בתור זכות, המוטלת על האדם ועל העם. בפני העם היהודי, א

 בפני כל עם ועם, החיים תלויים ועומדים כחובה שיש למלאה.

שלילתו הנחרצת של גורדון את ההתבוללות מובנת לאור החשיבות הרבה שהוא ייחס לממד 

הלאומי בחייו של היחיד. לדבריו: "בכדי לחנך, להשיב לתחייה את היהודי, צריך להתחיל מן 

חייה את האדם שביהודי בכל שלמותו, בכל הרוחב היסוד: מן האדם. צריך לחנך, להשיב לת

האדם, סבר גורדון בפרפראזה  747והיהודי כבר כלול בהיקף זה". -והעומק של המושג אדם, 

לדבריו של אריסטו, הוא "חיה לאומית". אדם "סתם" אין בנמצא, וסובייקט מבודד הוא הפשטה 

מי. דבר זה, הנכון לגבי כל אדם, במציאות יש רק אדם לאו 748שאינה קיימת מבחינה אונטולוגית.

 נכון גם לגבי האדם היהודי:

אין היהודי יכול להיות אדם בשלמות מבלי היות יהודי בשלמות (וכן הרוסי מבלי היות 

רוסי, וכן הלאה). טועה המתבולל בחשבו, כי במידה שהוא פחות יהודי, הוא יותר אדם. 

הוא פחות יהודי. אדם סתם אין  הדבר הוא ממש ההפך: הוא פחות אדם, ובאותה המידה

 749יש רוסים, גרמנים, אנגלים וכן הלאה. -בעולם, 

 

 . הבעיה היהודית: כאבי הגלות וחבלי התחייה2

הציונות המגשימה קשורה ברעיון שלילת הגולה. לפי אליעזר שביד, רעיון זה מתייחד מן ההשקפה 

שלילי לא רק בשל הסכנות מסורתית בשלוש הנחות: הראשונה טוענת כי מצב הגלות -הדתית
                                                             

 .303גורדון, "הסופרים והעובדים", כתבים, א, עמ'  746
 .266-265התחייה בארצות הגולה", כתבים, א, עמ' -גורדון, "עבודת 747
 .399שמיר, "יחיד וחברה", עמ'  748
 .266התחייה בארצות הגולה", כתבים, א, עמ' -גורדון, "עבודת 749
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הקיומיות שבו אלא גם משום שהוא עיוות סדרי החיים. השנייה טוענת כי לגלות יש סיבות 

היסטוריות אך אין לה משמעות או ייעוד. השלישית טוענת כי הגלות הגיעה לסיומה, היא אינה 

ברעיון,  המסקנה העולה מהנחות אלה הינה שלילתה של הגלות 750נסבלת ואינה ניתנת לתיקון.

המביאה לידי מעשה של שלילתה בפועל, כלומר ריקון הגלות מכל תוכן ערכי חיובי, כלומר 

 751.בפועל מן הגלות להיחלצות

דומה שיש אמת בדבריו של שביד לפיהם השנים הארוכות בהן עבד גורדון כגזבר באחוזת הברון  

תפיסתו את הגלות כצירוף גינצבורג במנותק מחיי הטבע שכה אהב, מהוות את הרקע החווייתי ל

גורדון, טען שביד, העמיד את הגלות במרכז תורתו והבין  752של ניתוק מן הטבע עם דיכוי נפשי.

כללי זה של -אותה בתור "חוויית תשתית, המתנה את עצם הופעת האדם בטבע". למובן אנושי

הטבע וגורלו  ייחודי: עם ישראל שניתק מאדמתו התרחק מרחק כפול מן-הגלות נוסף מובן יהודי

"הוא בבחינת מכפלה של גורל האנושות". לדברי שביד, תורתו של גורדון הינה "הפיתוח הרעיוני 

ואילו העימות האידיאולוגי בנושא שלילת  753,תר של שלילת גולה בגירסה המשכית"המעמיק ביו

משמעות גורדון, שנמנע מלייחס לגלות  754הגולה התבטא בכל עומקו בהגותם של ברנר ושל גורדון.

חיובית כלשהי, מצא לנכון דווקא להדגיש את כושר הקיום והיצירה שגילה העם היהודי בימי 

גלותו. מתוך כך שלל את שלילת הגלות בנוסח ברנר וברדיצ'בסקי בה ראה ביטוי של התבוללות 

בהיותה מבוססת על השוואה בין עם ישראל ובין העמים שבתוכם ישב. על פי גורדון, שלילת 

של עם ישראל אינה צריכה להיעשות על פי השוואת עם ישראל לעמים אחרים אלא על פי הגולה 

דתית של ברנר הייתה בעיניו -ושלילת הגולה האנטי 755השוואת עם ישראל לאידיאל העצמי שלו,

 756"ההתבטאות השלילית ביותר של שליליות ההוויה הגלותית".

, הן מצד החומר והן מצד הרוח, וביציאה גורדון ראה את הגלות כמקור לצרת העם היהודי בהווה

 ממנה הוא ראה את תיקונו השלם של העם. לדידו, הגלות מבטאת שכחה עצמית לאומית ופרטית:

אנחנו כבר שכחנו את טעם החיים של עם חי ושכחנו את עצמנו. חיינו בגולה אינם חיים. 

א רק במובן הכלכלי אנחנו עם פרזיטי: אין לנו שורש באדמה, אין קרקע תחת רגלינו. ול

                                                             
 .46, עמ' 20-במאה ה שביד, תולדות ההגות היהודית 750
) שהייתה utopian propensityלפי יוסף גורני, את תפיסת שלילת הגולה הזינה לא מעט "הנטייה האוטופית" ( 751

 .18ניכרת בצורותיה השונות במחשבתם של הוגים ציוניים רבים, גורני, אנשי כאן ועכשיו, עמ' 
 .25שביד, תולדות פילוסופיית הדת היהודית, ד, עמ'  752
 .59-58, עמ' 20-ביד, תולדות ההגות של העם היהודי במאה הש 753
 .143שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  754
השוו לדברי הראי"ה קוק לפיהם הערכה היסטורית של  .60-59, עמ' 20-שביד, תולדות ההגות היהודית במאה ה 755

 וק, אדר היקר, עמ' נה.העם היהודי שונה מהותית מאלה של שאר העמים, הראי"ה ק
 .155שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  756
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אנחנו פרזיטים, כי אם גם ברוח, במחשבה, בשירה, בספרות, וגם במידות טובות, 

באידיאלים, בשאיפות אנושיות עליונות. כל זרם בחייהם של אחרים סוחב אותנו, כל רוח 

מנשבת בעולמם נושאת אותנו. אנחנו לעצמנו כאילו איננו. ממילא איננו כלום גם בעיני 

איננו תופשים מקום בקרבם בתור עם, בתור גוף לאומי מיוחד, בתור חוליה יתר העמים, 

או בתור אבר בקרב האנושות. לא באשמתנו באנו לידי כך, אבל כך היא העובדה, כך היא 

 757הגלות.

גיאוגרפית, כלכלית, רוחנית וקוסמית. לפי כל הבחינות הללו, בשנות -לגלות בחינות שונות: פיסית

ל, להלכה ולמעשה, להיות עם. כזכור, תפיסת הלאומיות של גורדון, הרואה גלותו פסק עם ישרא

את היחיד בתור איבר בגוף האומה, רואה את האומה בתור איבר בגוף האנושות. כך, העם היהודי 

בגלותו, חדל מלהיות איבר מאיברי גופה של האנושות והפך לגוף זר לאנושות, לפרזיט הניזון 

 ושלא ברצונה. ממנה מן החוץ בעל כורחה 

המקומות  נו, ביןבואו לגליל וטען לקשר של מהות ביב"מכתב שלא נשלח בזמנו" תיאר גורדון את 

מתוארים בתנ"ך. לדבריו, בארץ ישראל שופע כפי שהם בהם סייר ובין האירועים שהתרחשו בהם 

 שפע מיוחד מן הקוסמוס אל תוך הנפש היהודית:

עצמו של השפע העליון, השופע מתוך כל העולמות דומה כי פה (כלומר בארץ ישראל) כל 

לתוך נפשו של האדם, אבל בייחוד לתוך נפשו של היהודי, בן הטבע הזה, הוא כולו אחר, 

הייתי  –אבל רק בלשונה של הנפש  –כולו שונה מאשר בארצות הגולה בלשונה של הנפש 

כל הספירות מושג סוף, עצם האמת, הקדושה, היופי, הגבורה, עצם -אומר, כי עצם האין

 758לה לנפש פה באופן אחר, בבחינה אחרת, ומצטרפות הן בצירופים אחרים.

אולם, על אף המקום המרכזי שתופסת ארץ ישראל בהגותו של גורדון, כפי בעולה בבירור מן 

-דומה כי גורדון לא ראה את העלייה לארץ ישראל, את היציאה הפיסית 759התיאור לעיל,

את  בלעדיואת חיסול הפזורה היהודית בתור מעשים המגדירים באופן הגיאוגרפית מן הגלות, 

גיאוגרפית -היציאה מן הגלות, וזאת מכיוון שלגלות אצל גורדון בחינות שונות שהבחינה הפיסית

סבר כי לעבודת  760ישראל",-היא רק אחת מהן. גורדון שטען כי "הטבע העצמי לנו הוא טבע ארץ

                                                             
העלה זלמן שז"ר את דמותם של יהודי שטויבץ, עיירת  קרב-כוכביבספרו . 260אדם", כתבים, א, עמ' -גורדון, "עם 757

רצונם בתיקונו הגזימו הולדתו, שהיו ברובם אנשי עבודה ועמל. הוא התרעם על סופרי העם שמרוב אהבתם אליו ו
 .34-35בקר, עמ' -ביחסם לו את נגע הפרזיטיות באופן גורף, שז"ר, כוכבי

 .497גורדון, "מכתב שלא נשלח בזמנו", כתבים, א, עמ'  758
 .185-170על ארץ ישראל בהגותו של גורדון, ראו, למשל: שביד, מולדת וארץ יעודה, עמ'  759
 .264", כתבים, א, עמ' הגולה-התחייה בארצות-גורדון, "עבודת 760
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יקה את ההכרה וההרגשה העצמית של העם, ישנה השפעה התחייה בארץ ישראל, עבודה המעמ

מתקנת גם על הגלות בבחינותיה הרוחניות והקוסמיות. מתוך כך נחלשים היבטיה השליליים של 

את היישוב היהודי בארץ  761.פזורהכי אם  גלותגיאוגרפית. הגלות איננה עוד -הגלות הפיסית

שוב היהודי בארץ הוא שורשו והוא המחייה ישראל ואת הפזורה היהודית דימה גורדון לאילן שהי

את נופו הנטוי למרחקים, כלומר את הפזורה היהודית באשר היא. לדבריו, בתקינות הקשר שבין 

. כאשר הישוב היהודי בארץ ובין הפזורה תלויה תקינות הקשר שבין העם היהודי ויתר העמים

לא  762, אבר בגוף האנושות"."להיות חוליה בשרשרת העמים העם היהודי ישוב קשר זה יתוקן

פוא, כי מבין היבטיה השונים של הגלות הדגיש גורדון במיוחד את היבטיה הרוחניים אייפלא, 

 והנפשיים הבאים לידי ביטוי בביטול העצמי המאפיין את העם היהודי בגולה: 

את חורבננו הפנימי אני רואה, הקשה מכל חורבן מן החוץ. מצד אחד חורבן מתוך קטנות, 

י גם בזמן הזה, אחרי כל מה שעבר עלינו, אנחנו איננו יכולים להסיח את דעתנו לרגע כ

יומית, ולהתרומם לידי הרגשת המצב בכל היקפו ולכל -מהפעוטות והשטחיות היום

חורבן מתוך ביטול עצמי, כי בבואנו לפשפש במעשינו יש בינינו שאינם  –עמקו. ומצד שני 

צמנו, לבטל את נשמתנו הלאומית מיום היותה עד מוצאים דרך אחרת אלא לבטל את ע

 –היום, את צורתנו האנושית ואפילו את מסירות נפשנו על דתנו, ואפילו את צערנו הגדול 

כל כך בטלים אנחנו  –את הכל. והעיקר כי רואים בזה איזו אמת גדולה, איזו אמת עליונה 

כל כך עמוקה גלותנו בעיני עצמנו, בטלים מתוך התבטלות שלא מדעת בפני אחרים, 

 763הפנימית!

 764גורדון פנה אל העם היהודי וזעק: "ענק אתה עמי ישראל! יחיד אתה בארץ כאלהים שבשמים!"

ודברים אלה הינם ביטוי נאמן לדעתו כי לא העם היהודי הוא האשם במצבו הקשה בימי גלותו: 

רכה נכונה של העם הע 765"לא באשמתנו באנו לידי כך, אבל כך היא העובדה, כך היא הגלות".

היהודי בהווה ובעבר, סבר גורדון, תוכיח כי העם היהודי הוא עם של "סובלים" אך לא של 

  766"נבלים", וודאי שאינו גרוע יותר מאחרים.

                                                             
מבחינה זו, חזונו הציוני של גורדון "לא היה חזון מקסימליסטי של שיבת כל יהודי העולם לארץ ישראל", שמעוני,  761

 .196האידיאולוגיה הציונית, עמ' 
 . 261אדם", כתבים, א, עמ' -גורדון, "עם 762
 .378גורדון, "בשעה זו...", כתבים, א, עמ'  763
 .499שלא נשלח בזמנו", כתבים, א, עמ' גורדון, "מכתב  764
  .260אדם", כתבים, א, עמ' -גורדון, "עם 765
 .286גורדון, "מתוך קריאה", כתבים, א, עמ'  766
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לסופרים ולמחנכים היה חלק גדול בהמשגת ובהפצת אותו הלך רוח של "ביטול עצמי" אליו 

מפעל הציוני העסיקה את גורדון רבות. לדעתו, התייחס גורדון, ושאלת תפקידם של הסופרים ב

עליה הוא חזר במאמרים שונים, על מנת ליצור יצירה משמעותית על הסופרים להתחבר להוויית 

במאמרו "מתוך  767החיים בארץ ישראל ולקיים בגופם ממש את המהפכה בחיי העם היהודי.

על ידי "הפועל הצעיר" והוקדש לקובץ ספרותי בשם "בשעה זו" שהוצא לאור  גורדון הגיבקריאה" 

היובל הספרותי של ביאליק. לדברי גורדון, החיים היהודים המתחדשים בארץ ישראל גילו -לחצי

לעין את "נגע הפרזיטיות" בו לקה העם היהודי. הריפוי וההבראה מן הנגע הן המשימות שבהן על 

נעדרת כליל מן הקובץ "בשעה  זו, הוא טען,יו כשפניו אל העתיד. בשורה מעין העם לרכז את כוחות

 768זו" העוסק ברובו בביקורת העבר היהודי ובשלילתו.

גורדון, שיצא כנגד שלילת העבר היהודי והאופי היהודי, המשיל את העם היהודי בגולה לנטע 

טבעי". תקנתו של הנטע, -"שנעקר משרשו והוטל בתוך מרתף אפל, וכמובן, נעשה חלש, חיוור, אי

ה בפשטות ובישרות שבעזרתן ייטיבו המתקנים עם הנטע. עליהם להוציאו מן טען גורדון, תלוי

טבעיים אליהם הושלך, לנטוע אותו מחדש בקרקע הטבעית לו -המרתף, כלומר מן התנאים הלא

ולספק לו את תנאי הקיום להם הוא זקוק. הרקב שדבק בנטע בהיותו במרתף יישור ממנו מעצמו 

הגיזום והטיפוח הנחוצה תמיד, גם בתנאי החיים האידיאליים ולנוטעים אותו תישאר רק מלאכת 

ביותר. לדברי גורדון, הקובץ "בשעה זו", משקף את עמדותיהם של הבאים לתקן את החיים 

היהודיים מתוך התרכזות בשלילת העבר היהודי והאופי היהודי. מתקנים אלה דומים ל"מלומדים 

ונק ממקורות זרים, ושמתוך שהשוו את הנטע לארץ", שעולמם הרוחני י-שלמדו בוטניקה בחוץ

שהושלך למרתף אל נטעים זרים, המהווים בעיניהם מופת, פסקו כי שרשו וגזעו, כלומר עברו של 

הנטע, פסולים מעיקרם ויש לכרתם, ויש להשאיר בחיים רק את ענפיו הרכים של הנטע. האם 

לדעתו, הלך  769את משלו בתהייה. תיתכן צמיחה של ענפים המנותקים מגזע ומשורש? סיים גורדון

רוח מעין זה יתכן רק באטמוספרה המיוחדת לתרבות המערב החילונית, שאותה עצמה הוא דימה 

(בהקשר אחר) "לצמח, שנקטף משרשו ומקרקעו" ושהמאמצים לגדלו ללא שורש וללא קרקע, ועל 

 770ידי אמצעים מלאכותיים, נידונו מראש לכישלון.

                                                             
 .39ראו: קשת, המחתרת הנפשית, עמ'  767
 . 282גורדון, "מתוך קריאה", כתבים, א, עמ'  768
 . 283שם, עמ'  769
 .347' גורדון, "חשבוננו עם עצמנו", כתבים, א, עמ 770
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נדרש גורדון בעת שביקש להסביר את הסתירה הקיימת בנפשם של למשל נוסף מעולם הצומח 

לדבריו, עולמו הרוחני של היחיד היהודי בן  771יהודים רבים בין היסוד האישי ובין היסוד הלאומי.

הזמן מקבל את מזונו שלא כדרכו מבחוץ, מעולמות רוחניים זרים. זאת בדומה לנטע שהורכב 

בחוץ, על פי טבעו הזר לו של העץ שהורכב ממנו. עולמו ברוכב ממין אחר וניזון שלא כטבעו מ

הרוחני של היחיד היהודי בן הזמן הוא כולו זר לעצמיותו בעת שהיסוד הלאומי נדחק לפנימיות 

נפשו וכמעט שלא בא לידי גילוי. זהו, טען גורדון, מקור הסתירה בין היסוד האישי ליסוד הלאומי 

אמנם, נפש האדם בכלל מלאה  772ע שבלב" המיוחד לו.המיוחדת לעם היהודי, וזהו מקור "הקר

בקרעים שונים שהינם טבעיים, וככל הנראה נצחיים, אשר נובעים מן הסתירה שבין היסודות 

השונים המרכיבים אותה. אולם הקרע המיוחד לנפש היהודי בן הזמן איננו נורמלי כי אם "ליקוי 

 773בנפש" העומד בניגוד לחיים הטבעיים וממית אותם.

ואם במשלים עסקינן, במאמר "כנסת ישראל" המשיל גורדון את הקיום היהודי בגולה, עליו הגנו 

בעבר חומותיו הממשיות והרוחניות של הגטו היהודי, לקיומו של גוף חנוט הטמון בתוך פירמידה 

ומוגן על ידה. עם קריסת חומות הגטו ועם שהחלו נושבות בתוכו רוחות ההשכלה והחילון שחדרו 

ו מבחוץ, הגוף היהודי החנוט החל להתפורר ופירוריו נישאו לעולמות זרים. על מנת להתגבר אלי

על המשבר ולהדוף את הרוחות הזרות המפוררות את הגוף החנוט, טען גורדון, יש להשיב לרוח 

 774היהודית המקורית את עוצמתה ועצמיותה המקורית ולהניח לה לנשוב בחופשיות.

, מתחיל העם היהודי לחוש את צערו הלאומי באופן חדש ואחר מכפי בארץ ישראל, טען גורדון

ה אלא מתוך שמחה של מצווה" שחש בו עד כה. בהתייחסו למימרא התלמודית "אין השכינה שור

פסחים, קיז ע"א) טען גורדון כי השכינה שורה גם מתוך "צער של מצווה". גורדון, שהבחין  (בבלי

, טהור", טען כי הצער הלאומי המורגש בקרב היושבים בארץ בין "צער גלותי" ובין "צער בריא

ישראל ואמונים על בנייתה מחדש הינו צער מן הסוג הבריא והטהור והינו תוצרה של הרגשה 

לאומית חיה. את היושבים בארץ ועוסקים בבנייתה המשיל גורדון לחולה ששכב ימים רבים 

מתוך הרגשה חיה, לחוש את כאבו ואת מחוסר הכרה ועם ששבה אליו הכרתו החל, לראשונה ו

                                                             
דומה כי גורדון נמשך למשלים מעולם הצומח מתוך תפיסתו הכללית האורגנית. לדברי אפרים ראובני, בהיותו  771

בכנרת הנהיג ברל כצנלסון סדרת הרצאות על צמחי הסביבה "במגמה הסינתתית [...] של הכרה יסודית של צמחי 
ישראלי [...] א. ד. גורדון ז"ל היה -מצד התרבותיהסביבה והקשרים אליהם, הן מצדם הטבעוני והן מצדם ההומני, ו

. מעניין לציין כי גם 386אף הוא בין המשתתפים בהרצאות", ראובני, "ברל וגן הנביאים", שניר (עורך), ברל, עמ' 
קצ; הנ"ל, "הספר -ביאליק נזקק למשלים רבים מעולם הצומח, ראו: ביאליק, "חבלי לשון", כתבים, עמ' קפה

 רא.-מ' קצדהעברי", שם, ע
ראש וראשון לסופרים העבריים שחוויית "הקרע שבלב" הייתה מקור ומניע ליצירתם היה ברדיצ'בסקי, על כך  772

 . וגם: הולצמן, הספר והחיים.274-293ראו: הולצמן, אל הקרע שבלב, עמ' 
 . 299גורדון, "מעניין לעניין באותו עניין", כתבים, א, עמ'  773
 . 209-208כתבים, א, עמ' גורדון, "כנסת ישראל",  774
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חולשתו ולדאוג לעתידו. כשם שכאביו ודאגותיו של החולה התעוררו בעת שהכרתו שבה אליו, טען 

גורדון, כך גם הצער הלאומי הבריא והדאגה הכנה והמעוררת לעשייה התעוררו בעת שחלקים מן 

מקולקל ולבקש אחר העם שבו לארץ ישראל שהיא המקום בו ניתן לחוש את צער הקיום ה

  775גאולתו.

במקום אחר דימה גורדון את כאבי התחייה הלאומית לכאביה של אשה שהייתה עקרה ולפתע 

פתאום נפקדה ועומדת בהריונה. כאבי התחייה, ככאביה של אותה אשה, טען גורדון, הם כאבים 

 776שנחמתם בהם עצמם בהיותם מבשריה של הגאולה.

 

 לונית. חורבן או ישועה: גאולה חי3

גורדון הבחין היטב בהתמוטטותו מבפנים של העם היהודי, בהתקפות עליו מבחוץ ובירידה 

האנושית הכללית בעת המודרנית עד שבנקל ניתן לראות בו הוגה דעות פסימי המבטא אי נחת 

את מצבה של האנושות בכלל, ואת מצבו של העם היהודי העומד "בזמן  777עמוקה מתרבות דורו.

העם היהודי,  778י יסודי" בפרט, הבין גורדון בתור מצב של "להיות או לחדול".של משבר לאומ

לדבריו, עומד מול תהום: "רואה אני לפני תהום, תהום רובצת בין הגלות ובין התחייה, הלא היא 

לבוא, אם יש -התהום, הרובצת בין האדם, שגורש מעדן גנו, מחיי עולם, ובין האדם של לעתיד

גורדון ראה את התקופה בה הוא חי בתור תקופה מכרעת  779 ריקה". –עתיד לאדם. והתהום 

העלולה להיות האחרונה בתולדותיו של המין האנושי, או לכל הפחות, בתולדותיו של העם היהודי 

העומד בפני סכנה של כליה פיסית ורוחנית. לחילופין, התקופה עשויה להיות תקופת ביניים בין 

 וקן, שעל טיבו המדויק לא ניתן עדיין לעמוד:העבר המקולקל ובין העתיד המת

כולנו מודים כי מצבנו הוא מסוכן; כי גורלנו תלוי בשערה בין החיים ובין המוות, אבל  

אין אנחנו חפצים להודות לעצמנו, כי ישועתנו תבוא רק על ידי התאמצות פנימית יוצאת 

מובן זה אפשר לומר ביחד מן הכלל, על ידי התאמצות רצונית ענקית, כמעט נסית, עד כי ב

  780עם המון העם, כי ניגאל וניוושע תשועת עולמים רק בדרך נס.

                                                             
 .286גורדון, "מתוך קריאה", כתבים, א, עמ'  775
 .521גורדון, "מכתבים לגולה (מכתב ראשון)", כתבים, א, עמ'  776
 .181אבינרי, הרעיון הציוני, עמ'  777
 .321-320גורדון, "הסופרים והעובדים", כתבים, א, עמ'  778
 .335גורדון, "חשבוננו עם עצמנו", כתבים, א, עמ'  779
 .33. ראו גם: גורדון, מכתב ליוסף אהרונוביץ, כתבים, ג, עמ' 105גורדון, "על 'המעשי' ו'הדמיוני'", כתבים, א, עמ'  780
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גורדון, נזכר מרדכי שניר (קושניר), "לא השלים בשום פנים עם המציאות והאמין בכוח הרצון 

ית המאמין באפשרותה של גאולה חילונ ,גורדון 781להעתיק הרים ממקומם ולפעול גדולות".

, מאמץ את השפה העממית המתארת כ"נס" את התגשמותו הרצון האנושיששורשה בהתעצמות 

של דבר שהינו בגדר הנמנע במציאות הרגילה ומתוכה, וזאת על מנת להדגיש כי התעצמות מעין זו 

של הרצון מחייבת את שינוי היחס אל המציאות והאפשרויות הגלומות בה. על מנת ש"נס" 

ותה של האנושות בכלל, ושל העם היהודי בפרט, הגאולה יתרחש ויהפוך למציאותי, התחדש

ההוויה האמצעיות של הדת, את תחושת האינסופיות של -צריכה לכלול בתוכה את העומק ואי

ל ה"הכרה". הריאליות של החיים האנושיים המוארים באורה שהמושגת מצד ה"חוויה" ואת 

-בע, "יחס נפשי, אנושיעל האדם לבקש אחר יחס חדש אל עצמו ואל הטלשם כך, סבר גורדון, 

קוסמי אל החיים והעולם" שיחליף את "היחס הרציונליסטי מתוך השקפת העולם המדעית" ואת 

"היחס הרומנטי או הדמיוני או המיסטי מתוך השקפות העולם המסורתיות והמקובלות", ואת כל 

ל הזמן מיני היחסים העולים "מתוך כל מיני חיפושים מופשטים או אסתיטיים [כך במקור] ש

 782החדש".

אמצעית בדרישותיה של -מונה בלתיעל מנת לעשות זאת יש צורך באמונה מסוג מסוים, א 

המובילה לידי מעשה. כך, הגאולה אליה התייחס גורדון, בדומה לגאולה אליה התייחסו  "חוויה"ה

 ברנר וגיבוריו כפי שתואר בחלקו הקודם של החיבור, הינה גאולה חילונית. במונח "גאולה"

המופיע רבות בכתביו של גורדון אין הכוונה לגאולה דתית, כלומר לגאולה בה האדם הוא גורם 

ארצית שמקורה ברוחו ובעבודתו של האדם -סביל הנגאל בידי שמיים, אלא לגאולה חילונית

לגאולה אצל גורדון שני מוקדים. המוקד האחד הוא חידוש הרצון המתבצע במישור  783היהודי.

ואילו המוקד השני הוא עבודת השדה המתבצעת במישור החברתי והחיצוני.  הפרטי והפנימי,

תשועת ישראל, שב גורדון והדגיש, תבוא לא בזכות הכוח הכלכלי או הפיסי החסר כי אם בזכות 

הרוח, וזאת תוך שהבחין בין "רוח ערטילאית" ובין "רוח חיים עובדת ויוצרת" וטען שרק בכוחה 

גורדון סבר כי בתוהו ובוהו בו הייתה שרויה בזמנו   784המיוחל.של השנייה להביא לשינוי 

הוא הסיט את מוקד המאבק מן  785האנושות "צריך להגביר את האור תחת להילחם בחושך".

המישור החברתי אל המישור האישי, אל תוך נפשו של היחיד, וטען כי מדובר קודם כל ב"מלחמה 

                                                             
 .141שניר, בני הדור ומוריו, עמ'  781
 .310גורדון, "הסופרים והעובדים", כתבים, א, עמ'  782
 על הגאולה החילונית, ראו: חלק ראשון לעיל. 783
 .262דם", כתבים, א, עמ' א-גורדון, "עם 784
 .304גורדון, "הסופרים והעובדים", כתבים, א, עמ'  785
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למעשה, טען גורדון, מדובר כאן לא במלחמה  786כיבוש גלילות חדשים בנפש היחיד". –פנימית 

אלא באימוץ הרצון, בהתגברות עצמית ובהתפשטות עצמית: "זוהי מעין מלחמת האור בחושך: 

 787די לו להתגבר, ובמידה שהוא מתגבר, החשכה נסה ממילא". –האור אינו נלחם 

ילונית לה הוא נאמן לדרכו, גורדון לא התווה קווים מעשיים לגאולה הלאומית או הפרטית הח

קרא. כדברי אליעזר שביד, גורדון חיפש אחר פתרונות יסודיים לבעיותיו של העם היהודי ולא 

הוא אמנם חיפש דרכים להגשמת חזונו אולם נמנע  788אחר פתרונות מעשיים או פוליטיים.

מלהתוות את אותן הדרכים בתורת הלכה פסוקה לרבים. כך, למשל, לגבי הרעיון הציוני ודרכי 

 גשמתו כתב גורדון כך:ה

ישראל. מה שדורש בירור הוא צורת -הרעיון מצד תכנו ברור: תחיית עם ישראל בארץ

הרעיון: באיזו צורה אנחנו מציירים לנו את התחייה הזאת. פה אין, כמובן, לקבוע הלכה 

 789פסוקה: כל אחד מצייר לו את התחייה בצורה מתאימה לצורת נפשיותו.

נו", כמו במאמרים אחרים, שב גורדון וגילה את דעתו לגבי אוזלת ידן במאמר "חשבוננו עם עצמ

של שיטות ותורות המבקשות לחדש את החיים על ידי סדרים חדשים ועל ידי צורות חדשות מבלי 

לתת את הדעת על כך שהסדרים החדשים והצורות החדשות משמשים ביטוי לאותה הרוח הישנה 

מר באין אדם, טען גורדון, "האידיאלים נשארים אותה יש לחדש. באין חיים באדם, כלו

 790אבסטרקציות, והמעשים נעשים חולין".

דומה כי  גורדון ביקש לעורר את הקורא לתהות על קיומו ולדלות בכוחות עצמו, ממעמקי חייו, 

לדברי נתן חפשי, "הרעיון המרכזי בכתביו ובחייו [של גורדון]: לעולם יהא  791תשובות משל עצמו.

כך, בעת שעסק בשאלה לגבי מציאותה או היעדרה של נקודה  792דך פירושא, זיל גמור".אדם! ואי

הנדסית בנפשו של כל פרט העשויות בהצטרפותן להיעשות ליצירה לאומית אחת, כתב גורדון: 

לא בצריך עיון, כי אם בצריך חיים, אם נכון לאמור  –"את השאלה הזאת אני מניח בלי תשובה 

                                                             
. יעקב פיכמן טען כי תפיסתו הציונית של ברל כצנלסון 387גורדון, "קצת עיון בהלכה פסוקה", כתבים, א, עמ'  786

-של איש ריב כאחד אדם. בזה המשיך את הקו של א. ד. גורדון ואפילו-הייתה "בראש ובראשונה מלחמה לאדם וערכי
. כשיעקב רבינוביץ חשב על ברל נדמה היה לו שלפניו 152-153העם", פיכמן, "ברל כצנלסון", שניר (עורך), ברל, עמ' 

 .150עומדים "ה'בונד' מזה ו'הפועל הצעיר' עם תורת א. ד. גורדון מזה", רבינוביץ, "על רב הסגולות", שם, עמ' 
 .387, כתבים, א, עמ' גורדון, "קצת עיון בהלכה פסוקה" 787
 .9שביד, "מבוא", עמ'  788
 .175גורדון, "לבירור רעיוננו מיסודו", כתבים, ב, עמ'  789
 .329גורדון, "חשבוננו עם עצמנו", כתבים, א, עמ'  790
 .151שביד, נביאים לעמם ולאנושות, עמ'  791
 .94חפשי, בלב ונפש, עמ'  792
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בכדי בחר גורדון לפתוח את מאמרו "חשבוננו עם עצמנו" במילים "לא זו  נראה גם כי לא 793כן".

הדרך", כשם מאמרו המכונן של אחד העם. גורדון, נאמן לעצמו, שב והודה כי אין בידו להורות 

בפני העם את הדרך המובילה לתיקון חייו: "דרכים כאלה אינן בכלל הוראה. הייתי חושב 

 794י הרגשה, לידי השגה חיה, כי לא זו הדרך".למספיק, לו עלה בידי להביא ליד

 

 . "כנסת ישראל": היחסים בין דתיים ובין חילוניים4

הווה, ומבחינת המקום הוא מיקם אותה בארץ ישראל, בהזמן מיקם גורדון את הגאולה מבחינת 

שכפי שראינו לעיל, בכוחה להקרין על שאר הארצות.  ועוד, מבחינת הסוכן האנושי שבכוחו 

א את הגאולה מן הכוח אל הפועל מיקם גורדון את הגאולה לא בנביא יחיד ומיוחד כי אם להוצי

בעם. הגאולה התלויה ברצון, טען גורדון, אינה נחלתם של יחידים ומיוחדים בעם כי אם נחלת 

 העם כולו על כל יחידיו:

יגאל  אני אינני מצפה לנביא ואינני מבקש נביא. הנביא לא יגאל את העם, כי הנביא לא

את האדם, הנבואה צריכה להיות שורה על כל העם, על כל האדם. זאת תהיה הגאולה 

הנה  –הנה הנביא, האדם  –השלמה, הגאולה האמיתית, אם יש גאולה לאדם. [...] העם 

 795הגואל! ואני מאמין בכוח העם, כל עוד אני מאמין באדם, כל עוד אני מאמין בחיים.

היהודי להתאחד. בשם "כנסת ישראל" נקרא הארגון היהודי  על מנת לגאול את עצמו על העם

עם  1920בארץ ישראל לאחר מלחמת העולם הראשונה, ובשם זה קרא גורדון למאמר שכתב בשנת 

קיום אסיפת הנבחרים ובחירתו של ועד לאומי בפעם הראשונה בתולדות היישוב. גורדון, שראה 

", ביקש לחיי עם חיי, או בלשונו את "אבן הפינה בכינון הועד הלאומי ביטוי לתחיית הגוף הלאומ

                                                             
 .267גורדון, "הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ'  793
והרחיב בתיאור  ככלל, גורדון הבחין בין חינוך ובין הוראה .334גורדון, "חשבוננו עם עצמנו", כתבים, א, עמ'  794

"המורה המחנך, אם לציירו לנו באותה הצורה שתפקידו דורש את זה, צריך קודם כל  תפקידו של המורה המחנך:
לחנך אדם, הוא צריך לדעת את האדם, ואין אדם , כלומר בטרם בואו משלועולם שלמה -להיות פילוסוף, בעל השקפת

הוא צריך להיות בן הטבע, שהרי תפקידו לחנך  יודע את האדם אלא מתוך האדם שבו בעצמו, מתוך העולם אשר בלבו.
את האדם לא רק בתור פרֹודּוקט חברותי ולאומי, כי אם בעיקר, בראש וראשונה בתור חזיון קוסמי, שהרי בשביל 

החינוך אינו נלמד על פי ספרים או על פי תורה שבעל פה, כי המחנך בעצמו כל העולם אלא בו בעצמו. ..] אין האדם [.
צריך להיות הספר או התמונה החיה, כלומר החניך צריך לראות מאליו, בלי כל הערה מצד המחנך, מה שהמחנך יצר 

מה, -גם הוא צריך ויכול ליצור מעצמו דבר ויוצר מעצמו, מתוך תכונת נפשו, בשביל שהוא, החניך, יבוא לידי הכרה, כי
לפיכך צריך המחנך להיות אדם  נת נפשו הוא.ובשביל שיבקש וימצא מהו הדבר שהוא יכול ליצור מעצמו, מתוך תכו

על  . ההדגשה במקור.177חי, אדם, שחייו הם יצירה שאינה פוסקת", גורדון, "אוניברסיטה עברית", כתבים, א, עמ' 
 ל גורדון, ראו למשל: פלד, 'החינוך העצמי' במשנתו של אהרן דוד גורדון.משנתו החינוכית ש

. הדברים מזכירים את השיר "אני מאמין" לשאול טשרניחובסקי, 289גורדון, "מתוך קריאה", כתבים, א, עמ'  795
"היה  :ןדבריה של שושנה בלובשטיין על גורדומן הראוי להביא כאן את  .169-170ראו: טשרניחובסקי, מבחר, עמ' 

הוא בעיני ובעיני רבים מאתנו למורה ומדריך. כמעט בבחינת נביא. והוא הצנוע מכל אדם, ראה את עצמו רק בבחינת 
אחד מן העם, חלוץ אשר נשמע לקריאת העם לתחיה. 'מי יתן כל עם ה' נביאים!' שמעתי מפיו פעם", בלובשטיין, עלי 

 .32כנרת, עמ' 
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במאמרו להסב את תשומת לבם של הקוראים לשאלות מספירת הרוח הלאומית שהתעוררו עם 

הכרת השייכות לארגון שנוצר (אליו התייחס גורדון במאמר בשם  796תחייתו של הגוף הלאומי.

 "הסתדרות") הייתה, לדעתו של גורדון, בבחינת חובה:

שמודה באמת ובתמים בנחיצותה של הסתדרות זו, על כל מי ששואף באמת  על כל מי

החובה  –ובתמים לתחיית עם ישראל, בין חופשי ובין חרד, בין 'שמאלי' ובין 'ימני' 

הראשונה היא להכיר בשייכותו האורגנית של כל אחד מאתנו להסתדרות זו, בקשר החי 

מתוך הארגון הכללי ובהחזקתו וכלכלתו שבינו ובין כל חבריה, בחלקו ביצירת זרם חיים 

 797של הזרם הזה.

גורדון התייחס לארגון שהוקם זה עתה כאל גוף חי שבכוחו לאחד בין הפרטים הרבים, בין 

הזרמים הרעיוניים השונים ובין ההסתדרויות החלקיות (המפלגתיות או המעמדיות) המרכיבים 

רגון להביא את הכוחות השונים את הכלל היהודי בארץ ישראל. הוא חשב שבכוחה של הא

הפועלים בתוכה לידי הפעלה הדדית והפריה הדדית, להתחדשות ולהעמקת והרחבת כוחות החיים 

של העם כולו. בעיקר, טען גורדון, על השותפים בארגון החדש להבין כי עם יסודו "מתחילה 

יהם יחסים התחדשות חיינו הלאומיים ממקורם", דבר המחייב את השותפים בו ליצור בינ

אמצעיים, חיים, מתחדשים מתוך עצם החיים -"מקוריים, זאת אומרת, לא מקובלים, כי אם בלתי

 798המתחדשים".

 799ככלל, נכונים דבריו של אליעזר שביד כי גורדון "לא הרבה לעמת את המושגים 'דתי' ו'חילוני'".

לחידוש היחסים שבין  ועם זאת, כפי שעולה מן המאמר "כנסת ישראל", גורדון ייחס חשיבות רבה

החילונים ("חופשים" בלשונו) ובין הדתיים ("חרדים" בלשונו), ולחידוש יחסם של החילונים אל 

לדבריו, על מנת שהארגון החדש ימלא את תפקידו היוצר "צריך גם היחס בין החופשים  800הדת.

 801ובין החרדים להתחדש, להיות יותר אורגני, יותר חיוני, יותר מקורי".

                                                             
 . ההדגשה במקור.206א, עמ'  גורדון, "כנסת ישראל", כתבים, 796
 .207-206שם, עמ'  797
 .209שם, עמ'  798
 .158שביד, היהדות והתרבות החילונית, עמ'  799
גורדון השתמש במונחים "חופשים" ו"חרדים" כפי שהיה מקובל בזמנו. ככלל, עד תחילת שנות החמישים של  800

ינוי בעל משמעות חיובית המניח קיומם של זהו כ ,המאה הקודמת, הכינוי לאדם לא דתי היה "חופשי". מצד אחד
זהו כינוי בעל משמעות שלילית המניח את פריקת עול תורה ומצוות  ,ערכים חיוביים בעולם הלא דתי. מצד שני

דתי -השוררת בעולם הלא דתי. כינוי זה החל לשמש בקופת ההשכלה בעת שהמונחים הקלאסיים לזיהויו של יהודי לא
נשא משמעות חיובית יותר מזו שהוא נשא  "חופשי"מלהתאים. בתקופת היישוב המונח (כופר, אפיקורוס) חדלו 

ואילו עבור המתיישבים  ,שכן בעבור המשכילים משמעות המונח הייתה להיות משוחרר מן הדת ,בתקופת ההשכלה
ד עם הייתה החירות לקיים את מקצתם של המנהגים והמצוות הכלולים במסורת היהודית יח והציונים משמעות

-החירות שלא לקיימם על פי הפרשנות האורתודוכסית המקובלת. ועוד, המונח "חילוני" שימש כבר במאה התשע
עשרה בהקשר החיובי של חומרנות וגשמיות החיוניות לדמותו של "היהודי החדש". רק בשלב מאוחר קיבל המונח 

משמעות שלילית המניחה נושא דתי -" לאדם לאכינוי "חילוניה .secularדתי כתרגום למונח -"חילון" משמעות של לא
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חסים שבין יהודים חופשים וחרדים ואת יחסם של יהודים חופשים לדת היהודית תפס את הי

גורדון כחיקוי למצב הקיים באירופה וטען כי הוא משולל כל יסוד הגיוני או רגשי "ואיננו אלא פרי 

בעם היהודי, טען גורדון, "לובשת החילוניות במובנה זה את   802הגלות, פרי העבדות הרוחנית".

לדעתו, ההשכלה עשויה, אולי, להוות את הסיבה לדעיכת הדת אולם  803ור הלאומי".לבוש הניכ

החופשים אל הדת, יחס של שנאה ובוז יחד קרב הסביר ולהצדיק את היחס הרווח באין בה בכדי ל

עם קנאות חילונית שאינה שונה מן הקנאות הדתית. יחס זה ביטא, לדעתו של גורדון, את 

  804יפה להיות לאחרים.ההתבטלות היהודית ואת השא

לפי גדעון כ"ץ, העיקרון היסודי במחשבתו של גורדון הוא "עיקרון הרחבות" המבטא את שאיפתו 

של האדם לחיות חיים רחבים ומקיפים, או במילים אחרות, חיים של התפשטות. עקרון הרחבות, 

הדת כיצירה לטענת כ"ץ, מונח הן ביסוד דחייתו של גורדון את ההתגלות הדתית וראייתו את 

אנושית, והן ביסודה של תורת לאומיות הרואה בדת את יצירתה של האומה. כך, עיקרון הרחבות 

מבטא מצד אחד מגמה חילונית, ואילו מצד שני הוא  מבטא מגמה דתית של חיוב הדת כיצירה 

אמנם, יש לזכור כי אצל גורדון, המומנט הלאומי הינו רק אחד מבין המומנטים  805לאומית.

נים שבדת, מומנט שלעתים נמצא בסתירה עם המומנטים האחרים. ובכל זאת, בשונה מהמצב השו

השכיח בין עמי אירופה לפיו אין זהות בין דת ובין לאום, ואין הדת יצירתו של הלאום, הרי שבין 

 הדת היהודית ובין הלאום היהודי קיימת זהות, והדת היהודית היא יצירתו של העם היהודי:

ת בכל איברי רוחנו הלאומית, ורוחנו הלאומית מובלעת בכל איברי דתנו. עד דתנו מובלע

כי לא רחוק אולי לאמור, כי דתנו היא עצם רוחנו הלאומית, רק בצורה מגובשת משנים 

קדמוניות, ולא לחינם התקיימנו בכוחה עד היום. הצורה נתיישנה, אבל הרוח שואפת 

 806להתחדשות.

ן דת ולאום הקיים בדת היהודית ובעם היהודי, והמייחד אותם כלומר, מתוך הקשר הייחודי בי

משאר הדתות ומשאר העמים, מתחייב כינונו של יחס מיוחד וחדש בין יהודים חופשים וחרדים 

וביניהם לבין הדת היהודית. חידוש היחס שבין הקבוצות השונות וחידוש היחס אל הדת מניח, כי 

                                                                                                                                                                               
כשלעצמה עניין דתי. המילה "חול" במקורה עומדת בניגוד ל"קודש" ול"דתיות" ומציינת  שהינה, את היעדר הקדושה

; יצחקי, בראש 71ידגר, מעבר לחילון, עמ' אפרת, "מעתק החילון"; מהות שאינה קשורה לפולחן הדת, ראו למשל: 
 .13גלוי, עמ' 

 .208ורדון, "כנסת ישראל", כתבים, א, עמ' ג 801
  שם, שם. 802
 .158שביד, היהדות והתרבות החילונית, עמ'  803
 .337-336גורדון, "חשבוננו עם עצמנו", כתבים, א, עמ'  804
 .469-467כ"ץ, "היסוד החילוני", עמ'  805
 .208גורדון, "כנסת ישראל", כתבים, א, עמ'  806
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בה רוח שליחה לא נס והיא שואפת אחר התחדשותה. למרות שצורתה של הדת התיישנה, טמונה 

תחייתה של הרוח הלאומית תלויה במזיגתן יחד של הרוחות הנושבות במחנה החופשים ובמחנה 

 החרדים ולהפעלתם ההדדית של הכוחות המיוחדים לשני המחנות. 

רה מצד החופשים, כפי שכבר הוזכר בפרק הקודם של החיבור, גורדון מצא כי ההשכלה, הכפי

 מצד החרדים,אילו ו"שבירת הכלים" שנגרמה בעטיין, היו נחוצות לתחיית הרוח הלאומית. ו

שמור "האור הגנוז הלאומי" אולם בכלים ישנים שאינם מסוגלים להביאו  בידיהםכי  גורדון סבר

לידי גילוי. בשילוב הרוחות המנשבות בשני המחנות ילכו וייתקנו כלים חדשים שבעזרתם יתאפשר 

מהתאבנותו הן משעבודו לרוחות הזרות מבחוץ והן יו של האור הגנוז. הרוח הלאומי ישתחרר גילו

מבפנים. לדברי עינת רמון, ממחנה החרדים ציפה גורדון להכיר בעובדת התפתחותה של הדת 

ולהפוך זאת לעניין מודע ומכוון, וממחנה החופשים הוא ציפה להתאים בין עולמם הרוחני לדת 

 807בנות חדשות לגביה.מתוך גילוי תו

למעשה, נאמן לדרכו, גורדון לא ביאר כיצד תבוא ההתחדשות וכיצד יתגלה האור הגנוז בפועל 

 ולמעשה, והסתפק בקביעה כי משימה זו מוטלת בעיקרה על מחנה החרדים, וכי להגשמתה:

דרושים אנשים משיעור קומתם של הנביאים, שלפי שעה אין לראותם לא בקרב החרדים 

רבנו בכלל, אבל יש אפשרות, שהם ייבראו בכוח עצם התביעה הגדולה של החיים ולא בק

 808המתחדשים.

על מנת להקל על הקירוב שבין המחנות התייחס גורדון לכמה תפיסות רווחות אותן הוא ראה כלא 

עולה כי  של גורדון נכונות בהיותן תוצריה של מציאות זרה או תוצרם של זמנים אחרים. מדבריו

דחה את התפיסה הרווחת הוא ין בשינויים שחלו בדתיות ובחילוניות בעת המודרנית. הבחהוא 

במחנה החופשי הרואה את החרדים בכלל, ואת הרבנים בפרט, בתור "קלריקלים השואפים 

לשלטון בכוח הדת", כדרך שנתפסים אנשי הדת בעיני הציבור החילוני בקרב עמים אחרים. לעומת 

הדת היהודית אינה "נותנת שלטון למי שהוא על מי שהוא", וכי גילויים  תפיסה זו, גורדון סבר כי

של שאיפה לשלטון בשם רעיון מסוים ניתן למצוא הן בקרב החרדים (הדת) והן בקרב החופשים 

(השכלה, פרולטריון). זאת ועוד, גורדון דחה את התפיסה הרווחת במחנה החרדים הרואה, כמתוך 

                                                             
. וראו בהקשר זה את דבריו של 197הקשר אחר, ראו: רמון, חיים חדשים, עמ' כך, בקירוב, טענה עינת רמון ב 807

גרשם שלום: "אני חושב שהיהדות תעבור משבר של פשיטת צורה ולבישת צורה. צורות היסטוריות מסוימות אינן 
ם כי מוכרחות להתקיים לעולם, ומסופקני מאוד אם הצורות היהודיות המסורתיות תתקיימנה בצורתן הנוכחית, א

אינני יודע". שלום הוסיף כי הוא אינו מאמין  –רצוי ודאי (וגם מסתבר) שמשהו יישאר. אם יישאר מעט או הרבה 
 29-30"בעתיד יהודי במסגרת אורתודוכסית מסורתית בדיוק כמו זו שהיתה", שלום, דברים בגו, עמ' 

 .209גורדון, "כנסת ישראל", כתבים, א, עמ'  808
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נים בתור "מומרים להכעיס או לפחות לתיאבון, בכל אופן מומרים הרגל מדורות עברו, את החילו

 809או ממרים או בדומה לזה".

