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רוח החינוך העצמי
רעיונות מתורותיו של א”ד גורדון

וערכם החינוכי לדורנו
עמית אלון

“הצורה העליונה של כל חינוך היא, כמובן, החינוך העצמי. ברוח זו, ברוח של 

שאיפה לפתח את החינוך העצמי, צריכה להיעשות כל העבודה התרבותית”.

אהרון דוד גורדון, “עבודתנו מעתה”, בתוך: האומה והעבודה

אהרון דוד גורדון )1856–1922( נחשב לאחד ההוגים היהודים המקוריים במאה העשרים. הוא נולד 
בעיר טרויאנוב שבחבל פודוליה בדרום אוקראינה. חלק נכבד מחייו עבר עליו בכפרים ובעיירות 
האזור. חוויית החיים בטבע השפיעה עמוקות על הגותו המאוחרת. גורדון נולד למשפחה של 
בישיבה  למד  שנה  ובמשך  מסורתי  יהודי  חינוך  קיבל  הוא  משכיליות.  נטיות  בעלי  מתנגדים 
בוילנה. הוא רכש באופן עצמאי כמה שפות וידע כללי וספרותי נרחב. בשנת 1904 עלה לארץ 
והוא בן 48. בארץ נוצר קשר בינו ובין החלוצים הצעירים של אנשי העלייה השנייה. הוא עבד 
עם החלוצים עבודה פיזית קשה וחלה בקדחת. עם עלייתו לארץ עזב גורדון את אורח החיים 
האורתודוקסי ושמר מצוות באופן סלקטיבי. במהלך שנותיו הראשונות בארץ נדד גורדון כאחד 
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החלוצים. בשנת 1909 עלתה אשתו לארץ. הם התיישבו בעין גנים ולאחר חודשים אחדים היא 
נפטרה. בשנה זו החל כנראה בכתיבתו הפילוסופית. לאחר מכן עבר לגליל, ובשנת 1914 התיישב 

בדגניה. גורדון המשיך בכתיבה עד מותו ממחלת הסרטן.
הגותו של גורדון היא מגוונת: הגות פילוסופית, פובליציסטית, קטעי יומן ועוד. עם זאת, בכל 
כתביו עולים וחוזרים רעיונות יסוד הקשורים זה לזה. עיקרם: ביקורת על מצבו הרוחני והתרבותי 
של האדם המודרני, והצעת דרך תיקון לבעיות הזמן. חלק מדבריו של גורדון התפרסמו בעיתונות 

התקופה. ספריו המוכרים לנו נערכו לאחר מותו.
כדמות  נחרתה  ודמותו  השנייה,  העלייה  לאנשי  כמופת  גורדון  של  דמותו  שימשה  בחייו 
נערצת בתנועת הפועלים הישראלית. על שמו אף הוקמה תנועת הנוער “גורדוניה”. אולם נראה 
שלמרות זאת, במשך עשורים רבים לא הייתה לכתביו של גורדון השפעה ממשית על התרבות 
הישראלית. זאת, משום שבין השאר הוא הציע רעיונות רדיקליים, הן חברתיים הן רוחניים, שהיה 

בהם משום איום על מוסכמות של החברה הציונית-חילונית.
בעשור האחרון חל שינוי ביחס לגורדון. יותר ויותר ישראלים נחשפים להגותו ומוצאים בו 
מקור השראה לחיים יהודיים עכשוויים. הסיבות לקבלתו המאוחרת שונות ונראה שהן קשורות 
בתרבות ההווה: התפוררותה של החשיבה הדיכוטומית שהבחינה בין “דתי” ל”חילוני”, ללא גווני 
ביניים; התבססותה של תנועת התחדשות יהודית שמציעה אופציה יהודית חילונית-מסורתית; 
בלתי  דתית  לחוויה  אפשרות  ומציגים  הרחבה  לתרבות  שחדרו  אייג’  ניו  תורות  של  ורעיונות 

אמצעית.
הן כדמות  חייו הבוגרים.  ימי  היה מחנך בכל  הוא  אולם  פורמלי,  גורדון לא עסק בחינוך 
בוגרת שקיבצה סביבה נערים באוקראינה, הן אל מול החלוצים הצעירים ממנו בכשלושים שנה.1 
כאמור, הגותו של גורדון עוסקת במצוקת האדם המודרני ודרכי פתרון למצוקותיו. ניתן למצוא 

