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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 
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שעיקר דרכם רובו לפי השני.

כמובן, מתבלט הבדל זה בייחוד ברשות היחסים הבין אישיים, כלומר בדרך ההתנהגות שאדם 
נוהג בה בהליכותיו עם בני אדם. 

◆  ◆  ◆

האם יש לכם דוגמא לכך מחייכם? ◆

אולם, כשהמראית באה מן השקר, עד שהוא מחלחל בה בכולה, סכנה אורבת לקיומם המהותי 
של היחסים הבין אישיים. ואף אין הדבר דומה למי שאומר דבר שקר, למי שמסלף באמירה 

עובדה מן העובדות; השקר שאני מתכוון אליו אינו נעשה באמירה של דברים אלא בקיימותו של 
אדם, והרי הוא פוגע ומערער את היסוד הבין אנושי עצמו. עתים עלול אדם לאבד את הסיכוי 

הגדול להתרחשות האמיתית בין האני ובין האתה, ובלבד שיפרנס גנדרנות של תפלות.  

◆  ◆  ◆

הסבירו את הדברים במילים שלכם.  ◆

מה הוא אותו שקר עליו מדובר? איזה שקר יכול להיות ב"קיימותו של אדם"? ◆

מה ההבדל בין מהות כשרה לשקרית? מה כל-כך בעייתי במראית שקרית? ◆

קחו לכם רגע – כולם חייבים לחשוב, מי שרוצה יכול לספר – על פעם שבה לא הייתם עצמכם, 
שהתנהגתם לפי הדימוי ולא לפי הישות.

נתאר לנו עתה שני בני אדם מסוג הדימוי, היושבים זה על יד זה ומסיחים זה עם זה – ראובן 
ושמעון – ונמנה את מספר הפרצופים המשחקים במחזה זה. ראשית: הנה ראובן כפי שהוא 
רוצה להיראות בעיני שמעון, ושמעון כפי שהוא רוצה להיראות בעיני ראובן; אחריהם; דמות 

ראובן כפי שהיא נראית באמת בעיני שמעון, ודמות שמעון כפי שהיא נראית באמת בעיני ראובן, 
כשבדרך כלל אינה זהה עם הדמות הרצויה לשמעון ולהפך; הוסף לכך את ראובן כפי שהוא 

נראה בעיני עצמו ואת שמעון כפי שהוא נראה בעיני עצמו. ולאחרונה, ראובן כפי שהוא באמת 
ושמעון כפי שהוא באמת. שני יצורים חיים ושש דמויות מדומות, קהל רפאים ממש, המעורבים 

תכופות בשיחת השניים! אם כן, מה מקום האמת ביחסים הבין אישיים?

◆  ◆  ◆

מהי המשמעות של שיחה כזאת המלאה בכל כך הרבה דמויות? ◆

תהא משמעות המילה 'אמת' מה שתהיה בכל תחום אחר, הרי שבתחום היחסים הבין-אנושיים, 
משמעותה היא שבני אדם מגלים עצמם זה לזה כפי שהם הינם בישותם. אין זה חשוב שאחד 
יאמר לחברו כל מה שעולה על ליבו, אלא חשוב הוא שהאחד לא ייתן לשום מראית להשחיל 

עצמה בינו לבין חברו. אף אין זה חשוב מה תהיה על-פניו עומקה של השיחה, אלא שייתן אדם 
לחברו שהוא מתגלה בפניו להשתתף בהוויתו האמיתית. העיקר ביחסים הבין-אישיים שיהיו 

אמיתיים. בכל מקום שאין זה כך, גם האנושי אינו אמיתי. 
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◆  ◆  ◆

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.

◆  ◆  ◆
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אתם מסכימים עם בובר ש"אדם באשר הוא אדם ישנו בגאולה"? ◆

איך אפשר לפרוץ את שכבת המראית שבנינו לנו? ◆

ושוב עינינו רואות לפנינו את השניים, ראובן ושמעון, המוקפים רוחות תעתועים. רוחות תעתועים 
אפשר לגרשם. נתאר לנו את השניים, שבנפשם קמה וגברה בחילה בכך שרפאים ממלאים את 

מקומם שלהם. בנפשותיהם מתעורר ומתגבר הרצון, שיכירו אותם עצמם כפי שהם בישותם 
האמיתית ולא על פי אף מראית או דימוי. רואים אנו כיצד פועלים כוחות המציאות במעשה 

הגירוש שלהם, עד שהמראית נמוגה משניהם ותהומותיה של הישות האישית קוראות זו לזו. 

◆  ◆  ◆

איך ניתן ליצור בקהילות שלנו / בקבוצות השייכות שלנו מערכות יחסים שיהיו אחרות? האם  ◆
אתם רוצים בזה?


