
 מאמין הנצחי בשלום שסאסיןסי
 בא, שכבר במשיח ולא גסשיחוגם

 לגוא עור שצריך במשיח אלאכביעול,
 יבוא, בואוגט

 כהןהרמן

 השלום תנועת לידי שהביאה המנדרנית, בצורתו השלוםרעיון
 באותו נעוצים זו צורה של שרשיה החדשה. ההיסטוריה מתקופתמתחיל
 "התחיה" בשם הידוע החדשה, התקופה אור אל הבינים ימי מחשכתהמעבר

 שבאה הכבירה, הרוחנית המהפכה של הגדול חדושהואההומאניסמוס".
 הכנסת נגד מדעת, שלא או בכונה בהתקוממות, דוקא היה לעולםאז

 בכל האמיתית מהותה את הראתה הארוכים גדולתה שבימיהנוצרית,
 האדם את לא אבל השטן, ואת האלהים את רק ידעה זומערומיה.
 לא אבל הגיהינום, ויסורי שמים מלכות וו'ק אך היו עיניה לנגדואישיותו.
 סוף התפרצו הללו, הפרוביימות הן, אולם הזה. ועוים החייםפרוביימות

 שהתעוררו הגדולות החלוניות השאלות זכויותיהן. את תובעות והתחילסוף
 טרקלין, נעשה הפרוזדור בה. ויושבי תבל ומלואה, הארץ את גלואז

 הלבה ספוקה, את ודרשה הלכה והלאומית, האישיתהאינדיווידואליות,
 נולדה הקאתולית הכנסת של כל-עולמיותה לעומת בחיים. עיקרונעשתה
 גם והכרחי טבעי באופן הופיע אתה ויחד הלאומית, החולנית,המדינה
 וב- ר פ גם היא מהן שאחת פרובלימותיו, כל על בידיה5אומיהמשפט
 השלום.לימת

 משמעותה אחרות, פרובלימות הרבה נובעות שמתוכה זו,פרובלימה
 באיזה גם אלא השלום, על לשמור ואיך מלחמות בעד למנוע איך רקלא
 ואכזריותיה שהריסותיה כדי פרצה, כבר היא אם המלחמה, את לנהלאופן

 יגיס הרית-שלום המלחמה גמר אתרי לכרות איך וכן מינימאליותתהיינה
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 הדשות למלחמות ואמתלאות סבות תהנינה לא שלהבא הצדדים, שניבין
 המלחמה, ובזמן המלחמה בשעת להנלחמים ישנן זכויות איזוביניהם.

 הפרוב- כל י המנוצח הצד של משפטו ומה המנצח הצד של זכויותיוההן
 רק לא תלוי שפתרונן ומוסריות, משפטיות פרובלימות הן הללולימות
 והפילו- המשפטיות בהשקפות גם אלא והכפיתי, המנהגי החיובי,במשפט
 המשפט של פרובלימה רק לא היא השלום פרובלימת הכלליות.סופיות

 ופילו- המשפט פילוסופית של פרובלימה גם אלא ובין-הלאומי,הממלכתי
 המוסרי הרגש מצד השלום אידיאת את תפסו ישראל נביאי המוסר.סופית
 באידיאל קצוניים כך כל הם ולפיכך המוחלטת, המוסרית והתביעההטהור
 אידיאה עשתה החדשה הפילוסופיה אולם לבוא". ולעתיד שלהםהשלום

 עם בהתחשבות העיוני מצד בה לטפל והתחילה מעשית לפרובלימהזו
 הפילוסופיה של ודרכיה מחשבותיה אם המציאות. ובשבילהמציאות
 הנה, הנביאים, של ודרכיהם ממחשבותיהם מאד רב מרחק רחוקותהחדשה
 נפגשים. שניהם שבה אחת, מגע נקודות תמיד ביניהם יש זאת,בכל

 ואין המוסר נקודת היא בניהם, פרוד או אחוד נקודת המשמשת זו,נקודה
 כל למרות אשר, דוקא, קאנט שעמנואל בעלמא, מקרה לא וגםפלא,
 הנביאים מוסר אל קרוב כך כל היה היהדות, אל והגלויה הגדולהשנאתו

 את נתן אחר ולא ושהוא הידיעה בהא השלום לפילוסוף נעשהוהיהדות,
 המודרנית. בצורתו השלום לרעיון הפילוסופיהבסיס

 כבר הדבר בעיקר השלום. ברעיון הרבה אמנם, חדש/ לאקאנט
 לבוש והלבישו עליו הטובה ה' כיד אותו בסס הוא ברם אחרים.קדמוהו
 פשוטה היא אצלו, קבלה השלום שפרובלימת הצורה, אמיתי.פילוסופי

 מחיק מאד. מענינים הם קאנט עד זו פרובלימה של גלגוליה עמוקה.אבל
 הקאתולית הכנסת נגד הבקרתית התסיסה ומתוך ווההומאניסמוס"*התחיה"
 שיבה גם גדולה יותר או פחות במדה שהיתה הדתית, הךפורמאציהנולדה
 לתוך חדרו שלהם השלום ואידיאל הנביאים תורת הקודש. כתביאל

 השלום בפרובלימת פופולאריים. יותר ונעשו הרחבות האוכלוסיןשדרות
 המלחמות גם לכך גרמו הרבה עליה. ולהתוכח להתענין ויותר יותרהתחילו
 להשלים יכלו לא ההם הדורות מגדולי רבים ההיא. התקופה שלהמרובות

 חפשו או נגדן ויצאו שלהן הרב וההרג ההדדית הדמים שפיכתעם
 אנושית וצורה יותר חוקיות בהן להכניס איך או בעדן למנוע איךדרכים