בהגות זו תכנים בעלי משמעות חינוכית-ערכית רבה והשראה לכל מי שעוסק בחינוך לסוגיו.
יש בהם משום  גורדון, שלטעמי  רעיונות מרכזיים מהגותו של  אציג כמה  בדבריי הבאים 

משמעות רבה לאדם בן זמננו בכלל ולמחנך בפרט.2 

א. טבע ורוח
בתרבות המערבית המודרנית עומד המושג “טבע” כהיפוכו של המושג “תרבות”. ככל שהאדם 
רומנטית  משמעות  טבע  המושג  וקיבל  הלך  כך  ומתועש,  מכני  עולם  ופיתח  הלך  המודרני 
המתייחסת לטבע כאל מה שמחוץ לתחום הישגיו או קלקוליו של האדם. התרבות המערבית 
מהמאה השמונה עשרה ואילך פעלה בשני כיוונים שונים: כיוון של ִקדמה, שליטה והפגנת כוח 

אל מול כיוון של מבט נוסטלגי ורומנטי על הטבע וקיום פשוט ורוחני.

בתו של גורדון, יעל, הקימה באוקראינה בית ספר לבנות דובר עברית, ונחשבת לאחת מחלוצות החינוך העברי לבנות.  1
אין בכוונתי להציג מסרים פדגוגיים מפורשים, אלא לעמוד על רעיונות שלטעמי הם בעלי אופי חינוכי המתאימים גם   2

לביטוי בבית הספר. גורדון עצמו נמנע מלהציג מסרים פדגוגיים מפורשים. בהמשך דבריי אתייחס לנקודה זו.
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גם גורדון מתייחס לטבע כאל מהות בלתי מקולקלת על ידי האדם המודרני. אך זוהי רק אחת 
המשמעויות למושג זה העולה מדבריו. משמעות מקובלת נוספת בדבריו של גורדון למושג “טבע” 

היא מהות רוחנית קוסמית המקבילה במידת מה3 למושג “אלוהים”.4 
גורדון מזהה במציאות כוח רוחני. הוא מכנה כוח זה בכינויים שונים: “הוויה קוסמית”, “יניקה 
נעלמה”, “נפש העולם”, “ים החיים האינסופי”, “נשמת הטבע והחיים” ועוד. כוח זה הוא כאמור 
הטבע. אולם לטבע ישנו ביטוי נוסף: זהו “הטבע שבנפש האדם”. בדומה לתורות מיסטיות רבות, 
גם גורדון מזהה מימד רוחני על-אנושי בנפש האדם. הוא קורא לאדם המודרני לשוב אל החוויה 
האותנטית של המפגש של הטבע שבנפש האדם עם הטבע האינסופי. גורדון טוען שבעבר הייתה 
הדת הדרך למפגש הרוחני עם הטבע, אבל עם התאבנות הדת והתמסדותה המסאבת, על האדם 
למצוא את דרכו שלו למפגש הרוחני. גורדון סובר שהאדם המודרני האורבני מנוכר לעצמו, לטבע 
ולחוויה הרוחנית, ועליו לחדש קשר זה שלא דרך חזרה לאורח חיים פרימיטיבי, אלא מתוך ִקדמה 

ונאורות.
עבור גורדון, החזרה לטבע היא חזרה של האדם לעצמו. זוהי בחירה בחיי אמת וייעוד. גורדון 
מכנה את הטבע שבנפש האדם גם בכינוי החסידי “שורש הנשמה”. שורש זה מעיד על הייחודיות 

של כל אדם ועל החובה של כל אדם להתפתח בהתאם לאופיו ומהותו.
גורדון אינו שולל את הדרך הרציונלית. ואף אינו שולל אותה כדרך למפגש עם הטבע. אולם 
עבורו המפגש השלם והעוצמתי עם הטבע הוא רק בדרך של חוויה5 רוחנית שבמפגש שבין הטבע 

לטבע שבנפש האדם.
אזכיר את ההקשר התקופתי-רעיוני שבו כותב גורדון את דבריו אלו. אמנם בראשית המאה 
העשרים פעלו ברחבי העולם זרמים של הוגים שקראו לחזרה לטבע,6 אולם בקרב אנשי העלייה 
השנייה, התפיסה השלטת הייתה קשורה בעיקרה לסוציאליזם של מרקס. אחד מעיקרי האמונה 

