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 אבן נציץ

Glimmerstück (גרמנית) ,fragment of mica (אנגלית)  

 ".אתה"מדומה לאבן הנציץ 

המספר מתאר בספר זה (. 9191) "דניאל" ,בובר מזכיר כאן קטע קצר מספרו הקודם

המאוחד נולד מתוך " אני"שה הביאה אותו להבין ציץנלבן שיחו כיצד התבוננות עמוקה באבן 

אבן הנציץ  ,מתוך ההתבוננות שלי. "מודעות להבחנה בין סובייקט לאובייקטן הר מהשחרו

  2."היינו לאחד' אני'ו

 

 איש המוסר

sittlicher Mensch (גרמנית) ,ethical man (אנגלית)  

גם  זה. המוסר –ינהג אדם ראוי שהבה שמנהגים הקיימים ובין הדרך הבין  מקשרהגורם ה

 .נכונותהבחירות ל בהתאםיומית -שפירושה התנהלות יום, ביוונית εθοςמקור המילה 

 

 אמת

Wirklichkeit (גרמנית), actual (אנגלית) 

במובן בחרתי  בדרך כלל. ממשי ואִמתי: שני מובנים ,Wirklichלתואר כמו , Wirklichkeitלשם 

 מופשט שהוא , "אִמתי"המובן את העדפתי , כאןכמו , אבל לעתים, "ממשי", יותרהמוחשי 

 .יותר

 

 אני לעצמי

Eigenwesen, במקומות אחדים וEigenmenschen (גרמנית), ego (אנגלית) 

התרגום העברי מתבסס על  3.אדם לעצמוהשל  ויחסאת מציינת  eigenהמילה הגרמנית 

ואם לא  ?מה אני ,וכשאני לעצמי ?מי לי, אם אין אני לי", קי אבותפרהלל בהפתגם הנודע של 

בזכות שתי תכונות מצאתי אותו מתאים לשמש לתרגום מונח  (.יד, א, ותאב) "?אימתי ,עכשיו

 . והשאלה מנוסחת בזמן הווה, "מי אני"ולא , "מה אני"שואל הדובר בפתגם : זה של בובר

  4.בסיס הגותו של בוברהוא פתגם זה שאפשר שיין צמקאופמן 

 
                                                           

1
 .ההיקרות הראשונה של כל מונח מצוינת בגוף הספר בכוכבית 
2
 Martin Buber, Daniel: Dialogues on Realization. Trans. M. Friedman (New York: McGraw Hill, 1965), 

P. 140  (פ"א, בתרגום שלי .) ראו. 1הערה , 941קאופמן מפנה בתרגומו לפסקה זו בעמודBuber, M., I and 
Thou, Trans. W. Kaufmann (New York: Charles Scribner’s Sons, 1970) – קאופמן: להלן. 

3
 .991-999 'עמ ,קאופמן ראו  
4
 .44' עמ, קאופמן 



 בין נוכחות ובין תכלית

 ."רב  ד  , משהו", "נוכח מול"ראו הערכים 

 

 גורל

 Schicksal(גרמנית) ,destiny (אנגלית)  

 .עתיד שאפשר לשנותו. שהאדם יכול להשפיע עליו גורל

 

 גֵזרה

Verhängnis (גרמנית) ,doom, fate (אנגלית) 

 .אלא לעתיד ככלל, גורל שאינו נוגע לאדם דווקא. לשנותוגורל שאדם אינו יכול 

 

 דעת

Erkenntnis (גרמנית) ,knowledge (תאנגלי) 

 . ֶידע, של הידיעה תוכנּה

 

 "דתי"

"religiöse" (גרמנית) ,religious (אנגלית)  

  .ובנוגע אליואלוקים התנהלותו של האדם כלפי דרך 

 

 הווה

Gegenwart (גרמנית) ,present (אנגלית)  

 .לפי ההקשראותה אפוא תרגמתי . הווההזמן הן את נוכחות הן מציינת זו מילה 

 

 הוויה

Wesenheit  (גרמנית) ,being (אנגלית) 

 .קיום כאן ועכשיוה

 