ביטוי טבעי להתלבטות רוח ואין היא אלא לדעתו של גורדון, החילוניות שבהווה שונה מזו שבעבר, 

האדם השואפת להתחדשות בתוך עולמו המצומצם והמנותק מן הטבע. התלבטות ושינוי מעין 

 ורדון גם בדתיות של זמנו בקרב מחנה החרדים:אלה מצא ג

כי פה, בתוך כל התוהו והבוהו של הכפירה והשלילה והחיים על פי חשבון עולמם של 

אחרים, ובכלל על פי חשבון עולם מצומצם, מתחבטת ומתלבטת רוח האדם בשאיפתה 

להתחדשות, לצורות חיים חדשות וגם לצורות מחשבה, הרגשה, יצירה חדשות. וגם 

עדיהם, עד החרדים בכבודם ובעצמם, הגיע רוח ההתחבטות הזאת. לא רק בניהם הולכים 

מהם, כי אם גם הם עצמם אינם עומדים על מקום אחד. רק עיוור או מי שעוצם עיוניו 

 810בכוונה לא יראה, כי החרדים של היום אינם החרדים של אתמול.

ן למשמעויותיה של המודרניות ביחס בדברים אלה באה לידי ביטוי מודעותו העמוקה של גורדו

לדת ולחילוניות. ראשית, כפי שכבר הוזכר בפרק הקודם, גורדון סבר כי הדת והחילוניות נולדו 

יחדיו וראשיתן אחת, וכי שתיהן מבטאות יחס נפשי עקרוני לאדם. מן הדברים המובאים כאן 

תופעות קודמות של סטייה מן  עולה כי גורדון הבחין באופן ברור בין החילוניות המודרנית ובין

הדת. גורדון, כמדומה, תפס את החילוניות המודרנית הן כתוצאתו הרעה של חשבון העולם 

המודרני, שהינו חשבון עולם מתוך יחס של צמצום, חשבון של חיים המנותקים מן הטבע, והן 

יטאה את כצעד הראשון בדרך לחידוש החיים. כזכור, גורדון סבר שבעבר הייתה זו הדת שב

תחושת היתמות של האדם הקרוע מן הטבע ואת השאיפה הכמוסה האנושית לאיחוי הקרע 

ולאיחוד מחדש עם הטבע. דומה כי בעידן המודרני התרחש מעין חילוף תפקידים בין הדת ובין 

היא הממלאת את הפונקציות שבעבר מילאה הדת. שנית, בדבריו -החילוניות וכעת החילוניות היא

לגבי בניהם של החרדים ה"הולכים מהם" מהדהד הרעיון המכונן של התזה של גורדון 

מודעותו העמוקה של  811סוציולוגית של החילון והוא הרעיון בדבר דעיכתה של הדת.-ההיסטורית

גורדון לכך שתהליך החילון הינו עובדה בעלת תקפות אובייקטיבית מחדדת את ההכרה בכך 

ועמידתו על כך שזמנה של הדת טרם הגיע וזאת בניגוד  שקריאתו של גורדון לחידושה של הדת,

לדעה הרווחת לפיה זמנה של הדת כבר עבר, הינן למעשה מלחמת מאסף עיקשת ונואשת בה הוא 

                                                             
  .210-209שם, עמ'  809
 .210שם, עמ'  810
 לעיל. 1ראו חלק ראשון פרק  811
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עומד כמעט יחידי מול נחשול החילון והחילוניות. בהקשר זה ראוי להזכיר את דבריו של אובד 

הזקן, שלעיצוב דמותו שימשה דמותו של גורדון  לברנר, על אריה לפידות מכאן ומכאןעצות, גיבור 

בתור מודל: "האיש השקט הזה הוא על פי תכונתו גיבור... גיבור בכל שעה ושעה. כל הגדוד ברח 

שלישית, הפנמת נקודת המבט  812והוא משתער יחידי על האויב, והדגל בידו. זהו גרנדיוזי!".

לחרדים שגם עליהם, לדבריו, לא פסחה המודרנית בדבריו של גורדון מתבטאת גם בהתייחסותו 

"התחבטות הרוח" המאפיינת את המודרניות ובגינה אף הם "לא עומדים במקום אחד". גורדון 

הבחין במפורש כי "החרדים של היום אינם החרדים של אתמול". דברים אלה הינם, למעשה, 

עתם העצמית של התקפה חריפה על מהותה של האורתודוכסיה היהודית כפי שהיא נתפסת בתוד

  813האוחזים בה.

לבסוף, גורדון טען, אגב התייחסות לפולמוס בנוגע לזכויות הנשים לבחור ולהיבחר, כי על החרדים 

"הבאים בשם הדת, בשם העולם העליון על כול", לחדש את דרכי השפעתם על הציבור החילוני 

קשים להשפיע על ולנטוש את דרך ההפחדה והדרת הנשים בה הם אוחזים. על החרדים המב

אחיהם החופשים  לפנות אל אותו לוז של שדרה של היהדות, אל הקדושה במובן המיוחד אותו 

הוא ייחס לה: "את הקדושה של 'קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלהיכם' מבינים ומרגישים אנו 

 814כולנו, כל בעל נפש מישראל, כחרד כחופשי, כמאמין כבלתי מאמין".

חלקי העם חוזרת בכמה ממאמריו של גורדון. במאמר "בניין אומה" תבע  הקריאה לאחדות בין

גורדון "איחוד פנימי, נפשי עמוק של כל חלקי האומה" וטען כי "גם מלחמת הדעות ומלחמת 

השאיפות העליונות בכל העומד לשטן על דרכן, צריכה להיות פנימית, בלי התערבות כוח זר או 

את גורדון שטח , כותרת "מה לעשות?"תחת ה כת עצמנו"במאמר "הער 815השפעה זרה ביניהם".

 טענתו כי לעניין איחוד הכוחות בין חלקיו השונים של העם ניתן ללמוד דבר מה מן הדת: 

                                                             
 .1362ברנר, כתבים, ב, עמ'  812
מעניין כי היהדות  לעיל. 2ראו את תפיסתם של יעקב כ"ץ ואחרים את האורתודוכסיה: חלק ראשון פרק  813

די. הרפורמית והיהדות הקונסרבטיבית אינן מהוות חלק מקבוצות ההתייחסות של גורדון בדבריו לגבי הכלל היהו
משנתו העיונית של גורדון נוצרה, רובה ככולה, כתגובה לבעיות האקטואליות שהעמידו החיים בארץ ישראל של 
ראשית המאה שעברה. מחיים אלה נעדרו כמעט כליל היהדות הרפורמית והיהדות הקונסרבטיבית שנוכחותן 

י לציין כי יחסו של גורדון ליהדות והשפעתן בחיים היהודיים באירופה ובארצות הברית היו רבות. עם זאת, ראו
הרפורמית היה שלילי, כפי שעולה ממאמרו "הקונגרס" שנכתב בעקבות הקונגרס הציוני בשנת תרע"ד: "בלכתי אל 
פתיחת הקונגרס הרגשתי [...] ממש מה שמרגיש יהודי חרד בעל רגש דתי עמוק בלכתו בערב יום הכיפורים ל'כל נדרי' 

מהרגשת מה שצריך להרגיש יהודי חרד, מבקש  -מהרגשת תערובת זרה לא יכולתי להסתלק [...] אבל גם מרגש אחר, 
 .183לשפוך לבו לפני אלוהים, בהזדמנו ל'כל נדרי' לבית כנסת מודרני", גורדון, "הקונגרס", כתבים, א, עמ' 

נשים כדבורה הנביאה . קדושה מעין זו, טען גורדון, "גידלה לנו 210גורדון, "כנסת ישראל", כתבים, א, עמ'  814
שהיתה שופטת בישראל. אדרבה, ישפיעו החרדים על רוחנו הלאומית קדושה עליונה כזאת, אשר תועיל לגדל לנו נשים 
כאלה. אז לא יהיה להם צורך ללחום נגד זכות הבחירה לאשה", שם, שם. במקום אחר טען גורדון כי קיים שוני 

, ועל מנת שנשים יוכלו לחיות במלואם את חייהן הייחודיים, יש לשמור מהותי בין גברים ונשים וכי דווקא משום כך
על חירותן של הנשים ולעמוד על זכותן "להשתתף בכל ענייני החיים, הפרטיים והציבוריים", גורדון, "יסודות לתקנות 

ורתיים של . במכתב לבתו יעל עמד גורדון דווקא על חשיבות תפקידיה המס453למושב עובדים", כתבים, א, עמ' 
 .  177-178על ידם היא משתתפת באופן עקיף בחיים הציבוריים, גורדון, מכתב ליעל גורדון, כתבים, ג, עמ' שהאשה 

 .252גורדון, "בניין אומה", כתבים, א, עמ'  815
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מותר לנו ללמוד קצת מן הדת. מותר לנו להביט גם על הדת ועל תפקידה בחיינו הגלותיים 

בעת שהיא שלטה בחיינו שלטון בעינים פקוחות לרווחה, מרוכזות בעצמו של דבר. הדת, 

בלתי מוגבל, איחדה את נשמות כל בני אומתנו בקשר אמיץ אחד וריכזה את כל כוחותינו 

לשמור על קיומנו  –האקטיביים בנקודה אחת. אז היה לנו רק תפקיד לאומי אחד 

הלאומי עד בוא יום גאולתנו (על עבודה של תחיה וגאולה לא היתה אז כל אפשרות 

כוחות הקיום וכל אמצעי הקיום מצאו את ביטוים הממשי היחידי בדת.  לחשוב). כל

ובמובן זה  –הפרובלימה הלאומית היתה איפוא אחת. כל הפרובלימות בחיינו הלאומיים 

היו רק צדדים של פרובלימה אחת כללית: שאלת  –גם הפרובלימות האנושיות והאישיות 

לת קיום האומה היתה תלויה הדת היתה צד אחד של שאלת קיום האומה, כמו ששא

 816בשאלת הדת.

מודרני התקיימה בעם היהודי, כאמור, זהות בין דת ולאום, זהות המיוחדת לעם -בעידן הפרה

בחיי הלאום. עם ירידתה דתות. לדת נודע תפקיד מאחד היהודי ומייחדת אותו משאר העמים וה

נימי בין הפרטים המרכיבים הכללית של הדת ועם ירידתה בתור גורם מאחד התרופף גם הקשר הפ

את הלאום שעד אז היה זהה לדת. כך, הגדרת הלאומיות והגדרת הבעיות העומדות בפני הלאום 

 הפכו לא ברורות. לדברי גורדון: 

עתה יש לנו כתות, אשר כמעט שאין ביניהן ובין האומה שום קשר חיובי חי, וכמעט אפשר 

לילי. עתה יש לנו פרובלימות הרבה, לאמור, כי עתה יש לנו אומה אחת רק במובן הש

כמספר הצדדים של החיים הכלליים, הזרים לנו בעיקרם, וכמספר הקרעים שבחיינו אנו, 

אבל אין פרובלימה לאומית אחת אשר תקיף את כולן ותאחד את כולן בנקודה אחת. אין 

 817לנו נקודה מרכזית כזאת.

 הדברים שכתב במאמרו "מתוך קריאה":  דומה כי דברים אלה של גורדון יובנו טוב יותר לאור 

חסר לנו הרעיון הדתי, הרעיון, כי אנחנו באים קודם כל לקבוע לעצמנו יחס חדש אל 

עולמי, יסוד החיים והעולם, שליט יחידי בכל -הטבע ואל סוד ההוויה והחיים, רעיון אנושי

יחס, שחולל רחבי הנפש ובכל מעמקיה; חסר לנו היחס הדתי בעבודתנו הלאומית, אותו ה

                                                             
 .265-264גורדון, "הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ'  816
 .265שם, עמ'  817
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דתות כבירות כוח, מחדשות פני תבל, וממילא חסרה לנו האמונה הדתית בכל מה שאנחנו 

 818עושים.

המיוחד ברעיון הדתי וביחס הדתי הוא בהיותם כוללי כל ואדירי כוח, בבחינת תודעה המכוננת 

חו הוויה. בכוחם לאחד את היחידים המרכיבים את הכלל הלאומי סביב רעיון יסודי אחד שבכו

לשנות הוויה. אכן, ירידת הדת מבטאת את ירידת ה"חוויה" במובן הרחב ביותר, הן אצל הפרט 

  819והן אצל הכלל, הן ברעיון והן במעשה.

לקריאתו של גורדון לאחדות בין חלקיו השונים של העם היו ביטויים מעשיים שונים. בהקשר של 

וחד תביעתו של גורדון מחברי דגניה היחסים שבין החופשים והחרדים בארץ ישראל מעניינת במי

להיחלץ לעזרתם של תושבי צפת, רובם ככולם חרדים מאנשי היישוב הישן, שאל מצבם הקשה 

דומה כי יש מקום לחשוב כי הביוגרפיה  820הוא נחשף מקרוב בעת ששהה בבית החולים שבעיר.

קרוא  לאחדות בין הייחודית של גורדון הייתה מבין הגורמים העיקריים שהניעו אותו לשוב ול

חלקי העם ולביצוע הערכה מחודשת של העבר היהודי. גורדון, שהיה "זקן בין צעירים" ושראה 

בעצמו "יהודי מהדור הישן" על פי חינוכו ועל פי שורש נשמתו ומכלול ישותו, ראה את "הצללים" 

הוא חי בארץ שבחיי דורות עברו הדורות באופן אחר מכפי שראו אותם מרבית הצעירים שביניהם 

 ישראל. לדבריו:

אני רואה אותם לא פחות, אם לא יותר, מכל הרואים, כי אני רואה אותם מתוך עצם 

צללי; את נפשי הם מחשיכים, אבל אני רואה  –עצמותי. אבל היא הנותנת, הצללים 

אותם לא לאורם של אחרים, כי אם לאורה העצמי של נפשי, לאותו האור, שהאירו בי 

העתיקה ואותם החיים על פי אותה הספרות עם אותן הנפשות, שחיו  אותה הספרות

 821אותם החיים.

 

                                                             
. יחס דתי מעין זה מחייב חזרה אל הטבע כפי שמתואר ברוב פאתוס 289 גורדון, "מתוך קריאה", כתבים, א, עמ' 818

 .49-52במאמר "האדם והטבע", ראו: גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ' 
 .128גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  819
זוב את העיר "קשה מאוד מצבה הכלכלי של צפת. יש הרבה מחוסרי פרנסה, פשוט מחוסרי לחם, המוכרחים לע 820

ולנדוד ולבקש לחם. יש רצון לעבוד, אבל אין מקום, אין למצוא עבודה. והעיר הולכת ונחרבת כולה. והעיקר שאין שם 
על לב. סוף סוף רק יהודים צפתיים הם! וכמה קל לנו להצדיק את הדין על צפת: קן החלוקה, רקבון וכו'. אכן 

גם זה סמל עבודתנו העלובה וכשרוננו לעבוד עבודת חיים ויצירה...", ומה לנו ולאלה!..  –צדיקים אנחנו, גיבורים, 
. זוהי דוגמה אחת להשפעתו של גורדון על דגניה. לדברי ברל כצנלסון, גורדון 148גורדון, מכתב לדגניה, כתבים, ג, עמ' 

ערעורים על המצב כצנלסון, " השפיע על דגניה הן מבפנים והן מבחוץ, הן בתקופה בה חי בה והן בתקופה בה נדד,
 .260הקיים", כתבים, ז, עמ' 

  .118גורדון, מכתב ליעקב פיכמן, כתבים, ג, עמ'  821
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 . התחדשות יהודית: דת ומוסר5

מתוך התבוננות ביהדות, התבוננות הכרוכה בניסיון אישי, ביקש גורדון לחבר את המוסר ואת 

 הדת המיוחדים ליהדות לכדי רעיון יחיד העשוי להתוות את חייו של האדם:

כל  –ונן ביהדות מתוכה, מבפנים, מתוך שרשיה, יש לעמוד על דבר אחד: הכל אם להתב

עומד על צלם האלהים שבאדם. 'ויברא אלהים את  –המוסר, הדת, כל עולמו של האדם 

זהו, אם להתבונן  –האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם' 

שבה, זהו הלוז של שדרה שלה, זהו ביהדות מתוך כל יצורי גוה, מתוך כל זרם החיים 

 822מקור חייה.

על פי תפיסתו של גורדון, הרגש  823כזכור, גורדון סבר כי המוסר נובע מן הדת ומוצדק על ידה.

המוסרי אינו אלא מופע של הרגש הדתי, בעוד שהאחרון מהווה מעין נקודה ארכימדית שהינה 

והים וכך, כדברי יוסף שכטר, "הנחת יסוד הכל. בהגותו של גורדון מזוהה השכל הנעלם עם אל

דתי של -השכל הנעלם כאור גנוז, טוב וקדושה שבחיים, היא הנחת האלוהים כיסוד האונטולוגי

ואכן, בבסיס תורת  825לדברי ברנר, "הלא החירות הגדולה מטילה אחריות גדולה". 824המוסר".

דדים של אותו מטבע. המוסר היהודי על פי גורדון עומדות החירות והאחריות, המהוות שני צ

גורדון הבין את היהדות בתור דת שעיקרה שלילי, ושמטרתה העיקרית היא לאפשר את פעולתם 

הספונטנית של היחיד ושל העם, או במילים אחרות, להפוך את חירותם של היחיד ושל העם 

לאפשרית. החירות, כאמור, כרוכה באחריות ושתיהן קשורות לתפיסת העולם האונטולוגית 

אפיסטמולוגית האחדותית של גורדון, תפיסת עולם המבוססת על הנחת קיומו של "שכל וה

נעלם". עניין זה קיבל ביטוי ברור במאמר "האדם והטבע" בחלק בו בירר גורדון את יסודות 

 ובו הוא ביקש להעמיד את המוסר על הדת: ,היחס הראוי בין יחיד וחברהאת ו ,המוסר

הדת, אשר ממנה בעצם מתחילים החיים האנושיים, העמדת החיים על  –לאחרונה  

כמבואר למעלה, והקיימת עד היום, אם כי בצורה ירודה. בעצם אין יסודות חיים 

הדת והיופי, יסוד מצד התוכן ויסוד מצד הצורה.  –אנושיים, לחיים עליונים אלא שנים 

העולמית, אם יסוד תכני אפשרי, כמובן, רק אם להניח מציאותו של תוכן בעצם ההוויה 

להניח שכל נעלם בתור יסוד קוסמי [...] המוסר אין לו שום יסוד באין יסוד לחיים 
                                                             

 .273גורדון, "לבירור ההבדל בין היהדות לנצרות", כתבים, ב, עמ'  822
והשוו לדברי גרשם שלום: "אני בטוח שאין מוסר בעל משמעות פנימית, ללא יסוד דתי. אינני מאמין באוטונומיה  823

מוחלטת של האדם, שהוא עושה את עצמו ושהעולם בורא את עצמו [...] בלי אלוהים, ערכים או מוסר שיש להם ה
 .41-42אינם קיימים", שלום, דברים בגו, עמ'  –תוקף אמיתי 

 .147שכטר, גורדון, עמ'  824
 .388ברנר, "מיכה יוסף ברדיצ'בסקי [דברים אחדים על אישיותו הספרותית]", כתבים, ג, עמ'  825
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האנושיים, באין מקום לאמת מוחלטת, לציווי מוחלט או להרגשת אחריות מוחלטת 

בתור יסודו של ה'אני' האנושי [...] כשאתה אומר: אחריות, הרי אתה אומר בהכרח: שכל 

אומר: אחדות, אחדות בהוויה, אחדות בהכרה, אחדות  נעלם. יותר מזה, כשאתה

 826בהרגשה, אתה אומר בהכרח: שכל נעלם.

. חיים חדשיםעל חשיבות מושג האחריות בתורת המוסר של גורדון הצביעה עינת רמון בספרה 

לטענתה, גורדון הבין את מושג האחריות, כדרך שהבין מושגי יסוד אחרים, בתורת רגש. כך, 

ורדון הינה "רגש האחריות לכול" כאשר רגש זה הינו "רגש היסוד של התודעה האחריות לפי ג

לדעתו של גורדון, במשך ההיסטוריה התקיים ופעל בעם ישראל טיפוס  827מוסרית באדם".-הדתית

את טיפוס זה מאפיינת תחושת אחריות עמוקה  828מיוחד, טיפוס "הנביא, משוגע איש הרוח".

כול העלים עין לנוכח חסרונותיה של המציאות בה הוא חי כלפי העולם שבגינה הוא איננו י

 ושלתיקונה הוא פועל ללא הרף:

כל עצמו של 'איש הרוח המשוגע' הוא, כפי שאנחנו רואים אותו בצורותיו השונות מזמן 

שהוא אינו יכול להשלים עם החיים הקיימים, אינו יכול להסיח דעת  -קדום עד היום, 

א בתורה או בספרות, לא באמנות ולא בשפריר חביון של מהם לא בשירה או בזמרה, ל

ה'אני' המלוטש והמגוהץ או המצוחצח והנאצל, או פשוט המצומצם, של עצמו, ואפילו לא 

קוסמיים, -בדת. חיים הוא מבקש ולא הסחת דעת מהחיים, חיים אנושיים, או אנושיים

 829חיים בצלם אלוהים, חיים לאין סוף.

שר היה הנביא איש הרוח, כשאר בני עמו, חי על אדמתו ומחובר לטבע, בעבר, בזמן הנביאים, כא

הייתה תביעתו לתיקון עולם נישאת בשם אלוהים. במשך שנות הגלות ובייחוד בדורות האחרונים 

 ,בהם הלך ונידלדל אף המקור המצומצם של חיי העם העצמיים, הלכה קריאתו של איש הרוח

נות ומרירות. ועם זאת, בדמותו של איש הרוח השתמרה ולבשה צורה של ספק ,שאינו עוד נביא

                                                             
 .147גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  826
 .92רמון, חיים חדשים, עמ'  827
ז): "באו ימי הפקדה באו ימי השלם ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח  זאת על פי הפסוק בספר הושע (ט, 828

 על רב עונך ורבה משטמה".
ש לברר את עמידתו של האדם בקיום הנכפה עליו גורדון ביק .229גורדון, "רשימות אחרונות", כתבים, ג, עמ'  829

אתה כעור... אל אלוהים, איזה כיעור!". לדבריו, "לו  –בעולם נטול סדר ומכוער: "בעל כרחך אתה חי... ובעל כרחך 
היה אפשר לשנות דבר מה מן הכיעור הזה על ידי איבוד עצמו לדעת, היה כדאי מאוד", גורדון, "קטעי יומן", כתבים, 

הרציונליות שבהתאבדות מהווה, לדברי עמוס קינן, -ההשלמה עם המציאות יחד עם הכרת חוסר-. אי192-193 ג, עמ'
לכדי פעולה לשינוי המציאות: "אז מה לעשות? לקפוץ מהגג. זה את האדם "נקודה אנושית ראשונה", העשויה להביא 

כשיו אין כלום. מה ההבדל? אין הבדל. כך? כלום. אתה רואה, זה לא פתרון. אבל גם ע-לא פתרון. מה יהיה אחר
ההשלמה. הכעס. יודעים שהמציאות היא המציאות, ויודעים שלא אוהבים -לעזאזל.  (הנה נקודה אנושית ראשונה. אי

-126האהבה הזאת. לא אומרים 'שבח לאל', אומרים 'לעזאזל')", קינן, בתחנה, עמ' -אותה, אבל לא שמחים על אי
דברי גורדון במכתב לרחל בלובשטיין: "אגב אורחא. ה'לעזאזל' שלך אפייני לך אולי לא . בהקשר זה מעניינים 127

 .53פחות ממה שה'מילא' הוא אפייני לי", גורדון, מכתב לרחל בלובשטיין, כתבים, ג, עמ' 
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התביעה הקדמונית לפיה על האדם והעם לחיות חיים עליונים שמהותם בחתירה מתמדת לקראת 

הולכים איחוד מחודש בין האדם, הטבע והאל. אמנם, חיים אלה טרם הושגו בשלמותם אולם הם 

 מושגים למעשה בעצם החתירה לאחדות:ו

להכירו, לעבוד עבודה גדולה של חינוך עצמי בכדי להכירו עד סוף עמקו  מה שהעובד צריך

זוהי, כאמור, האחריות.  האחריות והיצירה הן מֹותר האדם מכל יתר בעלי החיים [...]  –

ליצור יודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה, את שמחת היצירה ואת אורה 

את  –ובמידה שהוא מכיר ומשיג  –המשיג העליון של היצירה.  וכן רק האדם, המכיר ו

איחודו המוחלט עם החיים והעולם, מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם.  ורק 

האדם יודע את טעמה ואת אורה של האחריות העליונה, את הגבורה ואת החיים 

זה  אנושי והאחריות כרוכות זו בזו.  במובן-שבאחריות העליונה.  העבודה בתור ערך חיוני

אפשר לאמור, כי האחריות, במקום שהיא מּוכרה לכל עמקה ופועלת בכל תקפה, מעלה 

 830 את העבודה, את העבודה בכל צורותיה, למעלה של יצירה.

המוסר היהודי מבטא את אותה חתירה אחר החיים העליונים והמתוקנים תוך שהוא איננו מבקש 

באופן הדרגתי, או כביטויו של גורדון:  לדחוק את הקץ כי אם למסור את "האור הגנוז" בעולם

"פנס אחר פנס". בכך נבדל מוסר זה מן המוסר הנוצרי, לפיו האהבה הינה ראשיתם ולא אחריתם 

של החיים העליונים. את המוסר הנוצרי דימה גורדון "למי שמוציא את האור הגנוז מתוך כל 

נעשה סומא ושורף את אהוביו  – הפנסים ומוסרו למי שאינו יודע להזהר בו ולהשתמש בו, שסופו

 831בשם האהבה".

תורת המוסר של גורדון עומדת גם כנגד תורות מוסר מודרניות, דוגמת תורת המוסר של ניטשה 

אותה הבין גורדון כתורה המקדשת את האינדיבידואליזם, את האגואיזם ואת הכוחניות. על פי 

אלא מביא לצמצומה. חשוב לציין כי גורדון, אגואיזם גס מעין זה איננו מעצים את האישיות 

גורדון אינו פוסל את האגואיזם בכלל כי אם את האגואיזם בצורתו המצומצמת ומעמיד מולו, כפי 

 832."אגואיזם מתפשט"שנראה, מודל של 

התפשטות" המדגיש את ממד האחריות הטבעית של מוסר של "יהודי על פי גורדון הוא המוסר ה

עית המועשרת על ידי הרגש החי ומוארת באורו של ההיגיון. הסובייקט המוסרי, אחריות טב

                                                             
 .314גורדון, "הלכות דעות ומלחמת דעות", כתבים, ב, עמ'  830
 .145גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  831
ראו את דבריו של גורדון על האגואיזם בתורתם של מכס שטירנר ושל ניטשה: גורדון, "מכתב שלישי", כתבים, ב, ו 832

 .343-348עמ' 
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במילים אחרות, תורת המוסר של גורדון מבטאת איזון נכון בין כוחות ה"חוויה" וה"הכרה", 

בו האחריות מתפשטת מן  "מוסר של התפשטות"איזון המתבטא בפעולה ממשית בעולם. זהו 

"אם בת חיה או בת  -ל עבר האחר. באם הסובייקט האחראי, מתוך חירות וללא ביטול עצמי, א

המקריבה את עצמה למען פרי בטנה ראה גורדון מודל ל"אגואיזם מתפשט". בהקריבה   -חוה" 

את עצמה האם אינה מצטמצמת או מתבטלת אלא מתפשטת אל החיים העולמיים על ספירותיהם 

פת ה"חוויה" על פני מעשה זה של האם הינו ביטוי מובהק להעד 833העליונות והתחתונות גם יחד.

הדגם  834ה"הכרה" במקום בו ל"חוויה" יש "צורך להכריע על פי דרכה ואין להכרה שליטה עליה".

האימהי משמש מודל לאחריות המתפשטת משום שמצד אחד, צדה של ה"חוויה", הוא טבעי, 

מסור ומצד שני, צדה של ה"הכרה", ניתן להסבירו ולהבינו בעזרת ההיגיון. בנכונותה של האם ל

את נפשה למען פרי בטנה ראה גורדון דוגמה מובהקת לאיזון נכון בין ה"הכרה" ובין ה"חוויה" 

 המוליד את המוסר האנושי: 

אותה מסירות נפש, שאנחנו מוצאים בקרב בעלי חיים בצורת רגש אם מוסרת נפשה על 

פרי בטנה, כמעט בצורת כוח סטיכי, אותה מסירות נפש מקבלת בקרב האדם צורה 

מוארה באור עליון ונעשית למידה עליונה, לאחד מיסודות החיים העליונים לא רק 

 835בבחינת רגש אם ביחס לילדה, כי אם בבחינת רגש עליון מיוחד לעצמו.

במה שניתן  מידהל רגשבמילים אחרות, במפגש שבין ה"חוויה" ובין ה"הכרה" הופכת האחריות מ

המפגש שבין ה"הכרה" ובין ה"חוויה" דימה גורדון לראות כמפגש המכונן את המוסר האנושי. את 

אולם, יש להדגיש כי תורת  836במקום אחר ל"השראה עליונה" או "לאתערותא דלעילא של הנפש".

המוסר של גורדון אינה שומרת מקום מיוחד לרגעים, הנדירים מטבעם, של השראה עליונה או של 

ורדון יוצאת כנגד הרוחניות המופרזת, התעוררות מיוחדת של הנפש. להיפך, תורת המוסר של ג

התלושה מן החומר, וכנגד האסקטיות על צורותיה השונות. היא יוצאת גם כנגד המגמה ההפוכה 

המבקשת להשליט את הבשר על הרוח. תורת המוסר של גורדון מבקשת "להשיב לפיזיולוגיה את 

יוני שלפני ההכרה, טבעיותה, את בריאותה, את מוסריותה, לטהר את החיים, את הכוח הח

                                                             
לפי גד אופז, גורדון הביא את אהבת האם  .274גורדון, "לבירור ההבדל בין היהדות והנצרות", כתבים, ב, עמ'  833

ה זו חסרה לגבר (אופז, "המשפחה והאישה בהגותו של אהרון דוד בתור דוגמה לאהבה עליונה משום שסבר שתכונ
).  גורדון, שחתר לשוויון בין המינים, סבר כי שוויון זה מונח "על אדני השונות" שביניהם (שם, 604-606גורדון", עמ' 

 ).613עמ' 
 .103גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  834
 .278נצרות", כתבים, ב, עמ' גורדון, "לבירור ההבדל בין היהדות וה 835
 .146גורדון, "האדם והטבע", כתבים, ב, עמ'  836
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על מנת להבריא, טען גורדון, על האנושות להתחיל את חייה  837ולנקות את האוויר החיוני".

 מחדש:

עתה אין לפניו דרך  -עתה, בבוא האדם במצב גופו ונפשו של היום לבקש חיים חדשים, 

אחרת אלא לשוב ולהתחיל הכל מחדש, להתחיל, כמובן, לא מן המקום, שעמדו עליו 

ת הקדמונים, כי אם מן המקום, שהוא עומד בו היום [...] אל הטבע! אל הטבע, כפי הדורו

הנה בת הקול הרחוקה של הגאולה  –שאנחנו מכירים אותו ויכולים להכירו היום! 

 838האנושית, אם יש גאולה לאדם.

התפתחותית, גורדון קיבל את המודרנה ואת החילוניות ולא ביקש -בהתאם לתפיסתו האורגנית

מודרני. קריאתו לשיבה אל הטבע, המהווה את הזירה הנכונה לפעילות -ב למצב פרהלשו

האנושית, מכילה את הקריאה לחידושה של הדת בתור יחס המבטא אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה 

 של אחדות.

 

ניתן לתפוס את גורדון בתור הוגה חילוני ביקש לברר האם, וכיצד,  חלק זה של החיבורלסיכום, 

את שלל העמדות החילוניות אליהן התייחס גורדון  וגם לבחוןו בתור הגות חילונית, ואת הגות

הפרק הראשון עסק בפילוסופיית הדת של גורדון, בתפיסת האלוהים שלו ובשינויים  בכתביו.

סק בעיקר בהיבט הביוגרפי עובהתפתחויות שחלו בעמדותיו ביחס לדת ולחילוניות. פרק זה 

פרק זה עלה הדיון במ ילון ושל החילוניות בחייו ובמחשבתו של גורדון.ובהיבט הפילוסופי של הח

גורדון סבר כי הדת והחילוניות מבטאות יחס נפשי עקרוני ואינהרנטי באדם, הקשור במבנה כי 

של כשל אפיסטמולוגי העומד בניגוד כתוצאתו תפס את החילון , וכי הוא ההכרה האנושי

אחז. האפיסטמולוגיה של גורדון הבחינה בין הוא דות בהן לאונטולוגיה ולאפיסטמולוגיה של האח

שני כוחות השגה: ה"הכרה" השכלית והאנליטית, וה"חוויה" האינטואיטיבית והמאחדת. 

ב"חוויה" טמונה הוודאות בדבר אחדות היש וקיומו של "שכל נעלם" (האל) המעניק פשר לקיום. 

ביו כוחות אלה ואת העדפת ה"הכרה" על התרבות המודרנית החילונית מבטאת את הפרת האיזון 

 בהקשר היהודי, גורדון מצא היבט חיובי בכפירה כשייחס לה משמעות קתרטית. פני ה"חוויה".

אחר השינויים שחלו במרוצת  לבחינת דתיותו של גורדון, תוך התחקותבפרק זה  הוקדש דיון נפרד

 תיאולוגי). -מחשבתי (פילוסופיהשנים ביחסו אל הדת: הן בהיבט המעשי (פולחן) והן בהיבט ה

את הדת ואת של גורדון תהייה והתפתחות היו לסימן ההיכר של תפיסתו מדיון זה עלה כי 
                                                             

 .298גורדון, "מעניין לעניין באותו עניין", כתבים, א, עמ'  837
 .299-298שם, עמ'  838
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 הפרק השניולא של המרה.  תהליך החילון שחווה גורדון היה תהליך של תמורה, וכי החילוניות

ן והחילוניות בהיבט הסוציולוגי של החילו , ונגע בעיקרבביקורת היהדות של גורדוןעסק 

החילונית גורדון לא התווה קווים מעשיים לגאולה עלה כי מהדיון  במחשבתו ובחייו של גורדון.

כינונו של יחס חדש בין יהודים המיוחלת, כי אם  הסתפק בקריאה ל ) הלאומית או הפרטית(

ת היחס שבין הקבוצות השונוהקריאה לחידוש וביניהם לבין הדת היהודית.  ,חופשים וחרדים

, כי למרות שצורתה של הדת התיישנה, טמונה בה רוח שליחה לא החידוש היחס אל הדת מניחלו

תפס את החילוניות המודרנית הן כתוצאתו  גורדוןדומה כי  נס והיא שואפת אחר התחדשותה.

, חשבון של חיים "צמצום"הרעה של חשבון העולם המודרני, שהינו חשבון עולם מתוך יחס של 

 .הטבע, והן כצעד הראשון בדרך לחידוש החייםהמנותקים מן 
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 קיום מתוך מחשבה; מחשבה מתוך קיום :חלק רביעי: ברנר וגורדון

על מנת להשוות בין עמדותיהם של ברנר וגורדון ביחס לחילון ולחילוניות יש לתת את הדעת לרקע 

ייה ותחילת ההיסטורי והחברתי שבו הן התגבשו. בהקשר זה חשובה במיוחד תקופת העלייה השנ

העלייה השלישית. בתקופה זו נוצרו הקשרים הרעיוניים והאישיים בין ברנר וגורדון ובה הגיעה 

ונרצח ביפו  1909ברנר עלה ארצה בשנת כזכור,  פעילותם המחשבתית והציבורית לשיאה.

ומת בדגניה לאחר מאבק ממושך במחלה  1904) ואילו גורדון עלה בשנת 1921במאורעות תרפ"א (

  1922.839ה בשנת קש

גורמים שונים חברו להחלטתם של ברנר וגורדון לעלות ארצה וגורמים שונים עמדו כנגדה. ברנר  

וגורדון שקל להגר לאמריקה בטרם החליט לעלות  840הגיע לארץ ישראל לאחר התלבטויות רבות,

חוויה ועם זאת, מעת שעלו ארצה וקבעו בה את מושבם הפיזי והרוחני, ניכרה ה 841לארץ ישראל.

הארץ ישראלית בחיי הרוח והמעשה של ברנר וגורדון באופן יוצא דופן, ואולי אף חסר תקדים 

ולדבריהם היה משקל רב בהחלטתם של  842והישנות. הם השפיעו על הארץ ויושביה והושפעו מהם,

 843יחידים רבים לעלות בעצמם ארצה למען הגשמת רעיונותיהם.

                                                             
על העלייה השנייה בכלל, ראו למשל: אלרואי, אימיגרנטים. על העלייה השנייה העובדת, ראו למשל: נאור (עורך),  839

שושן, תולדות תנועת -; אבן223-236השנייה; ברטל (עורך), העלייה השנייה; לקויר, תולדות הציונות, עמ'  העלייה
 ; אלמוג, "העלייה השנייה בעיני עצמה ובעינינו".105-149; אילון, הישראלים, עמ' 61-69ישראל, עמ' -הפועלים בארץ

עלייתו של ברנר יש להבין בתור "הכרעה קיומית נואשת לדברי אליעזר שביד, את  .23שניר, בני הדור ומוריו, עמ'  840
אחרי שניסה להחזיק מעמד כסופר עברי", ולא כהזדהות עם הציונות הסוציאליסטית, שביד, נורמות הקיום של העם 

. לדברי דן לאור, לאחר שנודע לברנר על כוונתו של ש"י עגנון לעלות ארצה הוא "התבונן 146היהודי בזמן החדש, עמ' 
תאות בעלם הצעיר והנלהב, שהה לרגע, ולבסוף אמר: 'אפשר שבאמת לא נשתייר לנער עברי אלא ללכת אל ארץ בהש

 .45העברים'", לאור, חיי עגנון, עמ' 
 .64אהרונוביץ, "רשימות לתולדותיו", עמ'  841
היה מקטרג על לדברי ש"י עגנון, "ברנר לימד אותנו שאין לצעירי ישראל מקום בעולם חוץ מבארץ ישראל. ואם  842

הארץ ומקנתר את יושביה והיה מזהיר כמה מחבריו שלא יעלו ל'פלסטינא' הרי קיים בחייו את ישיבת הארץ ונהרג על 
הארץ. אף הוא לימד להתנהג בצניעות ובענוה ולא להרעיש עלינו את העולם במעשינו הקטנים. ואם אנו מסתכלים 

לם קיבלו ממנו. וקצתם שיצאו קצת חוץ לשיטה לא הרחיקו הרבה", בחברינו בני העליה השניה רואים אנו שרובם ככו
, ברנר היה "הכור הבוחן לערכה (קושניר) . לדברי מרדכי שניר150עגנון, "על ברל כצנלסון", שניר (עורך), ברל, עמ' 

ס לגורדון: וביח .12ולמשקלה הפנימי הצפון בה ולעתידה" של "ארץ ישראל הפועלית", שניר, בני הדור ומוריו, עמ' 
לדברי פנחס לוביאנקר, "אישיות משמעותה טפוס של חיים. וסבורים אנו שגורדון הנהו טפוס לגבי אותו קבוץ הנקרא 

על העלייה השנייה העובדת, ועל תחילת העלייה השלישית, כתב גורדון:  .29עם ישראל", לוביאנקר, יסודות, עמ' 
ה נכונה על הדבר, כי אין גאולה לארץ בלי עבודה עצמית. קנייה "העולים החדשים, משנת תרס"ד ואילך, עמדו עמיד

הם העמידו במרכז כל העלייה והיצירה היישובית את העבודה. באופן כזה התרחב והתעמק היסוד  בכסף אינה גאולה.
עד כדי להקיף את רעיון העבודה. הרחבה והעמקה גדולה, מקיפה וחודרת לכל תאי הרוח ולכל יחסי החיים במידה 
כזאת, שעד היום לא תפסוה כהלכה רוב הציונים, אף לא רוב עסקני הציונות והעומדים בראשה.  הרעיון מחייב יסוד 

. וגם הרעיון לא נולד במלוא היקפו בפעם אחת, ולכל תחיית הרוחחדש לא רק לגאולת הארץ, כי אם לכל בניין החיים 
העובדים וכן הלאה. מאחרי המלחמה מתחילה -ושבכי אם הלך והתרחב והתעמק: מכיבוש העבודה עד הקבוצה ומ

תקופה חדשה, עם אפשרויות חדשות ועם עלייה חדשה, ואנחנו עומדים שוב לפני הרחבה חדשה. על ההרחבה הזאת 
-ישראל ובין העם אשר בגולה הולך ונעשה יותר אמיץ, המשא-לא עמדנו עדיין.  רואים אנחנו, כי הקשר בין ארץ

מאשר לפני המלחמה.  אולם מה מחייב הקשר הזה, עד היכן מגיעה ההתחדשות, שהוא מחייב  והמתן ההדדי יותר חי,
. ההדגשה במקור. על 555זה לא הוברר לנו כל צרכו", גורדון, "מכתבים לגולה (מכתב חמישי)", כתבים, א, עמ' 
. אגב, הדגש 563-584עמ'  המפגש בין גורדון ובני העלייה השלישית, ראו: גורדון, "מטיולי בכבישים", כתבים, א,

המיוחד שניתן במאמר זה של גורדון על הצורך בחיי משפחה עלה, ככל הנראה, בתגובה להצעות קונקרטיות שהעלו 
עובדים", ארז (עורך), -נר, "ארגון א' למושב-אנשי הגדוד על דבר ויתור על חיי משפחה לטובת חיי הקומונה, ראו: בן

 ,. לדברי בנימין דרור, אנשי העלייה השלישית, חברי "השומר הצעיר" בביתניה510ספר העליה השלישית, ב, עמ' 
התנגדו לגורדון "היות והוא לא עמד על הרעיון הלאומי, הנובע מתוך היהדות בתור התגבשות תרבותית, אלא מתוך 

את כל הכובד של שדרות העם הנוכחי [...] ברור הדבר שהתנגדנו בכל עצמיותנו לדעותיו של גורדון. אנחנו ראינו 
הרעיון הלאומי לא בעם הנוכחי [...] אלא בנו, בתור דור אחרון לגולה וראשון לגאולה", דרור, "קבוצתנו הראשונה 

. לעומתו, יהודה יערי תיאר באריכות את ההשפעה המיוחדת של גורדון 26עלית)", צור (עורך), קהליתנו, עמ' -(ביתניה
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ברנר וגורדון מועילה בחינת יחסם לבעיות ושאלות בין עמדותיהם החילוניות של להשוואה 

מנחם ברינקר מנה עשרה נושאים בהם עסקה  קונקרטיות שהעמידו בפניהם החיים בארץ ישראל.

הפובליציסטיקה של ברנר בעשור האחרון לחייו, וטען כי  בוויכוחים האקטואליים ייצג ברנר את 

הרוח כנציג האידיאה ובין איש המפלגה המציאות וצרכיה ובכך הפך את היחס הרגיל בין איש 

אליעזר שביד מנה מספר נושאים אקטואליים אליהם התייחס גורדון במאמריו  844כנציג המעשה.

מחנך המשתית את דעותיו -שאותם כתב לא "כפובליציסט או כאידיאולוג מפלגתי, אלא כפילוסוף

  845על הנחות וערכי יסוד של השקפת עולם כוללת".

הפולמוס שכונה "מאורע ברנר" פרץ בעקבות מאמרו של ו, בחלקם, פולמוסים: נושאים אלה עורר

אל המסה מאת ברנר   846ברנר "בעיתונות ובספרות [על חזיון 'השמד']" וגורדון לקח בו חלק פעיל.

"הערכת עצמנו בשלושת הכרכים" התייחס גורדון במאמרו "הערכת עצמנו" ובמכתב (שכנראה לא 

-ת גוברין, שעסקה בפולמוס סביב מאמרו של ברנר "הז'אנר הארץלפי נורי 847נשלח) לברנר.

ישראלי ואביזרייהו", רשימתו של גורדון "הערות" בישרה את מאמרו הנזכר של ברנר מבחינת 

                                                                                                                                                                               
ן היתה פרשה גדולה ועמוקה והשפעתה על בני דורנו מכרעת היתה וניכרת בנו עד עליו ועל חבריו: "פגישתנו עם גורדו

היום הזה. כשם שפגישתנו עם רוב בני העליה השניה היתה מלאת תסביכים ונפתולים, כך היתה פגישתנו עם גורדון 
ות שהוא". לדברי הדעות, אלא בזכות היותו הוא כמ-ישרה, גלויה, וגואלת. ולא בזכות היותו גורדון הסופר והוגה

יערי, רוב אנשי העלייה השנייה התייחסו לבני העלייה השלישית כהתייחס זקנים אל נערים אך "לא כן גורדון. מצד 
אחד היה לאב ומצד שני דיבר אלינו כדבר איש אל חברו. מעולם לא אמר לנו: באתם אל המוכן, אלא כך אמר לנו: 

ני ראשון ואף אתם ראשונים וכן כל עולה ועולה הוא בבחינת ראשון. אני ניסיתי כך וכך, נסו אתם בדרך שלכם. א
אפשר להתקיים בארץ בלעדיהם [...] איני יודע מה היה נופל -לימד אותנו דברים שהיו לנו זרים וחדשים, אך אי

התרחקנו  בחלקנו לולא פגישתנו עם גורדון. דמותו של גורדון היתה לנו דמות מאירה וגואלת, ומובטחני שכולנו אפילו
מאז מרחק של שנים ומרחק של רעיונות נושאים בלבנו באהבה זכרון דמותו של גורדון עד היום הזה. גורדון הוא 
שהפיג את מבוכתנו בימים ההם", יערי, "בדרך חתחתים [דברים במסיבת העליה השלישית בירושלים]", ארז (עורך), 

ייה כתב ברנר: "בימי מלחמת יאפאן והמהפכה הרוסית של . על העלייה השנ887-888ספר העליה השלישית, ב, עמ' 
היהודים, שעזבו את רוסיה, מרצון או מאונס, והלכו -צעירי-ישראל חלק קטן מהמון-ארץ-, נפלט אל חוף1905

. על השאלה האם יש תקווה כי בעקבות עבודתה של 1598למדינות הים", ברנר, "עליות וירידות", כתבים, ד, עמ' 
ישראל להיות למדינה יהודית, לבית קליטה לרבבות?", ענה ברנר: "אין איש יודע!", -ית "תוכשר ארץהעלייה השליש

. דוד כהנא מצא כי ברנר נמשך אחר אנשי גדוד העבודה, אנשי "הגוף הבריא והנפש התמימה", מתוך 1605שם, עמ' 
, "בשיחה הכללית", צור (עורך), הם יחדשו את היישוב ויבנו את החברה בארץ ישראל, ראו: כהנא-שקיווה כי הם
. על התקופה שבילה ברנר עם חברי "גדוד העבודה", ראו: ברלב, "עם ברנר בגדוד העבודה", ארז 54קהליתנו, עמ' 

; חדש, "נדודים ולבטים", שם, 324-325; ארז, "פלוגת מגדל", שם, עמ' 328-329(עורך), ספר העליה השלישית, א, עמ' 
פעתם של ברנר וגורדון על חברי "השומר הצעיר" אנשי העלייה השלישית, ראו: אגמון עוד על הש .801ב, עמ' 

 .897-901(ביסטריצקי), "ראשית", שם, עמ' 
-כך, למשל, תיאר דוד הורוביץ את עלייתו ארצה יחד עם חבריו לתנועת "השומר הצעיר": "חלמנו על משפחת 843

פעמי אחים; הרגשנו את נשמות האחים. -י הארץ הגיעתנו הדיהעובדים הגדולה, על מזיגה של עבודה ותרבות. ממרחק
החיים. עלינו ארצה. -הלהיב אותנו בפסימיותו מחייבת ברנרסיפר לנו על תחית האדם בעבודה ובקרבת הטבע,  גורדון

עמדנו נדהמים. מבעד לסבל הקשה והמלחמה הרגשנו את האידיאל של אדם עובד וחופשי. סביבנו  רק חירות, רוחות 
אדם הסובל, לוחם ועובד. הרגשנו: אכן, פה  הרחק מאתנו הלמו כל השנים לבות אחים; -רים, ובסביבה זו נתון בןוה

הרחק מהמולת העולם מתנהלת לאטה מלחמה שקטה בעד האנושיות הטהורה. איזה דבר מופלא ותרומי  -אכן, פה, 
כן' הברנרי; באותו החיוב הגאה של -פי-על-היה באותה המלחמה על נקודה, הנידונה לאיבוד, לכאורה; באותו ה'אף

רציונליות. פה יכלנו לקבל הרבה, ואולי גם לתת לא מעט", הורוביץ, "עמדתנו בתנועת העובדים", צור (עורך), -האי
 . ההדגשה במקור.147-148קהליתנו, עמ' 

 .212ברינקר, עד הסימטה הטבריינית, עמ'  844
 .27ד, עמ' שביד, תולדות פילוסופית הדת היהודית,  845
; גורדון, "על התמיכה (מכתב גלוי לחברי 487-467ברנר, "בעיתונות ובספרות [על חזיון ה'שמד']", כתבים, ג, עמ'  846

; גורדון, "מכתב שלא 114-122; גורדון, "על 'הדברים הנוראים'", כתבים, א, עמ' 111-113הפועלים)", כתבים, א, עמ' 
 .493-513נשלח בזמנו", כתבים, א, עמ' 

211-"הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ'  ; גורדון,1296-1225ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ'  847
 .85-92; גורדון, מכתב לברנר, כתבים, ג, עמ' 268
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בנוגע לפולמוס "האיחוד" (איחוד מפלגות הפועלים בארץ ישראל) כתב ברנר,   848דעותיו ומבנהו.

שחק על גורדון -ו "על עסקי טרמינולוגיה" בה הוא תההשתמך באיחוד, רשימות רבות, בהן רשימת

שסירב להיקרא סוציאליסט על אף שהגשים את רעיונות הסוציאליזם במעשיו.  גורדון הביע את 

ב"מכתב גלוי לי"ח ברנר" הגיב גורדון למאמרו  849התנגדותו לאיחוד במספר מאמרים ומכתבים.

ץ ישראל והרעיון הציוני יוכלו להוות פתרון של ברנר "למה רגזו?". ויכוחם עסק בשאלה האם אר

עוד התווכח גורדון עם ברנר  850להמוני העם או רק ליחידים, ובשאלת היחיד במפעל הציוני.