המרקסיסטית הוא המטריאליזם ששולל את עצם המפגש הרוחני.
נדמה שגורדון כותב את דבריו לחבריו המטריאליסטים, שרבים מהם עזבו סביבה דתית בעת 
שעלו לארץ ישראל. כך שבמידה רבה, הרוח הרליגיוזית של גורדון היא אנטיתזה לרוח העלייה 

השנייה.7
גם בהווה שאנו חיים בו ישנם כיוונים סותרים המבטאים מתח בין תרבות תעשייתית אורבנית 
ובין רוחניות וטבע. נדמה שככל שגובר חלקו של הצד הטכנולוגי גם הצד הרוחני מתגבר כנגדו. 
אולם בעוד שנראה שתפיסת הטבע שמציג גורדון מתמודדת עם המטריאליזם המרקסיסטי, הרי 

אף שגורדון מקביל את הטבע לאלוהות, בכל זאת ישנם הבדלים מהותיים בין תפיסת הטבע-אלוהות שלו לזו היהודית   3
מסורתית. כך למשל, הטבע אינו מקביל לאל פרסונלי ואין בתפיסתו של גורדון יסודות של השגחה פרטית או לאומית.

ראוי להזכיר בהקשר זה את הערך הגימטרי הזהה של שתי המילים "הטבע" ו"אלהים", כפי שזיהה המקובל הימי ביניימי   4
רבי אברהם אבולעפיה. 

גורדון הוא זה שטבע את המילה "חוויה". הוא גזר אותה מהמילים "חיים" ו"הוויה" והיא באה לתאר את המפגש הרוחני   5
שתיארתי לעיל.

למשל טולסטוי ברוסיה, דייויד ת'ורו בארצות הברית ואחרים ברחבי העולם המערבי.   6
וגם היא כשלעצמה הייתה בעלת רליגיוזיות, אבל באופן פרדוקסלי הייתה זו רליגיוזיות סוציאליסטית.  7
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אנו בהווה מתמודדים עם המטריאליזם הקפיטליסטי. בעוד זה המרקסיסטי מבטל את המפגש עם 
הרוחני, הרי המטריאליזם הקפיטליסטי נותן מקום למפגש עם הרוחני, אך הופך אותו למוצר מדף 

סחיר, ולעתים אף לפס ייצור המיועד למכנה משותף רחב כלשהו.
לפיכך, נראה שלבן דורנו אין חידוש באותו מפגש רוחני שמציע גורדון. אולם לטעמי אנו 
יכולים ללמוד מגורדון רבות על אותו מפגש, וגם ללמוד ממנו את מידת הזהירות הדרושה למפגש 

זה.
לא אפרט את התהליך הרוחני שמציע גורדון, רק אחזור ואדגיש שראשיתו של התהליך ביחיד, 
ב”שורש הנשמה” של האדם. התהליך הרוחני מחייב מהאדם אותנטיות והתאמה מלאה לעצמיותו. 

מכאן האדם הופך לבעל יכולת בחירה אמתית לגבי אפשרויות הרוח העומדות בפניו.
עוד אדגיש את האיזון שמבקש גורדון בין המימד הרציונלי למימד המיסטי. החוויה הרוחנית 
עלולה לשאוב את האדם ולהביא אותו לידי חוסר יכולת להביט במציאות האובייקטיבית. תפיסת 
“חוויה”. החוויה המיסטית  למימד של  “הכרה”  בין המימד של  גורדון משלבת  החוויה שמציע 
שמציע גורדון אינה תורת סוד של בודדים, אלא אפשרות לכל אחד מאתנו למצוא רגעים נשגבים 

בשגרת חייו המודרניים ולשאוף לקיום קרוב לאותה חוויית טבע רוחנית.
לגבי המקום הראוי לחוויה הרוחנית – גורדון אינו משאיר ספק; אף שהוא הופך את המושג 
טבע למהות ספיריטואלית הוא אינו מוותר על חוויית הטבע הממשי. המפגש הרוחני האותנטי 

של האדם האותנטי צריך להתרחש במקום האותנטי, השקט, הפראי ומעורר ההשראה. 

