יורצייט לא.ד גורדון  -לימוד לשנת שמיטה
מתוך "הקונגרס" ,בתוך 'האומה והעבודה' ,עמ' :591-591

*
*איך אתם מבינים את המשפט האחרון? "פעם הוא מבקש
מהם התוצאות של הניתוק?

אלוקים בשמים ,ופעם עושה עצמו אלוקים על האדם".

*

מיהו האדם שהתרחק מהטבע? באילו אופנים הוא התרחק?
*מה גרם לו להתרחק?

*

מהם התוצאות של הניתוק?
* איך אתם מבינים את המשפט האחרון' :פעם הוא מבקש אלהים
בשמים ,ופעם עושה עצמו אלהים על האדמה'?

*

למה הוא מתכוון בשינוי הסדר המדיני /הסדר החברתי /ערכיו
המוסריים /ערכיו הדתיים ,ולמה זה לא מביא אותו לחיבור
מחודש לחיים?

*

מהו אותו מקור החיים לדעתכם?
איך יוצרים חיבור למקור הזה?

*האם לדעתכם הפיתרון של עבודת בשדה רלוונטי היום? אם לא ,איזה פיתרון הייתם מציעים?
כהמשך לדיון הזה ,מוזמנים לקרוא את הקטע הבא ואת השיר של זלדה:

.
יוסף אהרונוביץ' :במשך רוב ימי מחלתו היה ער לכל שאלות החיים .כותב מכתבים לחבריו בעניינים כלליים שונים ,מתעניין בכל ושואל
על הכול ...אל המוות התייחס בשקט גמור ,לא סבל את הפנים העצובים של אלה שבאו לבקרו ,השתדל להסב דעתם לענייני החיים ושאל
וחקר על עניינים אלה[ .לדבריו]" ,המוות הוא חזיון טבעי וצריך להתיחס אליו כאל חזיון טבעי ."...בימיו הכי אחרונים – לי הזדמן להיות עד
לכך שלושה ימים לפני מותו  -היו מומנטים של התעוררות מתמיהה והתפרצות של שמחה יוצאת מן הכלל .תאור המומנטים האלה הוא חומר
לאמן בחסד עליון ולא לרושם רשימות כמוני ...הטון הכללי היה :שקט ,ישוב דעת ,הסברה פילוסופית קלה על טיב המוות ,על הטבעיות שבו
(יוסף אהרונוביץ' ,שם.)33-33 ,
יעל גורדון:
הוא הרבה לקרוא ולכתוב גם במצב של שכיב-מרע .הגה בעֵרּות רבה גם בעיתונות .יום אחד אמר לי" :סימן טוב הוא לאדם .הריני יודע שאני
הולך למות והעתיד הוא כבר לא שלי ,ובכל זאת אני מתעניין בכל וכולי צפייה לכל המתרחש והעומד להתרחש...
"חרותים במוחי זכרונותי הקשורים עם ימי חייו האחרונים ,בעת הגותו וכתבו את רשימותיו האחרונות .את תמצית מחשבתו הביע לפני אז,
בשיחות בהמשכים אחדים ,כך בערך:
יבוא יום ,שהאדם יעמיק חקר בנפשו שנשארה עד היום כמעט סתומה לפניו  -מפני שמחשבתו הוסחה לטבע שמחוצה לו ,ובו ,בטבע ,ריכז
את כל תשומת לבו ומרצו וגילה בו ,ביחוד בדורות האחרונים ,גדולות ונצורות ,המצאות נפלאות וכפירות ,במדע ,בטכניקה  -בנפשו יגלה אז
האדם כוחות חבויים כבירים ,שיעשירו את חיי האנשים ויביאו אותם לידי התקדמות ענקית בתרבותם הפנימית הנפשית ,שתשוה
להתקדמותם במדע וטכניקה.
הוא השווה במובן זה את האנושיות כולה לאדם פרטי ,שלפני הכל הוא לומד להכיר ,בשחרית חייו ,את העולם החיצוני ,הסובב אותו,
ומעולמו הפנימי הפרטי יסיח דעתו .ורק בשנות-הבינה ,ברכשו לו ניסיון בחיים המציאותיים החיצוניים ,הסובבים אותו ,יתחיל לשים דעתו
גם לנפשו ,לעולמו הפנימי...
בהתעוררות רבה היה מתאר לפני את עתידו הנעלה של האדם כאשר ימצא ויחפור את המטמונים שבנפשו ,ואיך יפרוץ אורו הגנוז ויאיר
וישפר את יחסי בני האדם עד שיגיעו למדרגה של "שמים חדשים וארץ חדשה" .לבסוף הוסיף :אם אנו מאמינים באפשרות של התקדמות
גדולה כזו של רוח אנוש בעתיד ,עלינו להתחיל לכוון את אורח חיינו מהיום לקראת העתיד הגדול הזה...
אלה היו מאחרוני דבריו בליל מותו .אחרי הדברים האלה הוסיף עוד ,שכנראה הוא חי כבר את רגעיו האחרונים .הטון – שקט ופשוט ,כאילו
הייתה זו שיחה יום יומית רגילה .ועוד ניסה בפעם האחרונה להתרומם ולהביע דבר מה ,אך הדברים לא היו ברורים ואני לא יכולתי להבינם.
הוא הכיר את זה על פי הבעת ההתאמצות בפני; אמר שאין יותר ביכולתו לבטא את מחשבתו ...ראשו צנח על כר המטה וירדם לנצח...
(יעל גורדון ,א .ד .גורדון ,זכרונות ודברי הערכה.)101-101 ,
.

לסיום:מה יכול להיות הקשר שבין דבריו של גורדון
לבין שנת השמיטה?

