
151 תיאולוגי־מריני מאמר

 בדים־ הפגיעה חשבון על כדאית ואתה אני
 ומוגדרים קבועים יחסי־עבודה של טאנס

 את לבטל אין שלילתם כל עם אשר מראש,
לא גם באשר והתיפקודי, האירגוני ערכם

 מקומו את יודע כשהוא יותר נוח עצמו דם
 בריחה של במובן לא — נוח בסביבתו.

 ואין בעולם. ומקום זכות של מנימוק אלא
ולע לחייו, מדי יותר שיכנסו רוצה הפרט

 האם החישוף. מן יותר יאה המסיכה תים
 ואתה אני בין הזיקה את לתרגם אפוא, כדאי,

יחסי־עבודה? של לתחום
 במפעל־ סיפור. בפיו יש בובר, אומר כך, על

 התפוקה של מדויק רישום התקיים חרושת
 יום האיכות. מבחינת וגם הכמות ".בחינת

 לפתע עברה המחלקות, מן במחלקה אחד,
 רבה התעניינות ועוררה נקלעה סתם חתולה,

 עוד והופיעה חזרה היא אולם שגירשוה, עד
 נתברר החודש בסוף והנה, יומיים. או יום
 החתולה נמצאה בהם ימים באותם דווקה כי

 האחראי לאזני הדבר הגיע התפוקה. עלתה
 לקנות והוחלט ההנהלה ולאזני המחלקה על

במח ופיזרום חתולים הביאו ואמנם חתולים.
 עלתה לא הבא בחודש התפוקה ואילו לקות׳

 בדאגה בובר אומר — תבינו ומכאן עוד.
 להציע בא אינני שאני — יובן נמשלו כי

 פתח תמיד להותיר יש למכירה... חתולים
ההפת את מאתנו טול ולהפתעה. לאפשרות

האדם. שבקיום העיקר את ונטלת עות׳

ת׳אולוגי־מד׳ני מאמר
 לגשת עלינו מה ומשום הטוב, השלטון מהו
 שתי הן אלו בקרתית, גישה המקרא אל

 ה״מאמר ביסוד המונחות העיקריות השאלות
 ברוך לאור הוציא אותו תיאולוגי־מדיני"

אנו בצורה בהאמבורג 1670 בשנת שפינוזה
וב מדפיסו, של בדוי שם תחת אף נימית,
 הקורא שיראה כפי הבאה, המודעה צירוף

 )המצולם( הראשון השער מתרגום בבירור
 תי־ "מאמר העברית: ההוצאה בראש הבא

 כי המראים מחקרים קצת ובו אולוגי־מדיני
 שאפשר בלבד זו לא הפילוסופי העיון חופש

 ושלום יראת־שמיים שיתנזקו בלא להעניקו
 בלא לבטלו אי־אפשר אדרבא, אלא, המדינה,

 ויראת־שמיים המדינה שלום עמו שיבוטלו
עצמה".

 הספר נאסר הוצאתו אחר שנים ארבע
 גם הולנד, שלטונות על־ידי בהפצה רשמית
 מטעם האסורים הספרים לרשימת הוכנס

 לחשש היה שקרוב ודאי שפינוזה הכנסיה.
 יצקו מלכתחילה שכן הספר, כתיבת בעת זה

 אף לדו־משמעות, לעתים הנתון בסגנון
 חזר חיצונית מבחינה ואילו לחוסר־בהירות,

 העשוי דבר בספר אין כמה עד והדגיש
 וביראת־ המדינה בחוקי כפגיעה להיראות

 הסתירו לא אלה ביטוחי־מלים אך שמיים.
 של סמכותה קבלת על החריפה בקרתו את

 מעלותיו ניתוח ואת כבלתי־מעורערת הדת
המדיני. השלטון של וחסרונותיו

 בפרשנות־ שלט שפינתה של תקופתו עד
 שניסה קו כאחת, והנוצרית היהודית המקרא,

 ולא הכתוב בתוך מסוימים רעיונות לטעת
 לראות הרמב״ם ניסה כך בפשט). להסתפק
 השלמה לידי ולהביא פילוסופים בנביאים