וברדיצ'בסקי על קריאתם הניטשאנית ל"שינוי ערכין", ומעניין לציין כי גורדון דן לגניזה את רוב 

כמה מן הנושאים הללו  851ותו.כתבי הפולמוס שלו עם ברנר ואלה פורסמו רק לאחר מ

 והפולמוסים שהתעוררו סביבם יידונו בהמשך חלק זה של החיבור.

) בתקופת העלייה השנייה התקיימו תנאים של "מצב קיצון" בהם 2כזכור (חלק ראשון פרק 

החברה והאתוס אינם פועלים את פעולתם על האדם היחיד, ומוטל עליו להכריע אם מעשיו 

י הרווח, יחרגו ממנו או יתנגדו לו. כך, למשל, לדברי אליעזר שביד, ברנר יתאימו לאתוס החברת

. מוכרחים לעמוד מול האמת העירומהישראל -. בארץמקום המבחןישראל היא -סבר כי "ארץ

בנוסף, תקופת העלייה השנייה הייתה  852האמת על מצב העם. האמת על מצב האדם היהודי".

המרכזי שתפסה האידיאולוגיה בעולמם של אנשי העלייה "תקופת ביניים" רעיונית, ואת המקום 

השנייה יש להבין על רקע השבר העמוק שהתהווה בעולמם עם התערערות האתוס הדתי. הוויה זו 

תוארה יפה על ידי עליזה שידלובסקי שסיפרה על מציאות החיים בראשיתה של דגניה: "שררה 

תך הקודמת וסביבך חלל, שאתה חייב הרגשה מלאה  שאתה מנותק מאירופה, מן העולם, מהוי

לדברי חיים הזז, על מנת לחיות וליצור בתנאים אלה היה צורך  853למלאותו בכוח עצמך בלבד".

בני העליה השניה, המלטים אלה של העיירה היהודית, שבאו ויסדו את דגניה היו רוח: "-בשאר

, אנשי מוסר ואנשי אמת , אידיאליסטיםרוח-שארהרוח הם אנשים בעלי -רוח. מכאן שאנשי-אנשי

                                                             
;  470-469; גורדון, "הערות", כתבים, א, עמ' 578-569ישראלי ואביזרייהו", כתבים, ג, עמ' -ברנר, "הז'נר הארץ 848

 .172-173וברין, דבש מסלע, עמ' ג
;  גורדון, "לחברי ברוח המנוצחים", כתבים, א, עמ' 1695-1693ברנר, "על עסקי טרמינולוגיה", כתבים, ד, עמ'  849

-425; גורדון, "מתוך מועקה נפשית", כתבים, א, עמ' 422-424; גורדון,  "איחוד של פירוד", כתבים, א, עמ' 411-421
 .428-438יחוד", כתבים, א, עמ' ; גורדון, "על הא427

 .990-969; ברנר, "למה רגזו?", כתבים, ד, עמ' 164-158גורדון, "מכתב גלוי לי"ח ברנר", כתבים, א, עמ'  850
 .84-75רמון, חיים חדשים, עמ'  851
 . ההדגשה שלי.161שביד, לקראת תרבות יהודית מודרנית, עמ'  852
. לדברי פרץ הירשביין שביקר בארץ 556ספר העליה השניה, עמ' שידלובסקי, "חבלי קליטה", חבס (עורכת),  853

ישראל, ברענגט מיט זיך א גאנץ שווערן קנויל פון אויסגעפלאנטע -): "ידער נייער, וואס קומט קיין ארץ1927ישראל (
ן דעם אידעען און טעאריעס: יידישע, נאציאלאלע און אלוועלטלעכע סאציאלע. אזוי שווער איז ארויסצובאקומען פו

אלעמען א נארמאלן סינטעז; וואקסן אויף סתירות אן א סוף, בשעת מען שלאגט זיך אן אויף דער ווירקלעכקייט" [כל 
ישראל, מביא איתו פקעת שלמה וכבדה של רעיונות ותיאוריות מן החוץ: יהודיות, לאומיות -חדש, הבא לארץ

; גדלות ועולות סתירות לאין סוף בזמן שאדם מוטח וסוציאליות כלליות. כה קשה לחלץ מכל אלה סינתזה נורמלית
 .173ישראל, עמ' -בפני המציאות. התרגום שלי], הירשביין, ארץ
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  854מניחים צרכי עצמם ומבקשים צרכי הרבים, מוסרים נפשם על תיקון העם'". –ובעלי חזון 

ואכן, לדברי מרטין בובר, תקופת העלייה השנייה הייתה עת של אמונה באשר פיעמה בה "רוח 

צון בה האדם כן!' שבלב האדם". הייתה זו עת ר-פי-על-האמונה כלפי החיים" וחזק היה בה "ה'אף

בתנאים אלה הלכה והתגבשה  855ניחן באמונה כלפי החיים ובאמונה בעבודה ובערכה הקוסמי.

 856דמותו המורכבת והפשוטה כאחת של החלוץ העברי.

לדברי אהוד . האולטימטיבי החילוני המקוםכך, בימי העלייה השנייה הפכה ארץ ישראל להיות 

 לוז, ארץ ישראל היא:

גדר על ידי מסורת היסטורית ארוכת שנים שבו מתמקדים כל ה'טופוס' (המקום) המו

הכיסופים האוטופיים. רק מכוח זיקה מיסטית זו, שתכופות הייתה בלתי מודעת, עשויים 

היו להתעורר האמונה והכוחות הנפשיים שהם תנאי הכרחי למימושה של האוטופיה. הנה 

הקדושה בתוך העולם, יש כי כן, בתשתיתה של האוטופיה הציונית, ששאפה להגשמה של 

 857מן הגעגועים הרליגיוזיים לאחדות חדשה, לתיקון שלם של האדם ושל החיים.

                                                             
 . ההדגשה במקור.103הזז, משפט הגאולה, עמ'  854
. לדברי בובר, גורדון וחבריו לעלייה השנייה עבדו מתוך 187בובר, "אמונת העבודה", קושניר (עורך), גורדון, עמ'  855

ומתוך אמונה כי "העבודה מארשת את האדם עם האדמה", שם, שם. על הרצון לעבוד ועל ההכרה כי העבודה  רצון
 . 112-113הינה מקור לשמחה, ראו: שביד, "גורדון: מנהיגות מכוח המופת האישי", עמ' 

 על דמות החלוץ, ראו למשל: צור, "החלוץ: הטיפוס, הדרך". 856
לדברי ש. ה. ברגמן, "רבים ראו בגורדון בטלן, העוסק בעניינים שאינם מן העולם  .174לוז, מאבק בנחל יבוק, עמ'  857

הזה. אולם החיים הוכיחו, ש'הבטלן' ראה את המציאות ביתר בהירות משראו אותה 'ריאליסטים' למיניהם", ברגמן, 
וטופי בהערכתו את הצפוי . לדברי יוסף גורני, "גורדון היה אוטופיסט ביחס לקיים בהווה, וראליסט א23גורדון, עמ' 

. ואמנם, ברור כי בהשקפתו של גורדון יש 227-240. ראו בהרחבה: שם, עמ' 240בעתיד", גורני, אנשי כאן ועכשיו, עמ' 
השקפתו של ברנר. האחרון בדרך כלל התנגד לאוטופיזם משום ש"טעותו העיקרית של ב מאשר ממד אוטופי יותר

הוא את האדם. האדם הוא כך וכך, 'שיטה' כזו וכזו, ולפיכך אם יהיה זה וזה,  האוטופיסט היא, שהוא חושב, כי יודע
יצא כך וכך. ועל כן לכו ועשו כך וכך. דווקא כך וכך. בדיוק [...] ובכן, באמת כל השיטות טובות, כל התנאים רצויים, 

שיירים [רעיונות]", כתבים, ד, כפיו ולהיות את אשר הוא", ברנר, "ציונים, -ובלבד שהאדם יוכל לאכול את לחמו ביגיע
 - כולו -. את האוטופיזם של טרומפלדור חייב ברנר משום שהלה, "שהיה תמיד אוטופי", היה גם "נתון כולו 1789עמ' 

לד' אמות, שהוא נמצא בהן באותה שעה, לאנשים המסובבים אותו באותה שעה", ברנר, "יוסף טרומפלדור", כתבים, 
ר. ועם זאת, כדברי יוסף גורני, "ברנר ייחס לאוטופיות, המדביקות בלהט האמונה אנשים . ההדגשה במקו1753ד, עמ' 

.  רחל 66רבים, ערך היסטורי ריאלי במדיניות ואפילו בהטבעת חותמן על תקופה שלמה", גורני, אחדות העבודה, עמ' 
דופן בין חבריו -היתה יוצאת דרור טענה "שהרוח האוטופית בכתביו [של גורדון] על הגשמת עצמו של היחיד-אלבוים

-אנשי העלייה השנייה" אולם אף הוא "נתקל בסתירות פנימיות בבקשו לשלב את היחיד בקיבוץ הלאומי", אלבוים
. גורדון היה, כמובן, מודע לכך שהשקפתו נחשבת כאוטופית, כבלתי מעשית 125דרור, המחר של האתמול, א, עמ' 

י מכין אילּוזיות.  עשיתי חשבון נאמן ויצא מן החשבון פסיב נורא, בעוד וכבלתי רציונלית, וקבל על כך: "איננ
שהאקטיב קטן מאוד.  ובמה 'נכסה' את הגרעון?  צחוק הוא לקרוא לזה בשם גרעון!  אבל במה נמלא את החסרון, 

ה, כי אילו היו נקרא לו באיזה שם שהוא?  רק ברצוננו, במסירות נפשנו לעבודה זו, בזה שנהיה מוכנים לכול!  יש אגד
היהודים מאחרים לצאת ממצרים רגע אחד, לא היו יוצאים משם לעולם.  אנוכי מסביר זאת לעצמי, שהרגע ההוא 
היה רגע של התרוממות הכוחות, כמו שיקרה לאדם בבוא עליו צרה פתאומית, שברצותו להציל מה שאפשר, הוא 

עוברת, הוא מתפלא בעצמו איך היה אפשר לו להרים  כך כשהסכנה-מרים משא כבד, מבלי להרגיש כבידּותו.  אחר
משא שכזה.  רגעים שכאלה אינם חוזרים ושבים.  ואנו צריכים להכין לנו רגע שכזה. יאמרו שזוהי אּוטופיה, שזהו 

אפשרי.  אך אל נא תשכח, כי הציונות כולה היא דבר בלתי אפשרי.  -אפשר.  כן, ידידי, זהו באמת דבר אי-דבר שאי
-הציונות, אלא כל תנועה של חופש היא בראשיתה אּוטופיה, דבר בלתי אפשרי!", גורדון, "מכתב מארץ ולא רק

. וגם: "יודע אני, כי השקפתי אינה מעשית כלל וכי הרבה בדברי יהיו נחשבים למוזרים. 84ישראל", כתבים, א, עמ' 
שיש בהם כדי לערער קצת את יסודם של אולם, אין דבר. מחשבות מעוררים דווקא דברים לא מעשיים כל כך, אלא 

. ועוד, במכתב 101-102רציונלי", כתבים, א, עמ' -הדברים המעשיים ביותר, ולזה התכוונתי", גורדון, "פתרון לא
ליוסף אהרונוביץ כתב גורדון את הדברים הבאים: "עולם דמיוני' אתה קורא להשקפתי על עבודתנו וזה די [...] לא 

הדמיונית לא כל כך כשהיא לעצמה כמו מתוך האוירה  -התוך המעשי אשר בקליפה הדמיונית עלה בידי להבליט את 
הכי בהשקפה על דבר ולתוכו של דבר -שאנחנו נמצאים בה. יש אמנם הרבה מן הדמיון בהשקפתי, שהרי לא סגי בלאו

ל אור חוזר רפה מאור שלא בא עוד לעולם.  אולם ניצוצות הדמיון האלה אין להם תכונה של אור מתעה, כי אם ש
ממשי הנעלם מן העין מרוב המרחק.  בכל אופן, לו עלה בידי מה שביקשתי, לא היית חושב בכל כך ביטחה, כי 
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ואמנם, הן לפי ברנר והן לפי גורדון, הגאולה החילונית תיתכן, אם בכלל, רק בארץ ישראל, בעת 

  858מקום חילוני.האולטימטיבי והולכת והופכת לשזו חדלה מלהיות המקום הקדוש 

עלייה השנייה העובדת אימצו שילוב זה או אחר של האידיאולוגיה הציונית ושל רוב אנשי ה

 859האידיאולוגיה הסוציאליסטית. ההשקפה הסוציאליסטית, ביסודה, הינה השקפה חילונית,

דתיות (השכלה, סוציאליזם) שחברו בהשקפת -וכפי שנראה, ישנה חשיבות למסורות האנטי

עוז אלמוג, במהלך העלייה השנייה "נעשתה התנועה  לדברי 860סוציאליסטית.-העולם הציונית

הציונית לדת חילונית: מזיגה של אוטופיה מרקסיסטית, רעיונות טולסטויניים ונרודניקיים, 

 861משיחיות יהודית ולאומנות אירופית".

בנוסף, העלייה השנייה העמידה את האינדיבידואל במרכז הקיום מבחינה נורמטיבית 

בעניין זה  862ניכרת השפעת ההומניזם בכלל והאקזיסטנציאליזם בפרט. ואינסטרומנטלית, וכאן

הבחין יוסף גורני ביחס דו משמעי בין גורדון ובין כלל אנשי העלייה השנייה: מצד אחד, אנשי 

היו אינדיבידואליסטים עם חזון קולקטיבי. מצד שני, הדחף  ,וגורדון ביניהם ,העלייה השנייה

עלייה השנייה הניעם להקמת חברה קולקטיביסטית, ואילו גורדון האינדיבידואליסטי של אנשי ה

  863ראה בחזונו חברה על בסיס אינדיבידואליסטי מובהק.

ולבסוף, בעלייה השנייה ניכרה השפעתן של מגמות רוחניות וחברתיות ששררו באותו הזמן 

נועה ברוסיה ממנה באו רוב החלוצים. השפעה זו הייתה כה גדולה עד שיש הסוברים ש"הת
                                                                                                                                                                               
השקפתי היא יותר דמיונית מהשקפתך אתה והשקפת כל המעשיים שכמותך.  שהרי מה הוא ההבדל שבין השקפתי 

צק, זקוף, גבוה עד לב השמים, ועליו מבצר איתן סגור ומסוגר, אני ובין השקפתך אתה?  שנינו רואים לפנינו סלע מו
אשר אנחנו נושאים את נפשנו אליו.  דרך אין.  סביב חושך ואפלה.  הולכים אנחנו בתוך קוצים וברקנים, מכשולים 

ה שם פונה לאחריך ורוא אתהוחתחתים, ביצות ואגמים.  מלפנינו ומלאחרינו תהומות.  ואנחנו מבקשים מוצא.  והנה 
מתוך החשכה איזו דרך, ואתה חושב כי די לך למשוך קו ישר מן הדרך ההיא אל המבצר בשביל למצוא את המבוא של 
המבצר.  ובין כך אתה שקוע כולך בדרך ההיא שלאחרינו, מתאמץ להגדיר בדיוק את נטייתה, את מידת רוחבה וכו'.  

נות, הבקיעים והחריצים שבחומת המבצר:  אולי אמצא , אל תוך החלושלפנינומשקיע את כל מבטי במה  שאניבעוד 
שם איזה קו אור, אשר אליו או על פניו נכונן את מגמת פנינו, אשר הוא גם יאיר את דרכנו, וגם יוסיף לנו אומץ 
להתגבר על כל המכשולים, להתגבר על כל.  מובן, כי למראית עין אתה עוסק בדבר יותר ממשי ממני, שהרי הדרך 

רינו היא דרך ממש;  בעוד אשר האור, שאני דומה למצוא, אינו, באופן היותר טוב, אלא אור חוזר, ומי ההיא שלאח
יודע אם לא אור דמיוני.  אולם זה רק למראית עין. כי באמת, בהיותך כולך פונה לאחוריך, אינך רואה כי בין הדרך 

תהום נוראה, שאין לעבור אותה בשום אופן  ההיא שלאחרינו ובין המבצר, שאנחנו נושאים אליו את נפשנו מבדילה
 . ההדגשה במקור.31-32שבעולם", גורדון, מכתב ליוסף אהרונוביץ, כתבים, ג, עמ' 

וזאת לחיוב אך גם לשלילה, כמו, למשל, בחוסר ה"שירה" המורגש בארץ ועליו קבל גורדון. עם הגיעו ארצה הוא  858
בכל, ואפילו בדברים, שבגולה עוד נשארה בהם מידה ידועה של הרגיש "איזו יבשת, איזה חול, איזה חוסר שירה 

שירה, כמו בשבת, בבית הכנסת וכו'. והחסר לא נמלא בשלמות עד היום. בעבודה ובחיי עבודה יש שירה, ולעתים 
בחגים [...]  –מה. בייחוד מורגש זה בשבתות ובחגים, בייחוד -הרבה, הרבה שירה, אבל אין השירה שלמה. חסר דבר

מה -הרבה יותר יפים בגולה [...] חסר פה דבר –ול שלנו הרבה יותר יפה מן החול של אחינו שבגולה, והשבת והחג הח
 .286-287בשירת החול: כי מה הוא החג, אם לא תמצית השירה שבחול?", גורדון, "מתוך קריאה", כתבים, א, עמ' 

ת עשו התנועות הסוציאליסטיות מהפכה חשובה לדברי יצחקי, "מבחינה היסטורי .62יצחקי, בראש גלוי, עמ'  859
במהותה של היהדות. הן הוכיחו, במשך תקופה של כמעט מאה שנה, שזהות יהודית בוטחת וגאה אפשרית גם ללא 
אמונה וללא אורח חיים הלכתי. על ידי הגדרה עצמית ושימוש יצירתי במסורות התרבותיות של העם היהודי קבעו 

 .148עם התנועה הלאומית, מסגרות חדשות לקיום אותנטי של יהדות חילונית", שם, עמ' התנועות הסוציאליסטיות, 
 . ראו גם: אטינגר, "האידיאולוגיה של העלייה השנייה".27זעירא, קרועים אנו, עמ'  860
 .752-717. ראו גם: סוקר, "דת חילונית בציונות הסוציאליסטית ובקיבוץ", עמ' 35אלמוג, הצבר, עמ'  861
 .50-39של: שפירא, אור החיים, עמ' ראו למ 862
 .227גורני, אנשי כאן ועכשיו, עמ'  863
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תיאור התהוות התנועה לוכי  864רוסית",-הציונית הייתה חלק בלתי נפרד מתנועת השחרור הכלל

השלמה על רקע התרבות נדרשת  ,וכתגובה לאנטישמיות ,הציונית על רקע תהליכי המודרניזציה

כזו, למשל, הייתה דעתו של ברל כצנלסון שטען כי ציבור הפועלים בארץ אינו  865הרוסית בת הזמן.

"חוטר מגזע היהדות הרוסית העקורה" וכי "אין להתעלם משאלת זיקתנו לרוסיה, למדינה,  אלא

את ברנר , ובכלל לציבוריותה, לתרבותה". לדבריו, אין להבין את העלייה השנייה והשלישית

כך, למשל, לדברי  866הרוח הרוסי".-"בלי להכיר ביניקה העמוקה שינקו מעולם בפרט, וגורדון

אל האנושי של העלייה השנייה היה קרוב מאוד ל'אדם החדש' של התנועה רינה פלד "האידי

הניהיליסטית ותנועת הנארודניה ווליה הרוסיות", ואילו "'האדם החדש' של חלוצי העלייה 

   867השלישית מרוסיה הושפע עמוקות מ'האדם החדש' של מהפכת אוקטובר".

בתקופת העלייה  868.ה לא מכברלברנר היה חלק מרכזי ב"רפובליקת הספרות העברית שנוצר

השנייה התקיים קשר הדוק בין עולם הספרות העברית ועולם העשייה והחברה. לדברי דן מירון, 

חברתית גדולה "עוצב מודל -לאורה של התרבות הרוסית המעניקה לסופריה סמכות מוסרית

ל דגם שתבע בימי העלייה השנייה עמדו יחסים אלה ע 869היחסים בין הציונות לספרות העברית".

את ביטול הפער שבין "הפועל והסופר, בין המעשה הציוני למעשה הספרותי, בין העבודה הפיסית 

 870לעבודת היצירה הרוחנית" ושעיקר סמכותו המוסרית והספרותית באה לו מידי ברנר וגורדון.

                                                             
 .4סגל, "הספרות והתרבות הרוסית", עמ'  864
  .111יוסף, קריאות ושריקות, עמ' -בר 865
  .96-95כצנלסון, "קצת חשבונות, עשרים שנה ליסוד השומר הצעיר בססס"ר", כתבים, ה, עמ'  866
 .14-13ה הציונית, עמ' פלד, "האדם החדש" של המהפיכ 867
. ברפובליקה ספרותית מתקיימים התנאים הבאים: חבורות סופרים, קהל קוראים, 281ראו: כהן, ברנר, עמ'  868

 והתחדשות, פרק ראשון. במות פרסום, ראו: גוברין, תלישות
כי "יש רק  דומני כי ברנר היה מתנגד לאמירה כי רפובליקת ספרות עברית הינה דבר הקיים במציאות. הוא סבר

סופר לעצמו: "כערער בערבה עומד הסופר העברי, בלי שפע מן החוץ, בלי מקור -סופרים עברים יחידים", סופר
  .744מנותק מן העם העברי משום שעם כזה איננו בנמצא, ברנר, "רשמי ספרות", כתבים, ג, עמ'  –ליניקה" ובייחוד 
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. כך, הספרות העברית "עומדת ומתקיימת 1360העם ולא בשביל העם", ברנר, "נקרולוג", כתבים, ד, עמ' -לא בשפת

בנס" משום שאין לה קשר חי עם המוני העם. הפובליציסטיקה העברית הינה "נס בתוך נס" שהרי הפובליציסט מכוון 
ל הקהל שאיננו בעוד הסופר עשוי לכוון אל היחיד שאולי קיים, ברנר, "אבי הפובליציסטיקה שלנו [על חיי מ.ל. א

 .1214ליליינבלום]", כתבים, ד, עמ' 
 .14מירון, אם לא תהיה ירושלים, עמ'  869
לאומית ובין  שונה הייתה ראייתו של גורדון שחשב כי בארץ אין את "אותו הקשר החי שבין ארץ .35שם, עמ'  870

סופריה, למשל, שבין רוסיה ובין סופריה הרוסים, ואפילו אותו הקשר שבין רוסיה ובין הסופרים העברים ברוסיה 
שאיפה להיקלט, להכות שורש בארץ,  –בתור סופרים  –אינך מוצא דוגמתו כאן.  ולא עוד אלא שאינך רואה בסופרינו 

עד כדי  –כמעט הייתי אומר: להתהוות  –מתהווים, להתחדש אינך רואה אותם מבקשים להתחדש בתוך החיים ה
בית, אינך רואה אותם מבקשים פה את עצמם, את חייהם, את עולמם", גורדון, -להתחיל הכל מחדש, מן האלף

. מעניין לציין כי ברל כצנלסון סבר שהעלייה השנייה העמידה 291"מעניין לעניין באותו עניין", כתבים, א, עמ' 
. ברנר, 14תר משהעמידה סופרים, כצנלסון, "נס העליה השניה", חבס (עורכת), ספר העליה השניה, עמ' קוראים יו

דיבורו, הקורא בלי חכמות אלא באינסטינקט -הפועל, הקורא הפשוט בשפת-לעומתו, סבר כי "הקורא ההמוני, הקורא
הספרות העברית בתקופת העלייה השנייה, ראו . על 1062ברנר, "יפת", כתבים, ד, עמ'  בריא, אין לנו, להוותנו, כלל",

 .148-168; בן עזר, ברנר והערבים, עמ' 125-147למשל: שביט, החיים הספרותיים; שוורץ, מה שרואים מכאן, עמ' 
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 סדן בספרו-יש לציין כי השפעת התרבות הרוסית על ברנר נחקרה לעומק על ידי רפי צירקין

יוסף, השפעת התרבות -לעומת זאת, כפי שציינה חמוטל בר 871.אותיות יהודיות בספריית פושקין

 872הרוסית על גורדון טרם נחקרה לעומקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
. על 229-209סדן, אותיות יהודיות. על ברנר והרוסים, ראו: שפירא, יהודים, ציונים ומה שביניהם, עמ' -צירקיו 871

 .78-98ביצירה הברנרית, ראו: לפידוס, בנות לבנה, עמ' הלשון הרוסית 
 .7הערה  778יוסף, "מה לציונות ולגאולה משיחית?", עמ' -בר 872
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 . ביקורת האידיאולוגיות וביקורת החילוניות1פרק 

עלייה באידיאולוגיה הרווחת בעלייה השנייה והסוציאליסטית הייתה -וגיה הציוניתהאידיאול

 ודומה כי תיאורו של זלמן ארן את דרכו אל אידיאולוגיה נכון לגבי רבים אחרים:   ,השלישית

מתוך  –מתוך הגינות. לציונות סוציאליסטית  –לציונות הגענו מתוך יהדות; לסוציאליזם 

לאמור, אם ציונות דבר חיובי היא ואם הסוציאליזם דבר חיובי הוא, נותנת  –פשטות 

 873לב, שאפשר להיות סוציאליסט ציוני, או ציוני סוציאליסטי.הדעת ונותן ה

לגבי ברנר וגורדון היו הדברים שונים. יחסם של השניים אל האידיאולוגיות בכלל, ואל 

 סוציאליסטית בפרט, היה שלילי ביסודו.-האידיאולוגיה הציונית

 

 . ברנר1

רי על דבר "מיתוס במאמרו "משדה הספרות" ביטא ברנר עמדה המטרימה את הדיון המחק

). לדבריו לא רק שאין הדת מהווה בהווה את "הגורם הראשון בחיי 1החילון" (חלק ראשון פרק 

האדם -חיי-הבינים היו עיקר-בני האדם" אלא ש"היא לא היתה כזאת מעולם". לטענתו, "גם בימי

ודרני ועם זאת, ברנר היה הוגה מ  874מחוץ לדת" ואילו הדת "היתה רק בחינת צבע לחיים".

והתמודד עם שאלות עידן מות האלוהים ושבירת האלילים. ביקורת האידיאולוגיות של ברנר 

 בדבר קשורה, לדעתי, בראש ובראשונה, לאינטרפרטציה בנוסח ניטשה אותה הוא נתן לרעיון

"מות האל". לפי ברנר לא האל הוא שמת עם תהליך החילון כי אם האידיאה האלוהית 

היא שמתה. במות אידיאה זו בדין הוא שימותו גם -יאה של המוחלט היאשהתיימרה להיות האיד

שאר האידיאות והאידיאולוגיות המתיימרות להחליפה כשהן טוענות לאמת מוחלטת. יעקב 

 ), טען כי ברנר:1905-1907בלונדון ( המעוררגולומב, שעסק בתקופת 

ף חילוני, ולכן נועד הוא הצליין החילוני, שהרי לא האמין (מטעמי אמונה) בשום תחלי

לנדודים מתמידים כמו שאר  הסופרים "העבריים הבודדים שעל החומות". המקדש קרס 

                                                             
. על זלמן ארן כתב חיים הזז: "זלמן ארן היה בן העליה השלישית. אילמלא הכרתיו 82ארן, אוטוביוגרפיה, עמ'  873

ישראל ביוגרפיה משלו, אלא תולדות העם היהודי הביוגרפיה הייתי מכירו והייתי יודע את טיבו. שכן אין לאדם מ
וכפי שמדגימים יפה גיבוריו של ברנר, לעתים הייתה הדרך אל הציונות  .415שלו", הזז, משפט הגאולה, עמ' 

הסוציאליסטית רצופה מעקשים, תהיות ותעיות. כך, למשל, תיארה דבורה דיין את פעילותה למען המהפכה ברוסיה: 
לא  –א, משגה נפל בחיי. העם אשר לו אני רוצה לתת את כוחותי, לא עמי הוא ואני נכריה לו. את עמי שלי "משגה הו

 .24ידעתי. לא ידעתי את חייו ואת שפתו [...] עלי להתחיל מחדש, מבראשית", דיין, באושר וביגון, עמ' 
 .1581-1580ברנר, "משדה הספרות", כתבים, ד, עמ'  874
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ואין שום מקדש חדש שנאה להקריב לו את חייו ואת חיי עמו ואומתו. עם מותו של 

-מוחלטים למיניהם. הפסבדו-אסור לחלוטין להקריב את החיים לפסבדו –המוחלט 

ף והתחליף ולכן ריקים הם מאלוהים חי ומשמעותי מקדשים, מקדשים את הזיו

 875באמת.

המעודדת גאולה  חילוניותהמשחרר את האדם מן הדת המיישנת, ואת ה חילוןכך, ברנר חייב את ה

מייחלת ההעמדה הדתית הפסיבית אקטיבית התלויה בפעולה אנושית. הוא שלל בעקביות את 

ר, מאפשרת לעם היהודי להשתחרר ממצב אנושי. החילוניות, טען ברנ-לגאולה בידי גורם על

הגלות, שהדת היא אחד מגורמיו העיקריים.  לדברי גולומב, כבר בלונדון, ברנר "השיל מעליו את 

ציוניות) ונותר -כל האידיאולוגיות הפוליטיות הגדולות (האוניברסליות) והקטנות (הפרטיקולריות

דתיים  –ור, ברנר ראה  "באידיאולוגים לדברי מוקי צ  876חופשי ברוח נוסח האידיאל הניטשאני".

כך, במרכז הקיום האנושי  877אנשים המסרבים להכיר באמת האכזרית". –וחילוניים כאחד 

היהודי העמיד ברנר את היחיד האותנטי המחייב את קיומו במציאות האימננטית אליה הושלך 

  ,קשר של אחריות ואיננו שוגה באשליות טרנסצנדנטיות, דתיות ומטאפיזיות. וכל זאת מתוך

 אל הכלל היהודי. ,שמקורה בחירות

בנוסף לביקורת האידיאולוגיות הנובעת מתפיסתו את החילוניות, ניתן למצוא בכתביו השונים של 

ברנר ביקורת מסוג אחר. בחינה של ביקורת האידיאולוגיות של ברנר במאמריו ובסיפוריו, ביחס 

עלה כי עיקרה הוא בכך שהאידיאולוגיות אינן אלא לתפיסות רווחות בביקורת האידיאולוגיות, מ

ביקורת האידיאולוגיות  ,בדרך כלל אשליה ואין בהן בכדי להשפיע השפעה של ממש על המציאות.

בסיפוריו של ברנר הינה גם כללית (על האידיאולוגיות בכלל) וגם פרטית (על אידיאולוגיה 

פרטית ומכוונת כלפי אידיאולוגיה  מסוימת). אולם, בכמה סיפורים הביקורת הינה במובהק

 ).ראש חודש מאיוכלפי הסוציאליזם ב מכאן ומכאןמסוימת (למשל, כלפי הציונות ב

ברנר, האינטלקטואל והסופר המקצועי, סבר כי במציאות החיים בארץ בימי העלייה השנייה יש 

יים. על החיים לתת עדיפות לחומר על פני הרוח, להעמיד את החיים הארציים לפני החיים הרוחנ

בארץ ישראל, הוא טען, לעמוד על יסודות בריאים, על עולם המעשה ולא על עולמות הרוח, בין אם 

                                                             
. את התמכרותה לאליל מעין זה ביכתה המנשביקית הגולה והמזדקנת מאריה 250-249רי, עמ' גולומב, ניטשה העב 875

זינגר: "אשר לי, ביזבזתי את שנותיי לריק. שכחתי שאני יהודייה. -מאת יצחק בשביס האנכידווידובנה בסיפור 
לי היתה המהפכה, ועל ישראל שעבדו אלוהים אחרים. אמרתי לעצמי, 'האליל ש-לאחרונה קראתי בתנ"ך שלי על בני

 .95זינגר, המפתח, עמ' -כך נענשתי בידי אלוהים'", בשביס
 .246-245גולומב, ניטשה העברי, עמ'  876
 .58צור, ללא כתונת פסים, עמ'  877
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לדבריו, על העוסקים בצרכי ציבור להיות "אופורטוניסטים",  878רוח דתית ובין אם חילונית.

 879בבחינת אנשים המתחשבים במציאות ומתפשרים עמה.

וחים האקטואליים ייצג ברנר את המציאות וצרכיה ובכך הפך ואכן, לדברי מנחם ברינקר, בוויכ

את היחס הרגיל בין איש הרוח כנציג האידיאה ובין איש המפלגה כנציג המעשה, וזאת משום 

שסבר שכל אידיאולוגיה או פרוגרמה בהכרח מאבנות  את יכולת ההבנה, מגבילות את חופש 

שקפת אגנוסטית, פקפק באידיאולוגיות ברנר, שהחזיק בה 880החקירה ומונעות את הכרת האמת.

בכלל, כולל באידיאולוגיה הציונית ובאידיאולוגיה הסוציאליסטית, והיה ספקן לגבי יכולתן 

דומה כי גישה זו של ברנר מובנת לאור מאמרו "האינטליגנציה מהי?" בו   881להשפיע על המציאות.

רדף על ידה (עד שרעיונותיו היוצר הנ-הוא הבחין בין האינטליגנציה המקצועית, בין הגאון

הופכים, בסופו של דבר, לנחלת הכלל) ובין האינטליגנט הפועל שהאינטלקטואליות שלו נובעת 

מניסיון חייו ואינה תלויה בדעתם של אחרים. ככל הנראה, על אף שלא היה פועל בעצמו, ומשום 

   882וג השלישי.שהיה מקורב לציבור הפועלים, ברנר ראה את עצמו בתור אינטליגנט מן הס

אליעזר שביד מצא את מקורותיה של ביקורת האידיאולוגיות של ברנר בנתוני אופיו ובתנאי 

הסביבה בה גדל. אופיו הפסימי של ברנר הרחיקו מאידיאליזם, מאידיאליזציה ומאמונה בכלל. 

החליף מפלגות תוך ש חיפש דרכים לשנות את המציאותהוא אחרי צאתו מהישיבה 

ברנר,  883התאמתן למציאות רבת הפנים.-לבסוף התבררה לו שטחיותן ואיש , עדתואידיאולוגיו

האדם והסופר, חי ופעל מתוך תחושת אחריות לתיקון המציאות בה הוא חי, מציאות שפגמיה 

חלק גדול מן הביקורת שלו כוון כלפי הרע שמצא   884הרבים נגלו לעיניו בבהירות רבה.

 885היהודי. באידיאולוגיות השונות שרווחו ברחוב

בעז ערפלי בחן היבטים אידיאולוגיים בסיפורת הברנרית והבחין, בעקבות מחקרים רבים, בשני 

 מובנים עיקריים של המושג אידיאולוגיה: 

                                                             
 .1037ברנר, "מתוך פנקסי", כתבים, ד, עמ'  878
 .1112ברנר, "מתוך הפנקס [על ה'חדר']", כתבים, ד, עמ'  879
"בנוהג  . על היפוך דומה דיבר א. ד. פרידמאן:46ר מבפנים של תנועת הפועלים", עמ' ברינקר, "ברנר כמבק 880

שבעולם, אדם בורח מפגעי החיים הממשיים אל ממשלת הדמיון והמחשבה, ושם הוא מוצא לו מנוס ומפלט. בברנר 
עצמו בתוך  ידי זה, שהוא משקיע את-אנו רואים את ההפך: הוא משתחרר קצת מכובד הרגשותיו השונות רק על

 .51החיים הממשיים", פרידמאן, ברנר, עמ' 
 .49-47ברינקר, "ברנר כמבקר מבפנים של תנועת הפועלים", עמ'  881
 .1318-1317ברנר, "האינטליגנציה מהי?", כתבים, ד, עמ'  882
 .146-145שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  883
  .81פרידמאן, ברנר, עמ'  884
 .383-382העברית, א, עמ'  סיפורתשקד, ה 885
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על פי מובן אחד (הישן) שהיה שכיח בדורו של ברנר, אבל מנוצל גם בימינו,  אידיאולוגיה 

והשקפות שנוצרו כדי לפרש את  היא כינוי למכלול עקבי ומפורש של מושגים, דעות

המציאות החברתית ו/או הפוליטית, להצדיק אותה, או להיפך, כזה שנוצר כדי לשנות 

אותה, או להפוך אותה על פניה. על  פי מובן שני, המקובל יותר בתיאוריה הביקורתית, 

אידיאולוגיה היא מכלול סמוי ובלתי מודע של עמדות והשקפות, דרכים מדומיינות של 

גם אם הן סותרות לעתים  –רגון העולם, המנחות את בעליהן, אבל ניתן להסיק אותן א

מהתנהגויות קונקרטיות שלהם, מתגובות ספונטאניות  –את השקפותיהם המודעות 

 886ומהיבטים בלתי מפורשים אחרים בחייהם.

-גי, מטהכמו רבים מסיפוריו של ברנר, הוא "סיפור אידיאולו לנקודה מסביבכך, למשל, הסיפור 

אידיאולוגי" גם יחד. אידיאולוגי, משום שהוא מלא בניסוחים אידיאולוגיים -אידיאולוגי ואנטי

ומתאר בהרחבה קבוצות חברתיות על זיקותיהן האידיאולוגית לפתרון בעיות העם היהודי, מעמד 

ולוגי אידיאולוגי, משום שהדיון באידיאולוגיות הנערך בו איננו אידיא-הפועלים והאנושות. מטה

אידיאולוגי. הוא בוחן את האידיאולוגיות השונות מפרספקטיבה כוללת ופוסל אותן -אלא מטא

-הוא גם סיפור אנטי לנקודה מסביבעקרונית משום שהן אידיאולוגיות. בשל פסילה עקרונית זו 

אידיאולוגיה הינה גם -לפי נקודת המבט התיאורטית המאוחרת לברנר, אנטי אידיאולוגי. כמו כן,

ן אידיאולוגיה ואף היא משקפת אידיאולוגיה מובלעת. ניתן להבחין בחמישה עיקרים בעמדות כ

, כמו בסיפורים אחרים: א) אידיאולוגיות אינן לנקודה מסביבאידיאולוגיות המובעות ב-האנטי

מסוגלות להסביר את המציאות או לשנות אותה; ב) אידיאולוגיות מחליפות מחשבה עצמאית; ג) 

ות הן, בסופו של דבר, רציונליזציה; ד) אידיאולוגיות הן כוזבות; ה) אידיאולוגיות אינן אידיאולוגי

  887מסוגלות להעניק תשובה לשאלות החיים החשובות.

הפניית המבט לפי ברנר, ביקורת האידיאולוגיות של ברנר קשורה לעמדתו ביחס לקיום היהודי. 

ים היהודיים עצמם סופה בפגיעה בקיום כלפי האידיאולוגיות היהודיות תוך התעלמות מן החי

היהודי המהווה, לדברי אבי שגיא, "עובדת יסוד ראשונית" שאיננה "חלק ממערכת אמונות 

 888ותפיסות".

                                                             
 . על אידיאולוגיות וביקורת האידיאולוגיות, ראו למשל: איגלטון, אידיאולוגיה.98ערפלי, מהתחלה, עמ'  886
מעוצבות על ידי ברנר בחמש דרכים  לנקודה מסביבאידיאולוגיות ב-. לפי ערפלי, העמדות האנטי101-98שם, עמ'  887

דיאולוגיות; ב) הצבעה על כך שהתפקיד שממלאות האידיאולוגיות בקבוצות עיקריות: א) הגחכה של בעלי האי
החברתיות האוחזות בהן אינו אלא מקרי ולעיתים אף סותר; ג) הגחכה של מבעים אידיאולוגיים; ד) עימות בין תיאור 

קיומיות, שם, -המציאות ובין תיאורה האידיאולוגי; ה) עימות בין השקפות אידיאולוגיות ובין השקפות פילוסופיות
 .102-103עמ' 

 .162שגיא, להיות יהודי, עמ'  888
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לדעתי, ביקורת האידיאולוגיות של ברנר קשורה בקשר של מהות לביקורת החילוניות שלו. שתיהן 

יות המחליפה את האתוס הדתי באתוס קיומית חילונית לפיה לחילונ-מבטאות עמדה פילוסופית

  889 יישון ושעבוד. –לאומי, סוציאליסטי או אחר, תוצאות הרסניות הזהות לאלה של הדת 

לדברי אניטה שפירא, "הזיקה של ברנר היתה לסוציאליזם באופן כללי, ולא לתורות מסוימות או 

ודעות, ולא בהסקת  למפלגות מאורגנות" והתבטאה "בזיקה לעולם רוחני, למערכת של אמונות

מסקנות ארגוניות מתוכן". לדבריה, הספקנות של ברנר כלפי כל תורה שהיא מנעה ממנו להאמין 

ועם זאת, כידוע, ברנר הפך לאחד מאבותיה של תנועת הפועלים בארץ  890במרקסיזם הדוגמטי.

 יוסף גורני מצא שלושה מקורות להשקפתו הסוציאליסטית של ברנר: תפיסתו את  891ישראל.

החילונית". ברנר סבר כי אל מול -ההומאנית והרליגיוזיות-העבודה כצורך קיומי, "העממיות

סכנת הכליה הפיסית והרוחנית יוכל עם ישראל לעמוד אך ורק באמצעות העבודה. במסורת 

פעולתו של האדם נוכח המוות הוודאי היא המבדילה אותו משאר  ,האקזיסטנציאליסטית

", מושג העבודהבמושג  הפעולה, ואילו אצל ברנר "התחלף מושג היצורים והעצמים הקיימים

בנוסף, ברנר העריך וחיבב את  892הנותן "תשובה אובייקטיבית על צורך ומצוקה אובייקטיביים".

 893העם הפשוט", הזדהה עם הסובל ופעל לטובת צדק אישי וחברתי.-"הטיפוס האידיאלי של איש

י וממנו, כאמור, אל הסוציאליזם. זאת ועוד, לדברי כל אלה הביאו את ברנר אל ההומניזם העממ

גורני, באישיותו של ברנר הכופר היו "כמיהה וציפיה לחוויה דתית" כאשר הוא תר אחר דת 

חווייתית", שלל את האמונה באל וביקש להאמין בעם.  לזה יש להוסיף כי החוויה -"חילונית

ולשחרר את האדם מאימת המוות. וכך, הרליגיוזית עשויה להשכיח ולהקהות את מצוקות החיים 

רק בתנועת הפועלים בארץ ישראל מצא ברנר גילויי חיים רליגיוזיים, ולכן גם סיכוי לשחרור 

 894מאימת המוות ולתקומה שבצדה.

                                                             
) את הנהייה היהודית החדשה אחר הסוציאליזם כזהה לאמונה לגבולין מעברכך, למשל, ראה יוחנן מהרשק ( 889

לדברי מהרשק, הסוציאליזם המדעי עומד בסתירה לנפש האדם, וממש כמו  הדתית הישנה "ומיישנת את הנשמה".
מיישן את הנפש. בנוסף, אף אם הסוציאליזם המדעי נכון כשלעצמו, הרי שהוא איננו תואם את מצבם הדת אף הוא 

ברנר, , הם זיקה של אמת לפרולטריון כלשהושל המוני היהודים שכלל לא ניתן להגדירם בתור פרולטריון ואין ל
  .778כתבים, א, עמ' 

 .30עמ'  שפירא, ברנר, 890
מצאה כי הצד השווה בין מותו של ברנר ומותו של ברל כצנלסון היה בתחושת שזר -כך, למשל, רחל כצנלסון 891

שזר, "למותו", שניר -האובדן הקולקטיבית שהתבטאה בהרגשה כי "הסתלק אביה של תנועת הפועלים", כצנלסון
 .224(עורך), ברל, עמ' 

 . ההדגשה שלי.23גורני, "אין משיח לישראל; ולעבודה!", עמ'  892
 .24שם, עמ'  893
 .29-26שם, עמ'  894
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  895כאמור, לפחות בחלקה, קשורה ביקורת האידיאולוגיות של ברנר להערכתו את העם היהודי.

מעשי. לפי טיעון זה -ולוגיות הינו הטיעון הפרגמטיאחד מטיעוניו של ברנר כנגד האידיא

האידיאולוגיות, גם כאשר הן מבטאות רעיונות ראויים כשלעצמם, אינן תואמות את מציאות חיי 

נפש" שאין בה שנאה לסוציאליזם המדעי, כלומר, -העם היהודי. ברנר התנגד "בקרירות

ת פתנים" את הסוציאליזם היהודי למרקסיזם ולסוציאליזם בכלל, ולעומת זאת, הוא שנא "שנא

ברנר סבר כי ביחס לעמי אירופה מבטא  896משום שהוא איננו תואם את מציאות החיים היהודיים.

הסוציאליזם את מציאות חייהם יחד עם שאיפתם לקידמה (אף כי אין בו בכדי לפתור את כל 

ומית ובתור שכזו אין לברנר היה ברור כי שאלת היהודים הינה שאלה לא ,בעיותיהם). לעומת זאת

בסוציאליזם הבינלאומי משום פתרון לה. כל זמן שהעם היהודי חסר את "טיפוס העובד העברי", 

אין הסוציאליזם לגביו אלא "מלה  ,כל זמן שלעם היהודי אין קרקע, הון לאומי ותעשייה

כך,  897פרוגרמתית גרידא, מלה ריקה, ששום תוכן אין בה, קשקוש מגוחך של אסתרא בלגינא".

לדבריו, על המוכשרים לכך "להיות לפועלים אצל עמם [...]  אבל לא לסוציאליסטים, כלומר, 

כלום". הסוציאליזם העולמי עסוק בהריסת הקיים על מנת להכשיר את הקרקע לבניית עתיד -ללא

מה קיים שניתן להרסו על מנת להכשיר את התנאים לבנייה -חדש, ואילו לעם היהודי אין דבר

. על העם היהודי לשוב ולחיות לא מתוך פרוגרמה זו או אחרת אלא מתוך תנאי קיומו עתידית

כך, ברנר הבחין הבחנה חדה וברורה בין הסוציאליזם הכללי, שתפקידו הריסת ההווה   898שלו.

לשם יצירה עתידית, ובין הסוציאליזם היהודי (אם הוא בכלל קיים)  שתפקידו לחזק ולהגדיל את 

דר את ההגירה של ההמון היהודי מן המקומות המקיאים אותו אל המקומות הכוח העובד ו"לס

כך, הסוציאליזם היהודי קשור בקשר של מהות להגירה, או ו  899שיתחדשו על ידו ושיחדשו אותו".

-עממי: "זהו הסוציאליזמוס היהודי: ישוב-ביתר דיוק, לעלייה לארץ ישראל לשם קיום עצמי

  900ים".ישראל על יסודות קולקטיבי-ארץ

-כאמור, ברנר סבר כי אחת ממטרותיו העיקריות של הסוציאליזם היהודי הינה סידור ההגירה

עלייה לארץ ישראל. הוא דחה את הסוציאליזם הדוגמטי בתור פתרון לשאלת העם היהודי בעת 

                                                             
 על תפיסת הלאומיות בביקורת הספרות של ברנר, ראו: פרוש, קנון ספרותי ואידיאולוגיה לאומית, פרק ראשון. 895
. ברנר הביע שנאה עזה לקומוניזם הבולשביקי והגיב בשאט נפש לידיעות 127ברנר, "פנקס קטן", כתבים, ג, עמ'  896

וא חזה שהבולשביזם יקרוס (ברנר, "לפנים ולאחור [דפים מכתבי על המתרחש בברית המועצות שלאחר המהפיכה. ה
הבולשביקים מן -) וחשש "שמה שעשו הנוצרים מן הנצרות, זה עשו הקומוניסטים1700סופר]", כתבים, ד, עמ' 

 –). בסיכום דבריו על הבולשביזם מנה ברנר את חטאיו: "על שלושה פשעי הבולשביקים 1701הקומוניזם" (שם, עמ' 
ועל ארבעה לא אשיבנו: על הפכם עליונים למטה ותחתונים  –פאטריוטיזם -דימוקראטיזם ואי-ארכסיזם, אימ-אי

 ).1718הפריבלגיות לא הסירו" (שם עמ' -למעלה ואת אליל
 .1491ברנר, "נוספות [על עתונות 'פועלי ציון']", כתבים, ד, עמ'  897
  .1494-1493שם, עמ'  898
 .1790מ' ברנר, "שאיפה", כתבים, ד, ע 899
 .1606ברנר, "עליות וירידות", כתבים, ד, עמ'  900
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י כן.  זוהי השאיפה הסוציאלית שלנו". העם היהוד –הזאת ופנה אל הציונות בקבעו: "הציוניות 

,  את תיקונו לא בסוציאליזם אלא בציונות וזאת על ידי קניית קרקע, סידור קבוצות , אוליימצא

עובדים, לימוד עברית ואחדות בין המפלגות השונות. כל זה נכלל, לדעתו של ברנר, במושג 

 901ציונות.

ברנר דחה את הציונות הדוגמטית באופן הדומה לדחייתו את הסוציאליזם הדוגמטי. בעקבות 

ניתן לומר כי הספקנות של ברנר כלפי כל תורה שהיא מנעה ממנו להאמין בציונות רינקר מנחם ב

הדוגמטית בנוסחיה השונים. לדברי מוקי צור, ברנר "לא היה מהמאמינים התמימים ברעיון 

הציוני: הוא שנא את התיאור האידילי של המציאות המתהווה בארץ וראה בציונות המתגשמת 

-ברנר, טען צור, "ראה עצמו כפוסט 902תנועה של אידיאליסטים". ירה אישי ולאבר-ביטוי לחוסר

 903ציוני הנתון לעולם אישי מאוד ובד בבד עם זאת נושא תחושת קשר גורל עם רבים אחרים".

