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  תקציר

  

סוגית היחס שבין דת לפוליטיקה היא אחד מהצירים הפעילים והפוריים של ההיסטוריה 

כוח , חוקויכוחים אודות , מערכת היחסים המתוחה שבין המלך לנביא ולכהן: האנושית

הרמונית הדתי ואת המערכת המדינית בכפיפה  ת הממסדהקושי להכיל א, וריבונות

  . ך והברית החדשה ועד לימינו אנו"כל אלה מוכרים לנו החל מהתנ, ומתפקדת

  

ודנה בשאלת היחס שבין דת , עבודה זו בוחנת את אחד מהמופעים המודרניים של סוגיה זו

תגר משמעותי עבור תוך התמקדות בשני אלמנטים ליברליים מרכזיים המהווים א, וליברליזם

שהוא תוצר של יחסה של השיטה הליברלית לשאלות על מקומם , ערעור תפיסת האמת: הדת

ידי -שנכפה על הדת על אבדן הכלים הפוליטיים; של רעיונות האמת והטוב ברשות הרבים

  . מנגנון הפרדת הדת מהמדינה

  

הנחת יסוד  קיימת הגדולות ות המונותאיסטיותבעולמן של שלוש הדת: ערעור תפיסת האמת

, אמת זו. בעולם ודאיתוקף  תבעל אלוהיתאמת מרכזית אודות אפשרות נוכחותה של 

הן המקנות למשתייכים לדת זו או אחרת את היכולת לטעון לידיעה , והבעלות עליה

אל מול פוסטולט דתי זה . אבסולוטית שממנה עשויה להיגזר תביעה לעליונות ולריבונות

עומדות הנחות היסוד התיאורטיות של השיטה הליברלית , ת האפשריותוהשלכותיו הפוליטיו

הנחות אלה באות לידי ביטוי בשאיפה ליצור הסדר . על מקומה של האמת בשיח הציבורי

לגבי פוליטי ניטרלי הנמנע באופן עקרוני ממתן עדיפות לדעה או לעמדה מסוימת בשאלות 

הן , עמוק את פוסטולט האמת של הדת ניטרליות זו היא המאתגרת באופן. הטובהאמיתי ו

, בה נחשבות כל הדתות כשוות ערך, פלורליסטית שהיא יוצרת-בשל הסיטואציה הפוליטית

ואולי אף שוללת את , המייתרת, הנובעת ממנה" סיטואציה אפיסטמולוגית"והן בשל ה

דת כך יוצרת השיטה הליברלית אתגר משמעותי ל. וקף של אמתת לתטענה בעלטעון היכולת 

  . אלא גם מבחינה תיאולוגית ורעיונית, לא רק מבחינת ההסדרים הפוליטיים
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אחד ממפעליה המוכרים וידועים של השיטה : אבדן הכלים הפוליטיים וולונטריזציה

שמקורו בשאיפה להסדיר , מהלך זה .הפרדתה הממסדית של המדינה מהדתהליברלית הוא 

, את יחסיהן של שתי הרשויות בכל הקשור לניהול המרחב הציבורי של המדינה המודרנית

צמצום אזורי הפעולה של הדת וניתוקה מהזירה : חולל כמה שינויים מרחיקי לכת בדת

 'המדינה וכוניהול ענייני , החוקהמדינית הפך את הדת מישות העוסקת בנושאים כגון 

הביאה ההפרדה , במקביל לתהליך הפרטה זה. עניינו הפרטי של האינדיבידואלתופעה שהיא ל

בכך הפכה . ואולי אפילו לביטול של כלי האכיפה של הדת, בין דת ומדינה לצמצום משמעותי

פיע באופן עמוק לא רק על הדרך בה מששינוי זה . הדת מתופעה ריבונית לתופעה רצונית

ההופכת מחברה בעלת היררכיה ומגנוני סמכות מובנים לחברה  ,מתנהלת החברה הדתית

ההופכת להיות חוויה , אלא גם על הדרך בה מובנת החוויה הדתית המודרנית, וולונטרית

  . רצונית של האינדיבידואל

  

