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  המושג תיקון עולם על פי זאב ז'בוטינסקי ומרטין בובר, : B.A לתואר סמינריונית עבודה

 ית כנגזרת של מושג זה: דיון משווההחברתית כלכלבראי משנתם 

להתחקות אחר המתודולוגיה המוצגת בספר "הגיונות כרקע למושג 'תיקון עולם', אבקש 

, ולהציג בפניכם דגם הנטוע בכתביו של הוגה הדעות מאת ד"ר אבינועם רוזנק במחשבת ישראל"

היהודי פרנץ רוזנצוויג. העולם היווני, הפילוסופי בחלקו והמיתולוגי בחלקו, וכמוהו גם העולם 

'האל', 'האדם' ו'העולם', אומר רוזנצוויג.  המקראי, בנויים ממשולש ששלושת מקודקודיו הם:

 לפי עמדה זו, ניתן לארגן את מכלול המציאות והתרבות האנושית סביב קודקודים אלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

. כך לדוגמא, המושג 'בריאה' המקשר המקרא יוצר זיקות אינטימיות בין כל אחד מהקודקודים

הים את השמים ואת -בין ה'אל' לעולם', מופיע כבר בפתיחת הסיפור המקראי "בראשית ברא אלו

הארץ", כאשר האל הבורא את הטבע. כמו כן, הזיקה בין ה'אל' לבין ה'אדם' מהווה בעצם נקודת 

ואה', ובכיוון ההפוך מצויה קשר דיאלוגית. כאשר מכיוון אחד, נמצא המושג 'התגלות' או 'נב

ה'תפילה'. בהתגלות או בנבואה מדבר האל עם האדם, ובתפילה מדבר האדם עם האל. זאת ועוד, 

הן במחשבה היוונית והן במחשבה המקראית מצוי הרעיון של הידמות לאל וחיקויו. במודל היווני, 

בה היהודית על ידי התחקות אחר האל, והידמות לו תושג על ידי השכלה והבנה, ואילו בחשי

הים לעשות" הוא ברא כדי שאנחנו נעשה, נפעל וניצור. אשר על כן, -המעשה, "אשר ברא אלו

 הקשר בין ה'אדם' ל'עולם', בוא ברצוני להתמקד, מתואר כקשר של 'גאולה' ו'תיקון עולם'.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 אל

 אדם עולם

 'תיקון עולם'

 אל

 אדם עולם

 'גאולה'



 

המושג 'תיקון עולם' הוא מושג הרואה ביכולתו ואף חובתו של האדם לתקן את העולם, כלומר 

לחרוג מן העובדתיות השולטת בחייו ולהיות בן חורין לתקן את המציאות, לעצב את עולמו. 

נות לכאורה, תיקון עולם הינו רעיון נשגב המוסכם על הכל, אך בבסיס רעיון נאצל זה מאובח

בספרות המקצועית הרלוונטית שתי גישות שונות בתכלית; תיקון עולם כאידאה ותיקון עולם 

מטרת העבודה היא לערוך הבחנה מדוייקת בין תפישות המושג 'תיקון עולם' של כל אחד  כתהליך.

מההוגים, זאב ז'בוטינסקי ומרטין בובר, ולהראות כיצד משנתו הכלכלית חברתית של כל הוגה 

הלוא התחום החברתי כלכלי אינו אלא  את מאפייני תפישת 'תיקון העולם' כראות עיניו.מבטאת 

 .משאבים, דהיינו לתקן את העולםניסיון ליצור חברה צודקת וחלוקה צודקת של 

 

בעוד שז'בוטינסקי טען כי על האדם לעמול לתיקון ושכלול עולמו באופן מתמיד, מתוך תבונתו 

יית צעדים למען הטוב מבלי להגיע ליעד סופי ומוגדר. והוסיף לדבר ולא עפ"י הדרכה כלשהי, בעש

על היחיד כמי שצריך לפעול על פי יצרו על מנת לקדם את עצמו ומתוך כך יועיל לחברה כולה, 

שאיננה אחידה אלא יש לעודד קיום לאומים שונים. בובר טען כי תיקון העולם יתממש בחברה 

ה החברה בנויה חבורות חבורות, כאשר האדם הפרטי אוטופית אחר אידאה מסוימת, על פי

מתחבר לאחר ויחד נוצרת זיקה ל'אתה' המוחלט, הלוא הוא האל. אותו 'עולם מתוקן' מוצג 

כהרמוני ושלם, ויתחיל דווקא מהחברה היהודית. בנוסף, טען בובר כי על היהודים הציונים 

חברותא לצורך בניית ציונות הבונים חברה שיתופית לאמץ את ערביי ישראל כחלק מאותה 

מוסרית, חברת מופת שתהווה מודל לקיום לשאר החברות בעולם. ניתן להיווכח כי הן ז'בוטינסקי 

 והן בובר רואים באדם כמי שעליו מוטלת האחריות לתקן את עולמו. 

 

ז'בוטינסקי בעל תפישת תיקון עולם תהליכית, ארצית, המתגבשת מעצם המציאות ניתן לראות כי 

המורכבת והולכת לעבר שיפור מתמיד שאינו סופי, ללא עתיד מוגדר ושלם. אין זה פלא אפוא 

שהמשנה החברתית כלכלית נטועה היטב בצד הכלכלי, הפרקטי, המוחשי וכוללת צעדים ממשיים 

חופש פעולה נרחב מחד, ומגבילה אותה במידה מסוימת במטרה ליצירת חברה המאפשרת ליחיד 

-לדאוג שגם בעתיד יתאפשר לפרט, כל פרט, להיות שחקן שווה בחברה ולא חלק ממעמד סוציו

משנה החברתית כלכלית של בובר בעל באקונומי מקובע ללא יכולת לשפר את גורלו. לעומתו, 

על הרוחניות, הוא יבט הכלכלי, שכן הדגש תפיסת תיקון העולם האידאית, כמעט ולא מוזכר הה

האידאה ולא על הממשות הריאלית, החומריות. בובר כמי שנמשך אל המטאפיזי רואה בכלכלה 

כדבר שאין בו שום ערך כשלעצמו בבניית החברה. החברותא, היחס שבין איש ולאיש ומכאן 

 כל אחד מהפרטים. הזיקה אל ה'אתה' המוחלט תיצור את השלם האידאלי, המתאימה בהכרח ל