דומה כי על קשר גורל מעין זה דיבר אליעזר שביד כשטען כי ברנר נעשה לציוני לא במובן 

 904.האידיאולוגי אלא במובן הקיומי

יתרה מכך, במקומות רבים בכתביו ומתוך הקשרים שונים, ברנר שלל לחלוטין את הרעיון הציוני 

 ואף פקפק בעצם קיומו:

לא, לא "מתה", אלא, פשוט, לא היתה מעולם ציוניות  –אין ציוניות בעולם כל עיקר 

נה בחיים, אינ –לא, לא מתה הציוניות, כי אם  –בגילוי זה שאנו משווים בנפשנו [...] עתה 

  905אין רישומה ניכר כלל.

                                                             
 .1492ברנר, "נוספות [על עתונות 'פועלי ציון']", כתבים, ד, עמ'  901
ככלל, ברנר התנגד לפובליציסטיקה המביעה יחס "אידיאלי" אל העולם וטען כי  .50צור, ללא כתונת פסים, עמ'  902

המציאות", -עמוקים של האדם" ובקליטה הראויה של "כל מרורי-ם הכיביחס מעין זה, שיסודו איננו "באינסטינקטי
. דומה כי בעניין זה קיים דמיון בין 1038מוסריות", ברנר, "מתוך פנקסי", כתבים, ד, עמ' -ישנה "איזו אי

הפובליציסטיקה הריאליסטית של ברנר ובין הריאליזם האידיאליסטי של אחד העם כפי שמתואר על ידי משה 
"אידיאל ולא חלום, ראיה נכונה במטרה ובאמצעים, בשלשלת הסבות והמסובבים, לא אוטופיה הפורחת  :גליקסון

זו דרכו של הריאליסמוס האידיאליסטי הזה,  –בתכלית האיתר ולא מעשים מבוהלים וסמויים, הסומכים על הנס 
  .155העם, עמ' -העם", גליקסון, אחד-המיוחד לאחד

  .53' צור, ללא כתונת פסים, עמ 903
אורציון ברתנא סיכם כמה מטיעוניו האופייניים של  .150שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  904

: "א. היהודי הוא אדם מגורש; ב. המפעל הציוני הוא תוצר הווי עצביםברנר ביחס לציונות כפי שהם מופיעים בסיפור 
כתחושת מולדת; ד. דחף אישי זה יכול להיות מתואר כצורך אישי  של דחף אישי; ג. דחף אישי זה יכול להיות מתואר

בגאולה אישית; ה. תחושת הייאוש הפרטי והדחפים להתגבר עליהן הם דחפים ותחושות הקיימים בפרטים מאז 
ומעולם; ו. בהווה, שבו חי המספר, גאולה עצמית זו יכולה להביא לשיפור. עם זאת אין בה שום הבטחה ושום ודאות 

-פי-על-היא תמומש במלואה; ז. יש בפרט צורך פנימי לעשות למרות הכול; מה שמתואר באקזיסטנציאליזם כ'אףכי 
כן'; ח. נקודה נפשית זו היא מוסרית במהותה; ט. רק הצורך הקיומי, האישי, שהוא גם מוסרי במהותו, יכול להסביר 

יס מספיק. לכן צריך לדעת כי רק הוא הבסיס את המפעל הציוני. לכן, רק צורך זה יכול לשמש למפעל הציוני בס
למפעל הציוני; י. התייחסות זו אל המציאות היא התייחסות מציאותית, ריאליסטית, הבאה לאדם היהודי בדרישות 
קשות בעצם המציאות האפורה שבה הוא נתון. עם זאת, התייחסות מפוקחת וקשה זו אל המציאות היא פתטית 

ל המפעל הציוני; יא. בעצם הריאליזם האפור שהיא מציגה מצוי באופן פרדוכסלי מספיק כדי לבנות עליה את כ
 .285רציונלית ואפילו מטפיזית לעתיד גדול שעדיין לא הוכרע", ברתנא, "ברנר", עמ' -תקווה אי –הפתוס הגדול ביותר 

), לגבולין מעברמהרשק (פקפוק מעין זה בציונות ביטא יוחנן  .83ברנר, "מכתב ארוך שלח לי", כתבים, ג, עמ'  905
הציוניות". התנגדותו של מהרשק לציונות  אחר) ראה את עצמו כמי שכבר עומד "ומכאן מכאןשכמו אובד עצות (
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תוך  טען ברנר, מתקיים תמיד רק המעולה", הגון שקיום"לא תמיד המעולה מתקיים;  אלא 

שהבחין בין קיום ביולוגי וקיום סוציולוגי, ובין קיום סתם לבין קיום הגון. פרטיו של העם היהודי 

איננו, מתקיים קיום ו כמעט אולם העם היהודי איננו, אשומרים אמנם על קיומם הביולוגי 

סוציולוגי והגון. קיומו הוא סתמי, קיום של פרטים מפוזרים ומפורדים, קיום ממנו נעדר מותר 

האדם על הבהמה. הקיום הסוציולוגי מתבטא, בין היתר, בירושת עבר חיה ומחיה ודבר זה איננו 

ש איננה בנמצא וזו שישנה מתקיים בעם היהודי בו "דור לדור לא יוסיף כלום", בו ירושה של ממ

מוטב היה לו בלעדיה. ברנר, שחתר בכל כוחו אחר נורמליזציה  –מורשת הספרות הרבנית  –בעין 

של העם היהודי, ביצע היפוך משמעות במושג המקובל "עם סגולה". לדבריו, על מנת שהעם 

ו להיות לאחר, היהודי ימשיך להתקיים לא רק במובן הביולוגי אלא גם במובן הסוציולוגי, עלי

להיות דומה לעמים האחרים, ולנטוש את "סגולותיו" משכבר. על היהודים להיות ל"עם סגולה" 

באחת,  906סגולה, זאת אומרת, לעם ככל העמים, שכולם סגולה בשביל עצמם".-במובן חדש: "לעם

ן עם אינו מאפשר להם להתחייב לאורך זמ-אינם-שכלל-חברתי של המוני היהודים-מצבם הכלכלי

לרעיון שהגשמתו מוטלת בספק, לרעיון התובע מהם כוחות אינטלקטואליים ורגשיים אותם הם 

חסרים, ואף הקרבה של ממש. מסיבות אלה היה ברור לברנר כי החלום הציוני המקסימליסטי 

עתה אינו מבטיח, אלא מעורר ודורש" -(כפי שתואר, למשל, ב"מכתב ארוך שלח לי"), רעיון "שלעת

ההמון היהודי, יותר מסתם המון, איננו מסוגל להגשמת רעיונות גדולים כמו  907גשמה.איננו בר ה

), "הן 1906( המעוררהיהודים בזמן הזה?", תהה ברנר ב-הרעיון הציוני. "למה זה לדבר עוד על עם

סוף, יכול יכלה לנו. אין כבר עם", ישנם רק קיבוצי -של יהודים אין בעולם, הן הגלות, סוף עם

פוזרים שאינם אלא "ספחת" לעצמם ולעמים שבקרבם הם יושבים. במצב עניינים זה,  יהודים מ

 908מדיני חדש, ציוני או אחר, איננה אפשרית.-הגשמת סדר חברתי

                                                                                                                                                                               
איננה אידיאולוגית אלא מעשית. הוא דחה את "האגדה היפה" אותה טיפחה העמדה הציונית המקובלת ועימת אותה 

ונית "אין כל יסוד במציאות הדברים ובטבעו של המון בית עם המציאות הקשה, וזאת מתוך שסבר לאגדה הצי
ישראל". לדבריו, לעם היהודי אין, ולא תהיה, הכרה ציונית. זאת משום שלהכרה ציונית יכול להגיע רק אדם "המבין 

האפשרות, וחזק -הדעת, ויחד עם זה מאמין באפשרות אי-הלבב וצלול-צערה של אומה וטרגדיה של אומה, אדם נקי
ואנשים כאלה הלא אין בתוכנו". הציונות תוכל להתגשם רק כתנועת  –דרך -גבול לעבוד בשבילה וללכת בלא לאין

-המונים, אולם היא איננה, ולעולם לא תהיה, תנועת המונים. מעצם טבעה הציונות היא תנועה אידיאולוגית
כולם להגדרת האדם הציוני הראוי על  אליטיסטית. אין, ולא יכולה להיות, תנועת המונים המורכבת מיחידים העונים

פי מהרשק. זאת ועוד, העם היהודי כלל אינו מוכשר להתאגדות משותפת שתיצור תנועת המונים, שכן "צועני הוא, 
ולא עם, ואין לו תקוה עוד להיות לעם". מציאות חייו של ההמון היהודי מונעת ממנו להתמסר לרעיון שהגשמתו 

. ההדגשה במקור. ברנר הרבה לכנות את העם היהודי בכינוי 776-779כתבים, א, עמ'  ברנר,, רחוקה ואיננה בטוחה
רוח למעונו הבודד ושועה אחת נוראה -נפש ונכה-"צועני". כך, למשל, ב"מעשים" מתקופת לונדון: "ובא אותו מר

. וביום השני לא השכים גולה, צוענים מקוללים..-ואיומה היתה בפיו כל אותו הלילה: צוענים אנחנו, צוענים ולא בני
ציון הוא. ורק... בטרם יאיר הבוקר לקח את התמונה של הירשנברג הגדולה -אותו אדם למלאכתו, אעפ"י שפועל

ברנר, , "בגלות אינם צועניםוהנאדרה בטרגיותה, 'גלות', אשר היתה תלויה מעל לראשו, ויקרענה לקרעים קטנים: 
. עוד כינה ברנר את ההמון היהודי "המון נקלה" (ברנר, "קטנות גם מקור. ההדגשה ב33-34בים, ג, עמ' "מעשים", כת

ישראל'" (שם, עמ' -) ואף הטיל ספק בעצם קיומו: "הדבר המוטל בספק, דמתקרי 'כלל1002גדולות", כתבים, ד, עמ' 
 .17העם היהודי אינו אלא "ערב רב", ברנר, "הטפה", כתבים, ג, עמ' במקום אחר קבע ברנר כי ). 1005

 . ההדגשה במקור.1285-1283ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ'  906
 .76ברנר, "מכתב ארוך שלח לי", כתבים, ג, עמ'  907
 . ההדגשה במקור.126-125ברנר, "פנקס קטן", כתבים, ג, עמ'  908
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כאמור, הציונות של ברנר הייתה קיומית ולא אידיאולוגית. היא נבעה מהכרתו בגודל הסכנה 

 יאת פתרון של חיים להמוני היהודים:הקיומית העומדת בפני ישראל שבגולה ובדחיפות שבמצ

-הצעקה הכבושה: "ארץ!" יוצאת מתוכנו לא בכדי לקיים את המצָוה המטריאליסטית

יסורינו, לכליוננו -ההיסטורית של פרוליטאריזאציה, כי אם מפני שאנו חוששים, בגודל

ט היהודים, מפני שעינינו פקוחות לראות את אפשרות האבדן המוחל-עם-הלאומי, לכליון

 909שלנו.

יעקב פיכמן מצא את סוד ידידותם של ברנר וברל כצנלסון בכך ששניהם היו אנשים שבאו להציל 

ואכן, ברנר סבר כי שאלת ההצלה קודמת לכל. מכיוון שכך,  910את עצמם על ידי שהצילו אחרים.

הוא התנגד לתיאוריות, גם לתיאוריות ציוניות, הנכפות על המציאות, וזאת בזמן שגורלם של 

-החלף יאבד זהרן. ננסה-ברק-נא את התיאוריות! לנוגה-יהודים רבים עומד על הכף וזעק: "נעזבה

הציונות הרוחנית עסוקה בשאלות שלא מן העניין בעוד השאלה  911נא להציל, אם יש הצלה".

ולה ודרושה הציונית האמיתית, טען ברנר, "הרי היא, שלהמונינו בכל מקום דרושה קרקע בת

-זוהי כל שאלתהקיום שלנו. -פי). זוהי שאלתהאו-ינוילעובדים (כלומר, ש יעשוש שעבודה ודרו

" היא "שאלת האנומאליה והאויריות האמיתיתהיהודים -לדבריו, "שאלת 912היהודים שלנו".

יומית, מחוסר עבודה יסודית, -והפאראזיטיות שבחיינו, שאלת הסכנה לקיומנו מטמיעה יום

על שאלות קיומיות דחופות אלה  913כרחית, ההיסטורית".עצמית, שאלת הנדידה התמידית, הה

 914יש לענות בפועל ובמעשה ולא על ידי תיאוריות.

כאמור, ברנר היה ספקן לגבי האפשרות שיימצאו ההמונים הדרושים לשם הגשמת המפעל הציוני. 

היווצרותו של "המון עובדים" הרי שהשאיפה ל-עם, מורים-הוא, אמנם, חשב שאם ימצאו "מורי

זאת ועוד, הוא טען כי בעלייה ארצה  915ל עצמו" איננה אוטופית.ובד נאור, שהוא הפילוסוף שע

                                                             
 .108ברנר, "דפים [מפנקסו של סופר עברי]", כתבים, ג, עמ'  909
 .155(עורך), ברל, עמ'  סון", שנירפיכמן, "ברל כצנל  910
 .102ברנר, "מכתבים לרוסיה", כתבים, ג, עמ'  911
ב"מכתב ארוך שלח לי" הביע ברנר ייאוש מכל אפשרות של הצלה:  .1036ברנר, "מתוך פנקסי", כתבים, ד, עמ'  912

למדבר; כי חבוש, חבוש  המדבר, וכי שומע אין לקול קורא-"כי נעולים לפנינו גם שערי מדבר, כי מות נמות שם ברעב
העם; כי חרוב, חרוב העם; כי רקוב, רקוב העם. כי אם יש בו מתי מספר אשר אזנים להם לשמוע, כבר אין מקום פנוי 

 .91-92להם וכי עולם ינהג כמנהגו", ברנר, "מכתב ארוך שלח לי", כתבים, ג, עמ' 
 התיקון, או "התשובה" בלשונו ההדגשה במקור. .974ישראל]", כתבים, ד, עמ' -ברנר, "למה רגזו? [מכתב מארץ 913

יציאתו של הגוף הקטן (העם היהודי) מתוך הגוף הינה  של ברנר, לפרזיטיות המאפיינת את הקיום היהודי בגולה
הגדול (העמים שבקרבם הוא יושב) שמשלו הוא אוכל. אם אין דבר זה באפשר הרי שעל הגוף הקטן לאכול משלו אף 

 .1719-1720ברנר, "ציונים, ה [ה'תכלית']", כתבים, ד, עמ' , גוף הגדולוא נתון בתוך האם ה
במאמרו "לשאלות התיאוריה הציונית" הזהיר בר ברוכוב את התנועה הציונית מעיסוק יתר בשאלות שבתיאוריה  914
רח את הדחיפות במציאת פתרון ליהדות רוסיה וגליציה העומדות בפני סכנה ממשית. אמון על תורת ההכ דגישוה

ההיסטורי טען ברוכוב כי על העם היהודי להחיש את גסיסת הגלות על ידי מעשה של ממש, ראו: ברוכוב, "לשאלות 
 . 1-16התיאוריה הציונית", עמ' 

 .1733ברנר, "ציונים, ה [קיצוניות]", עמ'  915



223 
 

אין משום קרבן וזאת משום שבעזיבת הגלות המתאפיינת בחוסר יצירה אין כל הפסד כי אם 

ועם זאת, דומה שברנר ראה את המפעל  916מעבר מקיום סתמי לקיום שיש בו סיכוי ליצירה.

מפעל אליטיסטי אליו ירתמו יחידים ומיוחדים, הטובים והשלמים שבצעירי הציוני בעיקרו בתור 

ואין לתלות בה  918ואם כך הדבר הרי שהציונות אינה "אלא מפלגה אחת, מפלגה קטנה", 917העם.

 בהכרח תקוות גדולות. 

מעניין כי דווקא קריאותיו החוזרות ונשנות של ברנר המיואש לטובת העמדה הציונית 

לדברי ברל כצנלסון, ייאושו של ברנר  החזיק בעצמו הפיחו תקווה ברבים. המינימליסטית בה

עורף" ו"כפירתו גייסה ממחבואיהם את כל ניצוצות האמונה". הסתבר שכוחו -"זרע גבורה קשת

של אותו "אפשר מפוקפק" בו האמין ברנר היה גדול מחלומות מלאי תקווה וביטחון בהם האמינו 

הסמכות המוסרית שבכוחה השפיע ברנר על אנשי העלייה  לדברי מנחם ברינקר, 919אחרים.

השנייה הייתה נעוצה דווקא "בנסיגה מהתכנית הציונית הגדולה, שבה לא יכלו גם הם להאמין, 

אל ההכרה שגם התכנית הציונית הקטנה היא משהו ששווה לעמול בעדו ולהתאמץ בעדו אם כי גם 

לדברי אליעזר שביד, הנתיב האפשרי היחיד הייאוש עליו דיבר ברנר היה,  920הוא לא בטוח".

  921"לאיזו תקווה שאין בה רווח אבל אולי בכל זאת יש בה הצלה".

ברנר סבר כי על העם היהודי "להתחיל הכל מחדש", עליו לשנות את אופיו "תכלית שינוי", 

כאמור, ההכרעה  922ובשביל זה דרושה לו סביבה חדשה. סביבה זו תימצא, אולי, בארץ ישראל.

רציונלית, -רציונלית ואפילו אנטי-לטובת המעשה הציוני התיישבותי הייתה הכרעה קיומית, לא

והדבר קיבל את ביטויו השלם בסוף המילואים למאמרו המכונן של ברנר "הערכת עצמנו בשלושת 

 הכרכים":

אנו? אבל יקשה לו ההגיון מה שיקשה.  -ההגיון יבוא ויקשה ויכה חרם: איך נהיה אנו ללא

החיים שבנו אומר: הכל -החיים שבנו, שהוא למעלה מההגיון, אומר אחרת. כוסף-סףכו

                                                             
 1602ברנר, "עליות וירידות", כתבים, ד, עמ'  916
 .77עמ' ברנר, "מכתב ארוך שלח לי", כתבים, ג,  917
 .84שם, עמ'  918
 .260, כתבים, ג, עמ' ")'החלוץ'כצנלסון, "לחג העשור (ביום חג  919
. השפעתו של ברנר על אנשי העליות הראשונות 52-51ברינקר, "ברנר כמבקר מבפנים של תנועת הפועלים", עמ'  920

. הספק הזה, שביטא אותו דומה לזו של ברדיצ'בסקי ש"הטיל ספק בכוחו של העם להתחדש, ואפילו ברצונו להתחדש
מדעת על חלוצי העליה השניה והשלישית שראו עצמם -ביאוש הולך וגובר, מעורטל מכל אשליות, השפיע השפעה

לדברי חיים הזז, הנוער העברי נמשך  .67גריון, בין שלשום למחרתים, עמ' -תלמידיו של מורה שחינך דרך תוכחה", בן
נפש שלהם", הזז, משפט -ום ש"הם תפסו את הנוער בלבטים שלבטו, בעינוייבמיוחד אחר שני הוגים וסופרים אלה מש

 .63הגאולה, עמ' 
 .162שביד, לקראת תרבות יהודית מודרנית, עמ'  921
 .1296-1295ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ'  922
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-מושביפועלים. -פועלים, מושבי-אפשר.  כוסף החיים שבנו לוחש לנו תקוה: מושבי

 923זוהי הריבולוציה שלנו.  האחת והיחידה. – פועלים

  

 . גורדון2

מדה המבטאת יחס אותו הוא הבין גורדון ביקר את האידיאולוגיות המודרניות של זמנו מתוך ע

דתי. לדידו, האידיאולוגיות השונות, בהן הקפיטליזם והסוציאליזם, אינן אלא ביטוי  בתור יחס

. יחסהמוני ושטחי של ניתוק קיצוני מן הדת במובן המיוחד שהוא ייחס לה, כלומר בתור 

הגותו של גורדון הינה כשלעצמן, האידיאולוגיות הינן תוצר מחשבתי מובהק של העולם החילוני. 

הגות אורגנית המחייבת חיי יצירה ומבעים ספונטניים ולכן היא מתנגדת לאידיאולוגיות 

בעת המודרנית תפסו את מקום האומה  924מכאניסטיות הנכפות על המציאות מן החוץ.

כמו המעמד, המפלגה והמדינה, שזיקת היחיד אליהן היא מצד  מכאניותהתחברויות אנושיות 

. היחסים במסגרות אלה מבוססים על נורמות וחוקים, "צמצום"והיא מבטאת יחס של  ה"הכרה"

האידיאולוגיות המודרניות השונות  925והמניע אותם הם אינטרסים, צרכים ותאוות השלטון.

 926מבקשות "לחדש את החיים על ידי סדרים חדשים" מבלי לחדש את האדם ובזה חולשתן.

צם החיים, כוח החיים, טעם החיים, אור החיים, דורשים לדבריו, "לא סדרי החיים, כי אם ע

באחת, גורדון סבר כי האידיאולוגיות השונות מבטאות היעדר של  927הרחבה, העמקה, העשרה".

יחס דתי ושל רעיון דתי אותו ראה גורדון בתור עיקר בתחייה הלאומית היהודית בפרט ובתחייה 

  928האנושי בכלל.

סוציאליסטית בה הוא ראה -חריפה כלפי האידיאולוגיה הציוניתגורדון הפנה ביקורת מיוחדת ו

שילוב בלתי אפשרי בין הלאומיות (הטובה כשלעצמה) ובין הסוציאליזם (הפסול כשלעצמו) שהינן 

"בין הלאומיות ובין הסוציאליות", קבע גורדון, "יש ניגוד  929אידיאולוגיות הסותרות זו את זו.

ציאליזם חסר את המומנט הקוסמי הקיים בלאומיות. הוא הסו 930יסודי, סתירה, שאין לישבה".

                                                             
 . ההדגשה במקור.1296שם, עמ'  923
 .52שפירא, אור החיים, עמ'  924
 .18-15ד, "מבוא", עמ' ראו: שבי 925
 .329גורדון, "חשבוננו עם עצמנו", כתבים, א, עמ'  926
 . 310גורדון, "הסופרים והעובדים", כתבים, א, עמ'  927
אליעזר שביד קשר בין השקפותיו של גורדון בענייני דת ובין התנגדותו לסוציאליזם וטען (בפשטנות מסוימת) כי  928

יזוג הציונות עם הסוציאליזם. בהיותו פועל הביע התנגדות זו גם הלכה למעשה", גורדון "בהיותו יהודי דתי התנגד למ
 .25שביד, לבירור רעיונו, עמ' 

 .148, עמ' היחיד, הנ"ל; 23שם, עמ'  929
 .236גורדון, "עבודתנו מעתה", כתבים, א עמ'  930
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אינו אלא צורת ביניים בין צורת הלאומיות הישנה, זו של ימי הילדות והנערות האנושית, ובין 

כך, גורדון חזה שהסוציאליזם  931צורת לאומיות חדשה לגמרי שתהיה "מושכלת וחיה כאחת".

לרוח החדשה ולמחשבה החדשה של יפנה את מקומו "ללאּומיות בצורה חדשה, מתאימה 

הסוציאליזם עומד על "הטכניקה והעשייה" וכמוהו כמכונה: הוא  קל להבנה ולשימוש,  932זמננו".

וניתן בנקל, לכאורה, לבאר את החיים לאורו. עניינו הוא תיקון הסדר החברתי ולשם כך הוא 

בהתעלמותו מן  עושה לעיקר את הגורמים החיצוניים, האובייקטיביים של החיים. אולם,

הגורמים הסובייקטיביים של החיים האנושיים גורם הסוציאליזם "לטשטוש הצורה של האדם". 

הלאומיות, לעומת זאת, "עומדת על החיים והיצירה" והינה מורכבת, ממש כפי שמורכבים 

החיים. היא עושה "לעיקר את האדם, את העצמות האישית והלאומית, את 'צלם האלהים' 

  933שבאדם".

"זיווג, שאינו  . זהולאומיותבינו ובין האך גרוע ממנו הזיווג  ,כשלעצמוגרוע כאמור, הסוציאליזם 

(היא  החיבור בין הסוציאליזם והציונות 934יכול לעלות יפה, בהיותו זיווג מין בשאינו מינו".

 טען גורדון, הוא חיבור שסופו בפירוד: הלאומיות היהודית)

ין הגוף והנפש, בין החומר והרוח.  מוסרים את החומר בזה רק מפרידים בין הדבקים, ב

שוב  –לרשותה של הלאומיות, זאת אומרת  –לרשותה של הסוציאליות ואת הרוח 

  935חומר ריק. –רוח ערטילאית, ומצד שני  –ממיתים את החיים, שוב, מצד אחד 

ת שהינה כך, גורדון ראה את חבריו החלוצים בתור קורבנות של האידיאולוגיה המרקסיסטי

הוא  936אידיאולוגיה מטריאליסטית העומדת בניגוד ליעוד היהודי האידיאליסטי שהיה נכון להם.

סבר שהאידיאל הסוציאליסטי מקובל כל כך בקרב העם היהודי דווקא בגלל היעדר חיים 

   937לאומיים יהודיים תקינים, כולל במובן הכלכלי.

ציאליסטית ושלל לחלוטין את האידיאולוגיה בכמה ממאמריו ביקר גורדון את האידיאולוגיה הסו

השקפת העולם הסוציאליסטית הינה אחת מתוצאותיו  938המרקסיסטית בגילויה הבולשביקי.

                                                             
 . 235שם, עמ'  931
 .237שם, עמ'  932
 .235שם, עמ'  933
 .218בים, א, עמ' גורדון, "לבירור עמדתנו", כת 934
 .223שם, עמ'  935
 .159שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  936
 .524גורדון, "מכתבים לגולה (מכתב שני)", כתבים, א, עמ'  937
לדברי גורדון הבולשביזם הוכיח כי  למרקס (יעל גורדון, "מחייו בארץ", עמ' כט). הקפיטלגורדון קרא בעיון את  938

למושג "הדיקטטורה של הפרולטריון": אין הפרולטריון דיקטטור כי אם אחד ממנהליו שעלה מתוכו  אין מציאות
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ה"חוויה". ככזה,  שבגינו התפתחה ה"הכרה" על חשבון הרבות של הכשל האפיסטמולוגי 

קר "היסוד המצמצם" הסוציאליזם טוען לקשר מכאני, ולא אורגאני, בין חברי הקיבוץ האנושי. עי

 חומריות או גופניות) אלא המכאניות :רדוןבסוציאליזם איננו המטריאליזם (בלשונו של גו

החיים המנותקים מן הטבע. מיסוד זה מתחייבים בהכרח "צורה מיכנית של המאפיינת את 

 939הקיבוץ האנושי ואופי ַצבי של האישיות הפרטית".

ם הקוסמיים וככזה הוא איננו הומני. הוא רואה עיקר הסוציאליזם נולד בעקבות הכריתות מהחיי

בהכרה המעמדית ולא בהכרה האישית ובכך הוא סותר "את עצם מהותו של היחיד, את 

האחריות והיצירה הבאות  940האישיות" ומביא לביטולה בתוך הקיבוץ האנושי הסתמי והמכני.

אולם, לאחריות ן הבהמה. רי גורדון, מותר האדם מלידי ביטוי בעבודתו של היחיד הן, לדב

 941וליצירה אין מקום בסוציאליזם העוסק בעיקר בזכויותיו ותפקידיו השונים של מעמד העובדים.

זאת ועוד, הסוציאליזם העומד "על המטריאליות ועל מלחמת המעמדות" אינו מזניח רק את 

הטכנית היחיד כי אם גם את האומה (אם הוא אינו מתעלם ממנה כליל) וזאת בגלל המחשבה 

  942שבו.

הוכחה לחולשתו של הסוציאליזם מצא גורדון במלחמת העולם הראשונה בה פועלי כל הארצות 

התאחדו בשנאתם אלה לאלה ובמלחמתם אלה באלה על בסיס לאומי. גורדון צפה כי ייעשו 

ניסיונות לחדש את הסוציאליזם מתוכו או על ידי זיווגו ללאומיות, ניסיונות שלדעתו יסתיימו 

הסוציאליזם על מונחיו השונים כגון: "מטריאליות, אידיאליות, גשמיות, רוחניות",   943ישלון.בכ

מונחים שאינם אלא חומר לחקירה שכלית או לדמיון המפליג בהזיותיו, נובע מליקוי בחיים וגורם 

 להמשך הליקוי ואף להעצמתו: 

                                                                                                                                                                               
בכוח אישיותו הגדולה. זאת ועוד, גורדון עמד על כך שבחוקיה של רוסיה הבולשביקית, לא פחות מאשר בחוקיה של 

גורדון, "לבירור רעיוננו מיסודו", רוסיה הצארית, מורגשים רוח הבירוקרטיה, השעבוד וטשטוש העצמיות של העובד (
). ומן הבחינה היהודית, גורדון הבחין בכך שהבולשביזם מתנגד ללאומיות היהודית, מחניק כל 189כתבים, ב, עמ' 

למרות זאת, גורדון מצא חיוב  ).429גילוי שלה ומחריב את היהדות ברוסיה (גורדון, "על האיחוד", כתבים, א, עמ' 
כוח, הופכת הפכה וולקנית לא רק את הסדר -תנועה המבטאת "שלילה גדולה, חיה, כבירת בבולשביזם מצד היותו

דרישה תקיפה להעמיד את הכל על העבודה, שיש בכל אופן יחס  –הקיים, כי אם גם את כל המסור והמקובל, ועם זה 
רתית ומדינית אלא גם קרוב בינה ובין הטבע". מקור כוחו הגדול של הבולשביזם, הוא בכך ששאיפתו איננה רק חב

לאומית: בבולשביזם מפכה רוחה "הרחבה והעמוקה" של הלאומיות הרוסית. יחד עם זאת, יש להדגיש כי גורדון לא 
סבר כי בבולשביזם נפתרה הסתירה שבין הסוציאליזם ובין הלאומיות, והוא החזיק בדעתו כי הסוציאליזם יפנה את 

 ).233-234בודתנו מעתה", כתבים, א, עמ' מקומו ללאומיות בצורה חדשה (גורדון, "ע
. ש. ה. ברגמן מנה חמש סיבות שהניעו את גורדון 186-185גורדון, "לבירור רעיוננו מיסודו", כתבים, ב, עמ'  939

לאומי ובאותם הזרמים בתוך ציבור הפועלים בארץ ישראל, ששאפו לשיתוף פעולה -"להילחם בסוציאליזם הבין
הישראלית והבינלאומית: א. הסוציאליזם מכני ולא אורגני; ב. הסוציאליזם מתעלם  הדוק" בין תנועת הפועלים

מהממד הקוסמי, היצירתי, של העבודה ומתרכז בשכר העבודה; ג. הסוציאליזם אדיש לגבי תוצר העבודה; ד. 
סדר הסוציאליזם מתבסס על מלחמת המעמדות במקום על המלחמה בפרזיטיות; ה. הסוציאליזם מתרכז בהפיכת ה

. על הסוציאליזם הארצישראלי והסוציאליזם 27-28החברתי ולא בחידוש האדם, ראו: ברגמן, גורדון, עמ' 
 . 225-246הבינלאומי, ראו: קולת, הציונות וישראל בראי ההיסטוריון, עמ' 

 .186עמ'  ,גורדון, "לבירור רעיוננו מיסודו", כתבים, ב 940
 .188שם, עמ'  941
 .236עמ'  ,", כתבים, אגורדון, "עבודתנו מעתה 942
 .218גורדון, "לבירור עמדתנו", כתבים, א, עמ'  943
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וף חי, וכן הוא בחיים בחיים אין חומר בלי רוח ואין רוח בלי חומר.  כן הוא בחיי כל ג

הקיבוציים של גוף קיבוצי חי, במידה שהוא חי ובריא.  זהו הקריטריון של החיים: כנגד 

אטום של חומר.   –טיפה של רוח, וכן להפך, כנגד כל טיפה של רוח  –כל אטום של חומר 

  944נטייה מזה לאחד הצדדים, לאיזה צד שהוא היא אנומליה, ליקוי החיים.

רדון מצא גם דבר חיובי בסוציאליזם שכן הוא הצליח להעביר את עבודת חינוך למרות הכל, גו

הציבור למען רעיון העתיד המתוקן "מספירת האמונות והדעות לספירת החיים, מעבודה שבלב 

לעבודה של חיים ממש". בזכות הסוציאליזם הפכה  –ושבמוח עם עבודה של הטפה בכתב ובעל פה 

 945חיים "לתנועה, לזרם כביר בעצם החיים".המחשבה המופשטת על תיקון ה

התנגדותו של גורדון לסוציאליזם הייתה גם מעשית, ובכך היא דומה לזו של ברנר. מצד האמת, 

ישראל אינה כלל וכלל ענף תנועת העבודה -טען גורדון, הרי "תנועת העבודה בארץ

לב את ועם זאת, הנטייה החזקה ששררה בציבור העובדים בארץ לש 946הסוציאלית".

ציונית עם האידיאולוגיה הסוציאליסטית, ולקשור בין תנועת הפועלים -האידיאולוגיה הלאומית

הביאה את גורדון לשוב ולפרוש את משנתו בדבר היחס  947בארץ ישראל לתנועת הפועלים הכללית,

 948שבין הסוציאליזם והלאומיות היהודית.

מים בריאים אין דבר זה אלא בגדר כאמור, הסוציאליזם מודה בחברה וכופר בלאום. ביחס לע

ובן העם המחזיק בהשקפה סוציאליסטית אינו נדרש לוותר בפועל על קנייניו  ,הלכה בלבד

ובו אדם המחזיק בהשקפת עולם  ,הלאומיים. שונה הדבר בעם ישראל, שאינו עם בריא ונורמלי

ומית המיוחדת לעם סוציאליסטית נדרש לוותר בפועל על קנייניו הלאומיים ולכפור בעצמות הלא

ה התחדשות נהתחייה הלאומית היהודית אינתנועת תחייה אחרת, תנועת יותר מכל  949היהודי.

חברתית גרידא, כזו שעניינה שינוי סדריה או רוחה של החברה, כי אם "דבר שביצירה". יותר מכל 

טבע התחדשות של קיבוץ אנושי, יהיה מי שיהיה, התחדשותו של העם היהודי, המנותק מן ה

                                                             
 .168-167ראו גם: גורדון, "אוניברסיטה עברית", כתבים, א, עמ'  .236גורדון, "עבודתנו מעתה", כתבים, א עמ'  944
 .394-393. ראו גם: שמיר, "יחיד וחברה", עמ' 220גורדון, "לבירור עמדתנו", כתבים, א, עמ'  945
 .412גורדון, "לחברי ברוח המנוצחים", כתבים, א, עמ'  946
"הנה גם הציונים הסוציאליסטים או 'פועלי ציון' שלנו באים ותורת אירופה בידם: לעצמם, לרוח ישראל החי  947

בקרבם, הם אינם מאמינים, כלומר אינם מאמינים, כי אפשר לברוא עולם שאינו על פי נוסח אירופה [...]  הסיסמה 
 .361ם היא: אנחנו צריכים להיות ככל העמים, ככל אדם", גורדון, "מכתב שלישי", כתבים, ב, עמ' שלה

קריאה ביקורתית בחוברת "הקריאה אל הסוציאליזם"  שקרא מסופר על גורדון שסבב בין החלוצים הצעירים תוך 948
. את כתבי לנדאואר 296שית, א, עמ' לגוסטב לנדאואר, לוז, "צעדינו הראשונים בארץ", ארז (עורך), ספר העליה השלי

. חלוצה בת לקבוצת 29הביא עמו גורדון מפראג לאחר שנחשף אל הגותו על ידי מרטין בובר, ברגמן, במשעול, עמ' 
"השומר הצעיר" ברחובות נזכרה: "רוב הציבור היה יוצאי רוסיה. הם נשאו בלבם שאיפה לשויון, לחופש, וראו ביסוד 

ויים להתגשמות שאיפותיהם, ואילו חלק אחר ראה ברעיון זה סתירה לתורת א. ד. גורדון על הסוציאליזם הבונה סיכ
 .708עמי, "בפרדסי רחובות", ארז (עורך), ספר העליה השלישית, ב, עמ' -עם אדם'", בת –'עם עובד 

 .248-246גורדון, "הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ'  949
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ומחיי הטבע, תוכל "לצאת אל הפועל רק על יסוד התחדשות האומה, על יסוד התחדשות 

המשפחתיות, האצולה מרוח החיים הקוסמיים, ולא על יסוד החברתיות המיכנית, הסוציאליות, 

  950הנטולה מכל חיים קוסמיים ומכל רוח קוסמית".

ה הלאומית. הוא דחה את גורדון, כאמור, מצא סתירה בין התורה הסוציאליסטית והתור

הראשונה וחייב את השנייה תוך שטען כי היא כוללת את כל הטוב הכלול בטעות בשם 

סוציאליזם. "אין לפנינו לאומיות וסוציאליות", טען גורדון, "יש לפנינו לאומיות, הכוללת הכול". 

די המתחדש בשם הסוציאליזם ילך מי שבכוונתו "לברוא חברה, קיבוץ מיכני", אולם העם היהו

שואף לדבר אחר, שואף לברוא את עצמו בתור "עם חי, אישיות קיבוצית, אדם קיבוצי".  וכאמור, 

גורדון לא זנח את דרישות הצדק הנכללות בתורה הסוציאליסטית אלא כלל אותן בתורת 

הוא שב והדגיש כי בהנגדת הלאומיות לסוציאליזם: "אין הכוונה  951הלאומיות המיוחדת לו.

ת האידיאל של צדק בחיים הכלכליים ובכל החיים הציבוריים, שהסוציאליות שואפת לשלול א

אליו", אלא משום הכרה ברורה כי אידיאל הצדק עשוי להתגשם אך ורק בצורת אומה ולא בצורת 

   952מעמד.

בסוציאליזם בכלל, ובכריכת המושגים סוציאליזם וצדק זה בזה בפרט, ראה גורדון דוגמה 

בהתאם לכך, הוא טען שהגאולה הסוציאליסטית אינה אלא  953ה ציבורית".מובהקת ל"היפנוז

נאמן לתפיסה האחדותית העומדת בבסיס הגותו, גורדון שאף לאחדות  954 גאולה על דרך ההיפנוז.

הרעיון בדבר תחיית ישראל וסירב להעמידו על שתי צורות: הסוציאליזם והלאומיות, וטען לטובת 

לתפיסה זו של גורדון קרא ברל כצנלסון "ציונות בלי  955האומה". "רעיון אחד מתוך עצם החיים:

 לואי":

א. ד. גורדון ראה במושג לאום את חזות הכל. דרש מאתנו שלא יהיו לנו אלוהים אחרים 

על פניו. בעצם קבלת המונח סוציאליזם ראה את מיעוט הדמות של הלאומיות. בלאומיות 

הציונות בלי לואי של א. ד. גורדון רה [...] גאולת האדם ותיקון החב גופה ראה את חזון

ישראל. שלילתו את הסוציאליזם -הפרתה והעמיקה את עולמם הרוחני של פועלי ארץ

הכילה תביעות סוציאליות חמורות ביותר, ביחסים שבין אדם לאדם. שום אדם לא תיעב 

                                                             
 .176-175ים, ב, עמ' גורדון, "לבירור רעיוננו מיסודו", כתב 950
 .216גורדון, "לבירור עמדתנו", כתבים, א, עמ'  951
 .264הגולה", כתבים, א, עמ' -התחייה בארצות-גורדון, "עבודת 952
 .197גורדון, "לבירור רעיוננו מיסודו", כתבים, ב, עמ'  953
 .566גורדון, "מטיולי בכבישים", כתבים, א, עמ'  954
 .224ם, א, עמ' גורדון, "לבירור עמדתנו", כתבי 955
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 כמוהו את משטר היחסים הבנוי על בצע, משטר זה שהוא היה קורא לו לא בנוסח

המקובל "קפיטליסטי", אלא בנוסחו שלו: "פרזיטי". שום אדם לא הציג ל"לאומיות" 

  956תביעות כל כך גדולות ביחסו של העם אל האדם וביחסים שבין עם ועם.

טען גורדון  957ישראל ולא לשמה באנו לעבוד ולחיות בעבודה",-"לא לשם הסוציאליות באנו לארץ

ועלים בארץ. ואכן, השלכה אחת לתפיסתו של גורדון עם שוך הפולמוס בדבר איחוד מפלגות הפ

את הסוציאליזם הייתה התנגדותו לאיחוד מפלגות הפועלים, תכנית בה היה הסוציאליזם, ולא 

הלאומיות, לעיקר בעבודת התחייה. לדברי גורדון הדבר המאחד בין העולים לארץ ישראל איננו 

 958ועליה יש להעמיד את עבודת התחייה.הסוציאליזם, שבשמו עלו אך מעטים, אלא הלאומיות, 

יסודות התחייה הלאומית לפי גורדון הם: "העבודה (בכל צורותיה), הלאמת הקרקע עם כל 

המתייחס לזה והעובדים או האדם שבעובד". לדבריו, מי שמודה בעיקרים אלה, יהיה פועל ויהיה 

הלאומיות ולא על  בורגני, נעשה שותף לתחייה הלאומית וזאת משום ש"אנחנו עומדים על

 959הסוציאליות".

כאמור, התנגדותו של גורדון לסוציאליזם הייתה עזה ועקבית. ועם זאת, בין מכיריו מקרב ציבור 

הפועלים התנהל פולמוס בזעיר אנפין בנוגע לשאלת יחסו לאידיאולוגיה חשובה זו. "מי לנו גדול 

מינולוגיה", כשלא הבין  מדוע גורדון תהה ברנר ברשימתו "על עסקי טר  960ויסודי מא. ד. גורדון",

 עוסק בדקדוקים טרמינולוגיים ומסרב להיקרא סוציאליסט:

ודי. ובאותה שעה יודעים כל תלמידיו  –הוא [גורדון] עוין, פשוט, את המלה "סוציאליזם" 

רוח", איננו -, העובד והכותב את מאמריו "מקוצרהוא[...] והוא עצמו יודע, שאם 

הגיעו בעצמכם: אדם קיצוני . אזי אין כלל סוציאליזם בעולם. סוציאליסט, אזי..

-העבודה וברכת-במשטמתו לפאראזיטיּות בכל צורה שהיא, אדם המטיל את חובת

העבודה, לנצחון החברותיות -אשה, אדם הדואג והמטיף לתרבות-העבודה על כל ילוד

אלא  –הטבעית באנושיות, אדם המנבא ודורש הלאמת הקרקע ומכשירי עבודתה 

מה הוא אינו רוצה לקרוא לכל זה "סוציאליזם", כי אם דוקא "נאציונליזם" -שמשום

                                                             
 .219כצנלסון, "ציונות בלי לואי", כתבים, ז, עמ'  956
 .418עמ'  ,א ,כתבים ,"לחברי ברוח המנוצחים" ,גורדון 957
דווקא משום שהמפלגה רחקה מסוציאליזם לשמו בין אם  "הפועל הצעיר"גורדון היה קרוב למפלגת  .412שם, עמ'  958

 425גורדון, "מתוך מועקה נפשית", כתבים, א, עמ'  ראו: סוציאליזם פוליטי ובין אם סוציאליזם יוצר,
 עם עלים בארץ ישראל להתאחד עם כללעל תנועת הפולדבריו,  .248גורדון, "עבודתנו מעתה", כתבים, א, עמ'  959

ולא עם הפרולטריון העולמי (גורדון, "על האיחוד", כתבים,  ,פוליטיק)-ישראל-הפוליטיקה הלאומית (כללעם ישראל ו
הסוציאליסטים בכל הארצות פוגעים באמצעים שונים ביהודי ארצם ואילו הבורגנים ועוד, לדברי גורדון, ). 428מ' א, ע

 ).430היהודיים בארצות השונות קרובים לפועלי ארץ ישראל יותר "מכל פרוליטריון זר שבעולם" (שם, עמ' 
 .1693ברנר, "ציונים [על עסקי טרמינולוגיה]", כתבים, ד, עמ'  960



230 
 

כי הלאומיות, הכל. -מינולוגי זה הוא רואה חזותולא עוד אלא שבהבדל טר(לאומיות). 

האורגאנית שלו -החיים הלאומית-אליבא דידיה, היא השקפת עולם אורגאנית, ובתורת

אליסטים העולמיים אך מיכניים הם, אצלם לא נאמר נאמר, כי לי הארץ, בעוד שהסוצי

 961כלום ושומר אורגאניותו ירחק מהם.

כמו ברנר, גם ברל כצנלסון סבר כי גורדון היה סוציאליסט במלוא מובן המילה, "מורד קנאי  

 962מעמד".-במשטר הסוציאלי הקיים",  וזאת על אף שמיאן "שידביקו עליו את התו של מלחמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . ההדגשה במקור.1694שם, עמ'  961
 .217כצנלסון, "גם בשחוק יכאב לב", כתבים, ט, עמ'  962
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 . ברנר וגורדון: חילון היהדות וחילון החיים2ק פר

פרק שני), מנהיגיה הרוחניים של תנועת העבודה העברית נדרשו לחולל מהפיכה  1כאמור (חלק 

בהבנת מקורות התרבות היהודית הדתית ולהפוך אותם לחיוניים למציאות היהודית החדשה בה 

מפלגתיות בתוך -גרות אידיאולוגיותהם חיו ואותה הם ניסו לעצב. ניסיונותיהם התמסדו במס

תנועת העבודה וניתן לחלקם לשלוש עמדות עיקריות: עמדה מהפכנית קיצונית שטענה למרד 

במקורות התרבות היהודית הדתית ולהתנתקות מהם תוך החלפתם בתכנים הומניסטים 

דתית וסוציאליסטים אוניברסאליים; עמדה מהפכנית שטענה למרד במקורות התרבות היהודית ה

עממית -תוך החלפתם  בתכנים שנמצאו בתוך המורשת ההיסטורית היהודית, בתרבות החילונית

רבנית; עמדה שטענה למהפכה ולהמשכיות גם יחד, ומצאה את -שהתקיימה לצד התרבות הדתית

החלופה למקורות התרבות היהודית הדתית בפרשנות חילונית שניתנה לאותם מקורות עצמם 

  963לאחר חילונם.

קיצונית, שייך ברנר, ואילו גורדון שייך לעמדה השלישית, הגורסת -מדה הראשונה, המהפכניתלע

 מהפכה והמשכיות גם יחד.

ובקריאתו "כוכבי היהדות  964ברנר חלם על תרבות עברית מודרנית המנותקת מן העבר היהודי,

להפנות את הוא ביקש מצעירי העם היהודי  965נא ירמו אתכם. עבר החלום,"-העתיקה הכבויה אל

מבטם מן העבר אל העתיד, ולהזין את עיניהם בספרות העברית המתחדשת ולא בספרות היהודית 

הישנה. האחרונה אינה אלא חלום השייך אל העבר, כוכב שכבה מזמן ורק שארית מאורו הקלוש 

ית' נחום, "ברנר לא הכריז על ניתוק 'שלשלת היוחסין הספרות-עדיין נתפסת בעין. לדברי דניאל בן

הישנה" כסופרים מודרניסטיים רבים בימיו". שלשלת זו כבר נותקה וברנר התייצב "בנקודת 

וכדי להבטיח את ההמשך  –כשהקרע עובר בליבו  –את החוליה השסועה  לרתך, כדי הניתוק

 966".מההתחלה –יוחסין' חדשה -העממי. ודווקא על ידי כך הוא פותח ב'שלשלת-הקיבוצי

ארון הספרים היהודי, אולם לרוב היה זה מתוך ביקורת שלילית נוקבת. ברנר אמנם שב ונזקק ל

טען ברנר הצעיר כי התלמוד "עזר לא מעט לנצחיות ישראל,  1898כך, למשל, כבר בשנת 

 967ללאומיותו, וכי רק בכוחו יכלו ישראל להישגב ולהתבצר מפני אויביהם הרבים והעצומים".

                                                             
 .156-155שביד, לקראת תרבות יהודית מודרנית, עמ'  963
 .193בשמים, עמ'  ביאל, לא 964
 .402ברנר, "רשמי שעה", כתבים, ג, עמ'  965
 .155נחום, רשות הזעקה, עמ' -בן 966
 .210, ביאליסטוק, אגרות, עמ' 89823.2.1ברנר לגרשון גינזבורג,  967
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מצא כי  968בר בעולם היהודי (או בכל דבר יהודי בעולם),ויחד עם זאת, ברנר, שגילה מומים בכל ד

אין באהבתו "הנוראה" לתלמוד בכדי למנוע ממנו לבקר את חיבור זה שמחבריו "היו אנשים ולא 

מפרשיו והפוסקים על ידו לאורך הדורות הוסיפו שאלים!" ולכן קיימים בו מומים, ו-בני

  969להשחיתו.

לאה "דברי אלוהים מתים", היה לדעתו של ברנר בכך עיקר הבעיה בספרות הרבנית, ספרות המ

ברנר ייחס חשיבות מיוחדת להערכה עצמית  970היא נעדרת הערכה עצמית וביקורת עצמית.ש

נכונה בהקשר הספרותי, כפי שהובע בהרחבה במאמרו הארוך "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", 

צירות שנכתבו על ידי מיטב סופרי "להכניס פנימה") י :גם בדרישתו לתרגם לעברית (בלשונוכמו 

"מי אמן  ,העולם, בהן יצירות שנכתבו על ידי סופרים גדולים שהיו ידועים בשנאת ישראל (שהרי

 971היהודים?").-ולא ישנא את עם

לדברי ביאליק, על אף ש"הספר והספרות נעשו בימינו חולין", הרי שהעוסק בספרות העברית צריך 

ברנר הפגין יחס מעין זה לספרות העברית החדשה בעוד  972ו.לגלות "יחס של קדושה" למלאכת

שנאמנותו לספרות העברית העתיקה ולשפתה לא נבעה מכך שהוא ייחס קדושה כלשהי לספרים 

שנכתבו בשפה זו במשך הדורות, וגם לא מתוך שותפות לדעות ולאמונות שהובעו בהם. להיפך, 

ה" אינו אלא "כלום" ואיננו מהווה "רכוש הוא סבר כי "הרוב המכריע של ספרות הרבנות והקבל

לדבריו, הסיבה שבגללה כותבים הסופרים העבריים בעברית  973לאומי, אלא משא שלא לצורך".