 כבר רואים אנו זה בכוון עוד והרותתים הראשונים הצעדים אתיותרי



 םג1א הנצחז;השלים152

 הרעיון את 1305 בשנת שהביע Dubois) ~Pieltre הארבע-עשרהבמאה
 בעל מפאדובה, מארסיליוס 1 תמידי בין-ממלכתי בית-דין קביעתבדבר
 מציע, הוא ושבו 1324 בשנת שהופיע acis" ,,Defensor(1 המפורסםהספר
 הסתדרות בתור האירופיות למדינות באות-כח תשמשנה אספות-הכנסתבי

 גיאורג בשמיה למלך החמש-עשרה ובמאה השלום( למעןבירממלכתית
 בין תמידית ברית-שלום לפועל להוציא שחשב 1471-1420,פודייראד,
 את 1495 בשנת שהכריז הראשון, סכסימיליאן הקיסר 1 הנוצרייםהנסיכים
 וסדר - Landfrieden EwigeP - הגרמניות הארצות בין הנצתיהשלום
 נעשתה ביחוד ברם בשבילן(. - Reichskamnlergerieht - קבועבית-דין
 המאה כל במשך השש-עשרה. ממאה הח5 רב לענין השלוםפרובלימת

 בעד מלהתוכח פוסקים ואינם השלום בשאלת לעסוק חדלים אינםהזאת
 ודנים הללו בשאלות מטפלים דעות והוגי גדויים אנשים ונגדה.המלחמה
 ם, ד ר 9 1 ר מ ס 1 מ ס א ר ש כמו מזהירים שמות וביניהם ראש בכובדעליהן

,Montaigne,ה"אוטופיה8(, )מחבר מורוס תומאס קאמפא9עה 
 Gentilis 56111,-: jure ,,1(6 האיטלקי של חבורו הופיע 1598 בשנתוכו'.

tres"115זמן באותו המלחמתי. המשפט את הראשונה בפעם שבסס -, 1ע 
 צרפת, מלך )1553--1610(, י ע י ב ר ה ך י ר נ י י ה ושאפו הגובערך
 שתאחד נוצרית', "רפובליקה ליסד )164171560( 8%117 שלו הגדולוהוזיר
 ועם בראשן חברים ששים בן קנאט עם באירופה, הנוצריות המדינותאת

 המדינות בין ומדון ריב דברי בכ5 משפט שיחרוץ עליון,בית-דין
 לראות אפשר בוסר עדיין היתה זו שתכנית כמה עד האלה.המאוחדות

 צריך זה ושאחוד הנוצריות המדינות את רק לאחד היתה שכונתהמזה,
 עם להלחם המשותפת החובה את המאוחדות המדינות כל על להטילהיה

 - זו משותפת למלחמה תתנגד רוסיה שאם למפרע, הותנה ותנאיטורקיה
 1(. בה גם להלחםאזי

 הגדולה המלחמה התחילה הרביעי היינריך מות אחרי מועטזמן
 יהגדית יותר עוד שגרמה השנה, שלשים מיחמת בשם הידועהוהנוראה
 ואצל הנזכר בספרו הלסד ד"ר אצל עיין להלן הבאים היגרים ועל זה כל על1(
Eriea11. Atlfred בספריו : 

"tiedenabewegung 
aer ,Eaaabueh שניה מהודרה 

 אצל )לייפציג, moderne 1,18 א11ס788ו1646%8%6עע 1918-1911; ולייפציג()ברלין
(Tenbner1907 קאנה, של הגצח'" .השלום אל בהמבוא פורלגרר קרל אצל וכן ן 
 . 2919(, )לייפציג שניה,סידורה
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 הצרפתי פרסם 1623 בשנת ולהתפתחותו, השקם ברעיוןההתענינות
Lacroix40 Emeric או cruei' Emeric Crncaens) I,Emericns )פסיבדוניםו 

 Cynie Nouvean ,,Le טס Yepite~entantleB d'Estat 41800578 : בשםספר

liberte15 01 gbnirale paix 58מ d'e~tablir moyens 168 א oocasions 
monde"16 1051 PELY conimerce de .- ולהנסיכים להמלכים מוקדש הספר 

 תאוותיהם כי חושב, הוא בדבריו. המחבר פונה ואליהם ההוא הזמןשל
 לעולם, מלחמות שמביאות הן הן הכבוד אחרי ורדיפתם המושליםשל

 של גדולתו כי ואומר, יצרם, את שיכבשו לפניהם, מתחנן הואולפיכך
 מנחילה שהמלחמה סמה יותר ממלכתו. גבולי בהרחבת תלויה אינההמלך
 ידי על שבא כבוד וכל עולס, דראון לידי להביא עלולה היאכבוד
 הרב הטוב על לדבר מוסיף הספר הימנו. טובה דמים-חרפהשפיכת
 המסחר, על המלחמה בעקבי הבאות הגדולות הרעות ועל השלומשל

 ש5 והאהדות האחוה על לדבר מרבה הוא כן כמו והמדעים.האומניות
 שלום בשביל הדרושים התנאים ועל הדתית הסבלנות על האנושי,המין
 שבו תדירי קוגגרס יכונן מציע הוא כוה שלום לשם ותמידי.יציב

 והודו. כוש סין, פרס, גם אלא האירופיות, המדינות רק לאתשתתפנה
 משמש לששם ויסוד בטיס כי הדעה, את מביע הוא הראשונהבפעם
 קמוטב : אומר הוא זמנו של הדתיות למלחמות בנוגע החפשי,המסחר
 ואומניות ברפואה ונעסוק משכלנו, למעלה שהיא ה6יאולוגיה, אתשנניח

