
© כל הזכויות שמורות

ספריית לויתן — ספרי מופת בפילוסופיה

הוצאת שלם, ירושלים התשס”ד

ריינהולד ניבור

בני האור ובני החושך
 הצדקה לדמוקרטיה

וביקורת על סניגוריה המסורתיים

עורך  אייל נווה

תרגום  אהרן אמיר



© כל הזכויות שמורות

REINHOLD NIEBUHR 

THE CHILDREN OF LIGHT AND 
THE CHILDREN OF DARKNESS

2004 ©  
כל הזכויות של המהדורה העברית 

שמורות למרכז שלם, רחוב הצפירה 22א, ירושלים

עיצוב עטיפה:  אריקה הלבני
Cover Illustration: “View of Toledo” by El Greco 

Metropolitan Museum of Art, New York. 

Copyright: ASAP/Bridgeman

  ISBN 965-7052-24-6 מסת”ב
דאנאקוד 496-1032

Printed in Israel

עורכת סדרה:  יעל חזוני
עורכת לשון:  מלכה בק

הפקה:  מרינה פיליפודי ורחל קביץ



© כל הזכויות שמורות

תוכן העניינים

ט מבוא	מאת	אייל	נווה		

סט הקדמת	המחבר,	1944		

עב הקדמת	המחבר,	1959		

בני	האור	ובני	החושך

3 בני האור ובני החושך  פרק ראשון 

28 היחיד והקהילה  פרק שני 

56 הקהילה והקניין  פרק שלישי 

76 סובלנות דמוקרטית והקבוצות שבקהילה  פרק רביעי 

98 הקהילה העולמית  פרק חמישי 

122 הערות	

133 ביבליוגרפיה	

137 מפתח	שמות	



© כל הזכויות שמורות

 



© כל הזכויות שמורות

מבוא
מאת  אייל נווה

ומאות  ספרים  מעשרות  אחד  הוא  החושך  ובני  האור  בני  מאמרים שכתב התיאולוג הפרוטסטנטי האמריקני ריינהולד ני הספר  ־ 

בור במהלך המאה העשרים — מראשית שנות העשרים ועד תחילת שנות 

אלא  בתיאולוגיה לשמה  עוסק  הספרים שאינו  אחד  גם  זהו  השבעים. 

במתן פרשנות פילוסופית, היסטורית ופוליטית לאירועי השעה. נקודת 

המבט היא אמנם נוצרית מונותיאיסטית, אך היא רלוונטית ומשמעותית 

גם לאדם בעל אמונה אחרת או לאדם חילוני.

ואכן גדולתו של ניבור והמוניטין שלו בזמנו נבעו מיכולתו לנהל 

הראשונה  ההתייחסות  מקבוצת  שאינם  אנשים  עם  ממש  של  דיאלוג 

־שלו. כשהפילוסוף מורטון וייט הציע באירוניה להקים מפלגה שתיק

רא "אתיאיסטים למען ניבור" הוא הצביע מן הסתם על תופעה מיוחדת: 

־ריינהולד ניבור, מרצה לאתיקה נוצרית ותיאולוג בעל שם עולמי, הש

־פיע על פוליטיקאים, אנשי רוח, פילוסופים, משפטנים, סטודנטים, אמ

נים ובעלי מקצועות חופשיים, יותר משהשפיע על תיאולוגים מקצועיים. 

הרגשה  לו  שיש  הודה  הראיונות שערך,  באחד מעשרות  עצמו,  ניבור 
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שהוא התקבל יותר על ידי אנשי מדעי החברה והמדינה מאשר על ידי 

תיאולוגים.1 ג'ורג' קאנן, מנסח תיאוריית הבלימה ומאדריכלי המלחמה 

הקרה בשנות הארבעים, כינה את ניבור "האב של כולנו", ואנשים רבים 

שהשתייכו בשנות החמישים למחנה הליברלי־דמוקרטי בארצות־הברית 

ראו בו מעין מנהיג רוחני. ניבור נחשב לאחד האינטלק־טואלים החשובים 

ורבי־ההשפעה בארצות־הברית ואף מחוצה לה במאה העשרים, ולכן ראוי 

בהחלט שהקורא העברי יכיר את קווי המתאר של הגותו ויתוודע לאחד 

מספריו, שלראשונה מתורגם לעברית.