 הינה, בפשטות, כי הם אינם יכולים אחרת:

לנו אין כל צל של אמונה באלוהי 'ראשית חכמה' ו'של"ה' ואפילו לא באלוהי 'חובת 

ת"ק פרסה רחוקה ממנו דתם של אמוראי בבל ותנאי  הלבבות' ו'בחינת עולם'; מהלך

אך עברית אנו כותבים מפני  –ישראל ולא כל שכן דתם של הט"ז וה'באר היטב' -ארץ

שאין אנו יכולים לבלי לכתוב עברית, מפני שהניצוץ האלוהי אשר בתוכנו יוצא מאליו רק 

 974בשלהבת זו.

                                                             
 .11פרידמאן, ברנר, עמ'  968
 .211, ביאליסטוק, אגרות, עמ' 23.2.1898ברנר לגרשון גינזבורג,  969
 .1225ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ'  970
דועה, תגאל אותנו ברנר סבר ש"הכנסה זו, תסייע לנו להערכה עצמית אמיתית, זו תשחרר אותנו מהם במידה י 971

במובן ידוע ותעלה אותנו עליהם. כי אין דבר מעלה ומשחרר כהכרה הנכונה העצמית. האמנות בכלל יש שהיא 
 .1075משחררת מן הפגעים על ידי זה שהיא מבטאת אותם ומתעלה עליהם", ברנר, "יפת", כתבים, ד, עמ' 

 ביאליק, "הספר העברי", כתבים, עמ' קצו. 972
 .506הענין", כתבים, ג, עמ'  ברנר, "לברור 973
 .108-107ברנר, "דפים [מפנקסו של סופר עברי]", כתבים, ג, עמ'  974
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בר הדתי וההווה החילוני, "היהודים כך, למרות כל הקשיים שבהווה ולמרות המרחק שבין הע

הצעירים" רואים את עצמם כ"בני העברים הקדמונים" ומכירים ביחס הנפשי העמוק שבינם ובין 

ומכירים בכך שהשפה העברית: "החיתה והעשירה את הם, אלה ש"נתנו את העולם" בלבם, קודמי

יתנו ואחוזה לק מסוד הוחיינו, ח-היא מקור-היאנפשותינו, אשר שיור אין לנו מבלעדיה, אשר 

, לא כך, ברנר סבר כי השפה והמחשבה 975.החומה על נישאר אחרוניםוקשורה בכל עצמותנו [...] 

  976.שתיים כי אם אחת הן

 977לדברי דוד ביאל, ברנר "סבר שרק בעברית תוכל לצמוח תרבות יהודית חילונית אמיתית",

רונו הספרותי ששלט בו מתוך תודעת ולדברי אליעזר שביד, נאמנותו לשפה העברית "נבעה מכיש

כך או כך, ברור כי לגבי ברנר הכתיבה  978שליחות דומה לזו של נביא שדבר אלוהים מושל בו".

בעברית איננה עניין הנתון לבחירה אלא הכרח קיומי. אותו "ניצוץ אלוהי" הטמון באדם היהודי, 

וא לידי גילוי אך ורק על ידי השפה ניצוץ שיש להבינו כגרעין אישיותו של האדם היהודי, מסוגל לב

העברית העתיקה, שהניסיונות לחדשה נופחים בה רוח חיים ומעניקים לה חיוניות יתרה שאיננה 

עבר" נדמים ל"מיותרים" והינם בודדים בעולמם -אמנם, "סופרי שפת 979קיימת בשפות אחרות.

הסופרים קרא ברנר:  ובכל זאת, לחבריו 980הזקונים של המוהיקנים האחרונים",-כאותם "ילדי

לדברי אליעזר  981הקודש. אחרת אין אנו יכולים".-"עברים אנו, ידידי, ועברים נישאר. סופרי לשון

ודומה כי נכון לומר כי כשם שהיה הוא  982שביד ברנר היה "יהודי מתוך כורח פנימי וחיצוני",

עשוי להתבטא במהלך  יהודי, כך היה הוא סופר עברי: מתוך כורח פנימי וחיצוני. אמנם, כורח זה

                                                             
כתב ברל כצנלסון: "האבוקה  המעוררעל משפט אחרון  זה שהודפס במקור ב . ההדגשה במקור.109שם, עמ'  975

ו: 'אחרונים נהיה על על גדות התמזה בקריאת –לכאורה, נושא הכפירה הלאומית  –שהדליק יוסף חיים ברנר 
לתעב את העזובה הארצישראלית, לתעב את רפיון  –עשתה את שליחותה. קמה התעוררות של תיעוב  –החומה!' 

. לדברי חיים הזז, 12הרצון בתנועה הציונית", כצנלסון, "נס העליה השניה", חבס (עורכת), ספר העליה השניה, עמ' 
ר בתוכנה, "האירה את עיניו" של ברל כצנלסון והביאה אותו לכך , בעצם קיומה יותר מאשהמעוררחוברת זו של 

הנפש". לדבריו, "חוברת עברית" זו עשתה "מה שלא עשו כל המפלגות, כל הויכוחים -"שיעשה מחדש את חשבון
 . 379הסוערים וכל הלבטים והנפתולים כולם", הזז, משפט הגאולה, עמ' 

. והשוו לדברי ביאליק שסבר כי לעם ישראל הגולה, חסר הקרקע, 1109ברנר, "במקום הקדמה", כתבים, ד, עמ'  976
משמשת הלשון העברית בתור "קרקע עולם שלו, קרקע שאינה כלה ואינה נגזלת". הלשון, טען ביאליק, היא "רוח 

כרחו -שנתגבש ונתממש" ו"אדם מישראל, אפילו כפר בכל, מכיון שלשון עמו מושלת ברוחו ומקלחת בעורקיו, בעל
נתון בחיקו של אברהם אבינו. מדעת ושלא מדעת משתעבד הוא לשרה הנעלם של האומה ונכנע לצורות הוא 

מחשבותיה והרגשותיה, לפי שביחד עם הלשון מובלעת בבשרו ומוטבעת בעצמותיו תמצית חיי הרוח של הדורות 
 כלם", ביאליק, "על 'חכמת ישראל'", כתבים, עמ' רכב. 

 .198ביאל, לא בשמים, עמ'  977
אותה תודעה של נביא מיוחסת לברנר גם על ידי  .150שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  978

האמת" שנמשך אחר המון עם ישראל ותיאר נאמנה את חייהם, ראו: אסף, -מיכאל אסף שראה את ברנר בתור "חוזה
 .194"ברנר", צור (עורך), קהליתנו, עמ' 

לאומית פוריה במלוא המובן מבלי מסורות עתיקות נבחרות ושרשים עמוקים בנשמת  לדברי ברנר, "אין ספרות 979
). מתוך כך הוא 40האומה ורכוש לאומי רוחני שנצבר מן הדורות הקודמים" (ברנר, "רשמי שעה", כתבים, ג, עמ' 

על מנת "לקשור המעיט בחשיבותה של הספרות היידית וסבר כי אין די בכך שנכתבים ביידיש דברים יפים וחשובים 
). הוא סבר שהספרות היידית 41לדיאלקט הזה את כתרה של נשמת האומה, את העטרה שאינה הולמתה" (שם, עמ' 

המונית, אשר עבר אין לה, אשר ההווה  כולהמקורית, אשר -איננה "ספרות חיה", אלא "ספרות מקרית, ארעית, לא
 . ההדגשה במקור).49מ' שלה הוא רק לכאורה ודור יבוא אין לה בוודאי" (שם, ע

 .1363ברנר, "נקרולוג", כתבים, ד, עמ'  980
 .1390ברנר, "מאגרת", כתבים, ד, עמ'  981
 .150שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  982
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הנדמה לסותר את מהלכם הנגלה של החיים. לכך השיב ברנר כי על סופרי העברית להמשיך 

זוהי המסילה היחידה שלנו  –כן -פי-על-כן'. אף-פי-על-ביצירתם "למרות הכל! לא 'מפני', אלא 'אף

  983הטרגית". השאריתהנמצאה,  השאריתעכשיו, 

ות היהודית המסורתית וקבע כי על העם היהודי "לברוא כאמור, ברנר ביטל את ערכה של הספר

ספרות אחרת, חיה, אנושית, חפשית". ויחד עם זאת, ברנר שב והדגיש כי אין היצירה הספרותית 

כפרים  –יסודות חיים חדשים, העיקר הוא  –עיקר כי אם אמצעי ומסייע לעיקר, ו"העיקר הוא 

ות ברדיצ'בסקי, להיות "סתר שבגלוי", עליה תפקידה של הספרות, טען ברנר בעקב 984עבריים".

לדברי דוד ביאל, ברנר סבר ש"הספרות תוכל לשמש אך  985"לגלות מה שאחרים אינם רואים".

לדברי מוקי צור, ברנר "האמין שהספירה הדתית  986ורק בתפקיד הנחוץ של הביקורת העצמית".

לה להיות נושאת הבשורה שרויה בגלות בתוככי האמנות והספרות. אך הספרות עצמה אינה יכו

ידי ביטוי עצמת המחלה בה אנו שרויים". לפי זה, -החדשה, וכוחה רק לסלול את הדרך אליה על

"בכוח הספרות לנתץ את הדת כאידיאולוגיה המצדיקה  -תפקידה של הספרות הוא שלילי בעיקרו 

חות לבנין יסודות "היא יכולה לבטא את הריקנות והכיסופים ולעודד כו -גלות", אולם גם חיובי 

-ואכן, ברנר תיאר את הספרות כ"מורה 987מחודשים, שיביאו לצמיחת תרבות דתית אמיתית".

 988לשחיה" העשויה לסייע למי שנטרפה ספינתו להציל את עצמו ולהיחלץ מבין הגלים הזועפים.

פל הספרות מורה הלכות שחיה ואילו על הטובע לשחות בעצמו על מנת להינצל. כל עוד "העט לא נ

מן היד" יש תקווה, טען ברנר הסופר. הספרות העברית חיה והיא "מבקשת את הדרך. וההערכה 

                                                             
תפיסה דומה ביחס לשפה העברית  . ההדגשה במקור.177-176ברנר, "דפים מפנקס ספרותי", כתבים, ג, עמ'  983

, שטען שהספרות העברית לא באה לגבולין מעברעברית הביע יוחנן מהרשק, הסופר המאוכזב במחזה ולספרות ה
היא -העברים" משום שהיא-השוק". לדבריו, הספרות העברית נחוצה לכל "עברי מארץ-"בשביל למלאות איזה צורך

נר, הייתה הספרות העברית . דומה כי למהרשק, כמו לבר779"ביטויו של העברי בן הדור", ברנר, כתבים, א, עמ' 
במידת מה חלופה "לדת ולאידיאליזם ההומניסטי שבהם כפר", והיצירה בעברית הייתה לחוויה מטהרת, שביד, 

 .146נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ' 
רונית,  בתור ישנה בעייתיות בתפיסת הספרות, שהינה בעצמה יצירה עי .506ברנר, "לברור הענין", כתבים, ג, עמ'  984

שהסיבה לשטחיותו היא  אמצעי לגאולתו הממשית של העם. שהרי כיצד תוכל יצירה עירונית להעמיק את לבו של עם
 .1070, ברנר, "יפת", כתבים, ד, עמ' היעדר קרקע

 .862ברנר, "מיכה יוסף ברדיצ'בסקי [דברים אחדים על אישיותו הספרותית]", כתבים, ג, עמ'  985
 .197ם, עמ' ביאל, לא בשמי 986
 .65-64צור, ללא כתונת פסים, עמ'  987
. עוד על תפקיד הספרות העברית, במיוחד זו הנכתבת הארץ 1107ברנר, "משדה הספרות [מולדת]", כתבים, ד, עמ'  988

-569ישראלי ואביזרייהו", כתבים, ג, עמ' -ישראל ועוסקת בישוב היהודי המתחדש בארץ, ראו: ברנר, "הז'נר הארץ
; חבר, "שארית החזון"; קשת, המחתרת 179-223אמר חשוב זה ראו, למשל: גוברין, אובד עצות, עמ' . על מ578

. במקום 169-187על מאמר זה ועל ספרות העלייה השנייה בכלל, ראו: הולצמן, אהבות ציון, עמ'  .45-51הנפשית, עמ' 
חיים שישנם בה אליבא דאמת. עיתוני אחר טען ברנר כי הכתיבה הרבה על המתרחש בארץ איננה תואמת את מיעוט ה

הארץ מרבים ב"נאומים ונאומים על כל ספק נטיעה!" (ברנר, "גם אלה אנחות סופר [מפנקס בלה]", כתבים, ג, עמ' 
עד כמה אנו נחפזים בעשיית  היסטוריה, עד כמה ) והדבר, כפי שהתבטא בקובץ "יזכור", ממחיש ו"מציין, 816-817

הכל נעשה אצלנו בידים, יצירה פבריקאית..." (שם,  -הדורות...-שנקדשים רק בהמשךאנו נמהרים לקדש דברים, 
 . ההדגשה במקור).818עמ' 
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הנר לרגליה". תעודתה היא שלילת העבר לשם ההווה והעתיד בהם יוכל העם היהודי  –האמיתית 

 989"להתעלות ולהתחיל הכל מחדש".

 990חריו כופרים רבים.נדמה כי ברנר, בכתיבתו הבלטריסטית והפובליציסטית, ביקש להשאיר א

חילוניותו של ברנר התבטאה, בין היתר, ביחסו השלילי להלכה היהודית ובדחייתו את הרעיון 

לדברי דוד ביאל, ביקורת ההלכה של ברנר, כמו זו של . בדבר חידושה של ההלכה היהודית

ברדיצ'בסקי, נטועה באנרכיזם התופס את החוק בתור עול המכביד על רוח האדם ומעוגן 

אינדיבידואליזם שנלחם לשחרר את הפרט מעולה של המסורת הקיבוצית וגורלה, כמו גם ב

לדברי יותם חותם, בעניין  991בשאיפה להתנתקות מן העבר על מנת לחיות את חיי הווה במלואם.

זה היה ברנר קיצוני יותר מברדיצ'בסקי: "המשמעות של כפירה ביהדות במובן של חוק ההלכה 

ה תוקף. רוצה לומר כי ברנר קורא את משנתו של ברדיצ'בסקי בעומק מקבלת אצל ברנר משנ

כך, בין היתר, ברנר דחה "בנחישות את הרלוונטיות של כתבי הקודש  992פוליטי שלה".-התיאולוגי

לחיים המודרניים", ואף מצא, "מנקודת מבטו החילונית", שאין הבדל בין המקרא לברית 

ל ברנר את המקרא" היא "שסימנה את הגבול לדברי ביאל, "חומרת דחייתו ש 993החדשה.

ברנר העיד על עצמו כי הוא השתחרר מן ה"היפנוז"  994המרוחק ביותר של החילוניות היהודית".

של כ"ד ספרי התנ"ך, שבשבילו ספר הספרים אינו אלא ספר ככל הספרים, וכי ספרים רבים מן 

 995ך.הדורות האחרונים קרובים ללבו ועמוקים בעיניו יותר מן התנ"

ברנר הסכים עם ברדיצ'בסקי שסבר שמן הבחינה הביולוגית אין עם ישראל נופל מעמים אחרים 

-עם" הייתה הרוחניות המזויפת והיתרה ששתלו בו מנהיגיו-וכי מה שעשה את העם היהודי "ללא

כך, ברדיצ'בסקי סבר שתחיית העם "צריכה  996חכמיו, נטייה שהלכה וגברה עם התארכות הגלות.

, כלומר בשינוי פיה על הקערה הפיכתימית וחיצונית, ושאי אפשר לה אלא בכגון להיות פנ

ברנר הסכים עם "חשבונו של ברדיצ'בסקי, החשבון  997הערכים שהיו לנו ולחיינו לקו ולמשקולת".

החדש לגמרי, המהפך באמת את כל הקערה על פיה!". הוא סבר שהנסיבות ההיסטוריות לגלות 

                                                             
 .1296ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ'  989
) שקיווה, לדברי אוריאל דוידובסקי, להשאיר לנקודה מסביבוזאת בדומה לסופר והמחנך הצעיר יעקב אברמזון ( 990
 .418ריו השפעה בדמות תלמיד שיהיה "אפיקורס שאין לו תקנה", ברנר, כתבים, א, עמ' אח
 .195ביאל, לא בשמים, עמ'  991
 .183חותם, גנוסיס, עמ'  992
 .116ביאל, לא בשמים, עמ'  993
 .193שם, עמ'  994
ר כי "קהלת, ככל ספר . כך, למשל, טען ברנ483-482ברנר, "בעתונות ובספרות [על חזיון ה'שמד']", כתבים, ג, עמ'  995

 .1108כל ספר מוקשה", ברנר, "משדה הספרות [מולדת]", כתבים, ד, עמ' -ישן, הוא קודם
 .841ברנר, "מיכה יוסף ברדיצ'בסקי [דברים אחדים על אישיותו הספרותית]", כתבים, ג, עמ'  996
 . ההדגשה במקור.112ברדיצ'בסקי, "סתירה ובנין (הגיונות)", כתבים, ה, עמ'  997
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תן לשנותן על ידי רצון חזק שיתבטא במעשים של ממש. הפיכת הקערה אינן דבר שבהכרח וכי ני

ערכין במוסר היהודי, העדפת "המוסר העמוק הנובע משרשי החיים וחוקיהם -כוללת שינוי

הטמירים, היסודיים, המוסר של אנשי עבודה, המוסר של טהרה נפשית וריליגיוזיות מחרישה", 

  998המזג".-הצעקני, המוסר של חלשיעל פני "המוסר השכלי, הפרושי, הצבועי, 

בנוגע לחיים היהודיים בכלל, וליחס שבין היהדות לבין היהודים בפרט, טען ברדיצ'בסקי כי "לא 

בכל מהלך חיינו ומחשבותינו  עיקריים שינוייםנחוצים לנו,  שינוייםתיקונים נחוצים לנו! 

 999".להיהודיםביחס היהדות  ונפשותינו' ומרכז השינויים הללו, היסוד העיקרי והריאלי, הוא

באופן דומה, ניתן לומר כי ברנר סלד מתיקון העבר הדתי המקולקל וביקש שחרור גמור ממנו, 

כמו ניטשה וברדיצ'בסקי אחריו, אף ברנר דרש שינוי ערכין אולם שחרור שיאפשר התחלה חדשה. 

ה, ברנר טען כי כך, לדוגמ 1000מוסרי יהודי.-הומניסטי, או חברתי-בשמו של אתוס סוציאליסטי

ה'חדר' יכולים לעסוק אנשים שלא גמרו את חשבונותיהם עם הלימודים הדתיים  בתיקון"

והחינוך הדתי". אולם, ל"חברת המשכילים העברים החפשים", שברנר מונה עצמו בתוכה, אין די 

א שכן הלימוד המסורתי "אינו אל ,בתיקון הלימוד המסורתי על ידי שינויים שונים שיוכנסו בו

יש לזכור, טען ברנר, כי  1001ומקומנו לא יכירנו בו"." וה"'חדר" עצמו הינו "מוסד רע, בילוי עולם

עילוי שם, הוציא מקרבו ה"חדר" דורות רבים כשהם בלתי מוכשרים לחיים ומלבד עילוי פה 

אם העם  1003דתיים".-כך, לציבור החופשי בדעותיו דרושים בתי ספר "אנטי  1002הממשיים.

ים אין לו ברירה אלא "להתחיל הכל מבראשית" ולהחליף את ה"חדר" המסורתי היהודי חפץ חי

שפתנו -ספר יהודי חדש, חילוני", שתלמידיו יקבלו בו "חינוך מעשי, אנושי, עם ידיעת-ב"בית

במסגרת ממנה יצא התלמיד כשהוא "מפותח בגופו,  ,וידיעות במלאכות הבית והשדה". כל זאת

ע עבודה עם כל מה שנחוץ לאדם לדעת. ואף לאומיותו תהא טבועה שלם בנפשו, אוהב עבודה ויוד

ברגשותיו ובהכרתו, בשפתו ובמנהגיו, ולא יונקת מדרשות פאתיטיות על הברית הכרותה בינינו 

ובין אל עליון, ולא קשורה ב'ארבע כנפות' וברצועות של תפילין". את בית הספר העברי אין לבנות 

רעיון העבודה הוא  1004ודות אחרים: "אוויר, חופש ועבודה".על "יסוד החן הדתי" אלא על יס

                                                             
 .843-842ברנר, "מיכה יוסף ברדיצ'בסקי [דברים אחדים על אישיותו הספרותית]", כתבים, ג, עמ'  998
 . ההדגשה במקור.113-112ברדיצ'בסקי, "סתירה ובנין (הגיונות)", כתבים, ה, עמ'  999

 .313, עמ' 20-שביד, תולדות ההגות היהודית במאה ה 1000
 . ההדגשה במקור.1119-1118עמ' ברנר "מתוך הפנקס [על ה'חדר']", כתבים, ד,  1001
 .1726[פרובלימה]", כתבים, ד, עמ'  ברנר, "ציונים, ה 1002
 1163ברנר, "בעולמנו, ב", כתבים, ד, עמ'  1003
 ..1124-1121ברנר "מתוך הפנקס [על ה'חדר']", כתבים, ד, עמ'  1004
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"הרעיון העיקרי" של הסביבה החדשה המתפתחת בארץ ישראל ועליו יש לחנך את הנער 

 1005העברי.

המסורתי, אולם הוא, בניגוד לגורדון -במקומות שונים ביקר ברנר את תכניו של המוסר היהודי

לא סבר כי קיים מוסר לאומי הנובע מן  1006האמת,שראה את המוסר היהודי כעומד כולו על מושג 

 לדבריו:  הדת ומתבטא במקורותיה.

הרבה פסוקים יש ביהדות המקראית והרבה ממרות ביהדות התלמודית... ואני ובני גילי 

חונכנו על ברכי כל הפסוקים והממרות האלה הסותרים זה את זה, ולבסוף גדלו הם והיו 

ייתי... ה"מדרש" מילא איפוא כאן תפקיד קלוש עד למה שהם, ואנוכי נהייתי למה שנה

מאוד. ואם פלוני בן פלוני הוא אלטרואיסט קיצוני או אגואיסט תקיף, ואם הוא, למשל, 

שמא חושבים  –חיובי, שלילי, ארוטי, נזירי,  –יש לו יחס ידוע ומסויים לשאלת המין 

וגית, אלא בהוכחות פיסיול-אתם, כי היחסים האלה תלויים לא בעומק תכונתו הפסיכו

  1007המרובות ששמע ממורי היהדות או הנצרות, בשייכותו למוסר היהודי או הנוצרי?

כך, מן המקורות היהודיים אין להוציא תורת מוסר מגובשת ואף אם ניתן היה עשות זאת הרי 

פיסיולוגי. שכן, המוסר אותו מבקש ברנר -שאין בה על מנת להשפיע על היחיד על ייחודו הפסיכו

הוא, כאמור, "המוסר העמוק הנובע משורשי החיים וחוקיהם הטמירים היסודיים, המוסר של 

כך, למשל, ברנר התנגד לטענה  1008אנשי עבודה, המוסר של טהרה נפשית וריליגיוזיות מחרישה".

לפיה למוסר היהודי יתרון על פני מוסר העמים וכי על העם היהודי להיות "אור לגויים". לדבריו, 

ו אינה בשום אופן להראות גדולות במוסריות, כי אם לחזק את קיומנו על יסוד של "תעודתנ

 1009חיים ממשית".-בניית

 באופן כללי יותר, ברנר סבר כי כשם שאין מוסר יהודי מסוים כך אין יהדות ממין מסוים, אלא:

כל מעשי היהודים בתוך סביבתם ולתכלית קיומם זאת היא יהדות. העיקר הוא לבקש 

וסוף היהדות לבוא. אם יהיו יהודים, יעבדו את עבודתם ויחיו  –היהודים תחילה  בכל את

                                                             
 .1106ברנר, "משדה הספרות [מולדת]", כתבים, ד, עמ'  1005
 .175רית", כתבים, א, עמ' גורדון, "אוניברסיטה עב 1006
 .481-480]", כתבים, ג, עמ' 'שמד'נר, "בעתנות ובספרות [על חזיון הבר 1007
 .843ברנר, "מיכה יוסף ברדיצ'בסקי [דברים אחדים על אישיותו הספרותית]", כתבים, ג, עמ'  1008
 .1516ברנר, "מתוך הפנקס [א. ליסין]", כתבים, ד, עמ'  1009
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יהדות יקרא  –כבר תהיה ממילא איזו יהדות. אז כל מה שיהיה  –את חייהם העצמיים 

  1010לו.

", שהיה לדידו היהדותהשקפתו של ברנר בעניין זה קרובה לזו של ברדיצ'בסקי שכפר במושג "רוח 

לא, והודה במושג "רוח ישראל". לשיטתו, "'היהדות' כשהיא לעצמה, אינה "הפשטה כוזבת" ותו 

, היהודים לרוח רק, היהדותבעלת צבע מיוחד, בעלת צורה מיוחדת או תוכן מיוחד [...] לא לרוח 

ברנר סבר שכשם ש"היהדות" איננה מושג  1011בתור עם חי, היה הווה ומתהוה, עלינו לשים לבנו".

גם "המחשבה" או "הרעיון" איננה דבר חיצוני לאדם בכלל ולאדם  חיצוני לאדם היהודי, כך

היהודי בפרט. ולפיכך, היות יהודי איננו פועל יוצא של רעיון או מחשבה קודמים, איננו פועל יוצא 

אמונות ודעות מסוימות ניתן לאמץ ולנטוש ולא בהן תלויה  1012של מהות יהודית קודמת וסגורה.

או בנוסח אחר:  –החיים -החיים ורצון-יהודי רק מפני שיש בו צער יהדותו של אדם. "היהודי הוא

"אמונה ידועה   1013של בני עמו, שאתם הוא נמצא במקום". –החיים -החיים שהוא הוא צער-רצון

באידיאלים ידועים ובדעות ידועות" איננה הופכת אדם ליהודי, והיעדרה אינו הופך יהודי לסתם 

נו מי שחי בקרב עמו, חש עצמו אחראי לכלל היהודי ומדבר אדם. יהודי, שב ברנר והדגיש, הי

בשפתו. ברנר הכופר, השונא את התלמוד ובז להיסטוריה היהודית ראה את עצמו ואת חבריו 

בתור "יהודים במובן היותר טוב ונעלה של המלה" וזאת "כי אנחנו בעצמנו הננו היהדות בכל,  

 1014".היהודית האטמוספירה הננו בעצמנו אנחנו

רנר הודה, אמנם, כי "שורת הדין של הפסיכולוגיה ההמונית הקיבוצית היא לסבול ולא לעזוב ב

אבות. ביחוד באותם ימי הביניים, שהדת היתה, בפרט בשעות של אכסטאזה, בשעות יוצאות -דת

המארטירולוגיה", עם של -אולם, לדבריו, אין העם היהודי "עם 1015הרגיל, כמעט הכל".-מגדר

ההיסטוריה של העם היהודי איננה  היסטוריה של  1016וך גבורה וגדולה.מקדשי שמיים מת

השם כי אם היסטוריה של ציפייה לאפשרות של התבוללות" ושל מלחמה על זכויות. -"קידוש

החזקת היהודים בדתם בימי שלום לא רק שלא עלתה להם בהפסד כי אם נעשתה מתוך ציפייה 

, אגב, התנגד גורדון בהחלט וסבר כי ניתן לכך 1017לקבל את שכרם מידי שמיים בעולם הבא.

כמובן, הדתי הישר, שאינו  –ללמוד מן הדת דבר או שניים לגבי עמידה על עקרונות:  "אצל הדתי 

                                                             
 .1369ן קלמנסאן. היהדות והצעירים]", כתבים, ד, עמ' ברנר, "משדה הספרות [אלחנ 1010
 . ההדגשה במקור.36ברדיצ'בסקי, "לרוח היום (ב)", כתבים, ה, עמ'  1011
 .826ברנר, "מיכה יוסף ברדיצ'בסקי [דברים אחדים על אישיותו הספרותית]", כתבים, ג, עמ'  1012
 .831שם, עמ'  1013
 . ההדגשה במקור.751-750ברנר, "רשמי ספרות", כתבים, ג, עמ'  1014
 .1290ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ'  1015
 .1286שם, עמ'  1016
 .1289שם, עמ'  1017
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יש גבול לממשלה זו של 'החיים'. 'קשים מזונותיו של אדם', צריך לחיות, אבל עד גבול  –צבוע 

 או צלוב'" –'או יהודי  –הם. מכאן ואילך בוחר ב שהואהחיים,  אותםידוע, אבל הוא הכיר כוח 

 1018.[על פי שמות רבה מב, ט]

ועוד, לדברי ברנר אין לראות את הדת היהודית כדת שעמדה בטהרתה ונשמרה במקוריותה. 

אמונות ומושגים דתיים זרים נטמעו ביהדות שהושפעה מדתות העמים שמסביב, ולולא התנגדות 

במקום  1019היהודים מתבוללים והעם היהודי היה נכחד.הסביבה, לולא הגירושים והגטאות היו 

השם" וכי -אחר שב ברנר ועמד על דעתו כי ההיסטוריה היהודית "אינה יום ארוך אחד של קידוש

יש לבחון ולהבין אותה, בין היתר, לאור מצבו הכלכלי המיוחד של העם היהודי הגולה: בשעה של 

של שמד, היחידים שיכלו לנטוש את עמם עשו פריחה כלכלית הייתה ההתבוללות נפוצה, ובשעה 

 1020זאת בעוד שההמון נטבח בדרך המכונה "קידוש השם".

כאמור, ברנר סבר שעל מנת לשוב לתחייה על ידי עבודה בארץ ישראל, על העם היהודי לשנות את 

אופיו, להיות לאחר ולנטוש את היהדות. גורדון, לעומתו, סבר שרעיון תחיית החיים על ידי 

 דה בטבע:העבו

לא רק שאינו סותר את היהדות [...] אלא שהוא, על פי האמת, פרי רוחה של היהדות 

ת, במידה שהוא מעמיק ומרחיב את רוח עמיק ומרחיב את היהדוהאמיתית. הוא מ

באמת משיב לתחייה את היהדות, את רוח היהדות האדם, את מוסריותו של האדם. הוא 

עולם מיוחדת, כי -בעיקר לא במה שהיא השקפת. כוחה של היהדות הרי הוא האמיתית

אם במה שהיא יחס מיוחד של האדם לכל מה שאינו הוא עצמו וגם לעצמו [...]  יחס חדש 

 1021של האדם אל הטבע, אל האדם, אל עצמו.

גורדון הזדעזע ממאמרו של ברנר "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים" המבטל את היהדות ואת 

ליו בפומבי במאמר בשם "הערכת עצמנו" ובמכתב אישי שכתב ההיסטוריה היהודית, והגיב ע

לברנר וכנראה לא נשלח. במכתבו לברנר תהה גורדון במיוחד על שני עניינים העולים ממאמרו של 

                                                             
 . ההדגשה במקור.126גורדון, "מעט התבוננות", כתבים, א, עמ'  1018
 .1289ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ'  1019
לחיים הזז הינו ביטוי חריף במיוחד בסיפורת  הדרשההסיפור  .1580' ברנר, "משדה הספרות", כתבים, ד, עמ 1020

 העברית לתפיסת ההיסטוריה היהודית כהיסטוריה של "קידוש השם" תוך שלילתה.
 . ההדגשה במקור.175גורדון, "אוניברסיטה עברית", כתבים, א, עמ'  1021
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ברנר: על יחסו אל העם היהודי ועל יחסו אל הדת היהודית. ביחס לעם היהודי תלה גורדון את 

 ברנר ודורו, כתב גורדון, הינם: 1022רות שונים".ההבדל בינו ובין ברנר בכך שהם "בני דו

דור מתבטל, שאינו יודע לכבד את עצמו, שאינו יודע את ערך עצמותו המיוחדת, הטבעית, 

משום שאינו יודע לחיות את עצמו מתוך עצמותו הטבעית; שאינו יודע אופן אחר לכבד 

מוד מהם מה אחרים, את עצמותם של אחרים, את כוח החיים והיצירה של אחרים ולל

שיש ללמוד, אלא בהתבטלו בפניהם התבטלות גמורה, בבטלו את כל עצמותו, את כל כוח 

החיים והיצירה של עצמו; שאינו יודע אופן אחר לתקן את עצמו אלא בשאפו לברוא את 

  1023עצמו בריאה משונה בצלמם של אחרים.

 להבריאטל את עצמו. במקום דורו של ברנר, אם כן, הנו דור המתבטל בפני אחרים ועל ידי כך מב

את עצמו מחדש באופן שאינו אלא הכחדה  לברואאת עצמו על ידי תיקון פגמיו מבקש הדור 

עצמית. גורדון כלל עצמו בין יושבי "כסלון" ו"בטלון", עיירותיו של מנדלי מוכר ספרים אותן ראה 

. גורדון סירב ברנר כ"סמל השפלות" שליושביהן היהודים אין תקנה אלא בהפיכתם לאחרים

להוציא את עצמו מן הכלל היהודי, מאותו הטעם הטאוטולוגי, "מאותו הטעם הפשוט, כי הנני 

אחד מן הכלל, יהודי ככל היהודים". להיות לאחר, טען גורדון, אינו דבר מה התלוי בהחלטה 

תו רציונלית: אין הכסלוני או הבטלוני, כלומר היהודי, יכול להתכחש לעצמו, לפלוט את נשמ

לדבריו, מנדלי (וברנר  1024היהודית ולבלוע "נשמה אחרת, חדשה, אירופית על פי המלה האחרונה".

בעקבותיו) לא העמיק לראות את "הנשמה היהודית החיה, הקבורה חיים, המתרסקת והנחנקת 

תחת שכבת הקרח הנורא, את תהום הנשמה היהודית לא העמיק מעולם לראות יותר ממה שרואה 

 1025, שיש לו כשרון להסתכלות אמנותית".מושבעמשכיל יהודי 

הוא ראה את מאמרו של  1026גורדון לא הבין "מה חפץ ברנר בקטיגוריה שלו" על העם היהודי.

 1027ברנר בתור "ביטויה האחרון, היותר שלם והיותר ברור" של הרוח הזרה השולטת בנפש העם,

תר משחיללוהו סופרים וסבר כי ברנר, "משורר הצער", חילל את הצער הלאומי היהודי יו

                                                             
 .86גורדון, מכתב לי"ח ברנר, כתבים, ג, עמ'  1022
 .87שם, עמ'  1023
לדברי חיים הזז, העיירה היהודית הייתה מלאה בכוחות רוחניים גדולים וגורדון נמנה על "החולמים  , שם.שם 1024

וחוזי חזון גאולת ישראל" שיצאו מן העיירה ואשר "ביודעים ובלא יודעים שמרו עמם על אוירה של העיירה וקיימו 
פש, התלהבות וטהרה אידיאליסטית", הזז, נ-ישראל, אותו אקלים מופלא של מידות תרומיות, מסירות-כאן, בארץ

 .50משפט הגאולה, עמ' 
 .88גורדון, מכתב לי"ח ברנר, כתבים, ג, עמ'  1025
 .216גורדון, "הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ'  1026
 .212שם, עמ'  1027
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לדבריו, ממאמרו של ברנר ניתן ללמוד הרבה על מקור  1028אנטישמיים ידועים, בהם דוסטוייבסקי.

המבוכות הנפשיות של הדור, מבוכות הנובעות מסתירה שבתוך ההכרה או מסתירה בין מה 

 1029שבהכרה ומה שמתחת למפתן ההכרה, אולם לא ניתן ללמוד ממנו כיצד "להעריך את עצמנו".

במאמרו "הערכת עצמנו" ביקש גורדון לא להתווכח עם ברנר אלא "לברר את דרכו של ברנר ואת 

בניגוד לברנר שהעריך את העם  1030הדרך, שהוא מתנגד לה בהחלט ושאני אחד מן ההולכים בה".

היהודי על ידי השוואתו לעמים אחרים, גורדון, "היהודי הפשוט", ביקש להעריך את העם היהודי 

ועם זאת, ראה לנכון לציין כי ברנר התעלם ממצבו האובייקטיבי של  מו וביחס לעצמו,בפני עצ

העם ותלה בו אשמות שונות, כאילו גורלו, חייו וכוחו של העם היו תמיד ברשותו ורק התרשלותו 

גרמה למצבו הקשה. בניגוד לברנר, גורדון סבר כי אף עם אחר לא היה מתמודד טוב יותר עם תנאי 

 ימם התמודד העם היהודי הגולה. אמנם, טען גורדון:המציאות ע

אין אנחנו ואיננו יכולים להיות מה שהיינו צריכים והיינו יכולים להיות, אבל גם לאחרים  

בתוך כף  –לא נהיה ולא נוכל להיות.  לא טובים אנחנו מאחרים ולא גרועים מאחרים, 

  1031הקלע אנחנו ביד אותם האחרים.

 החיצוניתלא התעלם כלל מהשפעתה הקשה של הגלות על רוח העם. הגלות יש להדגיש כי גורדון 

ממנה אין "מקלט בטוח", אף לא בארץ ישראל. הגלות החיצונית  פנימיתהולידה בקרב העם גלות 

המיתה את כוח היצירה העצמית בעם ובזאת הפכה אותו לחסר יכולת להשתחרר ממנה. כך,  

כך, גורדון  1032ים רק לברוא לעצמנו גלות חדשה משלנו"."בכל מקום אשר נבוא שמה אנחנו מסוגל

שלל את החיים היהודיים בגולה בצורה חריפה לא פחות מברנר. אולם, בניגוד אליו, גורדון זיהה 

  1033את עצמו עם העם היהודי בגולה ולא תלה בעם את האשמה לגלותו.

היהודי. האחת, שימיה גורדון הבחין בין שתי שיטות ביחס לצורת התחדשותו הלאומית של העם 

כימי הגלות, שאחד העם הוא דברה המובהק בהווה, ושגורדון מחזיק בה בעצמו, "עומדת על 

בסיסה של עצמותנו הלאומית, כפי שהיא באה לידי גילוי בכל חיינו מתחילת בריאתה עד היום 

אורות והצללים הזה". שיטה זו מכירה בייחודו של עם ישראל, על אורותיו וצלליו. לדידה, גילויי ה

                                                             
סוף, -. גורדון כיוון בכך לדבריו של ברנר על עלילת הדם "שהרי אף העלילה הכי כוזבת הזאת, סוף239שם, עמ'  1028

 .1247אינה סיבה לשנאה אלא תוצאה מהשנאה", ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ' 
 .251גורדון, "הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ'  1029
 .218שם, עמ'  1030
 שם, שם. 1031
 .198גורדון, "הקונגרס", כתבים, א, עמ'  1032
 .571שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ'  1033
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מושפעים מן המציאות בה חי העם, וברור כי המציאות הגלותית החשיכה את אורותיו המיוחדים 

של העם והדביקה בו את נגע הפרזיטיות. כך, גורדון לא התעלם מנגעי העם אלא סבר כי ניתן 

להעלות להם ארוכה. הוא טען כי יש לחשפם על ידי הערכה אמיתית  על מנת לרפאם, בדרך 

"התשובה לארץ אבות ואל הטבע". השיטה השנייה, שימיה כימי ההשכלה ושדבריה המובהקים 

הם ברדיצ'בסקי וברנר, טוענת להערכה עצמית של העם היהודי מתוך השוואת אופיו לאופיים של 

עמי אירופה הנחשבים לעומדים "על המדרגה העליונה של התרבות האנושית". מהשוואה זו עולה 

וב לקוי מתחילת ברייתו", וכי עיקר צרתו של העם היא תרבותו היהודית התורנית. "כי אפינו העל

לפי שיטה זו, המראה את אפסותו של האופי היהודי, או היהדותי, על העם היהודי לשנות כליל 

 1034את אופיו ולהידמות לעמי אירופה.

תם זה לזה ברגיל, אמנם, זרמים מנוגדים, הנובעים שניהם מעצם החיים מעניקים בהתנגדו

אין מדובר בשני זרמים של  ,"תנועה וחיים לזרם הכללי" של החיים. אולם, בנידון דנן, טען גורדון

חיים אלא: "יש כאן מצד אחד עצמות לאומית ערטילאית, תהומית, נלחמת על קיומה באין כל 

מות הסתערות מבפנים על אותה עצ –נשק ומבקשת לבוא לידי גילוי באין כל דרך;  ומצד שני 

זרמים אלה  1035עלובה, בכוונה לשנותה שינוי מוחלט ולעשותה לאחרת, במקום לחדשה מתוכה".

אינם מתנגשים זה בזה תוך תנועה מתמדת קדימה. זרם אחד מאיים לאיין את השני ובאם הוא 

 יצליח בכך, חשש גורדון, תתאיין היהדות ויתאיין העם היהודי.

ונתו להתווכח עם ברנר, לא נמנע גורדון מלסתור כמה על אף שהצהיר בראשית המאמר כי אין בכו

מטענותיו החשובות. כך, למשל, גורדון תמה על קביעתו של ברנר כי אצל היהודים אין רליגיוזיות, 

כי "היהודים אינם עם רליגיוזי, כי אם אנשים המחזיקים בדת". קביעה כזו, הוא טען, מקורה 

יכולוגית עמוקה". הרי העם היהודי הוא שיצר את "בחוסר יחס נפשי עמוק" ו"בחוסר הבנה פס

  1036דתו לעצמו, וממנו קיבלו את דתם עמים רבים הנחשבים לפי ברנר לרליגיוזיים.

הרי שברנר, "מצד היותו סופר עברי הרגשתו הלאומית ביחס  ,וביחס לשאלת הלשון העברית

אינו יכול למצוא ביטוי שלם , מודה גם הוא, כי האמן היהודי לשון די חיה, די עמוקה ודי תקיפהל

לרוח יצירתו אלא בעברית". לגורדון היה ברור כי הסיבה לכך אינה מצד ה"הכרה" אלא מצד 

                                                             
אחד העם, "אשר הגן בכל תוקף על שלימותו של המומנט  .220-219גורדון, "הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ'  1034

כמו שהן יכולות וצריכות להיות, הועיל הרבה  –הלאומי בנפש היהודי, על כל תכונותינו הנפשיות כמו שהן, כלומר 
 .360כתב שלישי", כתבים, ב, עמ' יותר לשלימותו של היחיד ממי"ב [ברדיצ'בסקי]", גורדון, "מ

 .245גורדון, "הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ'  1035
 .244שם, עמ'  1036
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האמן, המשיך גורדון, יכול להמעיט בערכה של ספרות הקודש, כולל -הסופר 1037"ההרגשה החיה".

ר, שעליו המחנך מסוגו של ברנ-התנ"ך, ולהעדיף על פניה ספרות אחרת. שונה ממנו הסופר

ברנר חטא לתפקידו כסופר, טען  1038להתחשב בעצמותו של העם ממנו יצא ואותו הוא מחנך.

 גורדון:

תפקידו של הסופר הוא לא לעורר בקרב העם רגש של ביטול לעצמו, שהוא בבחינת כיבוי 

למען יבוא לקנות לו באיזה אופן,  –איך שהיא עצמותו  –המאורות, לא לבטל את עצמותו 

תמותה פשוט, עצמות אחרת חדשה, על פי המלה האחרונה, כי אם להפך, -לבן מושג-בלתי

לעורר בו קודם כל רגש של כבוד לעצמו, הכרת ערך עצמותו המיוחדת, ערך אמיתו 

המיוחדת.  למצוא ולהעלות בנשמת העם את אורו העצמי, המיוחד.  לאור הזה, ורק לאור 

נגעי העם וגם לגלותם לכל מראה עיני  הזה, יוכל גם לראות בבהירות היותר אפשרית את

העם.  ואז יגלה את הנגעים האמיתיים, שהחיים נפגעים בהם ונפגמים בהם, יגלה בשביל 

 1039לרפא, בשביל לעשות ניתוח.

אולם, ברדיצ'בסקי וברנר אינם מתחשבים בעצמותו של העם אלא משמשים שופר לתורות זרות 

תורתו של ניטשה העומדת על היחיד, והשלכותיה של זרה, בהן תורתו של  ניטשה. זאת ועוד, אף 

תורה זו, לא הובנה על ידם כראוי. לפי גורדון, "מהותו של היחיד הרי היא עצמותו", כאשר תוכן 

עיקר חייו של  את חייו ויצירת חייו הינם בירור יחס האמת המוחלטת שבינו ובין ההוויה כולה.

ן החוץ טובים במידה והם מסייעים לגילוי ועליית עצמותו וכך, השכלה ואידיאל ממהווה היחיד 

עצמותו של היחיד, ורעים במידה והם מטשטשים את עצמותו. לדברי גורדון, ניטשה פעל לפי אמת 

זו בהתקוממו נגד המוסר: אין מוסר אלא מוסר עבדים ו"לפיכך אין בכלל מוסר ולא צריך 

כך,  1040י בספירת הגבורה והשלטון.להיות", משום שכל היפה, הנעלה והעמוק ברוח האדם מצו

"ניצשה [כך במקור] קערה מצא בתוך נפשו, בתוך עצמותו המיוחדת, קערה גדולה ויפה, שלא 

יכלה לעמוד במחצה אחת עם יתר הקערות שבעולם הרוח:  מה עשה?  עמד והפך את כל הקערות 

                                                             
 .248שם, עמ'  1037
 .229שם, עמ'  1038
מעניין להביא כאן את דבריו של גרשון שופמן ביחס לתפקידם  .279-278גורדון, "מתוך קריאה", כתבים, א, עמ'  1039

ר הביע שופמן את כעסו על כך שיצירותיו של ברנר טורדות מנוחה וביקש של הסופרים בעולם המחולן. במכתב לברנ
ממנו יצירה "שתהא בבחינת 'מסלקת רעד'". הוא השווה בין האל ובין הסופר וכתב: "פחד ההוויה הוא שהוליד לפנים 

כשיו, את היוצר. וכמו בצל אלוהים לפנים צריך להתעורר חפץ לחסות בצל היוצר גם ע –את האלוהים, ועכשיו 
צחוקו [...] דמות דיוקנו של היוצר צריכה להיות אחרת, לגמרי אחרת", גוברין, -להילחץ אל אדרתו ולהתעודד בבת

 .502שופמן, ב, עמ' 
 .234-233גורדון, "הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ'  1040



244 
 

עולמו שלו היה  על פיהן והעמיד במקומן את קערתו הוא". לו היה מסתפק בהפיכה זו בתוככי

 1041ניטשה צודק, אולם הוא ביקש לכפות הפיכה זו על עולמותיהם של היחידים כולם ובזה טעה.

לעומת ניטשה שהפך את קערות כל העולם והעמיד את קערתו שלו, ניצב ברדיצ'בסקי, אותו 

 "היחיד משלנו":

לא יכלה אבל הנה בא יחיד משלנו, וגם הוא קערה מצא בתוך עצמותו המיוחדת, קערה ש

לעמוד במחיצה אחת עם קערתו של ניצשה, מה עשה היחיד שלנו?  עמד והפך את קערת 

עצמו על פיה והעמיד את קערת ניצשה במקומה!  יחיד הופך קערת עצמו ומעמיד קערת 

 1042אחרים במקומה!

מניטשה את  למד, לא סקי היחיד המובהק, המקורי והמורדגורדון תמה על כך שדווקא ברדיצ'ב 

. ברדיצ'בסקי שנעשה לאחר, שנעשה הוא עצמו פירוש תורתואת  קיבלאל היחיד אלא פשוט  דרכו

פיו ולהיות לאחר. בעשותו זאת ול"אני" של ניטשה, בא וקרא לעם היהודי לשנות גם הוא את א

  1043החריב ברדיצ'בסקי את עולמו, העומד ביסודו על היהדות היבנאית, "וזה סוד ה'קרע' שבלבו".

ן, זהו גם הלך הרוח והיחס הנפשי העומד בבסיס הערכת העם היהודי של ברנר. בשונה לדברי גורדו

מניטשה, וכתוצאה "משורש נשמתו היהודית", ברנר לא ראה את יתרון האסתטיקה על האתיקה 

אלא ביקש לאחדן. הוא טעה, אמנם, בזה ששכח כי עיקר החיים איננו היופי כי אם העומק, עומק 

אף הצער היהודי, המשיך גורדון, איננו יפה. הוא עמוק מן היופי ולכן איננו שאיננו יפה בהכרח. 

 1044מובן לכוהני היופי.

יחד עם זאת, ובהתאם להצהרתו, גורדון חתם את חלקו הפולמוסי של המאמר בהודאה כי 

ובהכרה כי אמצעים אלה לא  1045במחלוקת שבינו ובין ברנר אין מקום "לויכוחים ולהוכחות",

את הניגוד שבין הערכתם המנוגדת את העם היהודי, ניגוד הנובע משוני שברגש  יוכלו להמעיט

 ושביחס נפשי בקשר לתופעה הנידונה:

                                                             
 .236שם, עמ'  1041
 שם, שם. 1042
 .360-358כתב שלישי", כתבים, ב, עמ' שם, שם. עוד על ברדיצ'בסקי בעיני גורדון, ראו: גורדון, "מ 1043
 .240-239גורדון, "הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ'  1044
 .245שם, עמ'  1045
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ברור כי ההבדל שבינינו מונח לא בגבול דברים שבהכרה, שאפשר להוכיחם במופתים 

הגיוניים, כי אם בגבול דברים שבלב, בגבול דברים שבהרגשה, בגבול היחס הנפשי.  ברור, 

 1046י בדברים שכאלה, אין מקום להוכחות.כ

לפי גורדון, יחסו הנפשי של ברנר "והמוטיב המרכזי של מחשבתו" אל עניין זה הינו, בסופו של 

טוען יחד עם  ,דבר, אבסורד. ברנר, המתנגד להתבוללות ומבקש להציל את העם היהודי מכליה

, ובכך רק תורם לכליה זאת שאופיו של העם היהודי מקולקל מיסודו ועליו להיות לאחר

תוצאתו  1047ולהתבוללות. בעשותו זאת הוא דומה למי ששובר את החבית ומבקש לשמור את יינה.