 והניאו־ האריסטוטלית הפילוסופיה גילגולי בין
 האר־ בדרך המקראית הדת לבין אפלטונית
 של לפשוטו בהכרח שחטאה מוניסטית,

 הפרדת על בחריף עומד שפינתה מקרא.
 שלו המיתודה ועיקר הדת, מן הפילוסופיה

 בראש־ להבין שעלינו הוא בבקורת־המקרא
 את הלשון, את הכתוב, פשט את וראשונה
 נאמרו שאליו הקהל ואת ההיסטורית התקופה
 עיקר כי לראות ניוכח זו בדרך הדברים.

הסב ולצורך במוסר, הוא המקראית האמת
שו בדימויים לשימוש הנביאים נזקקו רתה
 פשוטות אף לעתים שונות, ובדרכי־לשון נים

 נסתרות כוונות בדבריהם למצוא ואין מאד,
במפורש. בוטאו שלא
 של העליונה הסמכות על מערערת זו גישה

 למצוא מבקשת היא באשר כתבי־הקודש
 הבקר־ בבחינתו מאשר שהשכל מה רק בהם
 מסכים אינו שפינתה של הראציונליזם תית.

 ציוויים המטילה דתית גישה באמת לקבל
 ואימה תקוות האדם בלב ומפיחה ואיומים

הפי רוחה. כפי להנהיגו עליה שייקל כדי
 ואילו התבונה, על־פי צדק, מהו יודע לוסוף

 כן על הציות. בדרך לכך מגיע המאמין
 יסודות כמה בתוכה לכלול הדת חייבת
ומעשי־חסד, אהבת־הזולת צדק, של כלליים
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ן וטלשל הפופכ תויהל איה תבייח ךא
ת לוכיב םג ןיאש יפכ ,התלכיב ןיאו ,ינידמה
ת א שרפל םדאו םדא לכמ עונמל ,ןוטלשה
.וחור יפכ הנומאה תודוסי
ש פוח קינעהל בייח יהולאה קוחה קר אל
ם ולש םג ,ודבעשל תחת שיאו שיא לכל
 הנכסל םייופצ היתויושר תוכמסו הנידמה
ש פוח תא טרפה ןמ םילטונש העשמ הרומח
ח תפמ וז הדוקנב .העדה תעבהו רובידה
ב צמה ןמ רבעמה לע ותפקשה תא הזוניפש
ל ש ותוכז לע ,תיתרבחה הנמאל יעבטה
, איהש ,ותוריח לעו ,וחוכ ירפ איהש ,םדאה
ד ובעיש .םכסה לש ירפ ,תיטרקומדה הנידמב
ל ש ותוריחו ויתויוכז תא ללושה ינידמ
י שונאה ועבט םצע תא ךכב ללוש םדאה
 תעדל .הדוסימ תיתרבחה הנמאה תא עיקפמו

א לו ,הנובתה יפ־לע תועבקיהה קר הזוניפש
ש משל היושעש איה ,טרפה לש םזיאוגאה
י פ־לע גהונ םדאה .תיתרבחה הנמאל דוסי
ע בטהו ולרוגב הלע ךבש םושמ אל עבטה
ו חוכ ילנויצארה רדסבש רחאמ אלא אוה ער
ו תנקסמ .תינידמה ותוכז תויהל ךפוה יעבטה
י אשר" תישפחה הנידמב יכ איה הזוניפש לש
ם ג הצור אוהש המ בושחל םג םדא לכ
."בשוח אוהש המ דיגהל
ו נינפל הלגתמ "ינידמ־יגולואית רמאמ״ב
יאה םזילנויצארל ןה דוסי חינמכ הזוניפש
ה עיגהש ,תינרדומה ארקמה־תרוקבל ןה יפור
ת אצוה .הרשע־עשתה האמב החותיפ רקיעל
א רוקב ררועל היושע ירבעה םוגרתב רפסה
ת ונויער לש םתוילאוטקא רבדב רוהריה
. השדח תואיצמב םישגפנו םירזוחה םינשי
 הז אוה ,הזוניפש יפ־לע ,עורגה ןוטלשה
ת א ,תויולעפיהה תא ןומהה בלב ררועמה
ל ש ךרדב םהב טלוש וניאו ,הוקתהו דחפה
ומה תוינובתה חותיפו רובידה־שפוח דודיע
ה ניא העבהה־שפוח תלבגה .ודוסיב תחנ
ה לאב הקווד אלא םיבנגב עגפתש היושע
םאו ,רמול המ םהל שי רשאו םיבשוחש