ב. יצירה

ובלתי  מתחדשת  יצירה  עצמו,  את  האדם  יצירת  היא  האנושיים  שבחיים  היצירה 
מעשה  רגע  בכל  מחדש  הטבע  הטבע.  של  התמידית  התחדשותו  מתוך  פוסקת 

בראשית וגם האדם היה יכול לחיות כך.8

ולגלות  מהעולם  לפרוש  לאדם  והקוראים  רוחנית  לחוויה  אפשרות  המציעים  לזרמים  בניגוד 
מתורות  כמושפע  היצירה.  בעולם  המתרחשת  חוויה  מציע  גורדון  ההוויה,  מול  אל  פסיביות 
חסידיות, ובראשן כתביו של האדמו”ר הזקן מייסד חב”ד, גורדון מציע תהליך שלאדם יש בו חלק 

פעיל.
את  הפיזית  החקלאית  בעבודה  רואים  כפשוטם,  גורדון  של  כתביו  את  לקרוא  הנוהגים 
האופציה הרוחנית שגורדון מציע. כך גם קיבלה הגותו את הכינוי “דת העבודה”.9 אולם במקומות 

שונים בכתביו גורדון מציג את ה”יצירה” כמעשה הרוחני, ולא את ה”עבודה”.
היצירה על פי גורדון היא מצב נפשי. היא אינה נאמדת בקריטריונים מקובלים של יעילות 
ותוצרת, אלא בכוונה הנפשית של היוצר. היצירה היא חלק מהותי מעצם המהלך הרוחני, והיא 

גם תוצר בר-קיימא של אותו מהלך.

א"ד גורדון, האדם והטבע, תל אביב, 1951, עמ' 154.  8
הגותו של גורדון זכתה לכינוי זה עוד בחייו, והוא יצא באופן נחרץ נגד הביטוי "דת העבודה".  9
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בעידן שאנו חיים יש נטייה להמיר את האדם היצירתי באדם היצרני. האדם היצרני אמנם 
עוסק ביצירה, אך זו נעדרת פעמים רבות את המצב הנפשי היצירתי. האדם היצרני אינו לוקח 
יצירה. נדמה שגם  והוא ממעט לחוות מהלך שלם של  חלק ביצירת המוצרים הסובבים אותו, 
ריבוי אמצעי התקשורת ממעט את היצר היצירתי של האדם היצרני. יחס ליצירה, באשר היא, 
כמצב נפשי ולא כמעשה הנמדד בתועלת גשמית, הוא רעיון שיש בו משום ערך רוחני לנו ולאנשי 

דורנו. 
תיארתי את המהלך הרוחני שמציע גורדון כנובע מתוך היחיד, האמת שלו והבחירה שלו. 
נראה שאחד הקריטריונים לבחירה רוחנית אמתית היא בחינת היסוד היצירתי. האם האפשרות 
הרוחנית מביאה ליצירה אישית ואותנטית )ולא בהכרח גשמית( או שמא היא מבטלת את היסוד 

היצירתי באדם.
ואינו  גורדון כמעט  גורדון.  היצירה של  רעיון  פי  כיצירה, על  לחינוך  זה  אתייחס בהקשר 
מעמיד עיסוק מפורש בחינוך ופדגוגיה. באחד המקומות הבודדים שהוא מתייחס לתחום החינוך, 
הוא מתמודד עם העובדה שבמרכז הגותו עומד היחיד השואף לאותנטיות אינדיווידואלית. כיצד 
יכול אדם בעל אישיות משל עצמו לחנך אדם אחר בעל עצמיות שונה? וזו תשובתו של גורדון: 

כל מה שיכול אדם לעזור במובן זה לחברו המתחנך, הוא – לעורר בו את הכרת 
עצמו, את אורה העצמי של נשמתו, עד שיראה את עצמו ראוי לכך, ראוי, שיהיה לו, 
וממילא חייב לבקש תמיד, בכל עת ובכל שעה, שיהיה לו יחס ישר, עצמי, בלתי-

אמצעי, לא על דעת אחרים ולא לפי רוחם או לפי טעמם של אחרים, כי אם על דעת 
עצמו, ולפי מה שהוא וכמו שהוא, אל הטבע, אל ההוויה, אל החיים, אל האדם, אל 

עצמו.10 

אינו שדה היצירה של המחנך, מכיוון  היצירה של המחנך אם כך היא מתן השראה. המתחנך 
שהוא במוקד היצירה העצמית שלו כמתחנך. תפקיד המחנך הוא להציב בפני המתחנך אידיאל 
של התפתחות אישית, שיביא אותו להתפתחות אישית הנובעת משורש נשמתו שלו עצמו, ולא 