בבעיות  העוסקים  כתבים  כמובן  יש  הרבים  ומאמריו  ספריו  בין 

אמונה, בפרשנות ובאתיקה נוצרית. המפורסם והעמוק ביותר בספריו 

וייעודו של האדם — שני כרכים שבהם הביא  טבעו  התיאולוגיים הוא 

־ניבור לדפוס את הרצאות גיפורד היוקרתיות, שהרצה באדינבורו שב

סקוטלנד ב־9391. אולם יתר הספרים שהטביעו את חותמם היו דווקא 

האדם המוסרי והחברה הבלתי מוס  אלה שחרגו מתיאולוגיה טהורה, כגון

תסרי שנכתב בתחילת שנות השלושים בעקבות המשבר הכלכלי הג־

דול, בני האור ובני החושך שנכתב לקראת תום מלחמת העולם השנייה 

והגיב למשבר הציביליזציה שיצרה המלחמה, והאירוניה של ההיסטוריה 

תהאמריקני שנכתב בראשית שנות החמישים והצביע על האחריות המו־

טלת על מעצמת־על כארצות־הברית במלחמה הקרה ובעידן האטומי. 

המשותף לשלושת הספרים האלה הוא תגובתם למצב של משבר ושינוי 

־רדיקלי שהתרחש במחצית המאה העשרים, ופרשנותם לאירועים טר

גיים ומאתגרים כגון המשבר הכלכלי הגדול, עליית הפשיזם והנאציזם, 

השואה באירופה, המאבק בין הגושים, וסכנת הכָליה הגלובלית בעידן 

הגרעיני.

אכן, גדולתו של ניבור התבטאה בעתות משבר. הוא הצליח לנתח 

־בבהירות ובעמקות את גורמי המשבר ואת אופיו, ולהצביע ברמה הע

־קרונית על דרכים להתמודדות עם מצב משברי על מנת לרסנו ולמת
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נו. ניבור הכיר במצב המשברי של העולם המודרני מתוך ביקורת על 

האשליות שבליברליזם, בנאורות וברעיון הִקדמה באופן כללי, ובדרך 

של שלילת המגמות האוטופיות של התרבות האמריקנית בפרט. אולם 

בה בעת הוא גם יצא נגד עמדות של ייאוש וניהיליזם שהופיעו בשעה 

שאמונות מוסכמות התגלו כאשליות ותכניות אוטופיות הופרכו והפכו 

לאסון. מתוך ריבוי כתביו עולה דיאלקטיקה מיוחדת, המכירה באבסורד 

הקיום ומנסה להעניק משמעות לחיי האדם על אף מוגבלותו, ולחייב 

־את ההיסטוריה האנושית למרות חלקיותה ועל אף ממד הטרגדיה הנל

ווה אליה. הדיאלקטיקה, האירוניה וההתנגדות לאוטופיה מאפיינות את 

הגותו של ניבור ומעניקות לה לא פעם ממד נבואי שחלק ממנו התגשם 

לאחר מותו. לדידו כל אידיאל אנושי מהול בחטא, וכל שאיפת גאולה 

בהיסטוריה סופה שתהפוך לאסון. אולם הנחה זו אסור שתצמיח ייאוש 

וציניות; להפך, עליה להצמיח נחישות, אופטימיות ומודעות לתפקיד 

האנושי לשפר את הקיום מחד גיסא, ולהיזהר מאשליית השלמות מאידך 

גיסא.

