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 והפוליטיקה המוסר שבין המחלוקתבדבר

 הנצחי. ישלוםבנוגע

 מעשיות אלא אינו לעצמו כשהואהמוסר
~PhxiS) 

 האוב- במובן
 ם י ב י י ח אנו שלפיהם מוחלטים, וצוויים חוקים של סך-הכלייקטיבי,
 את שמקבלים אתרי אם בולט, באופן הוא טעם מחוסר ודברלהתנהג,

 שאיננו לומר ורוצים באים עוד הזה, החובה מושג שלהאבטוריטה

 מעצמו הזה המושג נופל כזה באופן שהרי כך. להתנהג ם ולי בי

(obligatur#) nemo posse .(ultra המשפט תורת בתור הפוליטיקה בין 

 מקום שום איפוא, אין, להלכה המשפט תורת בתור המיסר וביןלמעשה
 לא רק אם וההלכה(, המעשה בין למחלוקת מקום אין )ובכןלמחלוקת

 של כתורה היינו כללית, ות פקח כתורת המוסר את להביןנבוא
 התועלת למטרות ביותר המתאימים האמצעים בחירת בדברמבסימות
 בעולם. מוסר בכלל שיש לכפור כלומרשלנו,

 זה על מוסיף המוסר 1 כנחשיכם ערומים *היו אומרת:הפוליטיקה
 אינם אלו דברים שני אם כיונים'. מרמה *ובלי מגביל( תנאי)בתור
 בין מחלוקת באמת ישנה אז אחד, בצווי ולהתאחד להתחבריכולים

 ששניהם מוחלט צורך זאת, בכל יש, אם אבל המוסר. וביןהפוליטיקה
 כיצד השאלה ואת ממשות שום בו אין שכנגד המושג אז יחד,יתחברו
 פי על אף פרובלימה. בתור להעמיד אפילו אי-אפשר ביניהםלהשלים

 סתויו. אינו אחד אף היכולת מן לסעפה*(
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 מכלה טובה היותר הפוליטיקה היא ישרת-לבשההמה:
 מאד, קרובות לעתים לדאבוננג אותה, סותרים החיים וטלמע'שההלכה,
 פוליטיקה, מכל יותר טובה ישרת-לב הפחה: זאת, בכלהמ,
 משמשת לרבא, מכל למעלה שיעור לאין עד בהשתה עיתית, כן גםשהיא
 אחור נסוג אינו המוסר אלהי להפוליטיקה. הכרחי תנאיאפילו

 אומרת, זאת במזל, תלוי עוד האחרון כי הכח(, ושלהי יופיקרמפני
 הסבות, שורת את לסקור כדי מספיקה במדה נאורה אינהשהבינה
 פי על מקודם, בודאות לראות והמאפשרות מראש השפעתן אתהקובעות
 של מאי-עשיתם או מעשיתם הרע או המאושר הסוף את הטבע,מיכאניות
 היא אולם נפשנו(. כאות לקוות לנו נותנת שהיא פי על )אףהאנשים
 )על החובה בדרך נלך למען לעשות שצריכים מה לאלפנו כדימספיקה

 הסופית המטרה בשביל גם זה עם ויחד כך בשביל 1 החכמה( כלליפי
 בהיר. די באופן תמיד לנו מאירההבינה

 הלכה בבחינת ורק אך הוא המוסר )שבשבילו המעשה אישברם
 השעשועים תקות מבטל שהוא הגמור, הבטול את בעיקר מנמקבלבד(
 על כי בזה, ת( ל 1 כ י ה ב וגם ך ר ו צ ה ב גם מודה כשהוא )אפילושלט
 במה ה צ ר י א ל הוא שלעולם למפרע, לו ברור האדם של טבעופי

 האמת - הנצחי. השלום לידי המביאה המטרה את להגשים כדישדרוש
 לחיות ם י ד י ח י ה ל כ של הרציה מספיקה אינה זו מטרה שבשבילהיא

 של הדיסשריבוטיבית להאחדות החרות עיקרי פי על חוקיבמשטר
 ק1קק- ה )האחדות זה במצב ירצו ד יח לם ישב נחוץ אלא כלמץרצון
 עוד דרושה קשה תעודה של זו התגשמות המאוחד(. הרצון של ת י ב ים

 של הזה שלהבדל ומכיון שלם. דבר בתור תתהוה האזרחית שהחברהכדי
 כדי אותה שתאחד סבה, עוד יהתוסף מוכרחה כלם של הפרטיתהרציה
 כי יוצא, הרי לעשות, יכול אינו מהם אחד שאף מה כללי, רצוןליצור