מזה של המחנך.
כמחנך  הוא  סדורה.  הלכה  בכתביו  להציג  ממעט  גורדון  מדוע  להבין  ניתן  גם  כך  מתוך 
ותפקיד הקורא הוא למצוא את דרכו שלו  ואי אלו עיקרי אמונה,  תפקידו להציג את אישיותו 

בהשראת הכתובים.
מתוך כך גם ברור מאליו שגורדון אינו מציע תורה פדגוגית, ואף שולל את עצם המושג 
ונובע מתוך המפגש של  פדגוגיה. זאת בהסתמך על הגישה שהמעשה החינוכי הוא חד-פעמי 

המתחנך והמחנך הספציפיים:

א"ד גורדון, "מתוך קריאה", כתבי א"ד גורדון, כרך א, עמ' 232, נכתב באב-אלול תרע"ח.  10
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החינוך אינו נלמד על פי ספרים או על פי תורה שבעל פה, כי המחנך בעצמו צריך 
להיות הספר או התמונה החיה, כלומר החניך צריך לראות מאליו, בלי כל הערה 

מצד המחנך, מה שהמחנך יצר ויוצר מעצמו.11

כנגד הדיכוי

בחיים הציבוריים הקיימים רואה האדם את טעם החיים ואת אושר החיים בהנאה מן 
המוכן, ממה שהכינו אחרים, באי פעילות עצמית על חשבון פעילותם של אחרים. 
דומה האדם בחיים האלה לצמח פרזיטי. ]...[ בחיים החדשים מבקש האדם את טעם 
החיים ואת אושר החיים בפעילות גופו ורוחו, בעשייה ויצירה, בדומה לצמח החי, 

הכשר, החי ומתפרנס מעצם הטבע ]...[12

עבור גורדון הטבע הוא מהות הרמונית. מערכת מאוזנת שמטבעה יש בה טורף ונטרף, אינסטינקטים 
ויצרים. גם האדם ביסודו הוא חלק מעולם זה.13 אולם האדם בעל התודעה פיתח גם סוג חדש 
של יחסים: יחסי מדכא-מדוכא. עבור גורדון, החזרה לטבע ולרוח אסור לה שתהיה מבוססת על 
החטא המוסרי של דיכוי הזולת, החל מדיכוי האדם את הטבע וכלה בדיכוי האדם את האדם דרך 

דת, צבא, ממשל או כל דרך אחרת.
בכך גורדון הוא אחד ממשיכיה של המסורת האנרכיסטית האירופית,14 שיצאה נגד הקומוניזם 

בראשיתו, בטענה שתחילתו של הקומוניזם בשחרור האדם וסופו בדיכוי האדם.15
במרכז  גורדון.  שמציע  הרוחני  למהלך  מהותי  באופן  קשור  הדיכוי  שלילת  של  זה  רעיון 
המהלך הרוחני שלו עומדת ההתמזגות של האדם עם הטבע. ההתמזגות היא מהלך של היטמעות 
המנוגד למהלך המנכר והמבדיל של הדיכוי. וכאמור, ההתמזגות היא מהלך שראשיתו ב”אני” 

הפרטי. 
רעיונות של  להציע  אותו  מביא  אינו  זולתו  את  האדם  דיכוי של  מפני  גורדון  של  החשש 
התבודדות והתנזרות, אלא דווקא דרך מנוגדת של הקמת קהילה רוחנית המורכבת מיחידים בעלי 

שיעור קומה המסוגלים לחיות חיי משמעות, יצירה ורוח מבלי לדכא זה את זה.16
נראה שבעניין זה הביקורת ודרך התיקון של גורדון רלוונטיות להווה אולי אף יותר מאשר 
בזמנו. המגמה של כיבוש הטבע התעצמה ונזקיה רבים, ידועים וגלויים מאשר בעבר. הדיכוי של 
האדם את זולתו נמשך, גם אם לעתים באופן גלוי פחות ומודע פחות )כמו למשל דרך אמצעי 

א"ד גורדון, "אוניברסיטה עברית", האומה והעבודה, תל אביב תשי"ז, עמ' 171.  11
א"ד גורדון, "יסודות לתקנות למושב עובדים", האומה והעבודה, שם, עמ' 453–454.  12

גורדון מדגים נקודה זו פעמים מספר דרך הצגת היצר האימהי: יצר שנשגבותו דווקא בהיותו אינסטינקט טבעי.   13
אשר אין לה כמעט דבר עם תנועות אנרכיסטיות של המחצית השנייה של המאה העשרים ואילך.  14

מתוך עמדה זו התנגד גורדון לרעיון הקיבוץ וראה בו ממד מדכא. כמו כן, הוא היה מראשוני הדוברים נגד נישול הערבים   15
כחלק מההתיישבות הציונית, והתנגד לגירוש התימנים מכנרת. 