 הידרדרות

Ablauf (גרמנית), Running down (אנגלית ) 

 המקראיתבובר תרגם את המילה  5.שליטה שלא מרצון ובלימטה  של ריצה כלפיתהליך 

  Ablauf.6-ל, "מקץ", השכיחה

                                                           
5
 .901' עמ, קאופמן, ארוכה של קאופמן בנושא זהוראו גם הערתו ה 
6
 .901' עמ, וראו גם קאופמן 



 

 היפוך כיוון

Umkehr (גרמנית) ,turning (אנגלית) 

הפועל זו גם משמעות . תנועה פיזית של סיבוב – תמוחשיפעולה יינת בגרמנית המילה מצ

במילה בובר כאשר בחר סבור שהיה קאופמן ראוי לציין ש .בעברית המקראית "לשוב"

Umkehr , ך"ים של בובר לתנבתרגומאם נסתכל ו 7,"תשובה"העברית מילה להתכוון הוא 

ואולם  kehren.8 מבוססים עלים שלפעל" לשוב"חזר ותרגם את הפועל אכן שהוא נראה 

מובן , Umkehrשל  ן המובןמ יותרמופשט  יש גם מובן" לשוב"ו" תשובה"למילים בימינו 

 . חזרההמציין את ראשית לתרגמה במונח מוחשי שלכן בחרתי ו, ליהדות שקשור במפורש 

 ".שיבה"יש קוראים שיעדיפו כאן את המילה 

 

 הכרעה

Bestimmung (גרמנית) ,destiny (נגליתא)  

 .את המעשיםאליה מכוונים שתכלית ה

 

 חבורה

Gemeinsamkeit (גרמנית) ,community (אנגלית) 

 . אתה-מקיימת קשרי אניקהילה ש

 השישים של המאה העשריםבאמריקה בשנות הגותו של בובר קמה השפעת ב

 ."חבורות"תנועה של 

 

 חוויה

ein "Erlebnis” (גרמנית), "living experience "(יתאנגל)  

   .ה לשנות את האדםכולתהכוונה לחוויה עמוקה שבי

מושג זה מרכזי בהגותו של בובר בתקופה שקדמה פלור היה -לדברי פול מנדס

  9."אני ואתה"לחיבור 

 

 חיים ציבורים

Gemeinleben (גרמנית) ,public life (אנגלית) 

                                                           
7
 .10' עמ, קאופמן 
8
את התרגומים וכן  ;"Im Umkehr und Ruhe" :"בשובה ונחת", טו, ל ראו למשל את התרגום לצירוף בישעיהו 

 .פרק ל, של פועל זה בספר דברים
9
 Mendes-Flohr, P. R., From Mysticism to Dialogue, Martin Buber's Transformation of Germanראו  

Social Thought (Detroit, Mich: Wayne State University Press, 1989) 



 .יויחדהאדם החיים של בני 

 

 יחס

Verhältnis (גרמנית) ,relation (אנגלית) 

 .רומזת למערכת קבועה ומובנית .קשרה  ן לציומילה עוד 

 

 יצירי הרוח

geistige Wesenheiten (גרמנית) ,spiritual beings (אנגלית) 

לרוחו ולנוכחותו של היוצר מייחס בובר . תוצר של יצירה אנושית מציינת כאן wesen המילה

את רוחו של לפגוש  ול יצירת אמנותמי שעומד משל  ויכולתומציין את  ,יצירה אמנותי כוח

 .היוצר ולחוש בנוכחותו

 

 לז

Es (גרמנית) ,It (אנגלית) 

מעיד גרמנית הפית ובמסורת הפילוס .Es, גדרבובר משתמש בגוף שלישי נטול מִ 

 לבטא ניכור זהכדי . אובייקט, חפץל הדומה ליחסנויחס על , מונח קטן זה על מידה של ניכור

. XX 'עמ, אחרית דברב ראו ".הוא"ולא במילה הנפוצה והרגילה , "לז"במילה וויסלבסקי בחר 

יש קוראים שיעדיפו  10".סתם"בחר ברגמן לתרגם מונח זה " הפילוסופיה הדיאלוגית"בספרו 

 ".זה"או " הוא"כאן את המילה 

 