 של אחר יסוד לשום חשיבות אין )למעשה( הזאת האידיאה ת מ ש ג הב
 המשפט כך אחר מיוסד כפיתו שעל הכח, מיסוד חוץ המשפטיהמצב
 להטיות מיכתחילה מוכנים נהיה שבמציאות אמנם, דיו, זה דברהפומבי.
 אין זאת בלעדי שגם מפני ההלכה(, )מן הזאת האידיאה מןגדולות
 שההמונים אחרי שהוא, היינו המחוקק, של המוסרי מהלך-רוחו הרבהלקוות

 חוקי משטר לפועל להוציא להם יתן לעם, ולעשו יתאחדו כברהפרועים
 הקללי? רקוקם ידיקל
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 שהעם לעולם, ירשה לא בידו שהכח מי : הוא זה כל שלמשמעותו
 חיצוניים לחוקים להכנע לבלי היכולה מדינה חוקים. לו ויחקוק לויצוה
 כיצד לזה ביחס אחרות מדינות של בפסק-דינן עצמה את תקשורלא
 אם העולם, של אחד חלק אפילו %ן מהן, זכויותיה את לתבועעליה
 מפריע אינו שזה פי על אף השני, החלק על עולה שהוא מרגישהוא
 את ולחזק להגדיל האמצעים ואת האפשרות את יזניח לא וכלל, כיללו

 הולכות וכך שעבודו. אפילו או השני החלק גזילת ידי על הואכחותיו
 בין-הלאומי המשפת הממלכתי, המשפט בדבר העיוניות התכניות כלוכלות

 שאי-אפשר תוכן מחוסרי לאידיאלים ונהפכות האזרחי-העולמיוהמשפט
 של שמפיריים עיקרים על המיוסדה המעשיות ולהפך, בחיים.להגשימם
 ?np העולם מדרכי להוציא ערכה לפחיתת חושבת ושאינה האנושיהטבע
 בטוח יסוד למצוא לקוות יכולה לבד זו רק - שלה הממסימותבשביל
 שלה. המדינית הפקחות בניןבשביל

 אלא עליה, המיוסד מוסרי חק ואין חרות אין שאם הדבראמת
 גהידא, הטבע מיכאניות אלא אינו להיות לו שאפשר או שנהיה מהשכל

 השלטון לשם זו, במיכאניות בה, להשתמש האומנות לנתור הפוליטיקהאזי
 רעיון אלא אינו המשפט ומהמג המעשית החכמה כל היא האנשים(על

 רעיון לחבר ההכרחיות בתכלית להכרחי מוצאים אם אולם תוכן,מחוסר
 אז בשבילה, מגביל תנאי למדרגת אפילו ולהעלותו הפוליטיקה עםזה

 לתאר אמנם, יכול, אני שניהם. של האחוד באפשרות להודותמוכרחים
 של הפרינציפים את שלוקח אדם כלומר , י ר ס 1 מ ן ק י ט י ל 1 פלעצמי
 אבל המוסר, עם ביחד להיות יכולים שהם כזה, באופן המדיניתהפקחות

 המוסר את לו החושל י, ט י ל 1 פ ר ס 1 מ - ל ע ב לעצמי לתאר יכולאיני
 המדינאי. של לתועלתובהתאם

 ביחסי או הממלכתי במשטר אם : לחוק לו ישים המוסריהפוליטיקן
 החובה, מוטלת אז מהם, לס?מר יכלו שלא חסרונות ישנם כברהממלכות
 שאפשר כמה עד לתקנם כיצד ולחשוב לדאוג הממלכות, ראשי עלבעיקר
 לדוגמה לפנינו מתגלה שהוא כמו הטבעי, למשפט בהתאם מהריותר

 עצמם, אהבת את זה לשם להקריב יצטרכו אם ואפילו הבינה,באידיאת

 טרם עוד האזרחי-העולמי, או הממלכתי האחוד קשרי שהפסקתומפני
 מדינית, פקחות לכל מתנגדת במקומו, לבוא מוכן טוב יותרשמשטר
  ולדררש לבוא באמת טעם מחוסר הךי אתה, דעים תמים המוסרשמזה
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 לדרוש, ואפשר אפשר אבל ובזרוע. ומיד תיכף ההם החסרונותתקוו
 תוכו לתוך תחדור כזה תקון של הכרחיותו בדבר הממסימה הפחותשלכל
 המשטר )של המטרה אל תמידית בהתקרבות ש??אר כדי השליט,של

 גם ל ה נ ל כבר אפשר המדינה את המשפט(. חוקי פי על ביותרהטוב
 עדיין הוא בתוכה הנוהג הממלכתי שהמשטר למרות רפובליקאני,באופן
 להשפעת רק מוכשר לאט לאט נקשה שהעם עד ן דספוטי שלטון שלטשטר

 פייסי( כח בו היה )כאלו בלבד החוק של האבטוריטה בדברהאידיאה
 על מלכתחילה )המיוסדים חוקים לחקיקת מבוגר כך ידי עלוויצא