גורדון אף ניסח אוטופיה של קהילה מסוג זה, אותה כתב, לבקשת מייסדי המושב הראשון נהלל. דבריו אלו של גורדון   16
עמדו אל מול מנסחי רעיון המושב.
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התקשורת השונים(. רעיונות רוחניים עכשוויים שונים מציעים אף הם דיכוי או מקיימים דיכוי 
בפועל דרך מנגנונים המנצלים את תמימות המאמין. ראוי גם להזכיר את תרבות הניו-אייג’, שהיא 
במידה רבה דת קפיטליסטית הדורשת תיווך בין האדם ובין החוויה הרוחנית. תיווך זה עולה כסף 

ומחייב את האדם להסתמך על אדם אחר במקום לפתח את עצמיותו.
מתוך כך נראה שבהבחנה של גורדון לגבי דיכוי יש משמעות רבה לזמננו, גם למי שמחפש 
את המפגש עם הרוחני. המסר של גורדון הוא שעלינו לבחון אם אין במעשים שלנו משום דיכוי 
הזולת, והאם אין אנו עצמנו סובלים מדיכוי סמוי על ידי הזולת. האדם האותנטי, המתאים למפגש 

הרוחני השלם, אינו יכול להיות מדכא ואינו יכול להיות מדוכא.17
אסיים בשתי הערות נוספות שמאירות שני ערכים מהגותו של גורדון, הנראים לי רלוונטיים 

במיוחד לתקופתנו.

התחדשות יהודית אליבא דגורדון

האמנם גמרנו את חשבוננו עם הדת? האם התחלנו וגמרנו? האם ביררנו לעצמנו, 
האם שאלנו את עצמנו, מה הדת, הרליגיה לנפש האדם? בייחוד מה דת ישראל, 
יצירת רוחנו הלאומית לנפש היהודי? האם שאלנו וביררנו, כמו שדבר יחיד במינו 

כזה צריך להיות נשאל ומבורר?

באמת  מה  בדעת,  ולשקול  לעיין  העמקנו  האם  ולבדוק,  לבחון  הרבינו  האם   ]...[
נתיישן ואינו מתאים עוד, מה באמת נחרב ונרקב, ומה, לעמקו של דבר, רק צורתו 
ניטשטשה או נפסלה, והוא מבקש לו צורה יותר נאורה, יותר אצילית, בהיותו חי 

ורענן ורק שואף להתחדשות עליונה?18

גורדון שואף להתחדשות האדם והתחדשות העם. עבורו עזיבת הגולה והעלייה לארץ הן הזדמנות 
נדירה לקיים תנועת התחדשות לאומית בעלת אופי רוחני. על תנועה זו להתייחס לדת היהודית 

כמקור השראה ולברור מעולם הרוח היהודי תכנים בעלי המשמעות הניתנים להתחדשות.
כתביו של גורדון גדושים באזכורים לשוניים ורעיוניים מהמסורת היהודית.19 הוא אף מבקר 
מפורשות את הדלות הרוחנית של חבריו החלוצים, וקורא לחדש את השבת והחג בארץ ישראל.

נראה שבהתאם לדרכו של גורדון לתפוס את האדם כנובע מתוך “שורש נשמתו”, כך גם 
הניסוח של היהדות הוא עניין עצמי של האדם; על דרך “אין יהדות אלא יש יהודים”. אין כמובן 
גם יהודים טובים או יהודים לא טובים, אלא יהודים בעלי יהדות משמעותית ויהודים שהיהדות 

שלהם אינה משמעותית עבורם.