 שואל: הוא החלוניות המלחמות אל וביחס לשחיים". תועלתהמביאות
 ורק אך האמנם הספרדי, של או האנגלי של ברעתו לחפוץ עלי זהקלסה
 יהשיום לו שאפשר שלמה, באמונה מאמין והוא צרפתים" שאנימפני
 העניות להמעטת המסים, להקטנת ותקונם, החוקים לגשום הדרך אתלסנות

 העולם. ישוב שלולהגדלתו
 שרעיון באמת, הגדול הצעד את רואים בבר אנו אלו פרקיםמראשי

 -פרסם 1625 בשנת - שנתים בעוד לאקרוט*. ידי על קדימה צעדהשלום
 למאוד: עד והחשוב המפורסם ספרו את גרוציוס הוגד ההולנדיהחכם
 ספרו עם שיחד 8מ,,(, jure ע01מ pacis") %0 והשלום" המלחמהעמשפט
 1609, בשנת עוד הופיע אשר liberum") t(,,Mare החפשי' .היםהקודם
 המודרני. בין-הלאומי המשפם את ויסדו זה במקצוע חדשה תקופהיצרו
 זו מדינה של הפרטי לרכושה היבשת, דוגמת הים, את חשבו זהלפני
 ואת הגדולים הימים את ביניהן מהלקות היו הגדולות הממלבת זו.או
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 ימים במתנה לתת כמטפי-כח עצמם את חשבר והאפיפיוריםהאוקינוס
 לעולם. הימים חופש של הפרינציפ את הביא גרוציוס אולםשלמים.
 ושל המושלים של העליונה חובתם דעתו, יפי זוהי, מלחמות בעדלמנוע
 אירופי, מקונגרס חוץ הוא, לזה ביותר והבטוח הטוב והאמצעיהעמים

 בוררים, שלבית-דין
 אחריג הבאים ועל דורו בני על גדולה השפעה היתהלגרוציוס

 ותכניות בחבורים מאד עשירה השבע-עשרה המאה של השניהמחצית
 בשאלות וטפלו שעסקו החכמים בין השלום. לפרובלימתהמוקדשים
 )ספרו פוש'נדורף שמואי הגרמנים את ביחוד יהזכיר כדאי הזוהפרובלימה
gentillnl61 natnrale 7"8 - בשנת הופיע - ובין-הלאום* הטבעי המשפט 

 naturale jullis Fundameuta 61 )ספרו תומאסיוס וכריסטיאן1671(
gentium  1705( בשנת לאור יצא ובין-הלאומי- הטבעי המשפט יסודי -

 את אפילו הביע כבר האחרון זה )1715-1651(. ס'יגילון הצרפתיואת
 כלום. ולא פשוטה לגניבה מלחמתי כבוש בין אין כיהדעה,

 של המפורסמת הדתית הבתה באנגליה נוסדה הזה הזמןבעצם
 למלחמה ועקבית קצונית התנגדות תמיד היה מעיקריה שאחדהקוואקרים,

 שהלכה הגאת, הכתה מיסד לו. נאמנה נשארה היא הזה היוםושעד
 - כFox Georg 1624 בשם אחד סנדלר היה אדירה, יהסתדרותונתפתתה
 וביהוד אנגליה ערי בכל לשלום להטיף סרבה אש שבמדברות1691(,
 שיסד )אש1715-1(, פPen 1711118 היה אחריו הנוהים מן אחדבלונדון,
 בשם ספר 1693 בשנת ושפרסם 5נסילוואניה מדינת את באמריקה כךאחר

Europe"2מ peace futare and present the 11 מסEssay אודות )על 
 תנועת אל רוחו פי על קרוב כבר שהנהו ובעתיד(, בהוה באירופההשלום
 פחות לא אופן בשום אבל שנה, שבכל דורש, פן זמננו. של המעשיתהשלום
 על ויחליט שידון אירופי, קונגרס יתאסף שנים בשלש או בשנתיםמפעם
 לפני דינו את להגיש ירצה לא מישהו אם בין-הלאומיים. הסכסוכיםכל

 אותו יכוף האחרות המדיגות כל על אז לההלטתיו, להכנע אוהקונגרס
 ומאוחדת. משותפת פעולה ידי עללכך

 ונתנה שהנינה השמונה-עשרה, המאה מפתן על עומד פן שלספרו
 החפשית בהשכלתה ושהצטיינה הגדולה הצרפתית המהפכה אתלעולם
 ובספקנותה ומוניסק:ה( )רוסו המדיניות בדעותיה השנציקלוידיסטים(,נדור

 עמנואל של הבקרתית השיטה לידי הביאה אשר יום( )דודהפילוסופית
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 בדבר שלה הגדולים השלום סיסמאות עם הצרפתית המהפכהקאנון.
 נפוליון של הנוראות במלחמותיו אמנם, נסתיימה, והאחוה השויוןהחופש,
 הפילוסו- הרעיונות אבל 1815. שנת של הרי6קציונית הקדושה"וקבברית
 עד נשארו השמונה-עשרה המאה של הגדולים והמדינייםפיים
 בתחילתה הזאת. המאה במשך לגמרי ושל השלום רעיון גם הזה.היום
 ~Charles Abb 4מ6זCastel) 1 ר י י 9 ט " ס הצרפתימופיע

1743.- 1658 Pierre, %. (de הגדול ספרו עם p8LIX 1% de ,,Projet 

 כרכים, שלשה בעל וכו'( הנצחי, השלום בדבר )הצעה perpetuelle'י.0~6
 תשומת ועורר אחרות לשפות נתרגם 1712--1716, בשנות לאורשיצא
 על ממנו קצור דעותיו, הפצת לשם יצא, 1728 בשנת מרובה.לב
 רוסו, זיק זין ידי על ממנו לקוטים יצאו 1761 ובשנת המחברידי