 המשטר ידי על שנולדה , ה כ הפ מ בסערת אם אבל לעצמו.המשפט(
 שיהא, צריך אז הנה חוקי, יותר משטר חוקי בלתי באופן יושגהרע,
 שבשעת פי על אף הראשון, למצבו העם את להחזיר אסור זאת,בכל

 מורד. כדין נענש תחבולות ידי על או בזרוע בה המשתתף כלהמהפכה
 מדינה משום לדרוש אי-אפשר הרי החיצוניים, המדינות ליחסי בנוגעברם

 לאויבים )שבנוגע דספוטי הוא אם ואפילו שלה, המשטר אתשתבטל
 כי לה, נשקפת שסכנה זמן כל דוקא(, חזק היותר המשטר הואחיוניים
 להתיר איפוא, נחוץ, כזה במצב כרגע. אותה תבלענה האחרותהממלכות

 1(. טובים יותר והזדמנות לזמן לפועל ההוצאה דחיתאת
 דספוטיות מעשי העושים שבעלי-המוסר, להיות, לפיכךיבול
 המדינית הפקחות נגד בפעם פעם חוטאים לפועל( ההוצאה בדרכי)הטועים

 יביא בעצמו הנסיון אבל מדי(, יותר פזיזים עצות או מעשים ידי3על
 אולם טובה, יותר דרך אל אלו, חטאיהם ידי על לאט, לאטאותם

 ידי על מגעת, שידם כמה עד עושים המוסר בשפת המדבריםהמדינאים
 שהטבע התואנה לרגלי החוקיים, בלתי הממלכתיים הפרינציפיםהצדקת
----- . . - . 

 ימשיך באי-צדק הלקוי הטטפתי שהמצב הבינה, ש% הרשות חוקי הם אלי1(
 ידי על מבוגר למצב שיובא או שלטה מהפכה %שם מעצמו תוגר שהכל עד קיומו אתעוד

 יותר נמוכה, במארגה רק חוק' אם ואפילו שהוא, איזה וקי ח משפר שהריאמצעי-שלום.
 הפירמה ש% גורלה 'היה )אנארכיה( זה אחרון מצב כי יען לגמרי, משטר מהעררטוב
 הנוכחי העניבים במצב לחובה לפיכך לה תשים המדינית הפקחות - מדי. יותר ת י זפזי

 שהמבע במקום במהפכות, מהשתמש הפומבי המשפת לאיריא% כהתאם תקוניםלהבנים
 להגשים הפצע כהזמנת אלא גדול, יותר עוד לחץ הצדקת לשם לא לכך, גורםבעצטו
 המשטר גם שהוא חרות, של פרינציפים ע% המיוסד חוקי, משטר עיקריים תקונים ידיעל

 חיחירי. והמוצקהיציב
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 את הבינה, של האידיאה דרישת לפי להטוב ר וכש מ אינוהאנושי
 לנצח, החוקיות הפרעת את ומשאירים ת י ר ש פ א - י ת 5 ב לההטבה

 הם בה, מתפארים הליו שהמדינאים , ת י ש ע מ ת 1 ח ק פבמקום
 בעיני חן למצוא ורק אך ובדאגם ת 1 י ש ע מ ת 1 ל 1 ב ח ת בעוסקים
 לעניניהם הפסד לגרום שלא )כדי הנוכחי השלטון בראשהעומדים
 כלו, העולם את גם שאפשר כמה ועד העם את מפקירים הםהפרטיים(
 מבין ולא המלאכה, )מבעלי האמיתיים הדין עורבידוגמת

 לא הוא וענינם הואיל בפוליטיקה. מקום תופסים כשהם ( ם י ק ק 1 ח מה
 הקיימים החוקים את לפועל להוציא אלא החוקה, בעצםלהתבונן
 יחליפוהו ואם כעת, הקיים הוקי משטר כל מוברח הלאבמדינה,
 ביותכן הטוב המשטר בעיניהם להיות אחריו, הבא המשטר אזי -מגבוה
 לכל להפתגל זה כשרון אם אבל כהוגן. בו נמצא הכל מיכאנישבסדר
 על לדון גם להם אפשר כי לחשוב, יהירות לידי מביאם ואוכףאוכף
 השומר המשפט מושגי פי על בכלל ממלכתי משטר של פרינציפיםאודות
 את שמכירים בזה מתגאים הם אם 1 למפירי( לא 58ריורי,באופן

 אנשים עם עסק להם שיש מפני להניח, אמנם, שאפשר, קמה מ י נש אה
 לכי ממנו לעשות שאפשר ומה ם ד א ה את זאת בכל שידעו,רבים(,מבלי