ההגיונית של יחס מעין זה של ברנר, יחס הסותם את הגולל על העבר ומבטל את הקשר שבינו ובין 

כאמור, התנגד  העתיד, הינה לפי גורדון, ביטול היהדות בכלל ופנייה לעבר ההתבוללות. ברנר,

נאמן לתורת היחיד שלו,  1048נחרצות להתבוללות וגורדון עמד על חולשתו הלוגית של טיעונו.

 גורדון טען כי:

אם אנחנו נותנים כל כך הרבה על היהדות, צריך שיהיה ברור לנו, כי היהדות היא אחד 

ותו מיסודות האדם שבנו, אחד מיסודות ה'אני' של כל אחד מאתנו (כשם שבכלל לאומי

של אדם היא אחד מיסודות ה'אני' שלו, אלא שבן אומה חיה אינו מרגיש בזה), וכי כל 

אחד מאתנו, בבקשו תחייה לאומית, דואג קודם כל לשלמות האדם שבו, דואג עוד יותר 

ממיתו, ממית את העצמיות  –מאשר לשלמות האומה. אחד הוא ה'אני', וכל המחלקו 

את האדם שבו, תמה אני, אם מותר לו להישאר יהודי: שבו.  ומי שהיהודי שבו סותר את 

   1049.האדם אסור להקריב אפילו על מזבח האומה

לדברי גורדון, על אף שחי בין מתבוללים ברוסיה הוא לא ידע "את נפש המתבולל" עד שקרא את 

למרות שברנר עצמו מתנגד להתבוללות. המתבולל תמיד נדמה  , כאמור,דבריו של ברנר וזאת

ן כאדם שטחי במחשבה וברגש, למי שחי בסביבה זרה וחסר עצמות יהודית, לאדם מושחת לגורדו

אני מודה ומתוודה בפה שהתבוללותו הינה עניין שבתועלת. אולם, "אחרי קראי את ההרצאה, 

א הייתי אני מעריך כך בנפשי את עצמותנו הלאומית, שולל כך שלילה הגיונית ונפשית מלא, כי לו

ואת היהדות, כי עתה הייתי מתבולל לא פחות קיצוני ממה שאני עתה לאומי" כאחת את היהודי 

ומשום ש"לעצמות לאּומית כזאת,  ,וזאת "מתוך היאוש היותר נקי והאידיאליות היותר נקיה"

                                                             
 .242שם, עמ'  1046
 .221שם, עמ'  1047
 .232-231שם, עמ'  1048
 . ההדגשה במקור.366גורדון, "חשבוננו עם עצמנו", כתבים, א, עמ'  1049



246 
 

מדברי ברנר יש להסיק כי על היהודי כפרט, ועל העם  1050שאין בה כלום, אין תקנה עולמית".

ם, באופן מפתיע, לאחר השלילה הגדולה מסקנתו של ברנר על דבר יש להתבולל. אול ,היהודי ככלל

"המסקנה הזאת היא כל כך פתאומית, כל  ,הנלחשת בתקווה מתוך "כוסף החיים" ,מושבי פועלים

כך לא עקבית לא במובן ההגיוני ולא במובן הפסיכולוגי, עד שהיא נופלת על ראש הקורא ממש 

לדברי גורדון, "כוסף החיים" הנמצא  תגמר בכי טוב".כעין פתקה שנפלה מרקיע, כדי שההרצאה 

גם בקרב היסודות הבריאים שבעם, יסודות העשויים להבריא את העם כולו, הוא "ההכחשה 

 זאת ועוד, הוסיף גורדון:  1051הפסיכולוגית היותר נמרצה לכל 'הערכת עצמנו' של ברנר".

-רק הודות לאיזו אילו. ר נמרצה לכל 'הערכת עצמנו' שברנר בעצמו הוא ההכחשה היות

הוא יכול לחשוב כך על  –עקביות הגיונית ופסיכולוגית כאחת, -אי –עקביות מוצלחה, 

עצמותנו הלאומית ולהישאר יהודי רוצה בקיום האומה וסופר עברי, חובב את לשוננו 

 1052הלאּומית ואת ספרותנו, לפחות, החדשה.

צער, ראה את התחייה בתור "מהפכה לבסוף, בניגוד לברנר שביקש לבטל את היהודי, או למ

ביהדות של היהודי", גורדון סבר שהתחייה דורשת מהפכה לא ביהודי כי אם באדם: "כי לא יהודי 

  1053חדש בצורת אדם אירופי אנחנו מבקשים, כי אם אדם חדש בצורת יהודי אנחנו מבקשים".

בר ובהווה קשור, בין היתר, הפולמוס בין ברנר וגורדון בנוגע להערכתו הנכונה של העם היהודי בע

להבנתם ולהערכתם השונות את הגותו של ניטשה. בחוג המשכילים שהנהיג הלל צייטלין בהומל 

ובו השתתף ברנר הצעיר הונהגה קריאה בכתבי ניטשה כאשר, לדברי מנחם ברינקר, עניינה 

ושא הערכים המרכזי היה לא בניטשה ההוגה כי אם "בנביא מודרני שהייתה לו התגלות חדשה בנ

המטילה ספק בהתגלויות קודמות או אף מבטלת לגמרי את תוקפן. הזעזוע שב'מות האלוהים' 

ברנר, בבגרותו, בכתביו הפובליציסטיים  1054הוא שעמד במרכז עניינה של הקבוצה".

והבלטריסטיים, שב ונדרש מתוך ביקורת לכתביו של ניטשה. הוא הבחין בהבדל שבין הגותו של 

פנת ניטשה" שרווחה אז בקרב צעירים יהודים רבים, וגם בהבדל שבין הרקע ניטשה ובין "א

והמניעים שהובילו את ניטשה לביקורת הערכים שלו ובין אלה שהובילו סופרים והוגים יהודיים 

כך, ברנר הבין כי שינוי  1055בני הזמן, ביניהם ברדיצ'בסקי, להעריך ולבקר את החיים היהודיים.

                                                             
 .249גורדון, "הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ'  1050
 .250שם, עמ'  1051
 .251-250שם, עמ'  1052
 .365גורדון, "חשבוננו עם עצמנו", כתבים, א, עמ'  1053
 . 148ברינקר, "ניטשה והסופרים העבריים", עמ'  1054
 .151שם, עמ'  1055
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אתי עוד יותר מאשר למישור האתי ולכן התנגד ל"אפנת -למישור המטאהערכים של ניטשה שייך 

ניטשה" שהסתכמה, כדברי ברינקר, "בהערכה חדשה ומהפכנית של גוף ונפש, בשר ורוח, אסתטי 

כך, הדמויות  1056ואתי" או בהאדרת הכוח הפיזי והאסתטיקה על חשבון ערכים רוחניים ישנים.

וחמילין  בחורףבסיפורת הברנרית (למשל: בורסיף ב שניתן לשייכן ל"אפנת ניטשה" המתוארות

) הינן דמויות שליליות מינה וביה. בנוסף, ברנר טען כנגד הרואים את ברדיצ'בסקי וכשלון שכולב

  1057כ"תלמידו של ניטשה" וכמי ששאב ממנו את ביקורתו על החיים היהודיים.

סר העבדים' ומפסיכולוגיית לדברי מנחם ברינקר, ברנר "התרשם עמוקות מן הגנאלוגיה של 'מו

הפיצוי הרוחני הנפשי המונחת ביסודה", וסבר שאחד מגורמי הגלות היהודית הינו הרוחניות 

היתרה השלטת בעולם הערכים היהודי המעוות. רוחניות יתרה זו גרמה להתעלמות ממציאות 

רה זיקת קבע החיים העלובה בגטו וליצירת "מכניזם של פיצוי והונאה עצמית" שסופה בכך ש"נוצ

כך, למשל,  1058בין העליבות החברתית, הפוליטית והצבאית של היהודים לצדקנותם המוסרית".

טען יעקב אברמזון, הגיבור הברנרי של הסיפור, כי "צדוק צדק  לנקודה מסביבבסיפור 

צרתוסתרה [כך במקור]: נרפים אנו, נרפים, עצלים לחיות, עצלים להרחיב את החיים, להעלותם, 

ברנר, כמנדלי לפניו, לא גרס כי קיים ניגוד בין יופי ומוסר. בהתאם לכך  1059מיוצריהם". להיות

יפים, -בלתי ולפיכךנעשית הערכתו את העם היהודי: "נקלים ומגוחכים אנו מפני שאנו חלשים 

  1060מוסריים!".-גם בלתי ולפיכך

תנו") משום שסבר עוד טען ברינקר כי ברנר התנגד לתפיסת העם היהודי כעם סגולה ("אתה בחר

שמוסריותו של עם נבחנת "ביכולתו לדאוג לעצמו וליחידיו", מבחן בו נכשל העם היהודי כישלון 

חרוץ. בנוסף, מוסר דורש יכולת בחירה בין אלטרנטיבות שונות, אולם העם היהודי הכנוע והסביל, 

 1061מתחת לו".שאין בידו יכולת בחירה מעין זו, אינו נמצא "מעל מוסר העמים המקובל אלא 

                                                             
 .152שם, עמ'  1056
 .867ברנר, "מיכה יוסף ברדיצ'בסקי [דברים אחדים על אישיותו הספרותית]", כתבים, ג, עמ'  1057
 .153שה והסופרים העבריים", עמ' ברינקר, "ניט 1058
. לדברי אניטה שפירא, "הספר כה אמר זרטוסטרא, שהיה נפוץ ברוסית ותורגם לעברית 450ברנר, כתבים, א, עמ'  1059

בידי דוד פרישמן, היה נערץ ביותר על הצעירים שיצאו אל מחוץ לגדר התרבות הדתית. הוא נתן הסבר חילוני למהות 
 . 27ברנר, עמ' החיים ותכליתם", שפירא, 

 . ההדגשה במקור.1249ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ'  1060
. בהקשר זה מעניינת תגובתו של ברנר למאמר ברוח פציפיסטית 154ברינקר, "ניטשה והסופרים העבריים", עמ'  1061

הצבאיות שלנו -מטה ממנה. ואימאת נתן חפשי: "אדם כזה אינו מבין, שיש בחינה שהיא למעלה מצבאיות, ויש גם ל
עכשיו היא לא מעלה עליונה, כי אם דיוטה תחתונה שבתחתונות. אנו לא התרוממנו מעל לצבאיות, כי אם  עוד לא 

ודאי! היחטאו  –הגענו לזה". עוד הוסיף ברנר בלעג מר: "ודאי! אנו מתקדמים גדולים, לנו אין צבא ואין חטאים 
. בעניין היחס לכוח קיים דמיון בין 1639-1640עמ' רנר, "ציונים, ב", כתבים, ד, , במשי? הירשעו פרושים?"-אברכי

אין אנו  שאנחנוהשקפותיהם של ברנר ושל אחד העם שבזמן מלחמת העולם הראשונה כתב לש. בן ציון: "אמת הדבר 
ן זה, יבוא אשמים במפלת האדם ולא השתתפנו (בתור עם) בכל התועבות האלה. אבל, כשמבקש אני נחמה ברעיו

השטן וירעימני בשחוק אכזרי: שוטה שבעולם, מי שידיו אסורות אין חושבים לו לצדקה מה שאינו מתנפל על 
. ההדגשה במקור. בהקשר זה, על יחסם של ברנר וגורדון אל 145העם, עמ' -אחרים", מצוטט אצל: גליקסון, אחד

 .84-89זן, מתינות, עמ' ההתנדבות לגדוד העברי בשלהי מלחמת העולם הראשונה, ראו: ח
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) שטען כי "איננו רעים מכל לגבולין מעברדומה שבאופן זה יש להבין את דבריו של יוחנן מהרשק (

 1062דומן. אנחנו גם איננו מוכשרים להיות לרעים". –האנשים [... ] אנחנו איננו רעים, אנחנו 

הפנימי  לדברי ברינקר, הפניית העורף של ברנר למורשת היהדות אינה מנומקת "בשלילת התוכן

כך, מלחמתו של ברנר ביהדות ההיסטורית  1063של הערכים והאידיאלים היהודיים המסורתיים".

(בשונה מזו של ברדיצ'בסקי), טען ברינקר, "לא נועדה להרוס ערכים ואידיאלים יהודיים 

מקובלים למען ערכים ואידיאלים אחרים. פעולתו השלילית, הביקורתית של ברנר כרוכה בהפצת 

אלוגי', במובן הניטשיאני של מונח זה, כלפי אידיאלים אלה. לא תוקפם של האידיאלים חשד 'גני

התרבותיים של עם ישראל הוא המוטל במחשבת ברנר בספק, אלא תוקפן של הקונסטרוקציות 

 1064והאידיאולוגיות של 'רוח היהדות', 'תעודת ישראל בעמים' ו'המוסר הלאומי'".

ניטשה "את עצם ההעזה שבהטלת ספק רדיקלי בכל המקובלות לדברי ברינקר, גורדון העריץ אצל 

ובעיקר ברעיון הקדמה". גורדון, שעסק בשאלת העצמיות האותנטית של האומה ושל היחיד, סבר 

לדברי אליעזר שביד, הניגוד בין גורדון לניטשה  1065שזו השאלה המרכזית בהגותו של ניטשה.

-ית של ניטשה ובין השקפת עולמו היהודיתפגנ-מעוגן "בניגוד שבין השקפת עולמו החילונית

עליון אלא קיבוץ אנושי -אמונית" של גורדון. בניגוד לניטשה, גורדון לא סבר כי עתיד להופיע אדם

 1066אדם".-אידיאלי, דהיינו "עם

לדברי גורדון, מתוך שעצמותו של ניטשה עומדת על ספירת הגדולה והגבורה עמד הוא ו"שפך אור 

שיש מן היפה והנעלה והעמוק" בספירה זו. אולם, המשיך גורדון, "אין זה  חדש, אור גדול על מה

אומר, כי זאת היא האמת המוחלטת, אין זה אומר, כי הוא גילה את כל שרשי המוסר או כי אין 

שרשים למוסר כלל". כך, "עיקר כוחו של ניצשה [כך במקור] הוא לא במה שנתן תורה, כי אם 

ם מעלה "את עצמותו המיוחדת למעלת עצמות עליונה, אנושית, במה שהראה דוגמה", כיצד אד

קוסמית, באופן כי מתוך עצמותו המיוחדת הוא מאיר באור חדש אחד מן הצדדים של רוח האדם 

לדברי גורדון, "חשבון עולם כללי, לאומי וגם אנושי, אינו   1067בכלל ואולי של רוח החיים בכלל".

זגותם להרמוניה אחת עליונה". אולם, ניטשה,  "משנה אלא צירוף כל החשבונות הפרטיים והתמ

כל הערכין", לא עמד על כך: "את כל הערכין שינה, רק ערך אחד שכח לשנות:  את ערך כל 

                                                             
 .777ברנר, כתבים, א, עמ'  1062
 .178ברינקר, עד הסימטה הטבריינית, עמ'  1063
 .153-139. עוד על ניטשה בסיפורת הברנרית, ראו: שם, עמ' 179שם, עמ'  1064
 .150-149ברינקר, "ניטשה והסופרים העבריים", עמ'  1065
 אוטופיה הלאומית של גורדון".. ראו גם: אופז, "ה85-84שביד, לבירור רעיונו, עמ'  1066
 .235-234גורדון, "הערכת עצמנו", כתבים, ב, עמ'  1067
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הערכין". ניטשה, שהעלה את ערכו של היחיד למדרגה עליונה חטא ליחידים רבים בכך שניסה 

של ניטשה נעוצה בהיותו דוגמה לקביעת  לכפות עליהם את חשבונו, את חשבון היחיד שלו. גדולתו

האדם בעצמו את ערכיו העצמיים, וזאת שלא בהתאם ואף בניגוד להערכה הכללית השלטת. 

  1068בעניין זה, טען גורדון,  ניטשה "באמת גילה אור חדש בעולמו של האדם".

בערכים כך, כדברי מנחם ברינקר, גורדון ראה את הגותו של ניטשה בתור הגות אתית (שעניינה 

אתית (שעניינה במקורם ואפיונם של הערכים), -העשויים להנחות את החיים האנושיים) ולא מטא

אנושי כפיקציה", וטען כי "הרצון -היה שותף לראייתו של ניטשה את "המושג של מוסר כלל

 1069לעוצמה" בתורת ערך איננו הולם את עצמיות העם היהודי ועצמיות יחידיו.

                                                             
עוד מדבריו של גורדון על ניטשה, ראו למשל:  .305-304גורדון, "הלכות דעות ומלחמת דעות", כתבים, ב, עמ'  1068

 .345-348גורדון, "מכתב שלישי", כתבים, ב, עמ' 
  .150עמ'  ברינקר, "ניטשה והסופרים העבריים", 1069
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 רליגיוזית-לונית. גאולת אמת חי3פרק 

לאחר ששהה זמן מה במחיצת חלוצי העלייה השלישית, אליהם התוודע מתוך תערובת של פליאה 

ניסח גורדון את דבריו אלה על דבר הגאולה החילונית, גאולה העשויה לבוא  1070והתפלאות,

 במהרה אך גם עשויה להתמהמה: 

שכל אדם פרטי וכל עם כל עיקרה של הגאולה הוא גידולו של האדם עד לאותה המעלה, 

יהיה אדם, עצמי, חי ופועל ויוצר על פי חשבונו העצמי עם החיים והעולם ובהתאמה 

גמורה עם חיי האנושות וחיי העולם. כלום לא זה בעצם, ביסוד, בגרעין העיקרי, סוד 

המשיחיות, סוד כל הייעודים העליונים, הלאומיים והאנושיים, הגנוזים באגדותינו על 

 1071 ה האחרונה?דבר הגאול

אמת אחת יש בעולם, הגוזרת ואומרת: אין גאולה באה לעולם, אין חידוש לחיים ואין 

תיקון לאדם, אלא בחינוך עצמי, קוסמי, בהתחדשות האדם מתוך עצם העבודה לחידוש 

קוסמית, בקשר נפשי שבני אדם המבקשים התחדשות -החיים, ובאחווה אנושית

מן הכלל, לכל החי, לכל ההווה, וקודם כל לחברי מתקשרים בו לכל האדם, בלי יוצא 

   1072הקיבוץ העובד לחידוש החיים, לבני העם המתחדש.

הרי שהמושג  1073וכאמור, על אף שלכאורה אין בחילוניות גורם של גאולה אישית או קולקטיבית,

 מבחינה זו, ברנר וגורדון 1074"גאולה חילונית" נוכח במחשבה החילונית ונודעת לו חשיבות רבה.

איש בדרכו ועל פי הבנתו, למען -אינם יוצאי דופן. כהוגים אחרים בני הזמן פעלו אף הם, איש

היהודי ושאינו יהודי. כל זאת, מתוך המובנים  -תיקון העולם וגאולתו, ולמען תיקון העם והאדם 

 שהם ייחסו למושג הגאולה ומתוך התמודדותם עם השינויים החילוניים במובנו של המושג.

                                                             
גורדון שמח על כל אדם שעלה ארצה והצטרף לציבור הפועלים אך קבל על כך שלציבור זה לא התווספו כוחות  1070

חדשים מקרב בני הארץ. כך, למשל, נזכר ברל כצנלסון: "נזדמן לי כבר לספר כיצד היה א. ד. גורדון קובל על חוסר 
הנה אניות מביאות צעירים. קצתם נשארים, רובם  –לי היה אומר  –צמיחה חלוצית מתוך קרקע הישוב. 'ראה 

עוזבים. לא זהו הנורא. אך מדוע אין מתוסף אלינו שום אדם מתוך הישוב, מבני האכרים? האומנם אין הארץ מסוגלת 
לגדל חלוצים, ותמיד נצטרך להכניס אותם מן החוץ? האומנם על סלע צחיח אנו זורעים?'", כצנלסון, "ערעורים על 

 .288הקיים", כתבים, ז, עמ' המצב 
 .567גורדון, "מטיולי בכבישים", כתבים, א, עמ'  1071
 .584שם, עמ'  1072
 .16יצחקי, בראש גלוי, עמ'  1073
על הגאולה החילונית בהקשר הציוני, ראו למשל: אלמוג, "הגאולה ברטוריקה הציונית"; אבינרי, "הציונות  1074

 והמסורת הדתית היהודית".
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ברנר, העם היהודי הוא עם חולה ומזור ימצא לו רק בכוחו שלו: "הבו ונתחזק. אין משיח לדברי 

במאמר "מחוץ ומבית" דרש ברנר מחלקי  1075באו ונגבר חילים לחיות בלי משיח". –לישראל 

הגלות ולקבל עליהם -האומה המסוגלים לכך לחזור בתשובה: עליהם "לחזור בתשובה על כל פשעי

ציון" חדשה זו אינן נשואות לתיקון היהדות אלא ל"תיקון -י תנועת "חיבתהעבודה". עינ-תשובת

עבודה ממש בישוב יהודי, קטן או גדול, -אדם יהודים, אם מעט ואם הרבה, על ידי חיי-חיי בני

התשובה במובן ייחודי זה הינם מעטים והודה על האמת -ישראל". הוא הצר על כך שבעלי-בארץ

-לילה לאיש-ישראל על מנת לעבוד בה, אינו נעשה בן-ה, הבא לארץכי גם "היהודי החוזר בתשוב

-פועלינו כיום הנם אנשים חלושים ומוכשרים לעבודה לא-עבודה ממדרגה ראשונה ולגיבור. טובי

  1076מרובה".

לדברי גורדון, מצבו של העם היהודי הוא כמצבו של אדם העומד על פי תהום: "ישועתנו תבוא רק 

ת ענקית, כמעט ניסית, עד כי במובן זה אפשר לאמור ביחד עם המון העם, על ידי התאמצות רצוני

  1077כי ניגאל וניוושע תשועת עולמים רק בדרך נס".

כך, הדיאגנוזה של ברנר ושל גורדון לגבי מצבו ההווה של העם היהודי ומצב יחידיו שונה, אמנם, 

ות כפי שהינה. בדומה, גם מבחינת הבנת הגורמים שהביאוהו לכך, אך זהה מבחינת ראיית המציא

הפרוגנוזה שהציעו השניים שונה מבחינת ההתכוונות העומדת אחריה, אך זהה מבחינת המעשה 

 הנדרש.

דומה כי תורת העבודה המסועפת שנפרשה ופורשה במאמריו השונים של גורדון ניתנת לסיכום 

דרוש: "אנחנו לקינו בדבריו הבאים מהם עולה כי העבודה הינה מעשה הגאולה היהודי והעולמי ה

דברים אלה  1078כי לא באשמתנו באנו לידי כך), ובעבודה  נירפא". –בעבודה (אינני אומר: 'חטאנו' 

עבודה חטאנו, ובעבודה, -: "באיומכאן מכאןתואמים כמעט במדויק את דבריו של אובד עצות ב

ושוב,  1079ובשדה!". –ד בעבודת עצמנו, כל התיקון. בה נוכל להגאל. זוהי תקותנו היחידה [...] לעבו

זוהי הריבולוציה שלנו.  – פועלים-מושביהדברים תואמים את קריאתו המפורסמת של ברנר: "

כך, הן לפי גורדון והן לפי ברנר, המעשה הגואל מבחינת עם ישראל הוא   1080האחת והיחידה".

 העבודה העברית בארץ ישראל.

                                                             
 .487ספרות [על חזיון ה'שמד']", כתבים, ג, עמ' ברנר, "בעתונות וב 1075
 .1633-1632ברנר, "מחוץ ומבית", כתבים, ד, עמ'  1076
 .33גורדון, מכתב ליוסף אהרונוביץ, כתבים, ג, עמ'  1077
 .137גורדון, "העבודה", כתבים, א, עמ'  1078
  .1294ברנר, כתבים, ב, עמ'  1079
 . ההדגשה במקור.1296עמ'  ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, 1080
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צעי יחיד לגאולת הפרט והעם  תפיסתם המשותפת של ברנר וגורדון את העבודה בתורת אמ

. על פי גורדון, המחשבה אמתובתורת גאולה כשלעצמה, קשורה, לדעתי, לתפיסתם את מושג ה

גורדון התנגד לספקנות בתור  1081החילונית המודרנית מתאפיינת ב"מין דוגמטיות של ספקנות".

ד עם זאת שיטה מחשבתית. הוא הכיר בכך שבעולם המודרני האמת היא בדרך כלל יחסית ויח

 טען כי: 

יש אמת, הנחוצה לקיום כל העולם, המצווה ועומדת על פי כלל החיים, על פי כלל ההוויה, 

וזה סוד האמת המוחלטת, וזה סוד הציווי המוחלט. אולם היא תלויה לא במצבי 

העצבים, כי אם בכל החוויה, בנקודה המרכזית של חיי האינדיבידואום, בנקודה 

 1082החיים שבו. ההנדסית של התייצרות

העבודה, מבחינת היותה השתתפותו של האדם במעשה הבריאה, הייתה, לדידו של גורדון, אמת 

שתיהן  –מעין זו, אמת נצחית "הנחוצה לקיום כל העולם". בנקודה זו משיקה העבודה לדת 

מבטאות את אותה אמת אנושית המהווה את היסוד לקיום האדם והעולם. לדברי אליעזר שביד, 

אולם,   1083ון חתר לגאולה משיחית "דרך המעמקים החווייתיים שברנר הגדירם כמיסטיקה".גורד

לדידו של גורדון, היו המעמקים החווייתיים אותם הוא התאמץ לבטא מעמקים אנושיים, טבעיים 

 וזאת משום שגורדון הוא הוגה דעות אנתרופוצנטרי מובהק.ורחוקים ממיסטיקה 

דרך הייסורים שהיא מתווה והשלמה עם כך שדרך זו עלולה, ידיעת האמת לאמיתה, ההליכה ב

זו הייתה דרכו של ברנר: "זוהי הפריבילגיה שלנו: לדעת את האמת  –ואף עשויה, לגבות קרבן 

חיים, כמו -עולם ובין אורח-ברנר הבחין בין השקפת 1084אמת, תבוא מלכותך!".-ולהיצלב. אלוהי

 גם בין כמה סוגים של אמת:

ההשקפה -החיים. אמת-החיים ובין מעשי-לא היה ניגוד בין השקפת אצל ליליינבלום

פשוטו כמשמעו. מפני שאמיתו לא היתה מעולם אמת שמחוצה לו,  –היתה נר לרגליו 

אופיית. -הסביבה, ואף לא אמת שכלית בלבד, כי אם אמת שכלית-המֹודה, אמת-אמת

                                                             
 .101גורדון, מכתב למנחם ברקוביטש, כתבים, ג, עמ'  1081
החיים.  –"במלואה אין האמת אלא אחת לדברי גורדון,  .201גורדון, "הרהורים והגיונות", כתבים, ג, עמ'  1082

ם", גורדון, והחיים, כשאתה מנתח אותם, הרי אתה ממית אותם, ואז אתה עוסק בחכמת הניתוח ולא בחכמת החיי
 .352"מכתב שלישי", כתבים, ב, עמ' 

 .32שביד, תולדות פילוסופיית הדת היהודית, ד, עמ'  1083
 .1758ברנר, "לעניננו", כתבים, ד, עמ'  1084
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לא היה ליליינבלום מפני  חייו נבעה בעיקרה מתוך מהּותֹו, תכונתו, אופיו. הוא-השקפת

 1085שהחזיק בדעות אלו ואלו, אלא מפני שהיה ליליינבלום, לכן החזיק בדעות אלו.

 מושגובין  באמת דבקותואכן, בעז ערפלי שניתח את מושג ה"אמת" ביצירה הברנרית הבחין בין 

 . הדבקות באמת היא תכונה של היחיד, של הסובייקט. יש בה ממד מוסרי ולדבריעצמו האמת

ערפלי, "ניתן לייחס אותה לברנר עצמו, למספרים של סיפוריו, ולאחדים מגיבוריהם המרכזיים". 

לעומת זאת, האמת כשלעצמה הינה אובייקטיבית, אמפירית ורציונלית. לדברי ערפלי, בתפיסת 

העולם החילונית של ברנר מעמדה של האמת הוא "עיקר", כמעמדו של עיקר האמונה בתפיסת 

אבי שגיא  1086שלה היא שלילית".  ו חילונית מחייבת, ואילו "על פי תכניה והאפקטעולם דתית א

מצא אף הוא כי ברנר הנגיד בין כמה סוגים של אמת. זו לצד זו עומדות "אמת כקונבנציה חברתית 

ואמת רציונלית [...] שתיהן אמיתות חיצוניות לאדם, אין הן נובעות מעצמיותו ואין הן משקפות 

אופיית" שהינה אמת סובייקטיבית ה"חתומה וטבועה -ן עומדת "אמת שכליתאותה". לעומת

דומה כי לאותה אמת סוביקטיבית  1087בחותם החיים הקונקרטיים" ומסייעת לגילויו של ה"אני".

כיוון גורדון כשקרא לאדם היחיד, כמו גם לעם, להכיר נכונה את החיים תוך פנייה חסרת תיווך 

 לעצמיות:

יא ללמוד להכיר את החיים הכרה נכונה.  לראות אותם לא מבעד תעודתנו הראשונה ה

ביניים ומליץ.  -למסווה, אלא פנים אל פנים;  לשמוע את אשר ידברו החיים אלינו בלי איש

ולא עוד אלא שעלינו עוד ללמוד להקשיב בלי עזרת מתווך את הדברים העולים אלינו 

מה שחסר לנו נכלל במלה האחת:  מתוך מעמקי נשמתנו.  ואז נדע ידיעה ברורה כי כל

 1088חיים.

לדעתו של ברנר, לאחר שנשללו האידיאות והאידיאולוגיות התלושות מן המציאות בתלישות 

נותרת בפני האדם המבקש  -הן אינן מתארות אותה נכונה והן גם אינן עשויות לשנותה  -כפולה 

 -ינה אמפירית ורציונלית ה אמתאחר דרך בחיים אך ורק העבודה בתורת מעשה. העבודה בתורת 

יחיד ואומה  -האדם זקוק לעבודה על מנת להתקיים, והינה גם אמת בתורת סגולה מוסרית 

שאינם מתקיימים על עבודתם אינם מוסריים. בדומה, העבודה מבטאת אמת כקונבנציה חברתית 

אפשרות היא תואמת את דרך העולם מבחינת קיומם של יחידים בתורת חברה ו -ואמת רציונלית 

                                                             
 .1217ברנר, "אבי הפובליציסטיקה שלנו [על חיי מ.ל. ליליינבלום]", כתבים, ד, עמ'  1085
 .21ערפלי, מהתחלה, עמ'  1086
 .38י, עמ' שגיא, להיות יהוד 1087
 .544, כתבים, א, עמ' "מכתבים לגולה (מכתב רביעי)"גורדון,  1088
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קיומם הפיסי. העבודה מבטאת גם את האמת הסובייקטיבית של היחיד העובד, בכך שהיא 

 מעשה אנושי בעולם הארצי. –מעצבת ומגלה את עצמיותו. כך, מעשה הגאולה הוא מעשה חילוני 

נצחוננו לבוא. היש -סוף –חלוצים, קאפיטאלים ושלטון מסדר  –אם שלוש אלה יהיו לנו 

ב נשמות? ההיסטוריה שלנו עד כה אומרת: לא. ואולם מי יודע... בחיים בנו מוכשרים ליש

יש שהנמנעות נעשים לדבר שבהכרח... בכל אופן, גדול ועולמי הנסיון, זה נסיוננו 

 1089האחרון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .1786הגאולה]", כתבים, ד, עמ' -ברנר, "ציונים, שיירים [קרן 1089
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 צדיקים שפניהם אל האדם בעולם המחולן  : סוף דבר

רוח -אנשיגורדון כדמויותיהם של שני בסיכום חיבור זה עומדות לפנינו דמויותיהם של ברנר ו

מעשה יהודיים שחיו ופעלו בעידן חילוני במהותו שבו טרם הגיעו לסיומם המוחלט  -ואנשי

עידן זה היה  ,)1כדברי צ'רלס טיילור ופיטר ברגר (חלק ראשון פרק . תהליכים שונים של חילון

כי אם  נינתון ראשובבחינת וד היה זה עידן בו האמונה הדתית לא הייתה עחילוני במהותו משום ש

לבחירה הנתון עניין הניתן לבחירה. כך, באשר הבחירה בין הדתיות והחילוניות הינה עניין 

חופשית הרי שגם הבחירה בדת טבועה בחותמה של החילוניות, ואף הבוחרים בדת הינם, במובן 

ולכך נודעה חשיבות  ,חילוןמסוים, חילונים. עידן זה היה עידן בו נמשכו עדיין תהליכים שונים של 

מיוחדת בעולם היהודי אליו השתייכו ברנר וגורדון. הם, כיהודים רבים אחרים, חוו על בשרם את 

התמוטטות החיים היהודיים הדתיים. להם, דור אחרון לדתיות במובנה כנתון ראשוני, וראשון 

רעיונית וקיומית ראשונה לחילוניות במובנה הנזכר לעיל, שאלת החילון והחילוניות הייתה שאלה 

במעלה. ברנר וגורדון לא היו חילונים לכתחילה כי אם דתיים לכתחילה. לדידם, החילוניות הייתה 

 דבר שבבחירה ועניין שביצירה, והיוותה מהפכה בחייהם האישיים ובחיי הכלל שבתוכו הם חיו.

גורדון תפס אילו קריות, והחילון אצל ברנר היה כרוך באונטולוגיה ובאפיסטמולוגיה של פירוד ומ

את החילון בתור תוצאה של כשל אפיסטמולוגי העומד בניגוד לאונטולוגיה ולאפיסטמולוגיה של 

את האדם כמי שעומד מול "חידת החיים" או "סוד ההוויה" ראו האחדות בהן אחז. ברנר וגורדון 

ר בעזרת הטרנסצנדנטי ותוהה על פשר קיומו. לפי ברנר, הקיום האימננטי אינו יכול להיות מוסב

לית, ונותר חסר פשר. האפיסטמולוגיה של גורדון נו,  או בעזרת המטאפיזיקה הרציונ(האל) שאינ

הבחינה בין שני כוחות השגה: ה"הכרה" השכלית והאנליטית, וה"חוויה" האינטואיטיבית 

המעניק והמאחדת. ב"חוויה" טמונה הוודאות בדבר אחדות היש וקיומו של "שכל נעלם" (האל) 

פשר לקיום. התרבות המודרנית החילונית מבטאת את הפרת האיזון ביו כוחות אלה ואת העדפת 

 ה"הכרה" על פני ה"חוויה".

אין כל ספק שהחילוניות של ברנר והמוטיבים החילוניים שבחיי המחשבה והמעשה של גורדון 

יילור (חלק ראשון פרק אינם ניתנים להסברה במונחי התבונה והמדע בלבד. במונחיו של צ'רלס ט

), תמונת הזהות של "העצמי המודרני" שפיתחו ברנר וגורדון הייתה מורכבת ביותר. הן 1

) באו לידי ביטוי 1חיים (ליבמן, חלק ראשון פרק -אידיאולוגיה והן החילוניות כאורחהחילוניות כ

ן מבחינה איכותית בחייהם ובמחשבתם של ברנר וגורדון, וזאת באופן ייחודי לגבי כל אחד מהם, ה

 והן מבחינה כמותית.
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אמנם, ביחס לברנר וגורדון קשה לדבר על החילוניות כאידיאולוגיה שהרי, כפי שתואר לעיל 

), השניים התנגדו לאידיאולוגיות השונות מבחינה עקרונית ופרטנית, 1באריכות (חלק רביעי, פרק 

בע מן החיים עצמם ומחייה את החיים להלכה ולמעשה. שניהם סברו כי אין קיום לרעיון שאינו נו

עצמם. ועם זאת, ברנר היה לאחד האידיאולוגים החשובים של החילוניות היהודית המודרנית 

בנוסחה הקיומי, ודומה שהחילוניות הייתה לאחד ממרכיבי היסוד של זהותו (חלק שני; חלק 

ות ואף הבין את החילוניות ). גורדון, לעומתו, הכיר במובן האידיאולוגי של החילוני2רביעי פרק 

במונחים אידיאולוגים, כלומר כמבטאת "חיים של צמצום" המנותקים מן הטבע, חיים בהם 

ן הוא היותן ה"הכרה", בהיפרדה מן ה"חוויה", יוצרת שיטות משיטות שונות שהמשותף לכול

שי; כאידיאולוגיה (חלק שלי –ואת היחס הדתי לאדם ולעולם. באחת  סותרות את הרגש הדתי

 ). 2חלק רביעי פרק 

חיים השתקפה בחייהם של ברנר וגורדון בצורות שונות ומתוך התכוונות שונה. -החילוניות כאורח

ברנר נטש לחלוטין את עולם התורה והמצוות וחי את חייו כחילוני לכל דבר (חלק שני). גורדון, 

ם. מעשיו ופעולותיו בין לעומתו, שמר בחייו על אותה זהירות מעשית המאפיינת את החיים הדתיי

ובין אם לאו, נעשו מתוך התכוונות מיוחדת של מילוי חובת האדם  ערוך שולחןאם תאמו את ה

המצוות ות היהדות. הוא שמר על בעולמו בפני בוראו. גורדון היה רפורמטור ביחסו לתרי"ג מצו

ילוניותו. כמובן, ובכך, אולי יותר מכל, מתבטאת בפועל חהחיוביות  מצוותהוזנח את השליליות 

קיומן בפועל של המצוות נבע ישירות מעולמו הרוחני של גורדון, עולם בו הדת נתפסה, -קיומן ואי

יותר מכל, בתור יחס לאדם ולהוויה, עולם בו לדיבור המצווה של האל נודע מקום שולי יחסית. הן 

זהותו (חלק יסוד בה דתיות ולא החילוניות, היא שעמדבעיני עצמו והן בעיני הסובבים אותו, ה

 שלישי).

בנוסף, הם  1090ברנר וגורדון היו רחוקים מפוליטיקה וניתן להבחין בהיבט אנרכיסטי במחשבתם.

חיו בארץ ישראל שתחת שלטון העות'מנים והמנדט הבריטי, ארץ ישראל בה טרם נוצרו מוסדות 

יחסי דת ומדינה לא  יהודיים מבוססים ובעלי השפעה שנשאו גוון מדיני. כך, בעיות מובהקות של

העסיקו אותם כלל ועיקר (חלק ראשון). ועם זאת, השניים עסקו רבות בשאלת מקומה של הדת 

                                                             
לדברי ברל כצנלסון, ברנר וגורדון היו בין אלה ש"חרגו מן התחומים הצרים של הבורסה המפלגתית" ו"סייעו  1090

. ברנר, 124ראשונות", כצנלסון, "חבלי איחוד ושלבי איחוד", כתבים, ח, עמ' העבודה ה-לעיצוב דמותן של עליות
) לא 1696שמצא לנכון להעיד על עצמו כי הוא איננו חבר באף מפלגה (ברנר, "ציונים, ד [הטוב והרע]", כתבים, ד, עמ' 

הפוליטיקה", ברנר, הארץ ועבודה לקיום העממי. זהו העיקר. שוא -ייחס חשיבות רבה לפוליטיקה וקבע: "גאולת
. הוא סבר שהפוליטיקה והדיפלומטיה על צורותיהן השונות אינן סוללות 1587"משדה הספרות", כתבים, ד, עמ' 

דרכים ואינן יוצרות מכוחן שלהן אלא רק מגיבות מתוך סידור ואישור  למה שנוצר על ידי הכוחות הפועלים בתוך 
), וכי וההסתדרות המדינית אינה אלא 1627-1629כתבים, ד, עמ' ומתוך החיים הממשיים (ברנר, "מחוץ ומבית", 

. גורדון היה מקורב 1265ביטוי לכוחו ולכשרונו של העם, ברנר, "הערכת עצמנו בשלושת הכרכים", כתבים, ד, עמ' 
 למפלגת "הפועל הצעיר" אולם שמר על חירות מחשבתו והיה קנאי לעמידתו העצמאית. כדברי אליעזר שביד, "ביחסו

 .264לממסדים היה [גורדון] אנרכיסט עקבי וקיצוני", שביד, נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש, עמ' 
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במרחב הציבורי, ושניהם  והחזיקו בעמדה הרואה את הדת, ראשית לכל, כעניינו של הפרט. ברנר 

גורדון קיווה ), ואילו 2סלד וחשש מכל גילוי של דת במרחב הציבורי (חלק שני; חלק רביעי פרק 

שהמרחב הציבורי היהודי ההולך ונוצר בארץ ישראל יהיה כזה בו לדת ניתן מקום כזה או אחר, בו 

"רוח ישראל סבא" בלבוש "ישראל הנכד" תנשב כרוח רעננה שתחיה את הרבים (חלק שלישי; 

 ).2חלק רביעי פרק 

ר ואחרים (חלק ראשון פרק מבין השימושים השונים למונח חילון, כפי שפורטו על ידי לארי שיינ

), דומה כי הרלוונטיים ביותר לגבי הבעיות שהעסיקו את ברנר וגורדון היו אלה שעניינם 1

שקיעתה של הדת, הסרת הקסם מן העולם והמעבר מחברה דתית לחברה חילונית. אם להשתמש 

רדון היה ), ניתן לומר שמה שהעסיק את ברנר וגו1במונחים שטבע פיטר ברגר (חלק ראשון פרק 

ההיבט הסובייקטיבי של החילון בעוד שההיבט האובייקטיבי של החילון עניין אותם בקישורו 

להיבט הסובייקטיבי של החילון, או מוטב, מפרספקטיבה שעניינה העיקרי הוא  ההיבט  

 הסובייקטיבי של החילון.

טשנן (חלק  האוליביי ם של החילון, בניסוחו שלברנר וגורדון חיו בעולם בו האקזמפלרים העיקריי

), היוו מסגרת אובייקטיבית לחיים האנושיים ברוב חלקי העולם המערבי. 1ראשון פרק 

שבתוכו  הדיפרנציאציה, הרציונליזציה והארציות, היו למאפייני העולם בו חיו ברנר וגורדון, עולם

הפלורליזציה הם ניסו לעצב מציאות חיים יהודית חדשה. דומה כי להיבט אחד של החילון, הוא 

אותה עוברת הדת כתוצאה מתהליכים שונים, נודעה השפעה חשובה במיוחד על חייהם של ברנר 

וגורדון, כמו על חייהם של אחרים. הפלורליזם כמבנה חברתי תואם את החילון התודעתי. חילון 

-התודעה הוא שהכריח את ברנר וגורדון לנסות ולגבש השקפת עולם יהודית, בקישורה לאורח

יים יהודי, בעולם בו הנתון והקבוע איבדו, כמעט לחלוטין, את משמעותם. במונחיו של טשנן, ח

אמונה היו ממאפייניה העיקריים -ירידה בפרקטיקה הדתית, קריסת השקפת העולם הדתית ואי

של  הסביבה היהודית אליה נחשפו ברנר וגורדון עם תהליך התבגרותם. מסביבה זו הם הושפעו 

 שו להשפיע.ועליה הם ביק

השניים, כאמור, הן בחיובם את החילוניות והן בהתנגדותם לחילוניות, ביטאו השקפת עולם 

שההיבט הרציונלי של החילון כמעט ואיננו קיים בה. ברנר הדגיש את "כוסף החיים" שמעל 

להיגיון כמתווה את המשך הקיום האנושי בעולם מפורד (חלק שני; חלק רביעי). גורדון, לעומתו, 

מצא הכרח בחידוש היחס הדתי בעולם אחדותי על מנת להתגבר על מצוקת החילון 

 האפיסטמולוגי (חלק שלישי; חלק רביעי).
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ככלל, ניתן לומר שברנר וגורדון היו מסכימים דסקרפטיבית, אם לא נורמטיבית, עם רובה הגדול 

, שניהם חוו על החילון כפי שהתגבשה באמצע המאה העשרים, שנים לאחר מותם. שהרי תזתשל 

בשרם את התהליכים המתוארים על ידה ושניהם הגיבו לתהליכם אלה. ויחד עם זאת, כאמור 

), ברנר הביע דעה שהטרימה את הדיון המחקרי על דבר מיתוס החילון, 1(חלק רביעי פרק 

 ) וסבר כי גם בימים עברו הדת לא היוותה את עיקר החיים האנושיים.1(קזנובה, חלק ראשון פרק 

 תזתזאת ועוד, גורדון היה מתנגד כמובן לאופיו הדטרמיניסטי של תהליך החילון כפי שמתואר ב

), גורדון סבר כי לא רק שהדת איננה עתידה להיעלם מן העולם 1החילון. כזכור (חלק שלישי פרק 

אלא שזמנה עוד לא הגיע. הדת, לדבריו, עתידה לקחת חלק מרכזי בקיום האנושי בכלל ובקיום 

) היה 1החילון (ידגר, חלק ראשון פרק  תזתודי בפרט. כך, דומה כי הנרטיב ההיסטורי של היה

 סופג את עיקר הביקורת מצד ברנר וגורדון, אף כי מכיוונים שונים. 

החילון (הסוציולוגי, המדעי והפילוסופי) היו, כאמור, ברנר  תזתעם הנרטיבים האחרים של 

. כלומר, דומה כי הם היו סוברים כי נרטיבים אלה וגורדון מסכימים מבחינה דסקרפטיבית

מתארים נאמנה את החברה האנושית בת זמנם, אך היו חולקים על חלקים מסוימים בכל אחד מן 

 הנרטיבים הללו מן הבחינה הנורמטיבית.

החילון כחסרה בהקשר היהודי. תיאוריה זו, על  תזתאת  רואיםדומה כי ברנר וגורדון היו  בנוסף,

), התייחסה בעיקר לחילון כפי שזה התרחש בעולם 1תיה וחסרונותיה (חלק ראשון פרק יתרונו

החילון נידון בצורה שאינה תואמת את מצבו של  בתזתהנוצרי המערבי המודרני. הממד הלאומי 

העם היהודי מתחילת העת המודרנית ועד להקמת מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית (חלק 

 ). 2ראשון פרק 

) נכח בעולמם של ברנר וגורדון. ברנר קיבל 1או הטיעון, בדבר מות האל (חלק ראשון פרק  הרעיון,

את הרעיון, ניסח אותו מחדש, והיו לו השלכות שונות על עולמו המחשבתי והנפשי. עולמו של ברנר 

הוא עולם ללא אל, עולם מפורד ומסוכסך, ובעיקר לא מובן. על האדם החי בעולם ללא אל לחיות 

ייו מתוך עמדה קיומית הנטועה במציאות האימננטית (חלק שני). על האדם החי בעולם ללא את ח

אל, בעולם ללא דת, לחדול מלבקש אחר תחליפים לדת בדמות אידיאולוגיות שונות והשקפות 

). גורדון קיבל את הרעיון 1עולם שאינן נובעות מן הקיום האימננטי עצמו (חלק רביעי פרק 

ת. העולם בו הוא חי היה עולם בו מציאות האל איננה מורגשת והדת איבדה מבחינה דסקרפטיבי

מכוחה החיוני. אולם, הוא דחה את הרעיון מן הבחינה הנורמטיבית וטען כי מציאות זו איננה 

מבטאת אמת אונטולוגית כי אם נובעת מכשל אפיסטמולוגי. הטענה כי האל מת, כמו הטענה כי 
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. על ידי תיקון הכשל האפיסטמולוגי, שגויה של האל ושל הדתסה הדת מתה, נובעות שתיהן מתפי

כלומר על ידי השבת האיזון בין ה"הכרה" וה"חוויה", ישוב האל, בצורה המיוחדת הנודעת לו 

 ).1בהגותו של גורדון, ויתגלה בטבע ובאדם וזאת בכוחה של ה"חוויה" האנושית (חלק שלישי פרק 

 ת האל בבתי תפילה במנותק מן הטבעובכליא בדת המאובנתכי לומר כי גורדון מצא  ניתן, אולי,

 .בידי האדם קיים ממד של רצח האל

עיקריות בהתמודדות האנושית עם  ) ניתן להבחין בין שלוש עמדות 1כזכור (חלק ראשון פרק 

אובדן האל והדת בעולם המודרני, עמדות שבחלקן גובשו ונוסחו עוד בזמן שברנר וגורדון היו 

שאת חלקן הם הכירו. ברור כי ברנר וגורדון היו רחוקים מן העמדה המוצאת חלופה לדת בחיים, ו

 בניהיליזם ובאסקפיזם, וברור גם כי הם התנגדו למציאת חלופה לדת ברעיונות ובאידיאולוגיות

אולם לא עמוק דיו ואינו מבטא את חיי האדם על כל  ,, אמנם, אנושישל אלה הינו מקורם שונות.

ר גיבש ברנר וגורדון מצאו כי אין לבקש אחר תחליף לאל ולדת בעולם המחולן. ברנ כך,היקפם. 

נית ונאורה, הקשורה בקשר עבות ללאומיות היהודית של זמנו. גורדון עמדה קיומית חילונית, הומ

ם לרוח הזמן יביקש לחדש את היחס הדתי ולהשיב לעולם את האל ואת הדת בצורה חדשה שתתא

ת דתית בה ההומניזם מתבטא עמדה שגורדון גיבש קרובה להיות עמדה קיומיולצרכי המציאות. ה

  , הטבע והאל.מחדש של האדם םבקישור

החילוניות של ברנר והדתיות החילונית של גורדון ביטאו היטב את הצורך הקיומי של הפרט 

יין: היהודי והכלל היהודי להפנות את מבטם מן השמיים אל הארץ ולחיות, כדברי רחל בלובשט

 1091לא בעבים מעל". –"כאן על פני אדמה 

 לדברי מוקי צור:

בין הכופרים והמורדים שבין אנשי העליות הראשונות נשמר החיפוש אחר "צדיקי הדור". 

-בחיפוש זה התגלמה הכמיהה לעיצוב מציאות בה עורערו היסודות. ההזדהות עם אנשי

וקים והמורשת [...] גורדון מופת וההתבוננות בהליכותיהם החליפה את תחושת קבלת הח

הרוח. -"הזקן" נתפס בעיני בני תקופתו כאב המאחד את מהפכת העבודה עם רציפות חיי

 1092ברנר החריף והעמוק במבטאי הצעקה, היה לנושא סבלו של הדור.