קשה לבדוק עד כמה משפיעה הגותו של ניבור היום, משנסתיימו 

תקופת חייו ופעילותו האינטלקטואלית. אולם אין להתעלם מהפוטנ־

האנטי־ והעתידיים. השיח  הנוכחיים  לדורות  האוניברסלי שלה  ציאל 

אוטופי שניבור פיתח החל כביקורת רדיקלית על המוסכמות הליברליות 

בשנות השלושים, והפך לשיח הגמוני במהלך מלחמת העולם השנייה 

ובתקופת המלחמה הקרה. בשנות השישים התקיפו אותו חוגים רדיקליים 

אימ והתשעים  השמונים  בשנות  ושמרני;  ממסדי  שיח  שהוא  ־בטענה 

צו אינטלקטואלים שמרנים חלקים ממנו. בפרוס המאה העשרים ואחת, 

ולנוכח אווירת המשבר לאחר אירועי 11 בספטמבר 2001, דומה ששיח 

המשבר של ניבור, שהוא פיתח בספר זה בסוף מלחמת העולם השנייה, 

־עשוי לעזור לרבים היום להבין את עולמם ולהתמודד עם האתגרים הפו

סט־מודרניים והגלובליים. 
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חלוף וגם יסודות שהם יותר בני־קיימא. מצד אחד, הדמוקרטיה  בדמוקרטיה, כמו בכל אידיאל ומוסד היסטורי אחר, יש יסודות בני־  

היא הפרי האופייני של הציביליזציה הבורגנית; מן הצד האחר, היא צורה 

של ארגון חברתי שערכה שמור לה תדיר, ובה החופש והסדר נמצאים 

מחזקים זה את זה ולא סותרים זה את זה.

הדמוקרטיה היא "אידיאולוגיה בורגנית" במידה שהיא מבטאת את 

להגמוניה  שהגיע  הבינוני,  המעמד  של  הטיפוסיות  ההשקפה  נקודות 

בציביליזציה האירופית בשלוש מאות או ארבע מאות השנים האחרונות. 

רוב האידיאלים הדמוקרטיים, כפי שהם מוכרים לנו, היו כלי נשק בידי 

המעמדות המסחריים שניהלו מאבק עקשני עד לניצחונם על השליטים 

הכנסייתיים והאריסטוקרטיים של העולם הפיאודלי של ימי הביניים. 

המדינה  ערי  של  הדמוקרטיים  בחיים  נודע  שלא  השוויון,  אידיאל 

היווניות והוא שאוב בחלקו ממקורות נוצריים ובחלקו ממקורות סטואיים, 

נתן למעמדות הבורגניים תחושה של כבוד עצמי בהתגברם על היומרה 

וההתנשאות האריסטוקרטית של האצילים הפיאודליים של חברת ימי 
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הביניים. המעמד הבינוני הביס את שילוב הכוח הכלכלי והמדיני של 

המרקנטיליזם בזה שהדגיש את החופש הכלכלי, ובאמצעות העקרונות 

ההצבעה  זכות  של  המדינית  העוצמה  את  הוסיף  המדיני  החופש  של 

לעוצמתו הכלכלית הגוברת והולכת. במידה רבה, גם ההנחות המובלעות 

של הציביליזציה הדמוקרטית, נוסף על האידיאלים המפורשים שלה, היו 

פרי קיומו של המעמד הבינוני. האופטימיות החברתית וההיסטורית של 

החיים הדמוקרטיים, למשל, משקפת את האשליה הטיפוסית של מעמד 

עולה, הנוטה בטעות לראות בהתקדמותו שלו את התקדמות העולם.

הואיל וברור שהציביליזציה הבורגנית, שבאה לעולם במאות השש־

עשרה עד השמונה־עשרה והגיעה לשיאה במאה התשע־עשרה, נמצאת 

עתה במאה העשרים בסכנה גדולה, אם לא הוציאה כבר את נשמתה, יש 

לראות בבירור שחורבן צפוי גם לדמוקרטיה, במידה שהיא אידיאולוגיה 

של המעמד הבינוני.