 

 מדיטציה

Versenkung (גרמנית) ,immersion (אנגלית) 

  jhana".11"הבודהיסטי למונח בובר העיד שהתכוון , לדברי קאופמן

המצורף , "אגל הטל", עוד על מונח זה במשנתו של בובר ראו במאמרו של יעקב רז 

 .לקובץ זה

 

 מהות

Wesen (גרמנית) ,essence (אנגלית) 

 ".קיום"ראו הערך 
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: ירושלים[ )ה ברגמן"לפי הרצאותיו של ש]מקירקגור עד בובר : הפילוסופיה הדיאלוגית, שמואל הוגו ברגמן 

 (.ג"תשל, אקדמון
11
 .911-911' עמ, קאופמן 



 מודעות עצמית

Selbst-Bewußtsein (גרמנית) ,self-consciousness (אנגלית) 

בו שיש נפש בחלק  ותורויד באותה תקופה לציין אשימשה את פ Bewußtseinהמילה 

 ."אתה-אני"בקשר  "אני"למודעות  בעצם קיומה שלבובר מטיל ספק  בחיבור זה. מודעות

 

 עמידה כנגד, מול-עמידה, מול-מפגש

Gegenüber (גרמנית) ,confrontation (אנגלית) 

 ".אתה"לנוכחות השל  היחסאת בה מציין בובר שמילה שכיחה 

 

 ממש

 .לעיל" אמת"ו הערך רא

 

 דבר, משהו

Gegenstand (גרמנית) ,object (אנגלית) 

במקומות שהיה חשש לטעות . של התנסות ושימושאו של פועל יוצא  מושאו, אובייקט

 ."נוכח מול"ערך להלן ב ראוו". אובייקט"השתמשתי במילה 

 

 נוכח מול

Gegenwärtig (גרמנית) ,that which becomes present to us (אנגלית) 

-נוכחות במילת היסוד אניהיחס את כדי לציין  Gegenwartבובר מרבה להשתמש במונח 

רומזת על המתנה בזמן הווה מתמשך  Gegenwart: מעין משחק מיליםבגרמנית יש . אתה

 ,לא התרחשותב ,סתמיתרומזת על עמידה  (ראו בערך הקודם) Gegenstand-ו ,ומשמעותי

 .הוא-חסר נוכחות שבמילת היסוד אניהיחס את הנת מצייכלומר , בהווה המתמשך

 

 נורא

Unheimlich (גרמנית) ,uncanny (אנגלית) 

מציינת רגש שמתעורר בנו לנוכח אובייקט שהוא מוזר ומבעית ובו בזמן  Unheimlichהמילה 

 אני"ארבע שנים לפני  9191,12של פרויד בנושא זה ראתה אור בשנת  המסתו הידוע. מוכר

  ."שמפר את שלוותנו מה"פירושו , qui nous inquiète, זומילה גום הצרפתי להתר". ואתה

 

 התנסות, ניסיון
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, דביר :תל אביב) חיים איזק מגרמנית, מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות, פרויד 'תוך זב, "המאוים" 

תרבות , פרויד, (עורך) שפלר. בתוך ג, "התרבות של אי הנחת", משה הלוי ספירו השוּו. 10-7' עמ, (9114
 .11' עמ חודייוב, 11-91 'עמ, (1004, דביר, ביתן-זמורה, כנרת :אור יהודה) ופסיכואנליזה



Erfahrung (גרמנית) ,experience (אנגלית) 

הכוונה . לנסוע ובנהשמ,  Befahrungלהיהקרובה למ , Fahrungן המילהנגזרת מזו מילה 

בין  ,נטאק בהשפעת, חינההבית נהפילוסופיה הגרמ. ת קוגניטיבית או תחושתיתלהתנסּו

. Erlebnisהמכונה , חושים ובין העולם הסובייקטיבי הפנימיב העולם האובייקטיבי הנתפס

  ,ל העולםשהאדם מגבש לעצמו עהרושם  לתוצאותכאשר המקור התייחס " ניסיון" תרגמתי

התרגום . מן העולם מתרשםשבו האדם  לתהליךכאשר המקור התייחס " התנסות"ותרגמתי 

למובן  מדויק ביותר, ניסיוןב שמקורודע יֶ  ,une connaissance empirique ,תי למילההצרפ