 תלמיד היה לא המחבר הוא. ומחשבותיו מרעיונותיו גם לתוכםשהכניס
 באוטךכט השלום בקונגרס מעשי. מדינאי אלא אומנתו, שתורתוחכם

 ויצר הארבעה-עשר לודוויג של למלחמותיו קץ שם אשר)1713-1712(,
 הגדולות, האירופיות הממלכות בין משקל שווי כעין הראשונהבפעם
 לידי בא הוא וכאן צרפת באי-כח שני של מזכירם בתור הוא גםהשתתף
 ש% העיקרי הפילוסופי הרעשן ותמידי. כללי שלום באירופה לכונןהרעיון
 ולעלות הפראי ממצבו בצאת היה יכול הטבעי האדם אם זה:הוא

 שלמים עמים שגם אי-אפשרן ~ה למה אזרחית, חברה למדרגתבהתפתחותו
 ברצון. תלוי הכל העמים של בחייהם גם הזאתע ההתפתחות בדרךילכו
 המאוחדות המדינות 5ו משמשות מדינית להתאחדות היסטורית דוגמהבחור
 הנוצריות המדינות א( : הם הצעתו עיקרי וגרמניה. הולנדיה שווייץ,של

 שאליה אחת, לאגודה הנצחי השלום לשם מתאחדות 24( ובמספרבאירופה
 ושבראשה המושלימיות המדינות את גם שאפשר כמה עד לצרףצריכים
 האגודה ב( 1 חפשית( עיר-שלום בתור אוטרכט )בעיר תמידי סנאטיעמוד
 1 בה המשתתפות המדינות של הפנימיים בעניניהן מתערבתאינה
 מששת יותר )לא מוגבל הוא מדינה כל של המזוינים החיילים מספרג(

 ידי על גם אלא כבושים, ידי על רק לא שנוי-גבולין כ5 ד(א5פים(1
 כ5 וה( 1 לגמרי להבא למפסק צריכים וכו' ויתורים, ירושות,מתנות,

 לעומת - עליהם, מחליט וזה בוררים של בית-דין לפני באיםהסכסוכים
 שתבטיח אוניורסאלית, מונארכיה או עולמית ממלכה יסוד בדברהאידיאה

 גס אלא יערן ס"ט לפני רק לא רבים שאפו ושאליה העולמי השלוםאת
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 הרעיף נקודת-מוצא כאן ששמשת )נפו5יוח ואחריו ~צונטסקיהזבימיו
 ברשות עומדת ומדינה מדינה כל שבה ם, עמי ש5 סדראציהבדבר
 יסכים לא המדינות ממושלי אחד אם המדינות. שאר בצדעצמה
 עד גו ונלחמים השלום אויב שהוא עליו מכריוים האגודה, אללהתחבר
 ועכל מדינה 5כ5 ךמוקראטי: הוא האגודה סדור רדתו. עד אושןכנע
 זכות יש נתינים מיליון לו שיש מושל לכל אחתן דעה רק ישמושע
 ן ומדינה מדינה בכל שוה המזוינים החיילים מספר 1 באגודהדעה

 מזויינים תיילים של זה מספר להחזיק ביכלתן שאין הקטנות,המדינות
 השפה היא האגודה שפת וכו'. האגודה, מקופת זה 5שם תמיכהמקבלים
 אחת שיטה אירופה בכל להנהיג האגודה על באירופה, ביותרהמקובלת

 אחד. ולוח אחד תאריך בן וכמו ומשקלים מדות מטבפות,של
 של התפתחותה בשביל הגדולה חשיבותו כל למרות פקר,ס"ט
 לפועל. מחשבתו את להוציא מוכשר יאת, בכל היה, לא השחום,פרובלימת

 למאד, עד גדולים סגנוניים בחסרונות רק לא חבורו מצטיין אחדמצד
 מבכר עוד הוא זמנו לתנאי בהתאם קשים, פנימיים בלקויים גםאלא
 )"הסויךנים'(. המדינות רבוני אל תמיד ומדבר העמים ע5 המושליםאת

 לידי בלבד, והאירופיות הנוצריות במדינות בעיקר מתענין הואכמו-כן
 ולא פייר ס"ט גם הגיע לא הגויים וכל העולם כל בשביל השלוםרעשן
 השני ומצד המוחלטת, המוסרית צורתה את השלום לפרובלימת נתןהוא
 שבבני ביותר והטובים הגדולים גם לכך. מוכשר עדיין היה לא הדורגם
 לו. כעגו כ% וגדרך פייר ס"ט ש5 הגובה עד אפילו התרוממו לאדורו
 חסידים היו ששניהם )1694--1718(, חלסיר וגם )1644--1716( לייבניץגם

 ומתרוצצים טורקיה עם למלחמה זאת, בכל הטיפו, השלום, לרעיוןמובהקים
 : האלה הדברים את לייבניץ כתב מותו לפני מועט פייר.זמן ס"ט של הצעתועל

 להוציאם אי-אפשר אב5 הקהל, לתוך להכניס אמנם, טוב, 1( כאלו*רעיונות
 אם ורק הזה, כדבר לעשות להעיז יבול למות הנוטה וזיר אךלפועל,,..
 מזכירני זה עדבר : אומר הוא אחרת בפעם אחריו*. משפחה משאיראינו
 המתים אמנם, נצחי". *שלום אחד: בית-קברות שער שעל הבתובתאת
 אחר במצב הם בחיים הנמצאים אולם זה, עם זה יותר נלחמיםאינם

 אנו היחס אותו דינים". פסקי עם מתחשבים אינם המדינותומושלי
 בשם מכנה הוא פייר ס"ט ש5 רעיונותיו את וולטיר. אצל גםרואים

