
28   ◆   לנטוע שמיים וליסוד ארץ ∙ יום כיפור ה׳תשפ"ב

הוויה ומראית
עיבוד מתוך "סוד ושיח" מאת מרטין בובר

◆

אופל ארבל, בית פרת תל אביב

הרב שלמה קרליבך אומר כי "התיקון בחודש אלול הוא לא כל כך בדברים שעשינו לא נכון; אלא 
שלא עשינו אותם עם כל הלב" )שיחות וסיפורים - לב השמיים(.

יום כיפור מזמין אותנו לשאלות על חשבון נפש גם ביחסים שבין אדם לחברו. על פי מרטין בובר, 
הפגיעה ביחסים הבין אישיים אינה רק בריב או במחלוקת - היא טמונה לעיתים אפילו ברגע 

אחד, יומיומי וכמעט טבעי שאנחנו "מזייפים", כשאנו נמצאים בחוסר אותנטיות עם בן שיחנו, 
ובשל כך גם עם עצמנו. בקטע הבא מתוך ספרו של בובר "סוד ושיח" אתם מוזמנים ללימוד 

אינטימי וקרוב שיאפשר לכם לשתף, לחלוק, להרהר ולייצר שיחה בלתי אמצעית בין אדם לאדם 
- מה שבובר מכנה "גאולה".

בספרו "סוד שיח" נכללים עיקרי משנתו של מרטין בובר בדבר מהות עמידתו ודרכו של האדם 
בעולם. הוא נדרש לשאלות רבות וביניהן: האם קיומו-הווייתו של אדם היא מתוך דימוי או מתוך 

יישות, ומה היא משמעות הקיום מתוך אלה? האם יש "שיחה" בין בני-אדם או שמה שנראה 
כשיחה אינו אלא "פיטומי מלים"? מתי שיחה היא שיחה, ומתי היא דו-שיח אמיתי? מה הופך 

בן-אנוש ראוי להיקרא אדם.

]הוויה = קיום, חיים, מציאות, יש[

הסוגיה העיקרית ברשות היחסים בין אנשים היא המתח בין הוויה ומראית. ניתן להבחין בין שני 
סוגי הוויה לאדם. הסוג האחד ראוי שייקרא בשם 'חיים שעל פי הישות', חיים שנקבעים לפי 

עצמיותו האמתית של כל אדם ואדם. הסוג השני ראוי שייקרא 'חיים שעל פי הדימוי', חיים 
שנקבעים על פי הדרך שבה רוצה אדם להיראות בעיני אחרים.

◆  ◆  ◆

למה הכוונה? מה ההבדל בין חיים על פי הישות לחיים שעל פי הדימוי? מתי אנחנו ככה ומתי  ◆
ככה? האם זה במודע?

בדרך כלל עולים הם בערבוביה; ודאי ישנם בני אדם מועטים בעולם, שלא תלויים כלל ברושם 
שהם עושים על אחרים, אבל ודאי שלא יימצא גם אדם שמתנהג לפי הרושם בלבד. על כן, עלינו 

להסתפק בהבדלה זו שאנו מבדילים בין בני האדם, שעיקר דרכם רובו לפי האחד, לבין אלה 

בית פרת
מדרשה ישראלית