                                                             
 רחל, שירת רחל, עמ' סב. 1091
 .45צור, ללא כתונת פסים, עמ'  1092
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ואכן, בעיני רבים גילמו ברנר וגורדון דמות מסוג חדש, דמות הצדיק החילוני שפניו אל האדם. 

 1093נושא בסבלותם.התייחס לברנר כהתייחס חסידים לרבם הסובל עימם ובגינם וברל כצנלסון ה

בשיחה עם צבי צמרת השווה יהודה יערי, איש העלייה השלישית, את גורדון לר' זוסיה מאניפולי 

ועוד, לדברי דן לאור,  1094ואת ברנר לר' נחמן מברסלב תוך שראה את עצמו כחסיד של גורדון.

המוסרית של ברנר. הוא אף אמר עליו שלולא הרחיק עצמו מן התורה "עגנון העריץ את גדולתו 

 1096שמואל דיין כינה את גורדון, "רבה של תנועת העבודה". 1095והמצוות היה נחשב לצדיק גמור".

דומה שלא בכדי נתפסו ברנר וגורדון בתור צדיקים. הצדיק בחסידות הוא החוט המקשר בין האל 

ריו של הצדיק (צדו הנסתר) מופנות כלפי האל ופניו (צדו ובין האדם הפשוט, וניתן לומר שאחו

הגלוי) מופנות כלפי האדם ומגלות לו מקצת מן הנסתר ממנו. בדומה לכך, מצד אחד רב הנסתר 

בדמויותיהם החידתיות של ברנר וגורדון שמעולם לא השתלבו, או יותר נכון, נטמעו בהמון. ומצד 

 אל היחיד ואל הציבור עימם חיו ופעלו ולמענם כתבו. –שני, הן ברנר והן גורדון פנו אל האדם 

אולם, האם תורתם האנושית של ברנר וגורדון רלוונטית גם לימינו אנו? האם דבריהם שנכתבו 

? האם 21-אה העדיין רלוונטיים בעשור השני למ 20-ברובם בשני העשורים הראשונים של המאה ה

מאורעות שינוי שנגרם בשל ( במאת השנים שחלפושל העם היהודי מצבו בחל שאין בשינוי העצום 

רתיות, כבירים כגון השואה, העצמאות המדינית וקיבוץ הגלויות, להם משמעויות היסטוריות, חב

בכדי לשים לאל כל ניסיון להפיק תועלת מן העיון בכתביהם של ברנר  )פסיכולוגיות ותיאולוגיות

למען עמם, הביעו את דעתם בשאלות הנוגעות ועוד, ברנר וגורדון חיו בתוך עמם ו 1097 וגורדון?

לכלל ועסקו בפועל בפתרון בעיות שהתעוררו בחיים הציבוריים. אולם, ברנר וגורדון היו אנשים 

יוצאי דופן, אנשים שהבדידות לא הייתה זרה להם, שהלך מחשבתם היה מקורי במידה לא מצויה 

כפי שצוין מספר פעמים בחיבור זה, א התקבלה על שומעיהם. זאת ועוד, ושפעמים רבות דעתם ל

את ברנר ואת גורדון העסיקה רבות בעיית היחיד. הן היחיד כשלעצמו והן היחיד בקישורו אל 

כלל. לאור דברים אלה, האם אין צד למחשבה כי הגותם של ברנר וגורדון הינה הגות אישית, 

 ם מהם בזמן, איננה רבה?אישית מדי, ומידת הרלוונטיות שלה לרבים, ויותר מכך לרבים הרחוקי

                                                             
 .285כצנלסון, "אל הפועלים היהודים באמריקה", כתבים, א, עמ'  1093
 .100צמרת, "גורדון וברנר", עמ'  1094
 .69יי עגנון, עמ' לאור, ח 1095
 .250דיין, כחולמים, עמ'  1096
ישראל, -שאלה דומה שנוסחה בצורת קביעה שאל הסופר חיים הזז: "רגילים היינו ללמד מן העליות על ארץ 1097

חרוד, בדמות א. ד. גורדון וברנר שכל מעשים שעשו לא עשו אלא לגבוה, -ישראל בדמות דגניה, עין-לראות את ארץ
שיו ורחוקים מא. ד. גורדון למאוד. חיינו הפכו ארציים. נשתנינו מעם למדינה. מדינה בעיקר. שונים הם הדברים עכ

 .51יותר מדינה מעם", הזז, משפט הגאולה, עמ' 



261 
 

 1098לדברי ברל כצנלסון היו ברנר וגורדון הוגים "עולמיים", כאלה החורגים ממקומם ומתקופתם.

גרשון ויילר הדגיש כי גורדון חיפש והורה  1099.חיים הזז טען כי בדברי ברנר יש "צורך לדורות"

פושטות צורה זו  בעיותיו של היחיד, דומה, הינן נצחיות: 1100דרך בעיקר לגאולתו של היחיד.

פולסקין שראה -ולובשות צורה אחרת אך זהות בתוכנן. יש אמת, אמנם, בדבריו של יעקב יערי

 יוצר כל קודם הוא מצוותיה לקיום ושהראשון, אמת תורתבתורתו של גורדון "תורת חיים, 

יש אמת, אמנם, גם בדבריו של דוד מלץ שסבר כי תורתו של גורדון "תורתו  1101".עצמו התורה

וגם בדבריו של יחיאל הלפרן כי דרכו של   1102היא, תורה אישית, לא יכלה להיות לנחלת הדור",

 ועם זאת, דומה כי נכונים דבריו של מרדכי 1103סגולה מעטים".-גורדון "היתה דרכם של יחידי

שקבע כי "הרבה מאורו" של גורדון "מובע בינינו ועוד יאירו בפרקי החיים הבאים  )קושניר( שניר

לדברי אליעזר שביד, על ידי חשיבה ביקורתית ניתן להפיק ממשנתו של גורדון  1104ו".לפנינ

 1105"הלכות המתאימות ליישום במציאות זמננו".

ואכן דומה כי בשנים האחרונות הולכת ומתגשמת נבואתו של עמוס עוז שכבר לפני כשלושה 

תחומי ום, בתוך עשורים צפה את ההתעניינות המחודשת בהגותו של גורדון לה אנו עדים כי

לדברי יאיר שלג, המסלול הרוחני בהתחדשות היהדות בימינו מתאפיין  1106.האקדמיה ומחוץ לה

שלג רואה  1107בהדגשת החוויה הרוחנית היהודית של היחיד ולא במעשה היהודי של הקהילה.

בלימוד הגותם של "מוריה הרוחניים של הציונות", בהם ברנר וגורדון, חלק מהתחדשות יהודית 

  1108רבותית רחבה ומגוונת.ת

                                                             
 .177כצנלסון, "עם הכרך הראשון [מבוא לכתבי משה בילינסון, מאמר שני: הבית והעולם]", כתבים, י, עמ'  1098
 .64הזז, משפט הגאולה, עמ'  1099
 .175יילר, תיאוקרטיה יהודית, עמ' ו 1100
 . ההדגשה במקור.348פולסקין, חולמים ולוחמים, א, עמ' -יערי 1101
.  דוד מלץ הושפע רבות מגורדון (ראו: זעירא, עף בכנפיים 175מלץ, "היחיד והתנועה", קושניר (עורך), גורדון, עמ'  1102

התבטאה בשאלות קיומיות שהעסיקו אותו  שבורות) ודומה כי השפעה זו עברה גם לבנו, רפי מלץ. השפעה זו
 ובתשובות שניתנו להן על ידו במכתביו שפורסמו, ראו: מלץ, ביקוד.

 .447הלפרן, המהפכה היהודית, ב, עמ'  1103
 .182קושניר, "א. ד. גורדון", קושניר (עורך), גורדון, עמ'  1104
ו גם: רמון, חיים חדשים, אחרית דבר; . על האקטואליות של גורדון היום, רא177שביד, לבירור רעיונו, עמ'  1105

 ; רוטנשטרייך, "האקטואליות של אהרן דוד גורדון לאחר הקמת המדינה".93-101חפשי, בלב ונפש, עמ' 
 .176-175עוז, באור התכלת העזה, עמ'  1106
 .109שלג, מעברי ישן ליהודי חדש, עמ'  1107
תרבות של עולם היהדות החילונית. עד לפני כעשור שלג הצביע על "השינוי החד בדמותו של גיבור ה .37שם, עמ'  1108

היה גיבור התרבות האולטימטיבי של תנועות הנוער הכחולות (שלוש התנועות הסוציאליות: המחנות העולים, הנוער 
העובד והלומד והשומר הצעיר) ושל כלל העוסקים ביהדות מפרספקטיבה חילונית יוסף חיים ברנר: הגיבור המריר, 

ב את עולם היהדות הישן והמנוון ומתייחס אליו בביטויים כמעט אנטישמיים. והנה בעשור האחרון המיואש, המתע
זרחה שמשו של גיבור תרבות שונה לחלוטין, חיים נחמן ביאליק: האיש שפרש מעולם הישיבות הדתי, אבל המשיך 

ידו לא כלוחם ביהדות הישנה לשורר עליו בגעגוע בשירים כמו 'המתמיד' ו'על סף בית המדרש', ואשר ראה את תפק
אלא כמכנס את נכסיה על בסיס מודרני (ספר האגדה), ובעיקר כבונה חלופה תרבותית הממזגת את הישן והחדש", 

 .165שם, עמ' 
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לדעתי, כתביהם של ברנר וגורדון עשויים לשמש יחידים כמקור להתחדשות יהודית, תרבותית או 

רוחנית, אך לא את הרבים. בכך ששמותיהם של ברנר וגורדון מוכרים יחסית בקרב הציבור הרחב, 

אייה לחשיבותם כתביהם קלים יחסית להשגה, אין רששגורים על שפתי מורים ומחנכים, ובכך 

או למידת ההשפעה הממשית של רעיונותיהם. דומני כי עיסוק  ,האמיתית בעיני הציבור הרחב

בעתיד, אך ורק בין גם יערך וככל הנראה  ,בהווהבעבר ורציני במחשבתם של ברנר וגורדון נערך, 

וך קלות סיבות שונות. ראשית, לכתביהם של ברנר וגורדון אין לגשת מתמ , וזאתכותלי האקדמיה

ראש. אין הם קריאה לשעה ואין הם קריאה קלה. על מנת להבין את הגותם רבת הפנים, הענייה 

במקום אחד ועשירה במקום אחר, יש להידרש למכלול כתביהם ולא די בקריאת קטעים נבחרים, 

זעיר פה זעיר שם. שנית, לשונם של ברנר וגורדון רחוקה מהלשון השגורה כיום, הן מבחינת אוצר 

ליהם היא נשענת עשהמילים שהיא מכילה, הן מבחינת סגנונה והן מבחינת החומרים התרבותיים 

. כפי שאמר גרשום שלום, על מנת להבין את ברנר יש לדעת את לשון המקורות ואליהם היא מפנה

הדבר נכון גם לגבי גורדון. שלישית, הן ברנר והן גורדון, בחייהם ובמחשבתם, ו 1109על בוריה,

על  ושהשאיפה להשיגן ,שאינן ניתנות להשגה על ידי הציבור הרחב ישות מוסריות גבוהותרדהציגו 

 הפניית עורף ועזיבה. ,סופה להוליד אכזבה ותסכול ידי הציבור הרחב

דומה כי בחיבור זה, שבחן את החילון ואת החילוניות במחשבתם ובחייהם של ברנר וגורדון, אין 

כאן, דהיינו החילון והחילוניות  יפך, נראה כי בנושא שנבחןבכדי להקל על הקשיים הנזכרים. לה

והמעשה  המורכבות שבחיי המחשבה, הרגשלשיאה הגיעה  במחשבתם ובחייהם של ברנר וגורדון,

עולם המעשה, בין  . המתחים שבין היחיד והכלל, בין עולם הרעיונות וביןשל ברנר ושל גורדון

יתרה במאמציהם של ברנר ושל גורדון לתקן את בחדות  ניכרים ,בין האוניברסליוהייחוד היהודי 

 שלונות והצלחות. יחייהם הפרטיים בתוך חיי הכלל היהודי, וזאת תוך סתירות שונות, כ

 

 

 

 

 

                                                             
  .26שלום, דברים בגו, עמ'  1109
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 ביבליוגרפיה

 וא. ד. גורדון כתבי י. ח. ברנר

, ברדיצ'בסקי וברנר, אגרות = שלמה ברטונוב (עורך), מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ויוסף חיים ברנר

 .תרפ"א), בית דבורה ועמנואל, חולון תשמ"ד-חליפת אגרות (תרס"ז

ברנר, הכתבים היידיים = יצחק בקון (עורך), יוסף חיים ברנר, הכתבים היידיים, אוניברסיטת בן 

 .1985גוריון, באר שבע 

 "ץ.תר-ברנר, כל כתבי י. ח. ברנר = כל כתבי י. ח. ברנר, א. י. שטיבל ארץ ישראל, תל אביב תרפ"ד

ברנר, אגרות = כל כתבי י. ח. ברנר, כרך שלישי, מנחם פוזננסקי (עורך), הקיבוץ המאוחד, תל 

 תשכ"ז.-אביב תשט"ו

-ברנר, כתבים = י. ח. ברנר, כתבים, מנחם דורמן (עורך), הקיבוץ המאוחד, תל אביב תשל"ח

 תשמ"ה.

 .ט"תשל יםירושל, ב"תשל – ה"תרס ביבליוגרפיה: גורדון דוד אהרן, גורדון בית

 .1983 טבריה, ג"תשמ – ג"תשל ביבליוגרפיה: גורדון דוד אהרן, גורדון בית

, הפועל הצעיר, תל אביב תרפ"ה ד. גורדוןכתבי א. יוסף אהרונוביץ (עורך), גורדון, כתבי גורדון = 

 תרפ"ט. –

נית על יד גורדון, כתבים = ש. ה. ברגמן ואל. שוחט (עורכים), כתבי א. ד. גורדון, הספריה הציו

 תשי"ד. -הנהלת ההסתדרות הציונית, ירושלים תשי"א 

גורדון, מבחר כתבים = אליעזר שביד (עורך), א. ד. גורדון, מבחר כתבים, הספריה הציונית על יד 

 ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים תשמ"ג.

תרדיון בהשתתפות א.  גורדון, קיצור כתבי גורדון = קיצור כתבי א. ד. גורדון, הוכן ונערך ע"י נ.

 שוחט, יו"ל מטעם חבר הקבוצות ואיגוד גורדוניה, ע"י א. י. שטיבל, תל אביב תרצ"ו.
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 ספרים ומאמרים שנכתבו על י. ח. ברנר

 אבן, אמנות הסיפור = יוסף אבן, אמנות הסיפור של  י. ח. ברנר, מוסד ביאליק, ירושלים תשל"ז.

הערות  –ט, "מיניות ומרחב ב'בחורף' לי"ח ברנר אולמרט, "מיניות ומרחב" = דנה אולמר

אחדות", בתוך: חנן חבר (עורך), רגע של הולדת: מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד 

 .387-401, עמ' 2007דן מירון, מוסד ביאליק, ירושלים 

-כותבאר, גם אהבתם, גם שנאתם = חיים באר, גם אהבתם, גם שנאתם: ביאליק, ברנר עגנון מער

 .1992יחסים, עם עובד, תל אביב 

 .2006ביילין, ברנר בלונדון = אשר ביילין, ברנר בלונדון, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 

 .1971נחום, רשות הזעקה: חזרה אל ברנר, פועלים, מרחביה -נחום, רשות הזעקה = דניאל בן-בן

הירצחו, אסטרולוג, הוד ל 80בן עזר, ברנר והערבים = אהוד בן עזר, ברנר והערבים: במלאת 

 .2001השרון 

-), אוניברסיטת בן1905-1907בקון, ברנר בלונדון = יצחק בקון, ברנר בלונדון: תקופת "המעורר" (

 . 1990גוריון, באר שבע 

בקון, ברנר הצעיר = יצחק בקון, ברנר הצעיר: חייו ויצירותיו של ברנר עד להופעת "המעורר" 

 .1975אביב בלונדון, הקיבוץ המאוחד, תל 

גוריון, באר -לשוניים, אוניברסיטת בן-בקון, ברנר וגנסין = יצחק בקון, ברנר וגנסין כסופרים דו

 .1986שבע 

בקון, "מבוא" = יצחק בקון, "מבוא (ברנר המספר בעיני הביקורת)", בתוך: יצחק בקון (עורך), י. 

 .7-36, עמ' 1972 ח. ברנר:  מבחר מאמרים על יצירתו הספרותית, עם עובד, תל אביב

יוסף, "מה קיבל יוסף חיים ברנר מהלל צייטלין?", בתוך: -יוסף, "ברנר וצייטלין" = חמוטל בר-בר

אבנר הולצמן, גדעון כ"ץ ושלום רצבי (עורכים), מסביב לנקודה: מחקרים חדשים על מ"י 

 .175-186 . עמ'2008בסקי, י"ח ברנר וא"ד גורדון, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע ’ברדיצ

דבר", בתוך: י. ח. ברנר, שכול וכשלון, הקיבוץ -דבר" = מנחם ברינקר, "אחרית-ברינקר, "אחרית

 .247-252, עמ' 2006המאוחד, תל אביב 
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ברינקר, "ברנר" = מנחם ברינקר, "יוסף חיים ברנר", בתוך: זאב צחור (עורך), העלייה השנייה: 

 .104-114' , עמ1997אישים, יד יצחק בן צבי, ירושלים 

ברינקר, "ברנר כמבקר מבפנים של תנועת הפועלים" = מנחם ברינקר, "ברנר כמבקר מבפנים של 

תנועת הפועלים", בתוך: פנחס גינוסר (עורך), הספרות העברית ותנועת העבודה, אוניברסיטת בן 

 .45-53, עמ' 1989גוריון, באר שבע 

הסימטה הטבריינית: מאמר על סיפור  ברינקר, עד הסימטה הטבריינית = מנחם ברינקר, עד

 .1990ומחשבה ביצירת ברנר, עם עובד, תל אביב 

לאום, ארץ ודת בראי  –) 1909ברתנא, "ברנר" = אורציון ברתנא, "יוסף חיים ברנר: 'עצבים' (

העלייה השנייה של ברנר", בתוך: יוסי גולדשטיין (עורך), בין דת לאום וארץ: המאבק על הזהות 

שנתון בין תחומי, כרך א, אוניברסיטת אריאל,  –ת החדשה, מחקרים במדעי היהדות היהודית בע

 .283-292, עמ' 2014אריאל 

דרך, משרד הביטחון, תל אביב -עצות" ומורה-גוברין, אובד עצות = נורית גוברין, ברנר: "אובד

1991. 

תרע"ג), יד -(תרע"א גוברין, מאורע ברנר = נורית גוברין, מאורע ברנר: המאבק על חופש הביטוי

 .1985יצחק בן צבי, ירושלים 

 .1995התמיד לברנר, משרד הביטחון, תל אביב -גוברין, צריבה = נורית גוברין, צריבה: שירת

גולומב, מתק סתרים = יעקב גולומב, מתק סתרים: ברנר כאקזיסטנציאליסט עברי, כרמל, 

 .2015ירושלים 

יוסף גורני, "אין משיח לישראל; ולעבודה! (יחסו של י.  גורני, "אין משיח לישראל; ולעבודה!" =

ח. ברנר אל הסוציאליזם ותנועת העבודה)", בתוך: ישראל לוין (עורך), מחברות לחקר יצירתו 

 .19-45, עמ' 1977ופעלו של י. ח. ברנר, ב, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 

ברנר: 'הלכה ואגדה' ושתי גינוסר, "ביאליק, ברל וברנר" = פנחס גינוסר, "ביאליק, ברל ו

תגובות", בתוך: פנחס גינוסר (עורך), הספרות העברית ותנועת העבודה, אוניברסיטת בן גוריון, 

 .54-86, עמ' 1989באר שבע 
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הולצמן ואחרים (עורכים), מסביב לנקודה = אבנר הולצמן, גדעון כ"ץ ושלום רצבי (עורכים), 

בסקי, י"ח ברנר וא"ד גורדון, אוניברסיטת בן ’צמסביב לנקודה: מחקרים חדשים על מ"י ברדי

 .2008גוריון, באר שבע 

הירשפלד, "רטט צמרות ודגים מלוחים" = אריאל הירשפלד, "רטט צמרות ודגים מלוחים: על 

אל, יגאל שוורץ ותמר הס (עורכים), -'המילים והדברים', ב'עצבים' לי"ח ברנר", בתוך: יהודית בר

 .71-81, עמ' 2000בתרבות העברית החדשה, הקיבוץ המאוחד, תל אביב  בין ספרות לחברה: עיונים

חבר, "שארית החזון" = חנן חבר, "שארית החזון: 'הז'אנר הארצישראלי ואביזריהו' מאת י"ח 

ברנר", בתוך: חנן חבר (עורך), רגע של הולדת: מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן 

 .327-340, עמ' 2007ם מירון, מוסד ביאליק, ירושלי

פולסקין, מחיי יוסף חיים ברנר, דוד שרק, תל -פולסקין, מחיי יוסף חיים ברנר = יעקב יערי-יערי

 אביב תרפ"ב.

כהן, ברנר = אדיר כהן, יצירתו הספרותית של יוסף חיים ברנר, גומא (ב. צ'ריקובר), תל אביב 

 תשל"ב.

ורי ברנר ויצחק כפכפי (עורכים), על י. ח. ברנר: עוד כפכפי וברנר (עורכים), ברנר: עוד זכרונות = א

 .1991זכרונות, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 

מאיר, "תשוקתן של נשמות" = יונתן מאיר, "'תשוקתן של נשמות אל השכינה': בירור מסכת 

הקשרים בין הראי"ה קוק להלל צייטלין ויוסף חיים ברנר", בתוך: יהוידע עמיר (עורך), דרך 

ספר היובל לאליעזר שביד, האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר, ירושלים תשס"ה, עמ' הרוח: 

771-818. 

שתי פרשיות", בתוך: דן מירון (עורך), ענף: מאסף  –מגד, "שתי פרשיות" = מתי מגד , "י. ח. ברנר 

 .54-82לספרות צעירה, שוקן, ירושלים ותל אביב תשכ"ד, עמ' 

עת ועריכתו: יצא לאור בעריכת י. ח. ברנר, -"המעורר": כתבמטרס, המעורר = חגית מטרס, 

  האוניברסיטה העברית, ירושלים 1983.,1906-1907לונדון 

סדן, מדרש פסיכואנליטי = דב סדן, מדרש פסיכואנליטי: פרקים בפסיכולוגיה של י"ח ברנר, 

 מאגנס, ירושלים תשנ"ו.
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אידיאולוגיה ופואטיקה ב"מכאן ומכאן" ערפלי, העיקר השלילי =בעז ערפלי, העיקר השלילי: 

 .1992וב"עצבים" לי. ח. ברנר, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 

ערפלי, "הרמת מסך" = בעז ערפלי, "הרמת מסך: ברנר ושופנהאואר", מאיר חזן (עורך), ישראל 

 .153-190, עמ' 2007, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 12

קריאה חדשה ביצירות מרכזיות של יוסף חיים ברנר : ערפלי, מהתחלה = בעז ערפלי, מהתחלה: 

בחורף, מסביב לנקודה, מא. עד מ., מעבר לגבולין מן המיצר, עצבים, מכאן ומכאן, שכול וכשלון, 

 .2008הקיבוץ המאוחד, תל אביב 

פרוש, קנון ספרותי ואידיאולוגיה לאומית = איריס פרוש, קנון ספרותי ואידיאולוגיה לאומית: 

ספרות של פרישמן בהשוואה לביקורת הספרות של קלוזנר וברנר, מוסד ביאליק, ביקורת ה

 .1992ירושלים 

פרי, שב עלי והתחמם = מנחם פרי, שב עלי והתחמם: הדיאלוג ההומוארוטי בין ברנר לגנסין: 

 .2017ביוגרפיה, הקיבוץ המאוחד, תל אביב -מיקרו

 שיותו ויצירתו, יודישער פערלאג, ברלין תרפ"ג.פרידמאן, ברנר = א. ד. פרידמאן, י. ח. ברנר: אי 

פרידמאן, "האדם מן המרתף או המופקר העברי" = א. ד. פרידמאן, "האדם מן המרתף או 

המופקר העברי", בתוך: יצחק בקון (עורך), יוסף חיים ברנר: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו 

 .71-80, עמ' 1972הסיפורית, עם עובד, תל אביב 

סדן, אותיות יהודיות בספריית פושקין: יצירתו של -ן, אותיות יהודיות = רפי צירקיןסד-צירקין

 .2013יוסף חיים ברנר וזיקתה לספרות ולמחשבה הרוסית, מוסד ביאליק, ירושלים 

צמח, תנועה בנקודה = עדה צמח, תנועה בנקודה: ברנר וסיפוריו, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 

1984. 

, ויינינגר וקפקא" = ברוך קורצווייל, "בין ברנר, ויינינגר וקפקא", בתוך: קורצווייל, "בין ברנר

יצחק בקון (עורך), יוסף חיים ברנר: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו הסיפורית, עם עובד, תל 

 .145-154, עמ' 1972אביב 

ת, הקיבוץ קושניר (עורך), ברנר = מרדכי קושניר [שניר] (עורך), י. ח. ברנר: מבחר דברי זכרונו

 .1971המאוחד, תל אביב 
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רבינוביץ, ברנר = אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ, יוסף חיים ברנר: חייו ותכונתו האישית 

  והספרותית, יפו תרפ"ב.

ראוך, י. ח. ברנר והספרות המודרנית, עקד, -ראוך, ברנר והספרות המודרנית = גילה רמרז-רמרז

 .1979תל אביב 

שגיא, להיות יהודי: י"ח ברנר כאקסיסטנציאליסט יהודי, הקיבוץ  שגיא, להיות יהודי = אבי

 . 2007המאוחד, תל אביב 

לבן, חוברת שניה, עם עובד, -לבן, י. ח. ברנר: לקט ומבוא מאת יוסף שה-לבן, ברנר = יוסף שה-שה

 תל אביב תשי"ב.

ברנר,  שניידר, עולם המסורת = שמואל שניידר, עולם המסורת היהודית בכתבי יוסף חיים

 רשפים, תל אביב תשנ"ד.

 .2008שפירא, ברנר = אניטה שפירא, ברנר: סיפור חיים, עם עובד, תל אביב 

בסקי, ג. שופמן וא.נ. גנסין, ’שקד, ללא מוצא = גרשון שקד, ללא מוצא: על י.ח. ברנר, מ.י. ברדיצ

 הקיבוץ המאוחד, תל אביב תשל"ג. 

, "עיונים בשכול וכשלון לי. ח. ברנר", בתוך: יצחק שקד, "עיונים בשכול וכשלון" = גרשון שקד

, 1972בקון (עורך), י. ח. ברנר: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו הסיפורית, עם עובד, תל אביב 

 .204-220עמ' 

 

 ספרים ומאמרים שנכתבו על א. ד. גורדון

ך: ש. ה. ברגמן אהרונוביץ, "רשימות לתולדותיו" = יוסף אהרונוביץ, "רשימות לתולדותיו", בתו

ואל. שוחט (עורכים), כתבי א. ד. גורדון, כרך ראשון, הספריה הציונית על יד הנהלת ההסתדרות 

 .55-74תשי"ד, עמ'  -הציונית, ירושלים תשי"א 

אופז, "המשפחה והאישה בהגותו של אהרון דוד גורדון" = גד אופז, "המשפחה והאישה בהגותו 

חס גינוסר (עורך), עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות של אהרון דוד גורדון", בתוך: פנ

 .602-613, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע תשנ"ח, עמ' 8הציונות, היישוב ומדינת ישראל, כרך 
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האוטופיה הלאומית של  –אדם' -אופז, "האוטופיה הלאומית של גורדון" = גד אופז, "יצירת 'עם

ינץ (עורך), הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית אהרון דוד גורדון", בתוך: מתיתיהו מ

והישוב היהודי בארץ ישראל, מאסף טז, אוניברסיטת תל אביב והקיבוץ המאוחד, תל אביב 

 .55-75תשנ"א, עמ' 

בית גורדון, רענו מורנו = בית גורדון, רענו מורנו: אהרן דויד גורדון, שילובי קווים לתולדותיו 

שנה לפטירתו, הוצאת בית גורדון, דגניה א'  40ת מתוך נשמתו במלאת ולזכר דמותו עם ניצוצו

 תשכ"ב.

ברגמן, "מבוא" = שמואל הוגו ברגמן, "מבוא לספר האדם והטבע", בתוך: כתבי א. ד. גורדון, ש. 

ה. ברגמן ואל. שוחט (עורכים), הספריה הציונית על יד הנהלת ההסתדרות הציונית, ירושלים 

 .9-38תשי"ד, עמ'  -תשי"א 

ברגמן, גורדון = שמואל הוגו ברגמן, אהרון דוד גורדון: האדם ודעותיו, המחלקה לענייני הנוער 

 של ההסתדרות הציונית בהשתתפות הקרן הקיימת לישראל, ירושלים תשי"א.

ברוצקוס, "זכרונות" = ב. ברוצקוס, "זכרונות על א"ד גורדון מאת פרופ' ב. ברוצקוס", בתוך: 

נו מורנו: אהרן דויד גורדון, שילובי קווים לתולדותיו ולזכר דמותו עם ניצוצות בית גורדון, רע

 .19-23שנה לפטירתו, הוצאת בית גורדון, דגניה א' תשכ"ב, עמ'  40מתוך נשמתו במלאת 

לפני העליה ארצה", בתוך: מוקי צור  -לפני העליה ארצה" = יעל גורדון, "אבי  -גורדון יעל, "אבי 

, 1998ך בודדה במרום: מכתבים מא. ד. גורדון ואליו, הקיבוץ המאוחד, תל אביב (עורך), את אינ

 .28-38עמ' 

גורדון יעל, "מחייו בארץ" = יעל גורדון, "מחייו בארץ", בתוך: קיצור כתבי א. ד. גורדון, הוכן 

תל ונערך בידי נ. תרדיון בהשתתפות א. שוחט, חבר הקבוצות ואיגוד גורדוניה ע"י א. י. שטיבל, 

 מח.-אביב תרצ"ו, עמ' כח

גורדון יעל, "רסיסי זכרונות" = יעל גורדון, "רסיסי זכרונות על א"ד גורדון שהעלתה בתו יעל", 

בתוך: בית גורדון, רענו מורנו: אהרן דויד גורדון, שילובי קווים לתולדותיו ולזכר דמותו עם 

 .9-17ן, דגניה א' תשכ"ב, עמ' שנה לפטירתו, הוצאת בית גורדו 40ניצוצות מתוך נשמתו במלאת 
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דוחובני, "א. ד. גורדון באספקלריה של ספרות"  = ב. דוחובני  "א. ד. גורדון באספקלריה של 

מכבי  –ספרות", בתוך: ערכין: קובץ לזכרו של א. ד. גורדון, הוצאת ההנהגה העליונה של גורדוניה 

 .159-167הצעיר, תל אביב תש"ב, עמ' 

ב תרבות" = מוטי זעירא, "'וכך נכנס החג לתוקפו': אהרן דוד גורדון כמעצב זעירא, "גורדון כמעצ

תרבות", בתוך: אבנר הולצמן, גדעון כ"ץ ושלום רצבי (עורכים), מסביב לנקודה: מחקרים חדשים 

 .345-355, עמ' 2008בסקי, י"ח ברנר וא"ד גורדון, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע ’על מ"י ברדיצ

החילוני" = גדעון כ"ץ, "היסוד החילוני במחשבתו של אהרן דוד גורדון", בתוך: כ"ץ, "היסוד 

פנחס גינוסר ואבי בראלי (עורכים), עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, היישוב 

 .   465-485, עמ' 2001, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע 11ומדינת ישראל, 

רציונליסטי -כ"ץ, "מתחת למפתן ההכרה: הלוך רוח איכ"ץ, "מתחת למפתן ההכרה" = גדעון 

ותחייה לאומית בהגותו של אהרן דוד גורדון", בתוך: אבנר הולצמן, גדעון כ"ץ ושלום רצבי 

בסקי, י"ח ברנר וא"ד גורדון, ’(עורכים), מסביב לנקודה: מחקרים חדשים על מ"י ברדיצ

 .321-344, עמ' 2008אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע 

המכבי  –לוביאנקר, יסודות = פנחס לוביאנקר, יסודות, הוצאת ההנהגה העליונה של גורדוניה 

 הצעיר, תל אביב תש"א.

סלוצקי, "מכתב של א. ד. גורדון לשמעון דובנוב" = יהודה סלוצקי, "מכתב של א. ד. גורדון 

 .197-200), עמ' 1961( 7לשמעון דובנוב", אסופות 

מכבי  –רו של א. ד. גורדון, הוצאת ההנהגה העליונה של גורדוניה ערכין = ערכין: קובץ לזכ

 הצעיר, תל אביב תש"ב.

פיכמן, "מבוא" = יעקב פיכמן, "מבוא למכתבי א. ד. גורדון", בתוך: כתבי א. ד. גורדון, כרך 

שלישי, ש. ה. ברגמן ואל. שוחט (עורכים), הספריה הציונית על יד הנהלת ההסתדרות הציונית, 

 .9-25תשי"ד, עמ'  -ם תשי"א ירושלי

פלד, 'החינוך העצמי' במשנתו של אהרן דוד גורדון = לאה פלד, 'החינוך העצמי' במשנתו של אהרן 

 .1984דוד גורדון, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב 

מרום: מכתבים מא. ד. צור (עורך), את אינך בודדה במרום = מוקי צור (עורך), את אינך בודדה ב

 .1998גורדון ואליו, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 
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צמרת, "גורדון" = צבי צמרת, "אהרן דוד גורדון", בתוך: זאב צחור (עורך), העלייה השנייה: 

 .121-131, עמ' 1997אישים, יד יצחק בן צבי, ירושלים 

שניים מ'נותני התורה' של לדמותם של  –צמרת, "גורדון וברנר" = צבי צמרת, "גורדון וברנר 

: מקורות, 1903-1914 –העלייה השנייה העובדת", בתוך: מרדכי נאור (עורך), העלייה השנייה 

 .84-100סיכומים, פרשיות נבחרות וחומרי עזר, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשמ"ה, עמ' 

ולצמן, גדעון צמרת, "השבת" = צבי צמרת, "ברדיצ'בסקי, ברנר, גורדון והשבת", בתוך: אבנר ה

בסקי, י"ח ברנר וא"ד ’כ"ץ ושלום רצבי (עורכים), מסביב לנקודה: מחקרים חדשים על מ"י ברדיצ

 .451-468, עמ' 2008גורדון, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע 

קושניר (עורך), גורדון = מרדכי קושניר [שניר] (עורך),  א. ד. גורדון: זכרונות ודברי הערכה, 

 תל אביב תש"ז. המרכז לתרבות,

רוטנשטרייך, האומה בתורתו של א. ד. גורדון = נתן רוטנשטרייך, האומה בתורתו של א. ד. 

גורדון, המחלקה לענייני הנוער של הנהלת ההסתדרות הציונית ובהשתתפות קרן היסוד, ר. מס, 

 ירושלים תש"ב.

נתן רוטנשטרייך, רוטנשטרייך, "האקטואליות של אהרן דוד גורדון לאחר הקמת המדינה" = 

"האקטואליות של אהרן דוד גורדון לאחר הקמת המדינה" (מתוך שיחת ריאיון עם מוקי צור), 

בתוך: אברהם שפירא (עורך), ההוויה הלאומית וההוויה האנושית: מעיוני נתן רוטנשטרייך, 

 .289-292, עמ' 2014מאגנס, ירושלים 

, אמהות ואהבה עליונה בהגותו של אהרון דוד רמון, חיים חדשים = עינת רמון, חיים חדשים: דת

 .2007גורדון, כרמל ירושלים 

רצבי, אנרכיזם = שלום רצבי, אנרכיזם ב"ציון": בין מרטין בובר לאהרון דוד גורדון, עם עובד, 

 .2011תל אביב 

 רצבי, "בין עם לארצו" = שלום רצבי, "בין עם לארצו: יחיד, אומה וארץ בהגותו של א"ד גורדון",

בתוך: אבנר הולצמן, גדעון כ"ץ ושלום רצבי (עורכים), מסביב לנקודה: מחקרים חדשים על מ"י 

 .275-320, עמ' 2008בסקי, י"ח ברנר וא"ד גורדון, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע ’ברדיצ

שביד, "גורדון: מנהיגות מכוח המופת האישי" = אליעזר שביד, "אהרן דוד גורדון: מנהיגות מכוח 

מקורותיה של  –מופת האישי", בתוך: יחיעם פדן (עורך), החלום והגשמתו: הגות ומעש בציונות ה
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, עמ' 1979הציונות, מעצבי דרכה, הישגיה והאתגרים העומדים לפניה, משרד הביטחון, תל אביב 

106-113 . 

 .1970שביד, היחיד = אליעזר שביד, היחיד: עולמו של א. ד. גורדון, עם עובד, תל אביב  

שביד, "התשתית הקיומית" = אליעזר שביד, "התשתית הקיומית של העימות בין גורדון וברנר 

ושאלת השפעתם בתנועת העבודה בארץ", בתוך: אבנר הולצמן, גדעון כ"ץ ושלום רצבי (עורכים), 

בסקי, י"ח ברנר וא"ד גורדון, אוניברסיטת בן ’מסביב לנקודה: מחקרים חדשים על מ"י ברדיצ

 .263-274, עמ' 2008, באר שבע גוריון

שביד, לבירור רעיונו = אליעזר שביד, לבירור רעיונו של אהרון דוד גורדון מיסודו, מוסד ביאליק, 

 .2014ירושלים 

שביד, "מבוא" = אליעזר שביד, "מבוא", אהרון דוד גורדון, מבחר כתבים, בתוך: אליעזר שביד 

 .7-24יונית העולמית, ירושלים תשמ"ג, עמ' (עורך) הספריה הציונית על יד ההסתדרות הצ

דיין, יחיד, אומה ואנושות: תפיסת האדם -דיין, יחיד, אומה ואנושות = שרה שטרסברג-שטרסברג

 במשנותיהם של א. ד. גורדון והרב קוק, הקיבוץ המאוחד, תל אביב תשנ"ה.

 .1957 שכטר, גורדון = יוסף שכטר, משנתו של אהרון דוד גורדון, דביר, תל אביב

שמיר, "יחיד וחברה" = אילון שמיר, "יחסי יחיד וחברה במשנותיהם של משה הס ושל אהרן דוד 

גורדון", בתוך: יהוידע עמיר (עורך), דרך הרוח: ספר היובל לאליעזר שביד, האוניברסיטה העברית 

 .375-407ומכון ון ליר, ירושלים תשס"ה, עמ' 

החיים ב"יום קטנות": משנת א. ד. גורדון ומקורותיה שפירא, אור החיים = אברהם שפירא, אור 

 בקבלה ובחסידות, עם עובד, תל אביב תשנ"ו.

שפירא, "גורדון וגורדוניה" = ישעיהו שפירא, "גורדון וגורדוניה", בתוך: נתן רוטנשטרייך (עורך), 

ס לבון מכבי הצעיר ע"ש פנח –גורדוניה: תנועת נוער עממית חלוצית, הוצאת ארכיון גורדוניה 

 .172-196, עמ' 1982בחולדה (התנועה הקיבוצית המאוחדת) 

, בתוך: תנחום, תנפילוב, "גורדון כפי שהכרנוהו" = תנחום תנפילוב, "גורדון כפי שהכרנוהו"

 הוצאת דגניה א'.
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 ציונותו היסטוריהמחשבה, פילוסופיה, ספרות, רקע כללי: 

מה אבינרי, "הציונות והמסורת הדתית אבינרי, "הציונות והמסורת הדתית היהודית" = של

היהודית: הדיאלקטיקה של גאולה וחילון", בתוך: שמואל אלמוג, יהודה ריינהרץ ואניטה שפירא 

 .9-18, עמ' 1994(עורכים), ציונות ודת, מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, ירושלים 

ים בתולדות המחשבה אבינרי, הרעיון הציוני = שלמה אבינרי, הרעיון הציוני לגוניו: פרק

 .1980הלאומית היהודית, עם עובד, תל אביב 

 Bernard Avishai, The Tragedy of Zionism: Revolution andאבישי, הטרגדיה של הציונות = 

Democracy in the Land of Israel, Farrar Straus Giroux, New York, 1985. 

שושן (רוזנשטיין), תולדות תנועת -צבי אבן ישראל =-שושן, תולדות תנועת הפועלים בארץ-אבן

 .1963ישראל, עם עובד, תל אביב -הפועלים בארץ

אוורבוך אורפז, הצליין החילוני = יצחק אוורבוך אורפז, הצליין החילוני: מסה על היבט אחד 

 בסיפורת המודרנית, הקיבוץ המאוחד, תל אביב תשמ"ב.

וסטרא בירושלים: פרידריך ניטשה והמודרניות אוחנה, זרתוסטרא בירושלים = דוד אוחנה, זרת

 .2016היהודית, מוסד ביאליק, ירושלים 

אוכמני, לעבר האדם = עזריאל אוכמני, לעבר האדם: דברים בשולי ספרים והזמן, ספריית 

 .1953פועלים, מרחביה 

אולמרט, בתנועת שפה עיקשת = דנה אולמרט, בתנועת שפה עיקשת: כתיבה ואהבה בשירת 

 .2012רות העבריות הראשונות, אוניברסיטת חיפה, חיפה המשור

אופז, תעודה ויצירה = אביבה אופז, תעודה ויצירה: בין יומנים קבוצתיים וסיפורת עלייה 

 .1996שלישית, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 

אורבך, חז"ל: אמונות ודעות = א. א. אורבך, חז"ל: פרקי אמונות ודעות, מאגנס, ירושלים 

 תשל"א.

 .1947אחד העם, כתבים = אחד העם, כל כתבי אחד העם, דביר, תל אביב 
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אטינגר, "האידיאולוגיה של העלייה השנייה" = שמואל אטינגר, "האידיאולוגיה של העלייה 

השנייה על רקע המחשבה החברתית והמדינית של יהודי מזרח אירופה", בתוך: ישראל ברטל 

 .3-10, עמ' 1997צחק בן צבי, ירושלים (עורך), העלייה השנייה: מחקרים, יד י

רסלינג, תל אביב ם: אורן מוקד, ותרגאיגלטון, אידיאולוגיה = טרי איגלטון, אידיאולוגיה: מבוא, 

2006. 

יכולוגיה, רגשות ועזרה ה אילוז, גאולת הנפש המודרנית: פסאילוז, גאולת הנפש המודרנית = אוו

 .2012עצמית, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 

 ון, הישראלים = עמוס אילון, הישראלים: מייסדים ובונים, שוקן, ירושלים ותל אביב תשל"ב.איל

דרור, המחר של האתמול, כרך ראשון: -דרור, המחר של האתמול = רחל אלבוים-אלבוים

 .1993צבי, ירושלים -האוטופיה הציונית, יד יצחק בן

, ידיעות 1994-1989 ר האחוריקטעים מתוך השעדרור, השער: -דרור, השער = יוסף, אל-אל

 .2011אחרונות, תל אביב 

אלמוג, "הגאולה ברטוריקה הציונית" = שמואל אלמוג, "הגאולה ברטוריקה הציונית", בתוך: 

שמואל אלמוג, הנקודה היהודית: יהודים בעיני עצמם ובעיני אחרים: מסות ומחקרים, ספריית 

 .65-77, עמ' 2002פועלים, תל אביב 

לוציות כתרבות חלופית" = שמואל אלמוג, "החלוציות כתרבות חלופית", בתוך: אלמוג, "הח

שמואל אלמוג, הנקודה היהודית: יהודים בעיני עצמם ובעיני אחרים: מסות ומחקרים, ספריית 

 .93-104, עמ' 2002ברק -פועלים, בני

ה בעיני עצמה אלמוג, "העלייה השנייה בעיני עצמה ובעינינו" = שמואל אלמוג, "העלייה השניי

, 1997ובעינינו", בתוך: ישראל ברטל (עורך), העלייה השנייה: מחקרים, יד יצחק בן צבי, ירושלים 

 .38-59עמ' 

 .1997דיוקן, עם עובד, תל אביב  –אלמוג, הצבר = עוז אלמוג, הצבר 

ל אלמוג, "ערכי דת בעלייה השנייה" = שמואל אלמוג, "ערכי דת בעלייה השנייה", בתוך: שמוא

ז"ר לתולדות ישראל, אלמוג, יהודה ריינהרץ ואניטה שפירא (עורכים), ציונות ודת, מרכז זלמן ש

 .285-300עמ'  ,1994ירושלים 
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ישראל בראשית -אלרואי, אימיגרנטים = גור אלרואי, אימיגרנטים: ההגירה היהודית לארץ

 .2004המאה העשרים, יד יצחק בן צבי, ירושלים 

תרגום: זהר  = טלאל אסד, כינון החילוניות: נצרות, איסלאם, מודרניות, אסד, כינון החילוניות

 .2010רסלינג, תל אביב  כוכבי, 

אפרת, "מעתק החילון" = מיכל אפרת, "'מעתק החילון' מנקודת מוצא בלשנית, לשוננו, חוברת עג 

 .209-247(תשע"א), עמ' 

הספרות העברית המתחדשת ותהליכי ארבל, "לכתוב חילוניות" = מיכל ארבל, "לכתוב חילוניות: 

 בחברה חילון תהליכי), עורכים( פיינר ושמואל מרגולין רון, לבב-בר החילון", בתוך: אבריאל

 .345-520, עמ' 2013 רעננה, הפתוחה האוניברסיטה, היהודית

 .1992אריאלי, היסטוריה ופוליטיקה = יהושע אריאלי, היסטוריה ופוליטיקה, עם עובד, תל אביב 

ז, ספר העליה השלישית = יהודה ארז (עורך), ספר העליה השלישית, עם עובד, תל אביב אר

 תשכ"ד.

 .1971ארן, אוטוביוגרפיה = זלמן ארן, אוטוביוגרפיה, עם עובד, תל אביב 

 .1968בארון, פרשיות = דבורה בארון, פרשיות: סיפורים מקובצים, מוסד ביאליק, ירושלים 

 , תרגום: אביב מלצר,ארת', סוף הדרך; האופרה הצפה: שני רומאניםבארת', סוף הדרך = ג'ון ב

 .1996הקיבוץ המאוחד, תל אביב 

בובר, תעודה ויעוד = מרדכי מרטין בובר, תעודה ויעוד, שני כרכים, הספריה הציונית על יד 

 .1959-1961ההסתדרות הציונית, ירושלים 

זמיר: מבחר סיפורים, עם עובד, תל אביב בוקי בן יגלי, שירת הזמיר = בוקי בן יגלי, שירת ה

 תש"ד.

רסלינג, תל אביב תרגום: עידו בסוק, בטאיי, תיאוריה של הדת = ז'ורז' בטאיי, תיאוריה של הדת, 

2003. 

ם: דוד ותרגביאל, לא בשמים = דוד ביאל, לא בשמים: מסורת המחשבה היהודית החילונית, 

 .2011מכון שלום הרטמן, ירושלים שחם, 
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 .2008יק, השירים = חיים נחמן ביאליק: השירים, אבנר הולצמן (עורך), דביר, אור יהודה ביאל

 ביאליק, כתבים = חיים נחמן ביאליק, כל כתבי ח. נ. ביאליק, דביר, תל אביב תרצ"ט.

 בלובשטיין, עלי כנרת = שושנה בלובשטיין, עלי כנרת, הוצאת חברים, תל אביב ת"ש.

אור (אורינובסקי), תולדות הספרות -עברית החדשה = אהרון בןאור, תולדות הספרות ה-בן

 .1963העברית החדשה, יזרעאל, תל אביב 

גריון, בין שלשום למחרתים: דפים אישיים, רשפים, -גריון, בין שלשום למחרתים = עמנואל בן-בן

 .1983תל אביב 

יבורי בישראל, פורת, הלכה למעשה: חילונו של המרחב הצ-פורת, הלכה למעשה = גיא בן-בן

 .2016פרדס, חיפה 

צבי, ישראל שוחט, מתי מגד -צבי ואחרים (עורכים), ספר "השומר": דברי חברים =  יצחק בן-בן

 ויוחנן טברסקי (עורכים), ספר "השומר": דברי חברים, דביר, תל אביב תשי"ז. 

, 1908-1899ית בקון, הצעיר הבודד בסיפורת העברית = יצחק בקון, הצעיר הבודד בסיפורת העבר

 .1978אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, תל אביב 

 .1976ברגמן, במשעול = שמואל הוגו ברגמן, במשעול, עם עובד, תל אביב 

 :Peter L. Berger (ed.), The De-secularization of the Worldסקולריזציה = -ברגר (עורך), דה

Resurgent Religion and World Politics, Ethics and Public Policy Center, Washington, 

D.C, W.B Eerdmans Pub. Co., Grand Rapids, Mich., 1999. 

ם: ותרגברגר, הזמנה לפגישה עם הסוציולוגיה = פיטר ל. ברגר, הזמנה לפגישה עם הסוציולוגיה, 

 .1970עם עובד, תל אביב יוסף עוזיאל, 

 Peter Berger, The Heretical Imperative: Contemporary Possibilities ofברגר, צו כופרני  =

Religious Affirmation, Anchor, Garden City, New York 1979. 

 Peter Berger, A Rumor of Angeles: Modern Society and theברגר, שמועה על מלאכים = 

Rediscovery of the Supernatural, Doubleday ,Garden City, N.Y, 1970. 
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 Peter Berger, The Sacred Canopy: Elements of aברגר, תיאוריה סוציולוגית של הדת =

Sociological Theory of Religion, Doubleday, New York 1990. 