 ונגשים, הטנתר%151גית( בהסתכלות גבוהה יותר ראות נקודת דרושהלזה
 פי על ובין-הלאומי הממלכתי המשפט אל אלו, במושגים מזויניםכשהם
 הכעסה ברוח זולתי אחר באופן אליו לעבור להם אי-אפשר אזי הבינה,דרישת
 על מיכאניות לשל להם הרגילה בדרך ללכת ממשיכים הם שהריוקנטור.
 רוצים הבינה שמושגי במקום גם דספוטי( באופן שניתנו כפיה, הוקיפי

 ידה על ורק שאך חרות, של פרינציפים על המיוסדת חוקית, כפיהלדעת
 המדינאי המשפטי. מצד ויציב לאפשרי הממלכתי המשטר בראשונהנעשה
 לנשם הזאת, לאידיאה לב שישים בלי לו, שאפשר חושב כביכולהמעשי
 הממלכות משטרי מסודרים שהיו איך הנסיונן מתוך שמפירי, באופן זותעודה

 בנגוד רוב פי על היו הם כי אף ביותכן טוב באופן היום עדשהתקיימו
 פי על )אף זה לשם בהן משתמש שהוא הלמסימות - המשפט.לדרישות
 : אלה סופיסטיות מבסימות בקרוב הן עליהח מכריזשאינו

 לקחת לידך הגאה הטובה בהזדמנות השתמש '(. excusa 61 facא.
 י ר ח א עם-שכן-אחט* על או שלה העם על המדינה )של זכויותבזרוע

 והצפרק. עשה*(
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 ולחפות ה~ןל את להצדיק נוח ויותר קל יותר הרבה יהיה עשה הם השנטש
 העליון כשהשלטון הראשון, במקרה )ביחוד יפות אמתלאות ידי עלעייו
 להכנע, מוכרחים שלפניו המחוקק, לשלטונה גם מיד המדינה בפניםנעשה

 נמוקים מקודם למצוא לחפוץ מאשר זה(, על ולהתוכח להתחכםמבלי
 כבר עצמה זו העזה שכנגד, הראיות שינדעו עד עוד לחכות וגםחותכים
 המעשה של חוקיותו בדבר פנימית אמונה של פנים ידועה במדהמעמידה

 ביותר. הטוב המליץ-יושר כך אחר הוא eonns )158מ676 ההצלחהואלהי
 הבאת אם משל, דרך בעצמך, שחטאת מה *(. nega fecisti, 82ב.

 ה, ת א אשמתך שזוהי הכחש מרד, לידי כך ידי ועל יאוש לידי עמךאת
 כבשת אם אפיץ או הנתינים של קשי-ערפם בזה אשם כי אמור,אלא

 את בזרוע להקדים ימהר לא שאם האדם, של טבעו את האשםעם-שכן

 אותו. ויכבוש יקדמנו הזה השני כי בטוח, להיות לו אפשרהשני
 עמך בראש אם זו: היא שמשמעותה $$)* impera 61 divideג.
 רק להם להיות בך שבחרו מיוחדות, זכויות בעלי ידועים מנהיביםעומדים
ס primns עpares) 1510 בלבד ראשימנהיג  שלח אז שווים(, בין ראשון 
 אותו ופתה העם לצד עמוד ; העם ובין בינם פרוד והכנס מדניםבהם
 בלתי ברצונך תלוי הכל יהיה ואז גדול יותר חופש של הבטחות ידיעל

 כללן בדרך הודעי, האמצעי הנה אחרות למדינות נוגע הדבר ואםהמוגבל.
 על תחתיך, אחת אחת להכניען כדי ביניהן ומחלוקת ריב לעוררהוא

 ביניהן. ביותר להחלשה עזרה של האמתלאידי
 את להתעות אמנם, אי-אפשר, הללו הפוליטיות הטפסימות ידיעל
 בהן להתביש אין כן כמו העולם. לכל ידועות כבר כלן שהרימישהו,
 אין לעולם הגדולות הממלכות לעין-כל. הנראה גלוי אי-צדק שלכבמקרה
 רעותה, מפגי אחת רק אלא הפשוט, ההמון של משפטו מפני להתבישדרכן
 - אי אלא התגלותם לא אותן לביש יכולה הרי אלו לעיקריםואשר
 תמימות-דעים(. כלן הן המכסימות למוסריות בנוגע )כי ם ת ח ל צה

 בודאי יכולות הן שאותו , י ט י ל ו פ ה הכבוד תמיד להן נשארובכן
 הדברים בכל ותקפן בחן הגדלת של הכבוד היינו בחשבון,להביא

 1(. שהםוהאמצעים

 הכחש. - עשית אם*(
 ומשול. הפרדי"(
 האנושי, הנבע מתוך הנובעת ירוש רשעות של בסציאותח לפקפק אפשר אם1(
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 שנסיק כדי אי-מוסרית, תורת-פקחות של אלה התפתלויות-נחשיםמכל
 הטבעי, המצב ש5 התמידית המלהמה מתוך האנשים בין השלום מצבאת
 להמלט אדם לבני 5הם אפשר שאי : זה דבר הפחות, לבל למדים,אנו