 פייר. ס"ס של נלגמו1(
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 בין והקרבף, הפיל בין כמו המושלים, בין להתגשם לו אפשר שאיוחלום
 177%( מתים" "שיחות בספרו מדבר הגדול פרידריך והמלך והכלב".הזאב
 1(. לצחוק" אותו עושה העולם כל אשר פייר, ס"ט הכומר של "חלומועל
 )80586(ע שכל דברי מלא ל"ספר חבורו את חושב חסד, לו נוטה רוסורק

 אותו. מבקר הוא גם אבל כזה. ספר לנו שיש חשוב מאד כיואומר
 בהעובדות. אלא העיוניים, בנמוקים לא דעתו, לפי הוא, הגדולהקושי

 מחשבותיהם וכל שלהם האמיתיים האינטרסים את אינם'מביניםהמושלים
 המוחלט שלטונם ואת חוץ כלפי מדינותיהם גבולי את להרחיב ורק אךהן

 בדבר ופקידיהם המושלים בפי השגורים הבטויים פנים. כלפי)השבסולוטי(
 אינם בהם וכיוצא האומה" עכבוד הנתינים"/ *אושר הצבורית","התועלת

 בתי- כל על דו-הקרב את מחשיבים שהאצילים כמו צביעות. דבריאלא
 בזה רק הוא ההבדל )הסוברנים(. העמים רבוני גם כך ופסקיהם,הדין
 נתיניהם. חיי את אלא הם, הייהם את לא משפנים האחרוניםשאלו
 יהאינטרסים ופגעו הפרט של כשהאיגשוסים אז רק איתן יהיההשלום
 כפיה. אמצעי נחוצים לזה ברם הכלל,של

 הקטנה המאברת 1795 בשנת !כשהופיעה הרוחות מצב היהכך
 לא השמונה-עשרה המאה כל במשך קאנט2(, עמנואל מאת הנצחייוהשלום
 ואת החכמים את לענין פסקה ולא הפרק מעל השלום פרובלימתירדה

 שלמה שורה עוד להוסיף אפשר כבר הנזכרים על הארצות. בכלהמדינאים
 יוויפט, ונעם, )גרמניה(, שילר סרדר, לסינג, כמו מפורסמים שמותשל
 דברו כלם וכו'. )צרפת(, ,Pbtion Condorcet מיראפו, )אנגליה(,יום

 אחד אף אבל השלום, בזכות צדדו להן, התנגדו המלחמות, עלקשות
 את כנס לא האחרונה, ההגדרה את השלום לפרובלימת נתן לאמהם

 ולא המרובה את המחזיק מועט לתוך קצרה, פ'ורמולה לתוךדריש4תיה
 העיוני. מצד הפחות לכל סיום לידיהביאה

 רעיון במקרה. לא קאנט ידי על נכתבה הנצחי" *השלוםהמחברת
 אי- המוחלט" *הצווי לבעל בכלל. מתורתו נפרד בלתי חלק הואהשלום
 והרס הרג של והמחרידה הטראה התופעה על בשתיקה לעבור היהאפשר

 כמבואו פורלנדר וקרל 82-24 עמוד הנזכר, בספרו פריר עיין: זה גל על1(
 12נ-111נ. עמור קאנט, של הנצחיי ל*השלוםהנזכר
vonEnbwnrt philosophinchet שצ Fdeaen. ewigen Zum 2( 

Eant.In)manael 
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 המשפטית ותודעתו המוסריים רגשותיו העמים. חיי את תמיד המלןההדדי
 בזו, זו הקשורות והשלום, המלחמה פרובלימות על לעמוד שלא יכלולא

 ויסודי האנושית ההכרה בבקורת והכבירות המרובות עבודותיולמרות
 מלעסוק קאנט פסק לא הללו, עבודותיו לרגלי דוקא ואולי שינו,המדע
 ב*אידיאה 1784, בשנת כבר האלה. בפרובלימות גם גדויה בהתענינותתמיד

 einer) ZLl Idee אזרחית-עולמית" מנקודת-ראות כלליתלהיסטוריה

 על מדבר הוא 621165במ8"11ה(, Geschichte נזweltb~irgerlichel 2 -ע15820%1נ
 ושבה, עכשו של הפראי המצב במקום תבוא שפעם הגדולה, העמיםאגודת
 בטחון גם לה תמצא קטנה, היותר ואפילו מדינה, כל הזה, המאוחדבכח
 לידי בהכרח יביא החיים של הטבעי המהלך זכויותיה. על הגנהוגם
 הרעיון של הקרובה בהגשמתו שהאמינו בזה, רק טעו ורוסו פקר ס"ט ןכך
 האנושי* המין תולדות של המאומדנת ב"ההתחלה 1786, בשנתהזה.

Men~ehengeschiehte)cler Anfang )1151כי אומר, הוא ץ158811056ע 
 בעצמן המלחמות כך כל לא ברם העמים, על שמעיק גדול היותר הרע הןהמלחמות

 והכנות הזדיינויות הבאות, למלחמות הפוסקות בלתי וההכנות ההזדיינויותכמו
 כחותיה כל את המדינה מאת ונוטלות גדולות ויותר יותר תמיד ונעשותשהולכות

 ומועילות. נעלות תרבותיות מטרות בשביל להשתמש היה אפשריאמצעיה,שבהם
 innerhalb Religion Die ץGren-7 46' בלבד" הבינה גבולי בתוך *הדתבספרו

Yernunit5108865 der (zen להיות יכול זה : השגור הבטוי "בדבר ובמאמרו 
 Gemeinsprach:) den~ tiber, למעשה' בו להשתמש n~bw אי אבל להלכה,נכון