מהן האפשרויות . אתגרים הרי משמעות בפני הדת, אם כן, השיטה הליברלית מציבה

, כמובן, ניתן? ם דתי בבואם להתמודד עם אתגרים אלהאו בפני אד, העומדות בפני הדת

לשלול את הנחות היסוד של השיטה הליברלית ולחיות מתוך עימות פעיל או סביל עם 

ניתן לחפש דרכים מעשיות , מאידך. עקרונותיה ועם המציאות הפוליטית שהיא יוצרת

ד במרכזה של אלטרנטיבה זו היא שתעמו. ותיאורטיות ליצירת התאמה בין שתי השיטות

על ידי הצעת  ,קיום מקביל של שני עולמות התוכןהדוגלת בשתעסוק בתפיסה דתית , עבודה זו

מתאימה את הפרויקט הדתי לתביעותיה העקרוניות של השיטה ה, פרשנות מרתקת

  . הליברלית

  

בן המאה הפילוסוף הבריטי , ון לוק'גאחד מההוגים שעבודתו משקפת מהלך שכזה הוא 

המסכת השניה על הממשל 'שבין חיבוריו המפורסמים נמנים , )1632-1704(עשרה -השבע

בחיבורים אלה ובחיבורים  .'האיגרת על הסובלנות'וכמובן  'המסה על שכל האדם' ,'המדיני

עוסק לוק בהיבטים שונים של הדת וביחסיה עם , שחלקם לא זכה לחשיפה נרחבת, נוספים

  . בזמנוהשיטה הליברלית שהחלה מתהווה ומתעצבת 
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הבחירה בלוק כפאזת המחקר לשאלת היחס בין דת וליברליזם אינה מתמצה רק , ואולם

ייחודו הגדול למחקרנו נובע מהעובדה שלוק היה . בעובדה שעסק בשאלות של דת ומדינה

ניסיון רק לא  עבודתובאנו מוצאים בשל כך . מחויב לעולם הדתיאדם , כלומר, נוצרי אדוק

שנקרעה בתקופה חייו בין המחנות , הבריטיתלתה של הפוליטיקה להסדיר את דרכי פעו

במציאות  הלשמר את הדת ואת הרלוונטיות שלגם מאמץ אותנטי אלא , הנוצריים השונים

מאמץ אשר תרם לא רק להסדרת השיח . שהליברליזם יצר חדשהתיאורטית והפוליטית הה

- ם של כלים חדשים לדיון דתיאלא גם ליצירת, עשרה-נוצרי של המאה השבע- בריטי-הפוליטי

מהם תפקידיה בעולם המודרני וכיצד , המנסה לברר מהי דת, פוליטי בהקשרו הרחב ביותר

לא רק , אם כן, ניתוח הגותו של לוק פותח בפנינו. היא יכולה להשתלב בו בהרמוניה ובהצלחה

אלא גם פתח להבנה כללית של האתגרים , רבדים חדשים בתורתו ובתפיסת הדת שלו

  .שהליברליזם מציב בפני הדת ואת אפשרויות התגובה השונות בפתוחות בפניה

  

  

  תפיסת הדת של לוק

  

על , ניתן בהחלט לומר כי הנושא הדתי, אף שלוק ידוע בעיקר כאפיסטמולוג וכהוגה פוליטי-על

ניתוח שיטתי של . מצוי ברבדים הגלויים והסמויים של מרבית עבודותיו, היבטיו השונים

כלומר הוגה שהדת מהווה נדבך מרכזי , מקורות אלה מציג בפנינו את לוק הן כפילוסוף דתי

כלומר הוגה העוסק באופן תיאורטי ושיטתי בדת , הן כפילוסוף של הדתו, בתפיסת עולמו

הוא המפתח להבנת עמדותיו בשאלות , קרי תפיסת הדת שלו, היבט זה של עבודתו. כתופעה

  . של דת וליברליזם

  