 ושאינם הפומביים ביחסיהם גם כמו הפרטיים ביחסיהם המשפטממושג
 בלבד הפקחות נמוקי על רק הפוליטיקה את גלוי לבסס לבם אתעורגים
 )מה פומבי משפט של המושג כלפי משמעת מכל זו בדרךולהסתלק
 לו מחלקים להפך, אלא, המשפט-הפומבי(, במושג ביחוד בצלילשרואים
 מאות ממציאים הם למעשה כי אף הראוי, הכבוד כל את לעצמוכשהוא

 הערום לכח ליחס וכדי ממנו להשתמט כדי וכסות-עינים, תחבולותמיני
 - ?לו. המשפט של והקשר המקור כביכול, הוא, שהוא האבטוריטה אתוהפתלתל

. - - - --  
. 

 סבת את לבאר עור יכולים זה במקום אס אחת, במדינה החיים ם ד א * י נ ב אלביחס
 הגיעה שלא תרבות, חופר ידי על לחוקיות המתנגדות שלהם אופן-המחשבה שלההופעות
 על במקצת שמתקבל רבר הברבריות(, ידי )על מספיקה למדרגה בהתפתחותהעדיין
 שום בלי נעליל נראית זו רשעות ת 1 נ י ר מ ה של החיצוניים ההדדיים ביחסים הנההלבן

 באפר מתחפשת היא מדינה כל של הפנימיים בחיים להכחישה. שאין ובאופן עיניםכסות

 כח כאן פועל הדדית לאלטות האזרחים שאיפת נגד כי האזרחיים, החוקים כפית ידיעל
 מוסרי צביון )להשלם( להכל כך ידי על נותן רק שלא הממשלה, כח היינו גדול,יותר

caasae)1"מ ,fcaus~e השאיפות של להתפרצותן מעצור שט שהוא זה ירי שע5 אלא 
 המוסרית הנפיח של התפתחותח קלה יותר הרגה באמת נעשית לחוקיות,המתנגפות
 כי טאמין אחד כל לעצמו בנוגע שהרי - אמצעי. בלתי באופן הטשפט אתלהוקיר
 יכול היה לוא באמונה, אחריו הולך היה הוא וכי לו קדוש נמוכן, הוא, המשפפמושג
 בטקצת לו מבפיחה זה אחרון דבר ואחד. אחד כל אצל גם כזה יחס שימצאלקוות

 סוטרי( צער לא עדיין בי )אף המוסריות לעוסת גדול צער צוערים כך יד' ועלהממשלח
 השני.-אולם טצד היחס אל לב לשים מבלי עצמו לשם גם הזה החובה במושגלהדבק
 האגשים לכל הרע היצר את זאת בכל מיחס לפוב, עצמו את בחשבו אחר, שכלמפני

 ערך ה ש ע מ ל ש דינם, גזר את הרדי, באופן רעהו, על איש טוציאים הם הריהאחרים,
 בטבע אותו לתלות אפשר ואי הואיל יון דבר בא מאין )השאיה ביותר גרוי איבוכלם

 שאפילו חיות אבל ועומדת(. תלויה להשאר יכולה חרות, לו שיש מצוי בתורהאדם,
 מאשר כבר לו, להתכחש בהחלט יכול אינו שהאדם המשפט, מושג אל הכבוררגש
 אחד לכל בחר הרי אייו, להסתגל לבן-אום לו שאפשר ההלכה, את ביותר הגיגיבאופן
 אליו מתיחסים כיצר לנ, לשים מבלי זה למושג בהתאם להתנהג חייב מצדו הוא כיואחד

 האחרים.חאנשים



121 והפוליטיקה המוסר שכין המתחקתבדבר

 ולהכריח עליך מחפה שזו יאי-הצדק לא כי )אף זו לסופיסטיות קץ לשיםכדי
 אלא המשפט לא זהו כי להודות, הארץ איתני של הנוכלים באי-כחםאת
 הם ביכלתם היה כאלו גרונם, מתוך ושמדבר כטובתו דואגים שהםהכח,
 עצמם את מרמים הם שבו השוא חזיון על לעמוד טוב ולפקד,יצוות
 השלום למגמת מוצא המשמש העליון, הפרינציפ את למצוא אחרים,ואת

 מזה, בא בפניו הדרך את החוסם הרע כל כי ולהראות,הנצחי
 המוסרי המדינאי בצדק ששם במקום מתחיל המדינאישבעל-המוסר

 הפרינציפים את כזה באופן משעבד שהוא מה ידי על וכיגומר
 הוא העגלה( מאחורי הסוסים את רותם כשהוא )כלומרלהמטרה
 לידי והמוסר הפוליטיקה את להביא מטרתו את מכזיבבעצמו
 ואחוד.הסכם