Praxis),416 ffir 1120%ז556 ש tebUgi! 88211, riehtig ,Theoltie inder' mag 458 

 השלום, בפרובלימת שוב מטפל הוא 1793, בשנת פרסם ומניהםוצאת
 המדינות שכל פומביים, חוקים על המיוסד בין-הלאומי המשפט עלמדבר
 בתור העם של )סו4רניותו( רבוניותו ועל להם, לציית מוכרחותתהיינה
 צריכה מדינה כל כי ואומר, העמים בין הדדית להבנה היחידיהבסיס
 אינה שהמלחמה המדינה, בראש העומד שלא בזה, באופן מסודרהלהיות
 אחרים, חשבון על אותה מנהל הוא )שהרי הוצאות בשום באמת, 5ו,עולה
 בדמים לו עולה שהמלחמה בעצמו, העם אלא העם(, חשבון עלכלומר
 או להלחם אם המחלטת דעתו את יביע משמע, תרתי בדמיםמרובים,
 המלחמת פרובלימות על וקצרות ארוכות מדבר הוא כן כמולחדול.
 ב*תורת 1790, בשנת הכח-השופט" )ב*בקורת האחרים בחבוריווהשלום

 1798( בשבת הפ'אקול?טות' וב"ריב בןהשנתרופולוגיה"  1797, השגת המשפט*,
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 קטעי נמצאים הבקרתית התקופה שלפני השנים מן בכתביוואפילו
 שהוא כמה עו והמוכיחים 1( הללו לפרובלימות הנוגעים ורמזיםרעיונות
 במקצוע ועמלו עיונו כל פרי ואת בהן. ואתעמק בשאלותיהן תמידהתענין

 הנצחי". כהשלום בשם הקטנה מהברתו בתוכה כוללתזה
 שנחתמה השלום, ברית שמשה המחברת של להופצתה חיצונית סבה)

 שבאה ביניהן, המלחמה אחרי וצרפת פרוסיה בין 1795 באפרילבבאזל

 בריפובליקה פרוסים הכירה זו ברית-שלום פי על הצרפתית. המהפכהבעקבי
 השאירה אבל רהייה נהר של השמאלי החוף ע5 לטובתה וויתרההצרפתית
 של הגלכסיה זכות את זו ברית של סודי בסעיף זה, לעומתלעצמה,
 זמן הרבה יישך ולא יציב אינו זה שלום כי אחרות. גרמניותארצות
 השליל את בתוכה הכילה עצמה 11 ברית-שלום שהרי מראש, ידועהיה

 אמיתית, ברית-שלום להיות צריכה איך להראות כדי חדשה.למלחמה
 קאנט פרסם בכלל, למלחמה אלא זו, או זו למלחמה רק לא VPשתעשה

 כפי ברית-שלום, של צורה כן גם לה נתן הוא זה לשם מחברתו.את
 ונוספים דפיניטיביים פולימינאריים, סעיפים עם - אז, מקובלתשהיתה
 גם אחת, שנה כעבור לאור שיצאה השניה, במהדורה הוסיף מזהוחוץ
 שבברית הצביעות את יותר עוד כנראה, להדגיש, כדי סודי,סעיף

 בחוברת בלשונו נזהר שקאנט הגדולה, הזהירות למרות הזאת.הבאזילאית
 המסוכן, הנושא מפני רק לא בשבילו הכרחית שהיתה זהירות -זאת
 היה, שכבר מפני גם אלא ההם, הימים של הפוליטיים בתנאיםביהוד
 - בלבד" הביבה גבולי בתוך יהדת חבורו בגלל דעותיו עי נרדףכידוע,
 הפוליטיקה אל ביחס שיו העוקץ והטון המר הלעג אצלו זאבן בכלבולט,
ועושיה.

 בעיקר השלום. ברעיון הרבה בעצמו חדש לא שקאנט נאמר,כבר
 הנצחי" "השלום השם של הקשר אפילו ורוסו, פייר ס"ט קדמוהוהדבר
 2(. לייבניץ אצל נמצא כבר מהברתו, את בו מתחיל שקאנט בית-קברות,עם
 על הותמו את הימים לכל להטביע ואת במחברתו קאנט הצליח זאתובכל
 סעיפים ששה מכיל המחברת של הראשון הפרק השלום.רעיון

 המוקומים, המעשיים התנאים הם אלו הנצתי, השלום ברבריךלימינאריים

 שפשט und ץ66 8צפ0668 668 : 1ו8א Yorl~naer אצל עיין יה כל על1(
Yallrerbaades,- ,1919. לייפעיג 

 66, עמד זה פרק ראה9(



 טנ1א הנצחייהשלם60

 לא ושברובם בעולם שיתקיים שלום לשום בכלל אפשר אישבלעדיהם
 חומר בה שהשאירו ברית-שלום כל א( : הזה היום עד עדייןנתגשמו
 שלום - לברית-שלום, וכלל כלל להחשב יכולה אינה בעתידלמלחמה
 צביעות מלאת ברית-שלום ברם ואיבה, ריב לכל וסוף קץמשמעותו
 אסור ב( יותרו ולא ידוע לזמן המלחמה הפסק אלא אינה כזווישועיות
 למדת ערך שום אין כאן שהרי גדולה, או )קטנה עצמאית מדינהלרכוש
 פרטי, רכוש אינה מתנה.-מדינה או קניה חליפין, ירושה, ידי עלהגודל(
 תמידיים חיילות ג( וזכויותי רצון בעלי חיים אנשים של צבוראלא

 עממית, מיליציה מספיקה מגן מלחמת לשביל לגמרי. לחדולצריכים
 ומעוררים האחרות למדינות איום לעולם משמשים התמידיים החיילותברם
 3נעשה המזוין שהשלום עד חלילה וחוזר ויותר יותר להזדיין אותןגם