הדמוקרטיה  של  זה  בגורלה  נפש  בשוויון  להסתכל  היינו  יכולים 

לולא היו לה ממד עמוק יותר ותקפות רחבה יותר מן האופי שהקנה לה 

המעמד הבינוני. במישור האידיאלי, הדמוקרטיה היא צורה תֵקפה תמיד 

של ארגון חברתי ומדיני העושה צדק לשני ממדים של הקיום האנושי: 

ולשלל  לייחודם  החברתי;  ולאופיו  האדם  של  הרוחני  קומתו  לשיעור 

גוניהם של החיים, כמו גם לצרכים הפשוטים המשותפים לכל בני אנוש. 

חשבון  על  היחיד  את  הבורגנית  הדמוקרטיה  רוממה  קרובות  לעתים 

בר־תוקף, שחרג  יסוד  בו  היה  הקהילה, אבל הדגש אשר שמה בחופש 

אל מעבר לאינדיבידואליזם המופרז שלה. הקהילה זקוקה לחופש לא־

פחות מן היחיד, והיחיד זקוק לקהילה יותר מכפי שתפשה זאת המחשבה 

הבורגנית. לכן אין לומר שדמוקרטיה וחופש חד הם. משטר דמוקרטי 

אידיאלי מחפש את האחדות בתוך התנאים של החופש, והוא שומר על 

החופש במסגרת של סדר.
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האדם זקוק לחופש בארגון החברתי שלו משום שהוא בן־חורין "מעצם 

מהותו", רוצה לומר שניחן ביכולת להתרומם מדי פעם מעל לתהליכי 

הטבע ולמגבלותיו. החופש הזה מאפשר לו לעצב את ההיסטוריה ולפתח 

מגוון בלתי מוגבל של ארגונים קהילתיים, ברוחב ובהיקף אין־קץ. אבל 

הוא גם זקוק לקהילה, מפני שמטבעו הוא יצור חברתי. אין הוא יכול 

להגשים את חייו בתוך עצמו אלא רק ביחסים אחראיים והדדיים עם 

ֶאחיו לֶצלם.

הדמוקרטים הבורגנים נוטים לחשוב שהחופש נחוץ בראש ובראשונה 

ליחיד, ושהקהילה והסדר החברתי נחוצים רק משום שישנם יחידים רבים 

בתוך עולם קטן, ולכן יש צורך במינימום של סייגים כדי למנוע בלבול 

ומבוכה. למעשה, הקהילה זקוקה לחופש לא פחות מן היחיד, והיחיד זקוק 

לסדר לא פחות מן הקהילה.

וסייגים  שמגבלות  כדי  לחופש  זקוקים  כאחד  והקהילה  היחיד 

חברתיים או היסטוריים לא יבלמו בטרם עת את העוצמות הטבועות 

בחירותו המהותית של האדם — עוצמות הבאות לידי ביטוי ביזמותיהם 

יחידים הם  של הרבים כמו גם ביזמותיו של היחיד. אכן, בדרך כלל 

פי  על  אף  חדשניות.  ומציעים שיטות  חדשות  תובנות  המעלים  אלה 

המודעת  המצאתם  פרי  שאינם  קיבוציים  כוחות  בחברה  פועלים  כן 

של יחידים. על כל פנים, החברה יוצאת נשכרת מן החופש לא־פחות 

לתחרות  להיכנס  חדשים  כוחות  עשויים  חופשית  בחברה  היחיד.  מן 

ארגון  של  רודני  או  מסורתי  בדפוס  בהדרגה.  ולהתבסס  הישנים  עם 

חברתי הכוחות החדשים מדוכאים, או שהם מתבססים במחיר זעזועים 

ותהפוכות בחברה. 

גם הסדר החברתי הוא ברכה הן ליחיד והן לקהילה. אין היחיד יכול 

להיות "אני" אמיתי במבודד. גם אין הוא יכול לחיות בתחומים שתוחם 

הטבע לחברה במסגרת הלכידות של משפחה ועדר. חירותו חורגת אל 
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ואת  האפשרות  את  יוצרת  היא  ובכך  הטבע,  של  אלו  לגבולות  מעבר 

הצורך להקים יחידות חברתיות גדולות יותר ויותר. דווקא בגלל חירותו 

המהותית של האדם הריהו זקוק לסדר מלאכותי בקהילה שלו.