 כל ראשית נחוץ עצמה עם המעשית הפילוסופיה את לאחדכדי
 מן להתחיל צריך המעשית הבינה של בתעודותיה אם השאלה אתלפתור

 של חן-מה עתי המטרה ק שלג המאיריאליהפרינציפ
 מאותו כטמר ה1'ורמאלי, הפרינציפ מן אושריחת-הלבג
 באופן התנהג : האומר חוץ( כלפי חרות על ורק אך )המיוסדהפרינציפ

 יכולה )המטרה כללי לחוק תהא שלך הסכסימה כי לרצות תוכל שיכולכזה,
 שהיא(, איזולהיות

 בתור שהרי בראש, לבוא ספק שום בלי צריך האחרוןהפרינציפ
 הראשון שהפרינציפ בעת מוחלטת, הכרחיות מכיל הואפרינציפ-המשפט

 לפנינו, העימדת המטרה החמפיריימשל התנאים את כשמניחים רקהכרחי
 הנצחי( השלום משל, )דרך זו מטרה ואם הפועל, אל הוצאתה שלהיינו
 מתוך כן גם עצמה זו חובה להוציא מוכרחים אזי חובה, גםהיא

 והנה - חוץ. כלפי להתנהג כיצד המכסימות של הפ'ורמאליהפרינציפ
 י א נ י ד מ ה ר ס ו מ ה - ל ע ב של הפרינציפ שהוא הראשון,הפרינציפ
 האזרחי- והמשפט בין-הלאומי המשפט הממלכתי, המשפט של)הפרובלימה
 technicum) (problema אומנותית תעודה אלא אינוהעולמי(,
 רי, ס המו י נא די מ ה של הפרינציפ בתור השני, ולהפך,הפרינציפבלבדן

 מן שונה naorale) /~roblema ריח ס סו דה ו ע ת הואשבשבילו
 הנצחי, השלום של הגשמתו באופן הארץ מן השמים כרחוקהראשון
 הנובע כמצב גם אלא בלבד, פ'יסי טוב היותו מפני רק לא בושרוצים
 בתובה, הודאהמתוך
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 הפקחות של הפרובלימה היינו הראשונה, הפרובלימה פתרוןבשביל
 במיכאניותו להשתמש כדי רחבה, במדה הטבע ידיעת דרושההמדינית,

 הנצחי, השלום אל ביחס בטוח, אינו זה כל ברם הנכספת, המטרהלשם
 המשפט חלקי משלשת זה או זה חלק נקח אם היא אחת : התוצאותבמובן
 לידי להביא טוב יותר אפשר הפנימיים בחייו העם את אםהפומבי.
 בעזרת ומתמידה ממושכת פריחה של מצב לידי זה עם ויחדמשמעת
 אחרי והרדיפה רגש-הגאוה וספוק הבטחות של בדרך או חזקה וידחומרות
 ראשי הרבה התאחדות בעזרת או יחיד של עליון שלטון ידי עלהכבוד,
 שלטון- בעזרת או נושאי-המשרות האצילים מעמד ידי על רק ואוליעם,
 הצורה מן )חוץ הממשל אופני לכל בנוגע בטוח. אינו זה דבר -העם

 על רק לעלות יכולה זו ברם האמיתי, הרפובליקאני הממשל שלהיחידה
 עוד שכנגד. דוגמאות גם ההיסטוריה יודעת מוסרי( מדינאי שלדעתו
 תקנות על כביכולן המיוסד, י מ 1 א ל ה - ן י ב ט פ ש מ ה הוא בטוחפחות
 וזירים של תכניותיהם פיעל

~tinisterialplanen) 
,(naeh אינו שלמעשה 

 חותמים בו אשר עצמו כתב שבאותו חוזים, על והנשען ריקה, מלהאלא
 פתרון בא זה ולעומת להפרתם. אמתלא כן גם בחשאי משאיריםעליהם

 אם ומציע, ת, י נ י ד מ ה ה מ כ ח ה ת מ י ל ב 1 ר פ השניה,הפרובלימה
 חרפה ממיט ואחד, אחד לכל מובן הוא מאליו. עצמו את כך, לומרמותר
 מזכירה הפקחות ברם המטרה. אל ישר ומוביל ערמומיות מיני כלעל
 והתקרב הלוך אייה ללבת אלא יתרה, ובמהירות בזרוע להגשימה שלאלנו

 לכך. המסוגלים לתנאים בהתאםתמיד
 המעשית הבינה ממלכת את כל ראשית .בקשו : הוא מזההיוצא

 הנצחי( השלום לירכת מטרתכם תבוא ואז שלה דק צ ה ואתהטהורה
 שלו העיקרים אל בנוגע ביחוד מצטייה המוסר כי מאליה",אליכם
 בזה, דוקא אפרידרט, באופן המשרת מדיניות לגבי )ובכן הפומביבמשפט
 והמכוונה, הרצויה במטרה ההנהגה את מקשר פחות שהוא מהשכל