המצע לתורת המוסר של גורדון היא תורת ההכרה הפוסט-קנטיאנית שלו. אין זה המקום להרחיב בדבר.  17
א"ד גורדון, "לחשבוננו עם הדת", מכתבים ורשימות, ירושלים תשי"ד, עמ' 221.  18

גורדון בחר באופן הנראה כמודע להעלים כמעט לגמרי התייחסות ישירה למקורות הספרותיים היהודיים והלא יהודיים   19
שמהם ינק. בכל זאת, ניתן לזהות ללא קושי כמה השפעות מובהקות, פילוסופיות וקבליות-חסידיות.
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של  אינסופי  לבליל  אותה  הופכת  אינה  האדם  של  אותנטי  עניין  היא  שהיהדות  העובדה 
ישויות יהודיות מפוזרות סביב עצמן, אלא לאפשרות ליצור קהילה יהודית של אנשים הרואים 

ביהדות מקור השראה תרבותי ורוחני.20
גורדון  של  הגותו  וטולסטוי,  שלינג  קאנט,  דוגמת  יהודיים,  לא  הוגים  של  השפעות  לצד 
היא בעלת מימד יהודי איתן, ואין סיבה שלא לראות בגורדון הוגה על רצף של הוגים יהודיים 
יסוד  רעיונות  הנוגדים  רעיונות  בהגותו  להציע  מהסס  אינו  גורדון  זאת,  עם  שונות.  מתקופות 

ביהדות, דוגמת השגחה ובחירה. 
גורדון אינו יהודי זועם, מתלבט או מתחבט, כרבים מבני דורו. נראה שגם היהדות היא עבורו 

“טבע” – מקום הרמוני ובטוח המאפשר לו חוויה רוחנית משמעותית ושלמה.

חזון ויעד
ציינתי לעיל שגורדון ינק ממקורות היהדות, אך גם טשטש את רוב מקורות היניקה. אחד ממקורות 
היניקה הנעלמים פחות של גורדון הוא הנביא יחזקאל. במקומות ספורים, כשכתיבתו של גורדון 
הופכת לנרגשת ומלאת חזון, הוא עובר לדבר בלשון נבואית הגדושה אזכורים לשוניים ורעיוניים 

מנבואותיו של הנביא יחזקאל:

 עולם מלא לפנינו, מרחבים, מרחקים, מעמקים, חיים, אור לאין תכלית ואין חקר, – 
טבול, בן אדם, בתוך מעמקי הים הגדול הזה, פתח כל חדרי לבך וכל בתי נפשך 
לזרם החיים והאור – חיה! חיה בכל אטומיך, חיה חיי עולם! חיה – וראית כי עוד יש 

מקום לאהבה, לאמונה, לאידיאליות, ליצירה!21

גורדון בוחר בפאתוס הנבואי ולא בזה הסוציאליסטי. הוא מבקש להציע לבני דורו התחדשות 
חדשה  אנושות  של  בחזון  מאמין  אינו  הוא  האנושות.  בכלל  ושיאה  הבודד  באדם  שתחילתה 
המחרימה ומחריבה עולם ישן, אלא דווקא בחזון של אדם החוזר לשלמותו האנושית במציאות חייו 
המודרנית. מתוך התחדשות האדם תבוא התחדשות העם, ויש לקוות שאף התחדשות האנושות.

אני סבור שהחזון של גורדון לבני דורו ראוי גם לבני דורנו. וזאת תוך הדגשת ערכים מהגותו, 
שיחסם למציאות שמר על גרעין של אמת, או שגרעין זה אף התעצם מפאת שינויים תרבותיים 

וטכנולוגיים.
וגם אם יש השוללים את עצם החזון הגורדוני, יש לדעתי ללמוד ממנו את המעשה הגדול של 
מתן חזון. חזון אותנטי המשלב מצד אחד את הרוח, האמת וההרמוניה, ומצד שני את המציאות 

ההכרתית והתבונית.
עלינו לזכור וללמוד מגורדון שהדיבור על חזון רחוק מלהיות חזון. שהחזון, כנבואה בשעתה, 

דורש מהאדם אומץ, אמת, יושר ורוח.

נעשו בעבר ניסיונות להציג את גורדון כסוג של יהודי קונסרבטיבי. לדעתי, הניסיון להגדיר אותו כחלק מזרם פוגע בעצם   20
הגדרת היהדות שלו.

האדם והטבע )לעיל הערה 7(, עמ' 48–49. הביטוי "בן אדם" למשל נדיר למדי בספרות המקרא, אך בספר יחזקאל מופיע   21
92 פעמים.