  13."התנסות"למובן מדויק ביותר  expérience  התרגום הצרפתי למילהו ,"ניסיון"

 

 

 פוגש

Begegnen (גרמנית) ,encounters (אנגלית) 

חיבורו ת א. אתהל אניממשי בין המציין בובר רגעים של קשר זו מילה פשוטה ב

 ."Begegnungen" כינה בובר, רגעים מכוננים בחייושבו תיאר , האוטוביוגרפי

 

  ולבישת צורה מזוקקת גשמיתפשיטת צורה 

Aufhebung (גרמנית) ,annulment (אנגלית) 

, העלאת מסךל המקורה מטפורב. ובעלת מובנים רבים בהגותו של הגל מרכזיתמילה 

ביטול  אצל בובר מובנּה. מתפיסה קודמת ולבטלההיכולת להשתחרר  שנועדה לבטא את

   .מהותה העיקריתהדגשת מרכיבים מיותרים ו שחרורה, צורה קודמת של תופעה

 

 קיום

Wesen  (גרמנית) ,essence, being (אנגלית) 

 "ֱאי ל"כדי לתרגם את המילה  Wesen-בפעם אחת  בוברהשתמש ך לגרמנית "התנ בתרגום

ִייִתי"בצירוף  -בנּה של המילה דומה יותר למּו ושם, (ה, תהלים פח" )ֱאי ל-ֶבר ֵאיןכְּגֶ , ה 

essence.  במילה בדרך כלל הוא השתמשWesen  של  הקשרב" נפש"המילה את לתרגם 
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 .11' עמ, 4הערה , השוו קאופמן 



, השכיח במקרא ,(soul)רוחני במובנה ה" נפש"את המילה . 14.(beings) יצורים ויצורי אנוש

  Seele.15תרגם תמיד 

 ".הוויה"את המילה  יש קוראים שיעדיפו כאן

 

 קשר

Beziehung (גרמנית) ,relation (אנגלית) 

 . בתוך קשר "תן וקח" הדדיים נמרצים ופעילים שלילה הרומזת ליחסים מ

 .זיקה: הקודםתרגום ב

 

 הכפופה לתוך עצמה רוח האדם

in sich zurückgebognen menschlichen Geiste (גרמנית) ,bent back upon itself (אנגלית) 

בובר מבקש לומר . כנגד כיוונה הטבעיכופפים אותה מקשת ששל מטפורה מקור המילה ב

  .ולא כלפי עצמה ,"אתה"אל ה צריכה להתכווןשרוח האדם כאן 

 

 נחת-שיכוך האי

"Aufhebung des Leidens" (גרמנית) ,“the annulment of suffering”  (אנגלית) 

  16."נירודהה"לה הּפאלית ימה לשתרגום גרמני 

 ".ביטול הסבל" :בתרגום הקודם

 

 תורה

Lehre (גרמנית) ,teaching  (אנגלית) 

 .כך כינו בובר ורוזנצווייג את התורה בתרגומם
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תרגם ז  , ובמשלי כז, "ein ermattetes Wesen" ,"ֶנֶפׁש ֲעֵיפ ה"תרגם את כה , במשלי כה 

בּוס "את  ֵבע ה ת  תֹוק-כ ל וְֶּנֶפׁש רְֵּעב ה ֶפתנֶֹנֶפׁש שְּ ר מ   Ein sattes Wesen [...] ein ,מ 
hungerdnes Wesen. 

15
וגלומה בה הבחנה , בלבד" רוחני"הבמובן המופשט ו  Soulמציינת  גרמנית זולה ימ 

". בכל נפשך: "ה, ראו למשל דברים ו ."נפש"מקראי הבמונח מ מוחלטת בין רוח לחומר יותר

 .41' עמ, מבוא, קאופמן והשוו .XX' עמ, וראו גם באחרית הדבר

 .המצורף לקובץ זה, "אגל הטל", ראו במאמרו של יעקב רז 16