 מתאים יותר זאת, בכל הוא, מוסרית, או פ'יסית תועלת להיותהיכולה
 הנתון הכללי הרצון שדוקא מפני בא זה דבר זו. להועלת כללבדרך
 הוא שונים( עמים בין ההדדיים ביחסים או עם לואיזה אפריוריבאופן
 הכל, רצון של זה אחוד ברם 1 אנשים בין משפט סנה היחידי הקובעהוא
 גם להיות זה עם יחד יכול עקבי, באופן נעשית לפועל הוצאתו רקאם
 את והמגשימה המכוונת לפעולה הגורמת הסבה הטבע מיכאניות פיעל



igd 1הפ41יפיקה הט1סר שבין המחלוקתברבר

 האומר, המוסרית המדיניות של העיקר למשל, הוא, כך - המשפט.מושג

 של המשפט מושגי פי על ורק אך מדינה בתור להתאגד ועם עם כל עלכי
 בעלי- חובהי על אלא פקחות על לא מיוסד זה ופרינציפ והשויון,החופש
 זה נגד וכהנה כהנה נפשם כאות להתחכם יכולים המדינאיםהמוסר

 על לחברה, המתאחדים אנשים המון של הטבע מיכאניות עלולהתפלסף
 או מטרתם, את לאל והשמה הללו העיקרים את המשברתהמיכאניות

 ודוגמאות ראיות ידי על לזה המתנגדות דעותיהם את להוכיח להשתדלאפילו
 )דרך החדש בזמן או העתיקות בתקופות רע באופן מאורגניםממשטרים

 כדאית אינם הללו העם(, מצד באות-כח שיטת בלא מדמוקראטיותמשל,
 הרבה גורמת כזו נפסדה שתורה מפני ביחוד קשבת. אוזן להםשימצאו
 אחד לסוג שייך האדם ושלפיה עליו מנבאה שהיא הרע לאותובעצמה
 כי התודעה רק חסרות עוד שלהן האחרות, החיות המכונות אותןעם
 כל בין אומללים הכי עצמן בעיני שתהיינה כדי חפשיים, נמצאיםאינן

 שבעולם.הברואים
 של רוח קצת שאמנם 1181'י, ,mundu~" pereat Jlletltlaההנחה

 אפשר ושאותה אצלנו ושגור רגיל פתגם ושנעשתה הימנה גודףהתפארות
 וכבעולם", הנוכלים כל כך ידי על יאבדו גם ואם הצדק 4ישלוט :לתרגם
 הדרכים כל את החוסם נועז, משפטי פרינציפ זהו נכונה. הנחההיא

 ושלא כהוגן שלא יפרשוהו שלא נחוץ אבל וקימותן תרמית שלהעקלקלות
 להובה שיתנגד )מה הדין הומר בכל בזכויות להשתמש כהתריבינוהו

 שהוא מי את להגביל שלא השלטון, בעלי של כחובתם אלאהמוסרית(,
 על רחמנות בגלל או איבה מפני ממט אותן למנוע שלא אובזכויותיו
 על מיוסד שיהא המדינה, של פנימי משטר ביחוד דרוש זה לשםאחרים.

 בינה התאגדות של משטר גם מזה וחוץ המשפט של טהוריםפרינציפים
 כללית מדיגה )דוגמת הרחוקות בן וכמו השכנות האחרות, המדינותובין
 רק רוצה וו הנחה ביניהן, ומדון ריב בעניני הוקי פשור בשבילאתת(
 להיות להן אפשר הפ'יסטת התוצאות - המדיניות שהמכסימותלומרו
 אשר המדינה, של וסוכתה "שרה מתוך לא לצאת צריכות - שהןאיזו
 ומדינה מדינה שכל המטרה מתוך לא כלומר שמירתן, עקב להיבוא

 של הקמפרי( )אבל העליון הפרינציפ שוהו )רציה(, לעצמהמעמידה
 )מן המשפטית החובה של הטהור המושג מתוך אלא המדינית,החכמה
 אפריורי(. באופן הטהורה הבינה ידי על נתון שלו שהפרינציפהחיוב,
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 יופחת. הרשעים  שמספר מפני ובהו לתהו אופן בשום יאזור לאהטים
 ועיתוד שבמגמותיו מטבעו, בלתי-הנפרדת בסגולה מצטיין המוסריהרע
 על וטפנה עצמו את ומכחיד סותר הוא לק דומים שהם אלו אלביחס
 הטוב. של הפרינציפ אל מדודים, בצעדים כי אף הירך, את כךידי

*. 
 המוסר בין ריב שום איפוא, איה )להלכה( י ב י ט ק י י ב ו א הבמובן
 העצמית האהגה לגנטית י ב י ט ק י י ג ו ס ה במובן זה, לעומתוהמדיניות.