 במלוות להשתמש אסור ד( 1 המלחמה מעצם מעיק ויותר קשה יותרלבסוף
 תמיד מאיים כן גם הכספי הכח חיצוניים, סכסוכים בשבילממלכתיות
 של הפנימיים בעניניה להתערב אסור ה( 1 אותה מעורר ולפיכךבמיחמה
 ברשות עומד עם של בזכויותיו פגיעה היא כזו התערבות אחרת.מדיניו
 תחת החותרות בפעולות-איבה המלחמה בשעת להשתמש אסור ו( 1עצמו
 להנבנעים, ההבטחות הפרת רוצחים, שכירת בגון השלום, בזמן ההדדיהאמון
 וכו'. האויב, במדינת לבגידההסתה

 דפינטיביים. סעיפים שלשה כולל עיוני, יותר שהוא השני,הפרק
 מלחמה. של מצב הוא בני-האדם אצל הטבעי המצב כי קאנט, מוכיחכאן

 של ת ו ר ש פ א תמיד זאת, בכל ישנה, מלתמתיות פעולות כשאיןאפילו
 איפוא, צריך, שלום עליהם. תמיד מרחפת מלחמה וסכנת כאלהפעויות

 להיות צריך מדינה כל של חמשטר א( : הם לכך והתנאים ת ו ש על
 הריפובליקאנית ה ר ו צ ה את דוקא לאו דורש קאנט בזהריפופליקאני.
Staatform),(republikanische הריפובליקאני ר ט ש מ ה את אלא 

Regierungsart),(repulJli~anische הריפובלי- ם י ר ק י ע ה את כלומר 
 והשלטון גהוקים את לפועל המוציא שהשלטון אומרת זאתקאניים,
 לבאות- ימסר המחוקק שהשלטון מונשקקוה(, )תורת נפרדים להיוהמחוקק

 המחליטים ם י ח ר ז א אלא ם י נ י ת נ לא יהיו העם שבני העם, שלכח
 בין-הלאומי המשפט ב( 1 וכו' ושלם, למלחמה הנוגעות בשאלותבעצמם
 בין- ברית רק חפשיות. מדינות של יןראליות על מיוסד להיותצריך
 היא היחידה שמטרתו בין-הלאומי, המשפט למושג לגמרי מתאימהלאומית
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 סותר אלא אינו מלחמתי" "משפט על שמדבר מי וכל השלום, אתלהבטיח
 לוה זה מתנגדים מושגים הם ו"משפט" עמלחמהק כי יען עצמו,את

 החכסנאות . בתנעי להצטמצם צריכה האזרחות-העולמית זכות ג( 1בהחלט
 הקולוניאליות המלחמות מסכנת העולם את לשחרר בזה רוצה קאנטהכללית.

 ומאי- אחד מצד הזרים כלפי מאי-סבלנות הבאותוה(1ימשריאליסטיות,
 הארץ כדור שני. מצד המקומיים התושבים של זכויותיהם עםהתהשבות
 זכות וגם מקום בכל -בקור זכות יום אדם ולכל האנרשי למיןשייך

 השייכות ארצות, של זמת-רכישה לא אבל בלתי-אסור, דבר בכללהתעסק
לאחרים.

 הללו התנאים שכל בטחונו, את קאנט מביע הראשונהבהוספה
 "האמן לנו נותן לזה ערובה הנצחי. השלום את ויביאו סוף סוףיתגשמו
 את להביא המגמה מתגלית הסיכאני שבמהלכו בעצמו", ע ב ט ההגדול

 לטבע לעזור איפוא, היא, וחובתנו האחדות אל הפרוד בדרךהאנושיות
 בדברי קאנט משתמש הסודי( ובסעיף השניה בהוספה זו. לתכליתלהגיע
 דרישה מהם ומסיק מלכים בתור הפילוסופים בדבר הידועיםאפלטון
 1( בהמכסימות לסקלך צריכות למלחמה והמוכנות המזוינות ש"המדינות?הירה
 הפומבי". השלום של אפשרותו תנאי בדבר הפילוסופיםשל

 בהנספחות, קאנט נתן המחברת  של ביותר הפילוסופי החלקאת
 המחלוקת על קודם - והפוליטיקה המוסר שבין היחס על עומר הואכאן
 שהמדיניות היא, דבריו מסקנת שביניהם. האחוד על כך ואחר שניהםשבין

 "תעודה לה משמש הנצחי השלום . ת י ר ס ו מ ה המדיניות היאהאמיתית
 הראשון הפרק את ממש. של לדבר נעשית היא המשפט ובמושגימוסרית"

 החבים אנשים של זכויותיהם עאל : אלו בדברים גומר הוא הנספחותשל
 בקרבנות להשלטונות יעלה זה אפילו ולוא קדוש דבר אל כמולהתיחס
 מוכרחה כלה המדיניות באמצע,.,. לעמוד אפשר אי כאן גדולים.היותר
 את אתו ויחד הנספחות של השני הפרק ואת המשפט". לפני ברךלכרוע

 משפט של המצב הגשמת "אם אלה: במלים מסיים הוא כלההמחברת
 היא סוף, לאין עד ומתקדמת ההולכת בהתקרבות רק אפילו ויזאפומבי,
 - מבוססה גם היא המשפטי-הפומבי למצב תקותנו זה עם יהד אםחובה,

-1

 את קאנט מציין masiuaa) הרומית המלה מן (.Baxime *lltSY כשם1(
 כלל בהיר לרצונו עצטו על מקבל לשבן-אדם שלנו הרצזה של הסונייקגיכיהפרינציפ
 פיו(. עללהתנהג
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 כמו בריתות-השלום, במקום יבוא בוא אשר , י ח צ נ ה ם 1 ל ש האז
 אידיאה לא שביתות-נשק(, רק הן באמת )כי היום עד בטעות להןשקראו
 והמתקרבת גשומה את לאט לאט המוצאת תעודה איא וערטילאית,ריקה
 שוות התקדמויות בשביל הדרושות הזמן תקופות )שהרי ויותר יותרתמיד
 אל קצרות( ויותר יותר מקוים, שאנחנו כפי תמיד, ונעשותהולכות
מטרתהע.