 Peter L. Berger and Thomas Luckmann, Theברגר ולוקמן, המבנה החברתי של המציאות = 

Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Penguin, 

London 1966. 

גריון), הקיבוץ -ברדיצ'בסקי, כתבים = אבנר הולצמן (עורך), כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (בן

 .2002המאוחד, תל אביב 

, ברוכוב, "לשאלות התיאוריה הציונית" = בר ברוכוב, כתבים נבחרים (סדורים בידי ז. רובשוב)

 .1-16עם עובד, תל אביב תש"ד, כרך א, עמ' 

 Steve Bruce, God is dead: Secularization in the west, Blackwellברוס, אלוהים מת =

Pub., Malden, M.A, 2002. 

ברטוב, אני לא הצבר המיתולוגי = חנוך ברטוב, אני לא הצבר המיתולוגי, עם עובד, תל אביב 

1995. 

השנייה = ישראל ברטל (עורך), העלייה השנייה: מחקרים, יד יצחק בן צבי,  ברטל (עורך), העלייה

 .1997ירושלים 

ברטל, "תגובות למודרנה במזרח אירופה" = ישראל ברטל, "תגובות למודרנה במזרח אירופה: 

השכלה, אורתודוקסיה, לאומיות", בתוך: שמואל אלמוג, יהודה ריינהרץ ואניטה שפירא 

 .21-32עמ'  ,1994ז"ר לתולדות ישראל, ירושלים דת,  מרכז זלמן ש(עורכים), ציונות ו

יוסף, "מה לציונות ולגאולה משיחית? -יוסף, "מה לציונות ולגאולה משיחית?" = חמוטל בר-בר

הרקע הרוסי והדהודיו בספרות העברית", בתוך: אבי שגיא וצבי זהר (עורכים), מחויבות יהודית 

, 2001וד הרטמן, מכון שלום הרטמן והקיבוץ המאוחד, תל אביב מתחדשת: על עולמו והגותו של ד

 .773-799עמ' 

 העברית בשירה מיסטיקה, יוסף-בר יוסף, מיסטיקה בשירה העברית במאה העשרים = חמוטל-בר

 .2008 אביב תל, אחרונות העשרים, ידיעות במאה
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 .2005רושלים יוסף, קריאות ושריקות, כרמל, י-יוסף, קריאות ושריקות = חמוטל בר-בר

 .2007ברינקר, מחשבות ישראליות = מנחם ברינקר, מחשבות ישראליות, כרמל, ירושלים 

ברינקר, "ניטשה והסופרים העבריים" = מנחם ברינקר, "ניטשה והסופרים העבריים", בתוך: 

 .131-159עמ'  ית, מאגנס, ירושלים תשס"ב,יעקב גולומב (עורך), ניטשה בתרבות העבר

לבב, רון מרגולין -ים (עורכים), תהליכי חילון בחברה היהודית = אבריאל ברלבב ואחר-בר

 .2013ושמואל פיינר (עורכים), תהליכי חילון בחברה היהודית, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה 

א. נ. גנסין ומסכת יצירתו, ראובן  –, משורר השקיעה ברנדוין חייםברנדוין, משורר השקיעה = 

  .1964מס, ירושלים 

אדם, כתבי י. ד. ברקוביץ, כרך -אדם = י. ד. ברקוביץ, הראשונים כבני-ברקוביץ, הראשונים כבני

 .1960שני, דביר, תל אביב 

 ברש, סיפורים נבחרים = אשר ברש, סיפורים נבחרים, דביר, תל אביב תשי"א.

ריית ספ ם: ישראל זמיר,ותרג זינגר, המפתח: סיפורים,-זינגר, המפתח = יצחק בשביס-בשביס

  .1978פועלים, תל אביב 

ברתנא, ספרות ופילוסופיה = אורציון ברתנא, ספרות ופילוסופיה: נקודות מפגש, מספר היבטים 

עשרה, -ספרותיים בפילוסופיה ומספר היבטים פילוסופיים בספרות העברית מאז המאה התשע

 .2008כרמל, ירושלים 

חינוכי", -קווים למתווה פילוסופי לוניות יהודיות:ג'ובני, "חילונויות יהודיות" = יובל ג'ובני, "חי

יעקב ידגר, גדעון כ"ץ ושלום רצבי (עורכים), מעבר להלכה: מסוריות, חילוניות ותרבות העידן 

 .141-159, עמ' 2014החדש בישראל, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע 

 Yuval Jobani, "Three Basic Models ofג'ובני, "שלושה מודלים של תרבות יהודית חילונית" = 

Secular Jewish Culture", in: Israel Studies, Vol. 13, Number 3, Indiana University 

Press, 2008, pp. 160-169. 

ישראל, משרד הביטחון, -גוברין, דבש מסלע = נורית גוברין, דבש מסלע: מחקרים בספרות ארץ

 .1989תל אביב 
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ת גוברין, קריאת הדורות: ספרות עברית במעגליה, גוונים, תל אביב גוברין, קריאת הדורות = נורי

2002-2008. 

גרשון שופמן: חייו ויצירתו, יחדיו, תל אביב  –גוברין, שופמן = נורית גוברין, מאופק אל אופק 

 תשמ"ג.

גוברין, תלישות והתחדשות = נורית גוברין, תלישות והתחדשות: הסיפורת העברית בראשית 

 .1985בגולה ובארץ ישראל, משרד הביטחון, תל אביב  20-המאה ה

גוטמן, הפילוסופיה של הדת = יצחק יוליוס גוטמן, דברים על הפילוסופיה של הדת, מאגנס, 

 .1958ירושלים 

גולדברג, התחדשות הנבואה = שלי שילה גולדברג, התחדשות הנבואה: קול חי ושיר חדש 

 .2014כמחוללי נבואה, ראובן מס, ירושלים 

גולומב, אביר האמונה או גיבור הכפירה? = יעקב גולומב, אביר האמונה או גיבור הכפירה?, שוקן, 

 .1999ירושלים ותל אביב 

גולומב, מבוא לפילוסופיית הקיום = יעקב גולומב, מבוא לפילוסופיית הקיום: אקזיסטנציאליזם, 

 .1990משרד הביטחון, תל אביב 

 .2009ומב, ניטשה העברי, ידיעות אחרונות, תל אביב גולומב, ניטשה העברי = יעקב גול

גורני, אנשי כאן ועכשיו = יוסף גורני, אנשי כאן ועכשיו: הריאליזם האוטופי של מעצבי החברה 

 .2015היהודית החדשה בארץ ישראל, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע 

סודות הרעיוניים והשיטה : הי1930-1919העבודה -גורני, אחדות העבודה = יוסף גורני, אחדות

 .1973המדינית, אוניברסיטת תל אביב והקיבוץ המאוחד, תל אביב 

תרגום: ג'יימס, החוויה הדתית = ויליאם ג'יימס, החוויה הדתית לסוגיה: מחקר בטבע האדם, 

 "ט.ימוסד ביאליק, ירושלים תשיעקב קופליביץ, 

אומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית גלוזמן, הגוף הציוני = מיכאל גלוזמן, הגוף הציוני: ל

 .2007החדשה, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 
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חייו ופעלו, הוצאת הקרן הקימת לישראל וקרן  העם:-העם = משה גליקסון, אחד-גליקסון, אחד

 היסוד, ירושלים תרפ"ז.

 תרגום: יעל דגלס, טוהר וסכנה = מרי דגלס, טוהר וסכנה: ניתוח של המושגים זיהום וטאבו,

 .2010רסלינג, תל אביב  סלע,

על יסוד מקורות ראשונים,  דובנוב, תולדות החסידות = שמעון דובנוב, תולדות החסידות:

 .1931, דביר, תל אביב נדפסים וכתבי יד

ם: צבי ותרג דוסטוייבסקי, האחים קרמזוב = פיודור מיכאלוביץ' דוסטוייבסקי, האחים קרמזוב,

 .1993דביר, תל אביב  ארד,

כרמל, ם: גרשון חזנוב, ותרגטוייבסקי, שדים = פיודור מיכאלוביץ' דוסטוייבסקי, שדים, דוס

 .2003ירושלים 

 Gary Dorrien, "Berger: theology and sociology", in: Linda Woodheadדוריאן, "ברגר" = 

with Paul Heelas and David Martin (eds.), Peter Berger and the Study of Religion, 

Routledge, London & New York, 2001, pp. 26-39. . 

 Emile Durkheim, The Elementary Forms of the Religiousדורקהיים, החיים הדתיים = 

Life, Free Press, New York, 1995. 

 ,Grace Davie, The Sociology of Religion, Sage Pub., Londonדייווי, סוציולוגיה של הדת = 

2007. 

 דיין, באושר וביגון = דבורה דיין, באושר וביגון, מסדה, תל אביב תשי"ז.

העובדים, מסדה -דיין, כחולמים = שמואל דיין, כחולמים...: שלושים וחמש שנות תנועת מושבי

 ותנועת המושבים, תל אביב תשט"ו.

 ב תשי"ט.דיין, על גדות ירדן וכנרת = שמואל דיין, על גדות ירדן וכנרת, מסדה, תל אבי

 Austin Dacey, The Secular Conscience: Why Belief Belongs inדייסי, תודעה חילונית = 

Public Life, Prometheus Books, Amherst, N.Y, 2008. 
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 Frederiek Depoortere, The Death of God: An Investigation into theדפורטר, מות האל = 

History of the Western Concept of God, T&T Clark, London, 2008. 

 האפט, ברון כוכבי ערב = יעקב האפט, ברון כוכבי ערב, מ. ניומן, ירושלים תשי"ט.

  .2007הברית החדשה = ספרי הברית החדשה, החברה לכתבי הקודש בישראל, ירושלים 

ן הד, "קריסתם של 'סולמות יעקב'" = מיכאל הד, "קריסתם של 'סולמות יעקב': ניסיו

 חילון), עורכת( פישר לקונספטואליזציה של בעיית החילון בעת החדשה המוקדמת", בתוך: יוכי

-51עמ'  ,2015 אביב ותל ירושלים, המאוחד והקיבוץ ליר ון מכון, תחומיים-בין עיונים: וחילוניות

73. 

הולצמן, אהבות ציון = אבנר הולצמן, אהבות ציון: פנים בספרות העברית החדשה, כרמל, 

 ירושלים תשס"ו.

הולצמן, אל הקרע שבלב = אבנר הולצמן, אל הקרע שבלב: מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: שנות 

 תרס"ב), מוסד ביאליק, ירושלים תשנ"ו.-הצמיחה (תרמ"ז

הולצמן, הספר והחיים = אבנר הולצמן, הספר והחיים: מסות על מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, כרמל, 

      .2003ירושלים 

 .2002נה לנגד עיני = אבנר הולצמן, תמונה לנגד עיני, עם עובד, תל אביב הולצמן, תמו

  הזז, הדרשה = חיים הזז, סיפורים נבחרים, דביר, תל אביב תשי"ב.

 .1977הזז, משפט הגאולה = חיים הזז, משפט הגאולה, עם עובד, תל אביב 

 כיצד הדת מרעילה את הכל,היצ'נס, אלוהים אינו גדול = כריסטופר היצ'נס, אלוהים אינו גדול: 

 .2009ביתן, אור יהודה -זמורה-כנרת ם: אורי שגיא,ותרג

, ב. 3ישראל, אלע ווערק פון פרץ הירשביין, באנד -ישראל = פרץ הירשביין, ארץ-הירשביין, ארץ

 .1929קלעצקין, ווילנע 

הלברטל, הלברטל, "על מאמינים ואמונה" = משה הלברטל, "על מאמינים ואמונה", בתוך: משה 

סורת דוד קורצווייל ואבי שגיא (עורכים), על האמונה: עיונים במושג האמונה ובתולדותיו במ

 .11-38, עמ' 2005היהודית, כתר, ירושלים 
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הלפרן, המהפכה היהודית = יחיאל הלפרין, המהפכה היהודית: מאבקים רוחניים בעת החדשה, 

 .1961עם עובד, תל אביב 

ית = שמעון הלקין, מבוא לספורת העברית: רשימות על פי הרצאותיו, הלקין, מבוא לספורת העבר

 הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, ירושלים תש"ך.

 :Malcolm Hamilton, The Sociology of Religionהמילטון, סוציולוגיה של הדת = 

Theoretical and Comparative Perspectives, Routledge, London & New York, 2001.   

הריס ואחרים (עורכים), עידן הציונות = יעקב הריס , יהודה ריינהרץ ואניטה שפירא (עורכים), 

 עידן הציונות, מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, ירושלים תש"ס.

 Weber, Max, The Protestant Ethic and the 'Spirit' ofוובר, האתיקה הפרוטסטנטית =

Capitalism, C. Scribner's Sons, New York 1958. 

 Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretiveוובר, כלכלה וחברה = 

Sociology, University of California Press, Berkeley 1978. 

 Bryan R. Wilson, Religion in Sociologicalווילסון, דת בפרספקטיבה סוציולוגית = 

Perspective, Oxford University Press, Oxford 1982. 

 .1976ויילר, תיאוקרטיה יהודית = גרשון ויילר, תיאוקרטיה יהודית, עם עובד, תל אביב 

וייס, מחקרים בחסידות ברסלב = יוסף וייס, מחקרים בחסידות ברסלב (ערך וההדיר מ' 

 .1974פייקאז'), מוסד ביאליק, ירושלים 

. ז. ולפובסקי, קרובים בנפש: פרקי מסה וזכרון, הקיבוץ המאוחד, ולפובסקי, קרובים בנפש = מ

 .1968תל אביב 

זאהנר, "בודהא חדש וטאו חדש" = ר. ק. זאהנר, "בודהא חדש וטאו חדש", בתוך: ר. ק. זאהנר 

ש. פרידמן, תל אביב עריכת מהדורה עברית: רפאל יהודה צבי ורבלובסקי, (עורך), דתות ואמונות, 

 .351-361. עמ' 1968

 .1973תשל"ב, דבר, תל אביב -זכאי, קצרות = דוד זכאי, קצרות: תשי"ג
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מישקובסקי, שירי זלדה, הקיבוץ המאוחד, תל אביב -זלדה, שירי זלדה = זלדה שניאורסון

 תשמ"ה.

 .2011זעירא, עף בכנפיים שבורות: סיפור חייו ויצירתו של דוד מלץ, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 

נו = מוטי זעירא, קרועים אנו: זיקתה של ההתיישבות העובדת בשנות העשרים זעירא, קרועים א

 .2002אל התרבות היהודית, יד יצחק בן צבי, ירושלים 

חבס (עורכת), ספר העליה השניה = ברכה חבס ואליעזר שוחט (עורכים), ספר העליה השניה, עם 

 עובד, תל אביב תש"ז.

, דבורה דיין, באושר וביגון, מסדה, תל אביב תשי"ז, חבס, "עם הספר" = ברכה חבס, "עם הספר"

 .5-18עמ' 

, עם 1945-1905חזן, מתינות = מאיר חזן, מתינות: הגישה המתונה בהפועל הצעיר ובמפא"י, 

 .2009עובד, תל אביב 

חבר, בכוח האל = חנן חבר, בכוח האל: תיאולוגיה ופוליטיקה בספרות העברית המודרנית, מכון 

 .2013לים והוצאת הקיבוץ המאוחד, ירושלים ון ליר בירוש

חותם, גנוסיס = יותם חותם, גנוסיס מודרני וציונות: משבר התרבות, פילוסופיית החיים והגות 

 .2007לאומית יהודית, מאגנס, ירושלים 

חלמיש, "העידן הביוגרפי" = אביבה חלמיש, "העידן הביוגרפי בהיסטוריוגרפיה הישראלית", 

 .239-262"ד), עמ' (תשע 150קתדרה 

חלמיש, מאיר יערי = אביבה חלמיש, מאיר יערי: ביוגרפיה קיבוצית, חמישים השנים הראשונות 

 .2009, עם עובד, תל אביב 1947-1897

חפשי, בלב ונפש = נתן חפשי, בלב ונפש: במאבק על עם ואדם, קבוצת ידידי המחבר, תל אביב 

 תשכ"ה.

הקיבוץ המאוחד, תל אביב  ם: מ. ז. ולפובסקי,ותרג התחיה,טולסטוי, התחיה = ל. נ. טולסטוי, 

 תשכ"ז.
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 Charles Taylor, Varieties of Religion Today: William Jamesטיילור, מגוון של דתות = 

Revised, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2002.  

 Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modernטיילור, מקורות העצמי = 

Identity, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1989. 

 ,Charles Taylor, A Secular Age, Harvard University Pressטיילור, עידן חילוני =

Cambridge, Mass., 2007  

 Richard Travisano, "Alternation and Conversion asטרביסנו, "תמורה והמרה" = 

qualitatively different transformations", in: G. P. Stone and H. A. Farberman (eds.), 

Social Psychology through Symbolic Interactions, J. Wiley & Sons, New York, 1981.  

 Olivier Tschannen, "The Secularization Paradigm: Aטשנן, "תזת החילון" =

Systematization", Journal for the Scientific Study of Religion 36 (1997), pp. 395-415. 

 טשרניחובסקי, מבחר = שאול טשרניחובסקי, מבחר: לבתי הספר ולעם, דביר, תל אביב תשכ"ה.

ידגר, מעבר לחילון = יעקב ידגר, מעבר לחילון: מסורתיות וביקורת החילוניות בישראל, מכון ון 

 .2012והקיבוץ המאוחד, ירושלים ליר 

חילוני'" = יעקב ידגר וישעיהו (צ'ארלס) ליבמן, "מעבר -ידגר וליבמן, "מעבר לדיכוטומיה 'דתי

רפאל, אבי בראלי -חילוני': המסורתים בישראל", בתוך: אורי כהן, אליעזר בן-לדיכוטומיה 'דתי

ו, מכון בן גוריון לחקר ישראל ואפרים יערי (עורכים), ישראל והמודרניות: למשה ליסק ביובל

אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע, יד יצחק בן צבי, ירושלים, המכון לחקר הציונות וישראל 

 .337-366, עמ' 2006אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 

יובל (עורך), זמן יהודי חדש = ירמיהו יובל (עורך), זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני, 

 .2007יקלופדי, כתר, ירושלים מבט אנצ

יובל, שפינוזה וכופרים אחרים = ירמיהו יובל, שפינוזה וכופרים אחרים, ספריית פועלים, תל 

 .1988אביב 
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 .1962צבי, אנו עולים עם עובד, תל אביב -בן-צבי, אנו עולים = רחל ינאית-בן-ינאית

ספר ראשון: בדרך ארוכה  יערי, "סמלים תלושים" = מאיר יערי, "סמלים תלושים", כתבים,

 .25-33, עמ' 1947יסוד, חינוך, קיבוץ, חברה), ספריית פועלים, מרחביה -(הנחות

פולסקין, חולמים ולוחמים, המו"ל ש. ז. גיסין, -פולסקין, חולמים ולוחמים = יעקב יערי-יערי 

  תקוה, יפו תרפ"ב.-פתח

ל חילוניות יהודית, אוניברסיטת חיפה יצחקי, בראש גלוי = ידידיה יצחקי, בראש גלוי: עיקרים ש

 .2000ביתן, חיפה -וזמורה

 Jakobsen Janet and Ann Pellegrini  "Times Like This" inיקובסן ופלגריני, זמנים כאלה = 

idem (eds.), Secularisms, Duke University Press, Durham, N.C., 2008, pp. 1-35. 

 .1949מות אל דמות, דביר, תל אביב כהן, דמות אל דמות = ישראל כהן, ד

יהודים: זהות ישראלית ואתגר הרחבת הלאום -אשר כהן, יהודים לאיהודים = -כהן, יהודים לא

 .2006אילן, כתר, ירושלים -היהודי, מכון שלום הרטמן, אוניברסיטת בר

י תרגום: צבכהן, דת התבונה ממקורות היהדות = הרמן כהן, דת התבונה ממקורות היהדות, 

 .1971מוסד ביאליק, ירושלים וויסלבסקי, 

כנעני, העלייה השנייה העובדת ויחסה לדת ולמסורת = דוד כנעני, העלייה השנייה העובדת ויחסה 

 לדת ולמסורת, ספריית פועלים, תל אביב תשל"ז.

כ"ץ, "אורתודוכסיה בפרספקטיבה היסטורית" = יעקב כ"ץ, "אורתודוכסיה בפרספקטיבה 

 .89-100עמ'  , תשמ"ז,33יוונים היסטורית", כ

, מכשולים על דרך האורתודוקסיה בהתהוותה ההלכה במיצר :כ"ץ, ההלכה במיצר = יעקב כ"ץ, 

 .1992מאגנס, ירושלים 

כ"ץ, לעצם החילוניות = גדעון כ"ץ, לעצם החילוניות: ניתוח פילוסופי של החילוניות בהקשר 

 .2011ישראלי, יד יצחק בן צבי, ירושלים 

-1945ישראל, תל אביב -לסון, כתבים = ברל כצנלסון, כתבי ב. כצנלסון, מפלגת פועלי ארץכצנ

1950. 
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בנק, השיגעון בספרות העברית בראשית -בנק, השיגעון בספרות העברית = דפנה כצנלסון-כצנלסון

 . 2005המאה העשרים, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 

הזיכרון: מסות על ספרות, חברה ותרבות, עם לאור, המאבק על הזיכרון = דן לאור, המאבק על 

 .2009עובד, תל אביב 

 .1998 יוגרפיה, שוקן, ירושלים ותל אביבלאור, חיי עגנון = דן לאור, חיי עגנון: ב

לביא, עליתו של שלום ליש = שלמה לביא, עליתו של שלום ליש: סיפור, מועצת פועלי חיפה, ועדת 

 התרבות, ספרית ילקוט, חיפה תשי"ז.

עוצמה, מוסר וזהות יהודית, מאגנס,  לוז, מאבק בנחל יבוק = אהוד לוז, מאבק בנחל יבוק:

 .ירושלים תשנ"ט

 .1985לוז, מקבילים נפגשים = אהוד לוז, מקבילים נפגשים, עם עובד, תל אביב 

ליבמן וליבמן (עורכים), דת ופוליטיקה = ישעיהו ליבמן ושרה ליבמן (עורכים), דת ופוליטיקה: 

  .1991טים אחדים, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב היב

 .1970ליברסון, פרקי חיים = תחיה ליברסון, פרקי חיים, תרבות וחינוך, תל אביב 

 .1997לנדאו, ספרותנו החדשה  = דב לנדאו, ספרותנו החדשה במערבולת הקידמה, עקד, תל אביב 

ין: הספרות העברית וזיקותיה לספרות לפידוס, בנות לבנה = רינה לפידוס, בנות לבנה בזעם החמס

 .2009הרוסית, כרמל, ירושלים 

  .1974לקויר, תולדות הציונות = זאב לקויר, תולדות הציונות, שוקן, ירושלים ותל אביב 

מירון, אם לא תהיה ירושלים = דן מירון, אם לא תהיה ירושלים : מסות על הספרות העברית 

 .1987חד, תל אביב פוליטי, הקיבוץ המאו-בהקשר תרבותי

מירון, בודדים במועדם = דן מירון, בודדים במועדם: לדיוקנה של הרפובליקה הספרותית 

  .1987העברית בתחילת המאה העשרים, עם עובד, תל אביב 

 .2014מירון, מדוע גנסין? = דן מירון, מדוע גנסין?: שלושה עיונים, מוסד ביאליק, ירושלים 

רי ניסן גנסין = דן מירון ודן לאור (עורכים), אורי ניסן גנסין: מחקרים מירון ולאור (עורכים), או

 ותעודות, מוסד ביאליק, ירושלים תשמ"ו.
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 .1970מלץ, ביקוד = רפי מלץ, ביקוד: מכתבים מאת רפי מלץ (מנש), ספריית פועלים, מרחביה 

ינטלקטואלים פלור, קימה ונפתוליה: מאבקם של א-פלור, קידמה ונפתוליה = פול מנדס-מנדס

 .2010יהודים עם המודרנה, עם עובד, תל אביב 

מרגולין, הדת הפנימית = רון מרגולין, הדת הפנימית: פנומנולוגיה של חיי הדת הפנימיים 

 והשתקפותם במקורות היהדות, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשע"ב.

ב חיי הדת הפנימיים מרגולין, מקדש אדם = רון מרגולין, מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצו

 .2005בראשית החסידות, מאגנס, ירושלים 

= צבי מרק, מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר' נחמן  ביצירת ר' נחמן מברסלב מרק, מיסטיקה ושיגעון

 .2003מברסלב,  מכון שלום הרטמן ועם עובד, תל אביב 

ספריית פועלים, , : שלמה אבינרייכה ותרגוםערמרקס, כתבי שחרות = קרל מרקס, כתבי שחרות, 

 .1977תל אביב 

: מקורות, 1903-1914 –נאור (עורך), העלייה השנייה = מרדכי נאור (עורך), העלייה השנייה 

 סיכומים, פרשיות נבחרות וחומרי עזר, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשמ"ה.

רסיטת תל אביב, נוה, סיפורת הווידוי = חנה נוה, סיפורת הווידוי: הז'אנר ובחינתו, פפירוס, אוניב

 .1988תל אביב 

 .2009נוימן, תשוקת החלוצים = בעז נוימן, תשוקת החלוצים, עם עובד, תל אביב 

 ר' נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן = ר' נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, ירושלים תשנ"א.

ם שוקן, ירושלים: ישראל אלדד, ותרגניטשה, המדע העליז =פרידריך ניטשה, המדע העליז, 

 תשמ"ו.

עם  : אילנה המרמן,תרגום ניטשה, כה אמר זרתוסתרה = פרידריך ניטשה, כה אמר זרתוסתרה,

 .2010עובד, תל אביב 

רוע: לגניאולוגיה של המוסר, ניטשה, לגניאולוגיה של המוסר = פרידריך ניטשה, מעבר לטוב ול

  .1967ירושלים ותל אביב  ם: ישראל אלדד, שוקן,ותרג

 , חיי מוהר"ן = ר' נתן מנמירוב, חיי מוהר"ן, בית שמש.ר' נתן מנמירוב
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 ר' נתן מנמירוב, לקוטי עצות = ר' נתן מנמירוב, לקוטי עצות, בית שמש.

 ב, לקוטי תפילות, ירושלים תשמ"ג.ר' נתן מנמירוב, לקוטי תפילות = ר' נתן מנמירו

סית בסוגיית סגל, "הספרות והתרבות הרוסית" = דמיטרי סגל, "הספרות והתרבות הרו

היווצרותה של תנועת השחרור היהודית", בתוך: פנחס גינוסר (עורך), הספרות העברית ותנועת 

 .1-15, עמ' 1989גוריון, באר שבע -העבודה, אוניברסיטת בן

 ,William H. Swatos and Kevin J. Christianoסוואטוס וכריסטיאנו, "תיאוריית החילון" = 

"Secularization Theory: The course of a Concept", Sociology of Religion, 60, 1999, pp. 

209-228. 

 Kevin J Christiano, William H. Swatos J., Peterסווטוס וכריסטיאנו, סוציולוגיה של הדת = 

Kivisto, Sociology of Religion: Contemporary Developments, Altamira Press, New 

York, 2002. 

 C. John Somerville, "Secular Society/Religious Population: Ourיל, "חילון" = סומרוו

Tacit Rules for Using the Term 'Secularization'", Journal for the Scientific Study of 

Religion, 37, 2 (1998), pp. 249-253. 

קר, "דת חילונית בציונות סוקר, "דת חילונית בציונות הסוציאליסטית ובקיבוץ" = זאב סו

לבב, רון מרגולין ושמואל פיינר (עורכים), תהליכי -אבריאל ברהסוציאליסטית ובקיבוץ", בתוך: 

 .717-782עמ'  ,2013חילון בחברה היהודית, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה 

ילון", סוקר וליאון, "הסוציולוגיה של החילון" = זאב סוקר וניסים ליאון, "הסוציולוגיה של הח

לבב, רון מרגולין ושמואל פיינר (עורכים), תהליכי חילון בחברה היהודית, -בתוך: אבריאל בר

 .158-181, עמ' 2013האוניברסיטה הפתוחה, רעננה 

סיגד, אקסיסטנציאליזם = רן סיגד, אקסיסטנציאליזם: המשך ומפנה בתולדות התרבות 

 המערבית, מוסד ביאליק, ירושלים תשל"ה.
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ם בתולדות : פרקיחדש אסור מן התורהאסור מן התורה = משה סמט, ה סמט, החדש

מרכז דינור לחקר תולדות ישראל,  אברהם שלוין,: עריכה והתקנה לדפוס, האורתודוקסיה

 .2005ירושלים 

עוז, באור התכלת העזה = עמוס עוז, באור התכלת העזה: מאמרים ורשימות, ספריית פועלים, תל 

 .1979אביב 

 Ludwig Feuerbach, Lectures on the Essence ofהרצאות על מהותה של הדת = פוייארבך, 

Religion, Harper & Row, New York, 1967. 

 & Ludwig Feuerbach, The Essence of Christianity, Harperפוייארבך, מהות הנצרות =

Row, New York 1957. 

 תל אביב תשי"ח.פייארברג, כתבים, דביר,  .פייארברג, כתבים = מ. ז

, 18-פיינר, שורשי החילון = שמואל פיינר, שורשי החילון: מתירנות וספקנות ביהדות המאה ה

 .2010מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל, ירושלים 

פיכמן, סופרים בחייהם = יעקב פיכמן, סופרים בחייהם: ספר הפגישות, מסדה ומוסד ביאליק, 

 .1942תל אביב 

מצע תיאורטי ומתודולוגי", בתוך:  –ניות"  = יוכי פישר, "חילון וחילוניות פישר, "חילון וחילו

תחומיים, מכון -פישר (עורכת), חילון וחילוניות = יוכי פישר (עורכת), חילון וחילוניות: עיונים בין

 .11-43עמ'  ,2015ץ המאוחד, ירושלים ותל אביב ון ליר והקיבו

תחומיים, מכון -פישר (עורכת), חילון וחילוניות: עיונים בין פישר (עורכת), חילון וחילוניות = יוכי

 .2015ון ליר והקיבוץ המאוחד, ירושלים ותל אביב 

פישר, "פניה הרבות של החילוניות" = יוכי פישר, "פניה הרבות של החילוניות: לקראת טיפולוגיה 

 ליר ון מכון, תחומיים-בין עיונים: וחילוניות חילון), עורכת( פישר של התחלנות", בתוך: יוכי

 .262-287עמ'  ,2015 אביב ותל ירושלים, המאוחד והקיבוץ

פלד, "האדם החדש" של המהפיכה הציונית = רינה פלד, "האדם החדש" של המהפיכה הציונית: 

 .2002השומר הצעיר ושורשיו האירופיים, עם עובד, תל אביב 
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ונה והיסטוריה: מסות ביהדות זמננו, פקנהיים, על אמונה והיסטוריה = אמיל פקנהיים, על אמ

 הספריה הציונית על יד ההסתדרות הציונית, ירושלים תשמ"ט.

פרוגל, "הולדת החילוניות מתוך הפילוסופיה" = שי פרוגל, "הולדת החילוניות מתוך 

לבב, רון מרגולין ושמואל פיינר (עורכים), תהליכי חילון בחברה -בתוך: אבריאל בר הפילוסופיה",

 .69-153, עמ' 2013 רעננהית, האוניברסיטה הפתוחה, היהוד

הקיבוץ המאוחד, ספריית  עורך: נתן זך, פרויד, התרבות והדת = זיגמונד פרויד, התרבות והדת,

 .2000פועלים, תל אביב 

 .2009חפץ, חסד חילוני, רסלינג, תל אביב -חפץ, חסד חילוני = דנה פריבך-פריבך

ק לייבוש פרץ, כל כתבי י. ל. פרץ: העבריים והמתורגמים מיידיש פרץ, כל כתבי י. ל. פרץ = יצח

 בעשרה כרכים (בעריכתו ובתרגומו של שמשון מלצר), דביר, תל אביב תשכ"ב.

צור, "החלוץ: הטיפוס, הדרך" = מוקי צור, "החלוץ: הטיפוס, הדרך", בתוך: זיוה שמיר ומנחם 

, עמ' 2016שביט, הקיבוץ המאוחד, תל אביב פרי (עורכים), הנאמן: מנחת הוקרה וידידות לעוזי 

427-448. 

צור, לא בעבים מעל = מוקי צור, לא בעבים מעל: מאה ראשונה לדגניה, הקיבוץ המאוחד, יד 

 .2010יצחק בן צבי, ירושלים 

 .1976צור, ללא כתונת פסים = מוקי צור, ללא כתונת פסים, עם עובד, תל אביב 

, עם עובד, תל עד פנה היום : ברל כצנלסון על עצמוי צור (עורך), צור (עורך), עד פנה היום = מוק

 .2006אביב 

צור (עורך), קהליתנו = מוקי צור (עורך), קהליתנו, הוצאה מחודשת של קובץ תרפ"ב, יד יצחק בן 

 .1988צבי, ירושלים 

כים), כאן צור ואחרים (עורכים), כאן על פני האדמה = מוקי צור, תאיר זבולון וחנינא פורת (עור

  .1981על פני האדמה, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 

צחור (עורך), העלייה השנייה = זאב צחור (עורך), העלייה השנייה: אישים, יד יצחק בן צבי, 

 .1997ירושלים 
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 .1965צייטלין, על גבול שני עולמות = הלל צייטלין, על גבול שני עולמות, יבנה, תל אביב 

לאווער = הלל צייטלין, ר' נחמן בראסלאווער: דער זעער פון פאדאליע, צייטלין, ר' נחמן בראס

 .1952פארלאג מתנות, ניו יורק 

 .1991צלקה, אלף לבבות = דן צלקה, אלף לבבות, עם עובד, תל אביב 

), 1973( 2צלקה, "צריך ביוגרפיות" = דן צלקה, "צריך ביוגרפיות", בתוך: סימן קריאה, חוברת 

 .290-294עמ' 

 .1966, מסות = שלמה צמח, ילקוט מסות, הוצאת יחדיו, תל אביב צמח

 צמח, שנה ראשונה = שלמה צמח, שנה ראשונה, עם עובד, תל אביב תשי"ב.

: שמואל הוגו תרגוםקאנט, ביקורת התבונה המעשית = עמנואל קאנט, ביקורת התבונה המעשית, 

 מוסד ביאליק, ירושלים תשל"ג.ברגמן ונתן רוטנשטרייך, 

 :Barry Kosmin, "Contemporary Secularity and Secularism", inוסמין, "חילוניות" =ק

Barry Kosmin and Ariela Keysar (eds.), Secularism and Secularity: contemporary 

international perspectives, Institute for the Study of Secularism in Society and 

Culture, Hartford, C.T., 2007, pp. 1-12. 

הרא"יה קוק, אדר היקר = הרא"יה קוק, אדר היקר ועקבי הצאן, מוסד הרב קוק, ירושלים 

 תשמ"ה.

 .1961הראי"ה קוק, אורות = הראי"ה קוק, אורות, מוסד הרב קוק, ירושלים 

כז הראי"ה קוק, אורות התשובה = הראי"ה קוק, אורות התשובה, הישיבה הגבוהה אור עציון, מר

 שפירא תשנ"ב.

הראי"ה קוק, חזון הצמחונות והשלום = חגי לונדין, על הרמוניה, צמחונות ושלום: קווים לדמותו 

של העולם העתידי, על פי מאמרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק "חזון הצמחונות והשלום", 

 ראש יהודי, ירושלים תשס"ט.

איה: סדר תפלה עם פירוש עולת ראיה, הרא"יה קוק, עולת ראיה = הרא"יה קוק, סדור עולת ר

  מוסד הרב קוק, ירושלים תשמ"ט.
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 הראי"ה קוק, שמונה קבצים = הראי"ה קוק, שמונה קבצים, ירושלים תשנ"ט.

יל, בין חזון לבין האבסורדי = ברוך קורצווייל, בין חזון לבין האבסורדי: פרקים לדרך וקורצו

 .ספרותנו במאה העשרים, שוקן, ירושלים תשל"ג

קורצווייל, ספרותנו החדשה = ברוך קורצווייל, ספרותנו החדשה: המשך או מהפכה?, שוקן, 

 .1959ירושלים 

קושניר, אנשי נבו = שמעון קושניר, אנשי נבו: פרקי עלילה של אנשי העליה השניה, עם עובד, תל 

 אביב תשס"ד.

ובד בימי העליה השניה, קושניר, בכור מכורה = שמעון קושניר, בכור מכורה: נתיבו של נער ע

 עיינות, תל אביב תשט"ו.

קושניר, האירוסים עודם פורחים = שמעון קושניר, האירוסים עודם פורחים, עם עובד, תל אביב 

1970. 

 Jose Casanova, Public Religions in Modern World, Universityקזנובה, דתות ציבוריות = 

of Chicago Press, Chicago 1994. 

 .1979ספריית "פרוזה" עיתונספרות, תל אביב , מתחת לפרחים בתחנה,בתחנה = עמוס קינן,  קינן,

קירקגור, האסתטי, האתי והדתי = סרן קירקגור, האסתטי, האתי והדתי: מבחר כתבים, יוסף 

 .1991שכטר ואילן כרוך (עורכים), דביר, תל אביב 

 Suzanne R. Kirschner, The Religious and Romantic Origins ofקירשנר, פסיכואנליזה = 

Psychoanalysis: Individuation and Integration in Post-Freudian Tradition, Cambridge 

University Press, New York 1996. 

קלויזנר, קיצור תולדות הספרות העברית החדשה = יוסף קלויזנר, קיצור תולדות הספרות 

 .1939העברית החדשה, תל אביב 

 .Peter B. Clarke and Peter Byrne, Religion Defined and Explained, Stקלרק וביירן, דת = 

Martin's Press, New York, 1993. 
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 Arthur Koestler, Thieves in the Night: Chronicle of anקסטלר, גנבים בלילה = 

Experiment, MacMillan, London 1946. 

קשת, המחתרת הנפשית: על ראשית הרומן הקיבוצי, הקיבוץ  קשת, המחתרת הנפשית = שולה

 .1995המאוחד, תל אביב 

קשת, נקודת הבראשית = שולה קשת, נקודת הבראשית: גלגולו של מיתוס ביתניה בספרות 

 .2009העברית, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 

 .1968, ירושלים קשת, רשויות = ישורון קשת, רשויות: מסות הערכה על סופרי ישראל, ראובן מס

רבינוביץ, הסיפורת העברית מחפשת גיבור = ישעיה רבינוביץ, הסיפורת העברית מחפשת גיבור: 

 .1967כיוונים בהתפתחותה האמנותית של הסיפורת העברית המודרנית, מקור, תל אביב 

 רבינוביץ, יצר ויצירה = ישעיה רבינוביץ, יצר ויצירה, מוסד ביאליק, ירושלים תשי"ב.

צקי, "מבוא: על גבולה של האורתודוקסייה" = אביעזר רביצקי, "מבוא: על גבולה של רבי

האורתודוקסייה", בתוך: יוסף שלמון, אביעזר רביצקי ואדם פרזיגר (עורכים), אורתודוקסייה 

 .1-18עמ'  ,2006בטים חדשים, מאגנס, ירושלים יהודית: הי

גי יסוד" = שלום רוזנברג, "מסורת רוזנברג, "מסורת ואורתודוקסייה: על הגדרות ומוש

ואורתודוקסייה: על הגדרות ומושגי יסוד", בתוך: יוסף שלמון, אביעזר רביצקי ואדם פרזיגר 

 .55-78עמ'  ,2006בטים חדשים, מאגנס, ירושלים (עורכים), אורתודוקסייה יהודית: הי

מן שזר לתולדות רוזנק, הרב קוק = אבינועם רוזנק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מרכז זל

 .2006ישראל, ירושלים 

רוטנשטרייך, המחשבה היהודית בעת החדשה = נתן רוטנשטרייך, המחשבה היהודית בעת 

 החדשה, עם עובד, תל אביב תש"ה.

רוטנשטרייך, יסודות הפילוסופיה של מרכס = נתן רוטנשטרייך, יסודות הפילוסופיה של מרכס: 

 לספרות, תל אביב תשי"ב.בעקבות ההנחות על פויארבך, מחברות 

רוטנשטרייך, על הקיום היהודי בזמן הזה = נתן רוטנשטרייך, על הקיום היהודי בזמן הזה, 

 .1972פועלים, מרחביה ותל אביב 
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 Philip Roth, Portnoy's Complaint, Vintage Books, London 2005רות, פורטנוי = 

 בר, תל אביב תשל"ה.סלע, שירת רחל, ד-רחל, שירת רחל = רחל בלובשטיין

רמון, "יהדות חילונית ויהודים חילוניים" = עינת רמון, "יהדות חילונית ויהודים חילוניים בהגותו 

הדתית של דוד הרטמן", בתוך: אבי שגיא וצבי זוהר (עורכים), מחויבות יהודית מתחדשת: על 

 .425-443, עמ' 2001יב עולמו והגותו של דוד הרטמן, מכון שלום הרטמן, הקיבוץ המאוחד, תל אב

רנ"ק, מורה נבוכי הזמן = ר' נחמן קרוכמל, מורה נבוכי הזמן, מבוא ועריכה מדעית: יהוידע עמיר, 

 .2010כרמל, ירושלים 

רתוק (עורכת), אורי ניסן גנסין = לילי רתוק (עורכת), אורי ניסן גנסין: מבחר מאמרים על יצירתו, 

 .1977עם עובד, תל אביב 

ורתודוכסיה להומניזם דתי = אליעזר שביד, בין אורתודוכסיה להומניזם דתי: שביד, בין א
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affect life. His ideological criticism is also connected to his interpretation of the very 

famous notion of "the Death of God". According to Brenner, it is not God who died as 

a result of secularization, but the "Divine Idea" as an idea of the "absolute". The death 

of this idea entails the death of all ideas and ideologies that have any pretensions to 

replace the divine idea as the idea of the absolute. 

The third part is dedicated to Gordon. It opens with an account of the foundation of 

Gordon's philosophy, its methodology and unique terminology. The purpose of this 

account is to enable the understanding of the dialectic relations between religiosity and 

secularity in Gordon's philosophy. Then it examines how, and to what extent, Gordon's 

utopian-realistic Zionism yielded from his secular stance. Gordon did not experience 

secularization as a crisis, or as an ideological and existential void, but as an ongoing 

positive process of development. He adopted new ideas and acquired new intellectual 

tools, which did not necessarily contradict the Jewish religion. Only when he 

immigrated to Eretz Yisrael and encountered the young pioneers of the Second Aliya, 

and only when he internalized their experiences, did he realize the depth of the 

ideological and existential crisis of secularization. Gordon's ideological criticism is 

connected to his unique perception of religion as an organic-spontaneous relation, and 

his perception of ideologies as the opposite of that relation, which are mechanical and 

artificial. Gordon's organic philosophy that requires creativity and spontaneous life 

cannot work with ideologies which are dictated by external source. 

The fourth part of the research is a comparative one. It examines Brenner's and 

Gordon's reaction to the questions and problems of their time. It focuses on the years 

of the Second Aliya, thereby highlighting the historical aspect of secularism. The 

Second Aliyah can be defined as an "interim period" and as an "extreme situation". 

The young pioneers adopted two modern secular ideologies: Zionism and socialism. 

Their personal tendency toward existentialistic ideas was unquestionable and they 

were deeply influenced by Russian culture and literature. 



iv 

 

This research assumes that a secular stance contains several different aspects. The 

research distinguishes between the philosophical aspect, the cultural aspect and the 

historic-biographical aspect and examines the relations between these aspects and the 

unique way in which they form Brenner's and Gordon's distinctive and unique secular 

stance. Regarding the philosophical aspect of secularism, this research examines the 

ontology and epistemology views of each thinker, his attitude toward ideologies and 

his critique of ideology. Regarding the historic-biographic aspect of secularism, this 

research assumes that the key to understand the reaction of a thinker to the crisis of 

Jewish identity, i.e. to secularization, is through the thinker's personal biography 

(educational background, peculiar life circumstances etc.). The specific type of 

secularism or secularity which each thinker adopted is connected to his personal 

experience of secularization. 

Brenner's and Gordon's views of the Socialist-Zionist ideology depended on their 

general attitudes toward ideologies. As already mentioned, these ideologies represent 

only one possible major way of secular existence. Thus, the research assumes that the 

ideological criticism of Brenner and Gordon reflects their secular stances and is 

determined by them. The examination of the ideological criticism of Brenner and 

Gordon sets the ground for the examination of their secular criticism and their religion 

criticism. 

The second part is dedicated to Brenner. It examines his personal process of 

secularization, as well as secular stands of his and of some of the most important 

protagonists of his prose. It examines how and to what extent Brenner's minimalistic 

and practical Zionism was the result of his secular stance. 

Brenner experienced secularization as a fundamental crisis (as described in his first 

long story Bahoref). He tried and failed to fill the ideological and existentialistic void 

with one of the modern ideologies (as described in Misaviv La-Nekuda and other 

stories). In his essays and stories Brenner criticized ideologies for their disability to 
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institutional and political expressions of the secular realm. It refers to the separation of 

civil and ecclesiastical power and to the citizens' freedom of conscience. Secularity is 

connected to individuals and their secular ideas, beliefs and tendencies. This includes 

very often the adoption of one (or more) of the modern ideologies with their new 

explanations of life. Joining one of the modern mass movements gives the enjoyment 

of the feeling of belonging and power they offer. By that, they fill the intellectual and 

existential void created by the loss of god, religion and the traditional community, 

which it entails. However, secularity can be demonstrated by the adoption of an 

individualistic stance, a worldview that denies any external or metaphysical 

explanation of human existence. From this point of view, to adapt a modern ideology is 

to deny the real and deep essence of modernity, defined as humanism and self-

sovereignty. This results in the replacement of God with a modern idol.  

It is also important to distinguish between "hard" and "soft" secularism. Hard 

secularism, is usually personal and intellectual rather than social or political, and refers 

to rationalistic, materialistic and a-religious approaches. Soft secularism, is not 

necessarily hostile towards religious beliefs and religious institutions, but can hold 

views that religion is a legitimate matter of the individual. 

While Jewish secularization (more than the general secularization) reflects a crisis, 

Jewish secularism and secularity are in fact ways of Jewish regeneration. In the social-

political sphere some ideologies and ideas, among them socialism and nationalism 

(Zionism), were trying to replace the religious idea, and by that trying to create a new 

common ethos to replace the old religious ethos. In the personal sphere, individuals 

tried to fill the intellectual and existential void that has been entailed by the loss of 

God. These crisis and regeneration had a powerful and unique description in the 

literary prose, critics and essays of Brenner, while Gordon, in his many essays, gave an 

effort to set the foundations for a new Jewish society, a modern Jewish society still 

connected to the Jewish traditional-religious heritage. 
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works, however, especially in his literary prose, there are positive expressions of 

several types and patterns of secularism which are very different from hard secularism. 

In regard to Gordon, it is not clear whether he can be defined as a secularist thinker. 

Some scholars recognize Gordon as being religious and his thought as a religious 

philosophy, while others identify him as a secularist and his thought as secular 

philosophy. 

 

The course of the research 

This research contains four main parts. The first part sets the philosophical and 

historical foundations for the following three parts. Its main purpose is to describe 

major trends in Jewish secularization and secularism. It concludes a survey of the 

theory of secularization, its three main different propositions (decline of religion, 

differentiation, privatization) and concepts (worldliness, disengagement of society 

from religion, transposition of religious beliefs and institutions, desacralization of the 

world, movement from a "sacred" to a "secular" society etc.), of its paradigms and of 

its basic historical and ideological elements (differentiation, rationalization, 

worldliness etc.). It also highlights the essential connection between modernity and 

secularization. In addition, this part describes the principal critics of this theory. 

Thereafter, this research focuses on secularization and its implications in the Jewish 

and Israeli context. The result of the secularization of society and culture, and the 

secularization of the consciousness depicts in this research as the transformation of the 

world into a place of wondering and going astray, and of a long personal and social 

quest after a new secular identity to replace the old religious identity. 

Aspects of secularization are related to the socio-political and to the private-personal 

spheres of existence. Thus, it is useful to distinguish between three different terms: 

secularization as a process, secularism and secularity. Secularism is connected to 
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Abstract 

This research is an investigation of the notions of secularization, secularism and 

secularity in the lives and thoughts of Yosef Haim Brenner (1921-1881) and Aharon 

David Gordon (1922-1856). Brenner and Gordon were the most prominent thinkers and 

spiritual leaders of the Second Aliyah (immigration, ascent, 1914-1904) and the Third 

Aliya (1923-1918) to Eretz Yisrael (Palestine of the Ottoman Empire; Palestine of the 

British Mandate). Brenner was born in Novi Mlini, Chernigov (north Ukraine) of the 

Russian Empire, and immigrated to Eretz Yisrael in 1909 at the age of 28. He was killed 

near Jaffa city during the 1921's riots. Gordon was born in Troyano, Podolia (south 

Ukraine) of the Russian Empire. He immigrated to Eretz Yisrael in 1904 at the age of 

48, and died of cancer in Degania.  

Brenner and Gordon disputed over various ideological and practical issues that 

reflected different aspects of the problem of modern Jewish identity, which for a large 

extent was the result of the Jewish secularization. These two thinkers described and 

criticized the modern-secular realm of their time and suggested new ways of modern 

Jewish existence.  

While early studies of Brenner and Gordon examined various aspects of their thoughts 

and biographies, there has been no special attention given to the issues of 

secularization, secularism and secularity. Moreover, considering the strong mutual 

influence and connections between Brenner and Gordon, it is surprising to find that no 

large comparative research was dedicated to the study of Brenner and Gordon. This 

research aims to fulfill the need for a large and detailed comparative research between 

Brenner and Gordon and also the need to analyze their lives and thoughts through the 

prism of secularism.  

Brenner's personal secularity was clearly radical. His worldview changed from 

atheism to agnosticism and his anti-clericalism was radical. He was not only a-

theological but also anti-theological, a-religious or even anti-religious. In many of his 
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