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

◆  ◆  ◆

מהי האמת שבובר מתכוון אליה? ◆

למה בובר אומר ש"אין זה חשוב שאדם יגיד לחבר ואת כל שעל ליבו.."? ◆

איך זה מסתדר עם שאר הדברים שהוא אומר? ◆

נקשה ונשאל; מה דינו של אדם המשעבד את חייו לדימויים שלעצמו? ◆

האם יכול הוא להיעשות עוד לאיש הישות? מה דעתכם? כיצד? ◆

הנטייה הרווחת לחיות מתוך הארעיות של הרושם העשוי ולא מתוך הקבע של הישות, מקורה 
בתלותם של בני האדם אלו באלו; אין זה קל ביותר לקבל אישור מפי אחרים על ישותך 

האמיתית, וכאן באה המראית ומציעה את עזרתה. היענות להצעת המראית להתנהגות שלפי 
הדימוי, היא בעצם פחדנותו של אדם, ואילו הסירוב לה והבחירה בחיים שלפי הישות – הם 

בעצם העוז שבנפש.

◆  ◆  ◆

מה זה אומר? ◆

למה הרושם הוא ארעי והישות היא קבע? ◆

ממה נובע הפחד? ◆

למה בובר מכנה את הבחירה הזו אומץ? ◆

אולם, אין כאן גזֵרה שאין להרהר אחריה, עובדה שאינה בשינוי. אפשר להיאבק לשם תיקון 
הנפש, ופירושו של דבר, לשם בניית האמונה בישות. המאבק לעתים צולח ולעתים כושל, אך 
לעולם אין הוא יוצא לבטלה, אף כשנראה לו לאדם שכל עמלו עקר. עתים אנוס אדם לשלם 

מחיר יקר בעבור החיים מתוך הישות, אך לעולם אין המחיר גדול מידי. 

◆  ◆  ◆

למה המחיר יקר? למה יש לשלם מחיר יקר עבור החיים שלפי הישות? ◆

אתם מסכימים שהמחיר לעולם לא יקר מידי? האם עדין יש סיטואציות שעדיף לעטות מסכה? ◆

אך האם אין בנמצא ישות שטבעה רע? ישות שתגדל פרא בכל מקום בו תתממש? אני מימי לא 
הכרתי אדם צעיר שנדמה עלי היותו רע ללא תקנה. אמנם מאוחר יותר נעשה קשה יותר ויותר 
לעמוד ולפרוץ את השכבה שליפפה וכיסתה את מהותו, והיא נעשתה סרבנית יותר ויותר. וכך 

באה לעולם ההנחה המוטעית בדבר 'אופי' שאינו בר שינוי. הנחה זו מוטעית היא, היא מראה 
מטעה: האדם באשר הוא אדם ישנו בגאולה.

◆  ◆  ◆