 הנצחי השלום את קאנט הבין איך רואים אנו הזה הסיוםמתוך
 מן ורחוק מופשט רעיון ולא אוטופיה לא לעצמו. אותו תאר הואואיך
 ועל שלו המוחלט הצווי מן וחלק מוסרית דרישה אלא והמציאות,החיים
 הברית ורעיון הנצחי" "השלום המלים הבקרתית. מתורתו חלק גם כךידי

 כל סוף עד לפנינו העומדת מטרה, כאן משמעותם בו הקשורבין-הלאומית
 לא פעם אף שאולי הבקרתית, האידיאליות במובן ואידיאההדורות
 ויותר.... יותר אליה להתקרב יכולים אנו שתמיד אבל בחיים, במלואהתתגשם

 הוא ריסו עם יחד כי לדעת, צריך קאנט דברי את להביןכדי
 המשמשת ההתחלית" )ההסכמה( "האמנה עומדת המדינה שמאחוריחושב
 הטבעית מחרותם מסתלקים העם בני כל פיה ושעל ויסוד בסיםלה

 התרבותית. החרות את אזרחיה בתור המדינה מאת לקבל כדי)הפראית(,
 אפשר שבו הקרייריון, את לנו נותנת פ'יקטיביותה, למרות זו, התחליתאמנה
 אי- של מצב הוא הטבעי המצב המדיני. המשטר של חוקיותה אתלמוד

 ישוב בשביל ערובה ושום שלום להיי בטחון שום אין שבוחוקיות,
 המשטר את עליו לקבל האדם את לפיכך מחייב המוחלט" "הצוויהעולם.

 ביחס גם הדבר אותו מסודרת. מדינה בתוך חוקיים חיים ולחיותהאורחי
 של טבעי במצב עדיין נמצאים הם לעת-עתה והמדינות. העמיםלחיי
 עצמו דעת על עושה מהם אחד כל גבר". דאלים "כל ושל פראיתהרות
 להסתלק מאתם גם דורש המוחלט" ה"צווי ברם ויכול, חפץ שהואמה

 המשטר את עליהם ולקבל הכל" נגד הכל "מלחמת של הפראיתמחרותם

 בתוך ולחיות פומבי בין-לאומי משפט יסוד על בין-הלאומיהאזרחי
 המטרה אל האנושיות תגיע זו בדרך רק בין-לאומית. )9'ךראציה(התאגדות
 הולך זו בדרך הנצחי. השלום אל אומרת זאת שלה, העליונההמדינית

 באופן האנושיות את מוליך הוא גם הטבע. של המיכאני הפרוצסגם
 האמצעים הנצחי. השלום אל כלומר והגמורה, השלמה האחדות א5הכרחי

 התטידייס והפרודים המלחיות הס בהם משתמש הזה המיצאנישהפרוצס
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 להנצל כדי סוף, סוף עליהם, לקבל האנשים את ם י ה י ר כ מ הדוקא,
 אחד מצד הטבע בין-הלאומי. המשפטי המשטר ואת החוקיות אתמהם,
 משמש זה מצוין ודבר ביד יד כאן עובדים השני מצד הטהורהוהבינה
 "חלום", רק עדיין הנהו שעכשו הנצחי, השלום כי טובה היותרערובה
 ויותר יותר תמידית בהתקרבות אז במלואו, לא אם הימים ברוביתגשם
 ת נצחי לתעודה ט בשך תשה הנצחי השלום אלהמזלה
 להתקרב להתאמץ מאתנו ואחד אחד כל וחובת האנושית לפיהעומדת
 מלא. ויותר מהר יותר שאפשר כמה עד ולהגשימהאליה

 יציאתה אחרי תיכף עוררה קאנט של הנצחי" "השלוםהמהברת
 הגדולים,. הסגנוניים לקוייה למרות למאד. עד מרובה תשומת-לבלאור
 ובפלפולים דברים בגבוב הכיל, מן יוצא ביובש מצטיינת היאשהרי

 כל נמכרה עליהם, טבוע קאנט של המופלגת זקנותיו שחותםאסכולאסטיים,
 ההם- בימים עצום מספר - אכסמפלארים 1500 שהכילה הגדולה,ההוצאה
 גם ממנה. מהדורות שלש עוד הופיעו שנתים ובמשך מועטיםבשבועות
 )בדינית, שונים בתרגומים גדולה במהירות המחברת נתפרסמה לארץבחוץ

 הוזמן שקאנט השמועה, אפילו אז שנתפשטה עד בצרפתית( וביחודבאנגלית
 ושלוה". שלום שם ולהשרות חוקים שם "לחקוק כדי המהפכנית,לצרפת

 וספרות שונים מצדדים נמרצה התנגדות גם עוררה היאברם
 וההתענינות מרובות מלחמות ימי אז היו הימים ונגדה. בעדה נוצרהשלמה

 אחרי מיד וכללית. גדולה היתה ושלום מלחמה שלבפרובלימות
 הנוראות. הנפוליוניות המלהמות באו הצרפתית המהפכה דרגייהמלחמות
 באירופה מקום בכל מנשוא. גדול היה ההרס ואש. דם של בים טבעהעולם

 והברבריות הצבאי השגעון נגד ומרה גדולה מחאה התעוררהובאמריקה
 הוליד הרוחות וסערת תסיסה של זה ומצב ההדדי. והאבדון ההרגשל

 , ם 1 ל ש ה ת ע 1 נ ת את לעולםוהביא