 ממסימות על ממסדה ואינה הואיל צריבה, אינה ואת שבבל בני-אדם,של
 להשאר, גם וצריך תמיד ן?אר הוא מעשיות( בשם בך משום להקראהבינה,
 הנדון במקרה כי הטובות. המדות עבור אבן-משתא משמש הואשהרי
 11 6מ eede העיקר: פי )על הטובות המדות של האמיתי כחןהלא

1*0:*(audentior contra Bed )שעליהן בזה דוקא לאו כלול 81181ש 
 בנה אלא בהכרח, כאן הבאים והקרבנות להצרות תוקף בכללהתנגד
 לנו המסוכן שבתשנו, הרע הפרינציפ של עיניו לתוך להביטשעליהן
 כל את ומצדיק מתתכם זאת ובכל ובוגד מתעה הוא כי מתרןהרבה

 ולנצח האנושי, הטבע חולשת בדבר האמתלא ידי על שבעולםהעברות
 מרמתו.את

 העמים או והעם המושל : ~מר באמת, יכולן המדינאיבעל-המוסר
 בערמה, או בזרוע בזה זה נלחמים הם אם לזה, זה עול עושיםאינם
 עיקר כל לב שמים שאינם בזה, עול עושים אמנם, הם, שבבלע פי עלאף

 ועד, לעולם השלום את לכונן יבול בלבד הוא שאך המשפט,למושג
 נטיות לו גם שבשוהו השני, אל ביחס חובתו את מפיר אחד שכלמכיון

 מעיים הם אם כגמולם, לשניהם ם ל ש נ באמת הרי נגדו,בלתי-חוקיות
 והותרן די תמיד ישאר הזה הגזע שמן כוה באופן גרם השני, אתאחד

 ולקה מוסר וישמש ביותר הרחוקים הזמנים עד יקסק לא שהמשחקכדי
 ההשגחה מקבלת כך ידי על בעתיד. פעם שיקומו הבאים, לדורותטוב
 לעולם יכבה לא שבאדם המופרי הפרינציפ כי ; העולם במהלך צדוקהאת

 אניאיס, )ווירגיליוס, עוז" ביתר לקראתו צא אלא הרע, ספני תרתע *אלט
 חמתרגס. - צח(.ה
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 האידיאות את פראגמאטי באופן לפועל להוציא המוכשרהוהבינה,
 התרבות ידי על תמיד וגדלה הולכת עוד הזה, הפרינציפ פי עלהמשפטיות
 אשמת גם וגדלה הולכת אתה יחד אולם ויותר, יותר תדירהמתקדמת

 נמצאים של כזה שמין היינו עצמה, הבריאה את רק האלו.הפשעים
 )כשאנו להצדיק כנראה, אפשר, אי אדמות, עלי בכלל יהיהמושחתים
 טוב( יותר יהיות יכול לא וגם יהיה לא לעולם האנושי שהמיןמניחים,

 שפוט של זו נקודת-ראות ברם )"יאודישיה(, האלהים צדוק שום ידיעל
 את ליחס התיאוךיטי מצד שנוכל כדי מכחותינו, למעלה מדי יותרהיא

 - להשיגו, לנו אפשר שאי העילאי, לכח החכמה( )בדבר אנומושגנו
 כי נניח, לא אם תמיד, בהכרח נבוא כאלה יאוש מלאות מסקנותלידי

 שאפשר כלומר אובייקטיבית, ממשות יש המשפט של הטהוריםלפרינציפים
 בינן המדינות על גם כך ואחר המדינה בתוך העם ושעל לפועללהוציאם
 כנגד לטעון יכולה השמפירית המדיניות 1 פיהם על להתנהג עצמןלבין
 צעד אף לצעוד איפוא, יכולה, אינה האמיתית המדיניות רוצה. שהיאמה
 היא עצמה בפני שמדיניות פי על ואף במוסר, מקודם שתודה בליאחד

 כי יען עיקר, כל אומנות אינה המוסר עם התאחדותה הנה קשה,אומנות
 ששניהם זמן כל להתר יבלה לא שהמדיניות הקשר, את חוצההמוסר
 אל כמו להתיחס חייבים אנשים של זכויותיהם אל - ביניהם.נחלקו
 גדולים. היותר בקרבנות להשלטונות יעיה זה אפילו ולוא קדוש,דבר
 ידבר פראגמאטי-מותנה משפט להמציא או באמצע לעמוד אי-אפשרכאן
 ברך לכרוע מוכרחה ?לה המדיניות אלא תועלת(, ובין משפט ביןבינוני

 לאט, כי אף שתגיע, לקוות גם יכולה היא זה בעבור אבל המשפט,לפני
 בלתי-פוסק. זוהרלמדרגת