הליברטרית  הגרסה  מן  יותר  אפוא  הוא  תקף  הדמוקרטי  האידיאל 

והאינדיבידואליסטית שפיתחה הציביליזציה הבורגנית. הואיל ומאורעות 

ההיסטוריה של זמננו הבאישו את ריחה של הגרסה הבורגנית, והואיל 

וממילא הציביליזציה הבורגנית מתפוררת והולכת, חשוב עתה לזהות 

ולהציל את מה שתקף וקבוע בסדר הדמוקרטי, ולהפרידו מן הקיקיוני 

והחולף.

הולם  בסיס תרבותי  חייבת למצוא  היא  כדי שהדמוקרטיה תשרוד 

יותר מן הפילוסופיה שָאצלה מרוחּה על בניית העולם הבורגני. חולשתן 

של ההנחות שעליהן נתייסד בתחילה הניסוי הדמוקרטי אינה מתבטאת 

העולם  שבהשקפת  המופרזים  ובליברטריות  באינדיבידואליזם  רק 

הבורגנית, אם כי ראוי לציין שהאינדיבידואליזם המופרז הזה הביא לידי 

אזרחים בכל העולם המערבי, שם העמידו המעמדות הפרול־ מלחמת 

טריים העולים קולקטיביזם מופרז כנגד האינדיבידואליזם הכוזב של חיי 

המעמד הבינוני. המאבק האזרחי הזה תרם לחולשתה של הציביליזציה 

הדמוקרטית כשעמד בפניה איום הברבריות. הן האינדיביד־ואליזם והן 

האדם,  החברתיים של  חייו  דרישות  לכל  צדק  לא עשו  הקולקטיביזם 

בצורה  התרבותי  העולם  את  פילג  אמיתות  חצאי  שני  בין  והמאבק 

שאפשרה לברברים לטעון לבעלי ברית זמניים, תחילה בדמותו של צד 

אחד ואחרי כן בדמות הצד האחר במאבק האזרחי הזה.1 

לוקה  הדמוקרטית  הציביליזציה  של  החברתית  הפילוסופיה  אבל 

בטעות יסודית עוד יותר מן האינדיבידואליזם של הדמוקרטיה הבורגנית 

נעוצה בכך שגם האידיא־ זו  ומן הקולקטיביזם של המרקסיזם. טעות 

ליסטים הבורגניים וגם האידיאליסטים הפרולטריים סמוכים ובטוחים 

שאפשר יהיה לפרק על נקלה את המתח והניגוד בין האינטרס האנוכי 
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ושל  קתוליים,  פילוסופים  של  לטענתם  בניגוד  הכללי.  לאינטרס 

פילוסופים סכולסטיים בכלל, הציביליזציה הבורגנית איננה מרד נגד 

החוק האוניברסלי או התרסה נגד אמות מידה אוניברסליות של צדק, 

ואף לא מלחמה במוסדות ההיסטוריים שביקשו להשיג מידה של הרמוניה 

החילוניות  אותה.  ולקיים  והבינלאומיים  החברתיים  בחיים  כללית 

רק  להציגה,  דתיים  אידיאליסטים  שנוהגים  כמו  איננה,  המודרנית 

תירוץ שכלתני לאינטרס האנוכי, בין שהוא אישי ובין שהוא קיבוצי. 

האינדיבי־דואליזם הבורגני אפשר שהוא מופרז ואפשר שהוא הורס את 

כּוון להרוס לא את  הוא לא  היחיד לקהילה, אך  זיקתו האורגנית של 

ולא את הבינלאומי. נהפוך הוא: האידיאליזם החברתי,  הסדר הלאומי 

נוגעת  אמונה  בו  הייתה  הדמוקרטית,  הציביליזציה  על  מרוחו  האוצל 

ללב באפשרות להשיג הרמוניה פשוטה בין האינטרס האנוכי ובין רווחת 

הכלל, בכל המישורים. 