1  ינידמ־יגולואית רמאמ :הזוניפש ךורב •
צוה > יקסבושריו .ח :תורעה ףיסוהו םגרית
בעה הטיסרבינואה ,סנגאמ ש״ע םירפס תא
.׳מע 260 !ב״כשת םילשורי ,תיר

י רה רטשמה ןמ ןוצר־תעבש הניא וז הבכש
ל טומ תינידמה תודגאתהה לש הדמעמש
ה לא לש םמולשמ תוחפ־אל ילוא קפסב
ם תוכז לע םירתוומ םניא רשא היחרזאמ
.תרוקב חותמל תיעבטה
דמ הרוצב רפסה חא השיגה סנגאמ־תאצוה
ג זממ יקסבושריו לש ומוגרית .תקיודמו תיע
ד חי תינרדומ תירבע לש יפוסוליפ ןונגס
ת אזו ,הקיתע םיתעל תיארנה טפשמ־תרוצ םע
־ אלה רוקמה לש ומעט לע רומשל תנמ־לע
ם יחנומה בור לש הפוכתה םתאבה .יניט
ת א תברקמ רפסה ףוגב םבתככ םייניטאלה
ת נבהל התניפש לש תירוקמה היגולונימרטה
ו אובב תועטל לולע אוה ןיא ךכו ,ארוקה
רפרטניאה םע ירוקמה חנומה תא תוושהל
ם יקרפל הב םייוצמש ,םוגרתה לש היצט
. בייחמ ןינעהש המ יפכ םינוש םיסנאוינ
ל ש ןורחאה ורפס תאצוה יכ תווקל שי

ר מאמ" ,םייסל קיפסה אל ותואש ,הזוניפש
—  םלוה ךשמהו — ךשמה שמשת ,״ינידמ
.םגרתמהו האצוהה לש םלעפמל

.ע .כ .א

היכרנומה לע

ל גה לש רתויב תועודיה ויתורמיממ תחא
ק ר הלגתמ היפוסוליפהש תרמואה וז איה
תה ךילהת רמגל תואיצמה העיגהש רחאל
ת ואיצמה לש התולשב תעב קר" :התוחתפ
ל כ ."ילאירל ומצע דיגנמו ילאידיאה עיפומ
ר בכש תואיצמ לש תופקתשה איה היפוסוליפ
א יבמש המגודהו ,םלועה ןמ הלטבו הרבע
, ןוטלפא לש תינידמה היפוסוליפה איה לגה
ם ילופה רבכ התיה רשאכ קר השבגתהש
.תירוטסיהה התדירי ךילהתב תינוויה
יח לע ףא רמול ןתינ הלאל םימוד םירבד
ה יכראנומה לש התוכזב יטנאד לש ורוב
וביח תא יטנאד בתוכ רשאכ .תילסרבינואה
ו תוכזב דדצל ידכ ,ךרעל 1310 תנשב ,ור
ד גנ וסומלופב יעיבשה ךירנייה רסיקה לש
ה פוקתב תאז השוע אוה ירה ,תורויפיפאה
ת א ןכל־םדוק הנש םישש רבכ התארש
י פואטשנהוהה ןויסנה לש תטלחומה ותטומת
רבינוא תורסיק םיקהל ינשה ךירדירפ לש
קר אל םחליהל ךירצ יעיבשה ךירנייה .תילס
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