אין זה נכון שהנאציזם הוא תולדתה האחרונה של ציניות מוסרית 

שמקורה בתקופות הרנסנס והרפורמציה, כמו שמציגים זאת סניגורים 

של הקתוליות. הברבריות הנאצית היא תולדתה האחרונה של ציניות 

מוסרית שהייתה נימה פחותת ערך בחיי התרבות של התקופה המודרנית, 

ביקשה  אכן  הציביליזציה המודרנית  וכך נשארה עד לא מכבר ממש. 

לתת ליחיד יותר חופש בקהילה הלאומית לעומת מה שנתן לו המשטר 

האומות  את  לשחרר  ביקשה  אמנם  והיא  בשעתו,  המסורתי  הפיאודלי 

לא  מעולם  היא  אך  לחירותן.  הבינלאומית  הכנסייה  ששמה  מסייגים 

ערערה באורח ציני על האינטרס הכללי בשם האינטרס האנוכי, בין אם 

פרטי ובין אם קיבוצי. בדרג הלאומי התקרבה לכך יותר מאשר בדרג 

הפרטי. על הנסיך הַא־מוסרי של מקיאוולי, שאינו יודע חוק הנעלה על 

רצונו ועל כוחו שלו, מעמיסים את מלוא הנטל של הפולמוס הקתולי 

נגד העולם המודרני. יש להודות שמקיאוולי הוא אמנם הראשון בשורה 

אבל  הבינלאומיים.  היחסים  בתחום  מוסריים  ציניקנים  של  ארוכה 
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הציניות המוסרית הזאת רק מגבילה את נימת־העל האוניברסלית של 

אפשר שבתחום  אותה.  מוחקת  ואינה  המודרני,  הליברלי  האידיאליזם 

הייתה  מבוקרים  הבלתי  האינטרסים  מלחמת  הפנימית  הפוליטיקה 

תוצאה בלתי נמנעת, אך בוודאי לא לכך התכוונו בני המעמד הבינוני 

האינדיבידואליסטים. כמו כן לא התכוונו להתנגשות בין האומות בעולם 

המודרני שלנו. הם אמנם דרשו מידה רבה יותר של חירות לאומות, אלא 

בקרה, משעה  ללא  גם  ביניהן  הרמוניה  להשיג  שייתכן  היו  שסבורים 

שתסולקנה ההגבלות הבלתי רלוונטיות כביכול של המשטר הדתי־מדיני 

הישן. התברר שבזאת טעו. אולם הם לא נתפסו לטעות של מתן אישור 

מוסרי פשוט לאינטרס האנוכי. הם העדיפו להסתמך על סייגים וריסונים 

שנמצא כי לא היו מספיקים.

ב

מאוד אפשר  הזאת,  החשובה  ההבחנה  את  עוד  ונאיר  נוסיף  חוק  אם  יודעים  שאינם  המוסריים,  לציניקנים  להעניק  שנוכל   

הנעלה על רצונם ועל האינטרס האנוכי שלהם, כינוי מכתבי הקודש: 

"בני העולם הזה" או "בני החושך". את אלו הסוברים שראוי להכפיף את 

האינטרס העצמי לעולו של חוק נעלה יותר אפשר יהיה אפוא לכנות 

אז "בני האור". אין המדובר כאן בסיסמה שרירותית בלבד, שהרי הרע 

הוא תמיד עמידה על איזה אינטרס אנוכי בלי התחשבות בשלם, בין אם 

השלם נתפש כקהילה המיידית, או כקהילה הכוללת של המין האנושי, 

או כסדר הכולל של העולם. הטוב, כנגד זה, הוא תמיד ההרמוניה של 

השלם במישורים שונים. מסירות ל"שלם" ִמשנִי ומוקדם מדי כמו האומה 

 אפשר כמובן שתיעשה רעה, מנקודת המבט של שלם גדול יותר, כגון 

כאנשים  האור"  "בני  את  להגדיר  אפוא  אפשר  האנושית.  הקהילה 
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