לוק לא הקדיש חיבור (אם נבחן את תפיסת הדת העולה מעיון בעבודתו של לוק כמכלול 

נמצא כי לוק מציג את הדת כמהות הנחלקת לחלקים או אזורים ) ייעודי לדיון בשאלה זו

ולתחומים אותם מכנה , "העבודה שבלב"אותם הוא מזהה בעיקר עם , מהותיים והכרחיים

בה , עמדה זו. הכוללים בעיקר את ההיבטים הגשמיים של הפולחן הדתי" אינדיפרנטיים"לוק 

-יים בשל ההבחנה בין ליבה תודעתיתפרוטסטנט- ניתן לזהות הדהוד ברור לרעיונות נוצריים

  .  ידי האפיסטמולוגיה של לוק-מחוזקת על, ריטואלית-גשמית-פרטית לפריפריה חיצונית
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רק את עובדת קיומו מוחלטת ביכולתנו לדעת בוודאות כי כותב לוק ' מסה על שכל האדם'ב

היחידים תכנים אלה הם התכנים , לדידו. ואת החובה המוטלת עלינו לרצות אותו של האל

בעוד כל , ולכן הם האלמנטים הדתיים היחידים שהם ודאיים, שיש להם תוקף ודאי מוחלט

משמעי את -הם אלמנטים שלא ניתן לקבוע באופן חד' מעשים וכו, אמונות, כגון דעות, השאר

בשילוב עם מודל , עמדה אפיסטמולוגית זו. ויש להתייחס אליהם כלא ודאיים, אמיתותם

הטוענת שדת היא ', דת'של המושג בפנינו פתח לפרשנות מרתקת  יםפותח, הפריפריה והליבה

על שלל הביטויים השונים והמגוונים של ניסיון , למעשה הכרת האל והניסיון האנושי לרצותו

מתרחשת בתודעתו הפרטית וסובייקטיבית של , כל דת, לפי תפיסה זו ליבתה של הדת. זה

בעוד שהתגלמויותיה , ולזכות בחיי העולם הבא וצותלרהאינדיבידואל המכיר את האל ושואף 

  . הדתית חשיבות משנית לחוויה ותבעל ןההחיצוניות או הפיזיות 

  

רלוונטיות , כאמור מהכלת האפיסטמולוגיה הלוקיינית על מושג הדת, הנובעת, לפרשנות זו

ת הדתית הסובלנו -פוליטיים הגדולים וידועים של לוק -הדתיים פרויקטיםלשניים מהגדולה 

   :וההפרדה בין דת ומדינה

  

הצגתם כמרכיבים דתיים ערעור ערך האמת של רכיביה החיצוניים של הדת ו: סובלנות דתית

ואולי אפילו לביטולו של שיח האמת שמחוץ לעולמה , לצמצומומכשירים את הקרקע משניים 

ואציה פותח תהליך זה של סובייקטיביזציה ואינדיביד. אינדיבידואלית-של התודעה הדתית

ומניח את , בהקשר הדתי בכל הקשור למרחב הציבורי" שיח אמת"את הפתח להשהייתו של 

  .התשתית התיאורטית לסובלנות דתית

  

הפיכתה של האמת הדתית לסוגיה פרטית המתחוללת בין : הפרדת הדת מהמדינה

ירה ציבורית לז-האינדיבידואל ואלוהיו דוחקת את האמת הדתית מהזירה האובייקטיבית

פוליטי -מרחב הציבוריתהליך זה מאפשר את ניטרולו של ה. הסובייקטיבית של האינדיבידואל

ניטרול זה יכול להיות מובן הן . לא דתיתכינונה של מערכת פוליטית את ומבחינה דתית 

והן במשמעותיות מצומצמות ,  במשמעותו המקסימאלית שהיא מערכת ציבורית חילונית

נעותה של המערכת הציבורית מכפייתה של תפיסה דתית מסוימת על יותר בהן מדובר על הימ

  . חבריה
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כי ניתוח תפיסת הדת הלוקיינית לאורם של דיוניו הפוליטיים , אם כן, אנו רואים

והאפיסטמולוגיים חושפת בפנינו מערכת מורכבת של קשרים והשפעות הקיימים בין עולמות 

ת האם תפיס: ה מעניינת בהבנת עבודתוקרבה זו מעלה שאל. התוכן השונים של מחשבתו

או ? חדש המתהווהפוליטי ההיא תוצר של ניסיונו למצוא לדת מקום בסדר ההדת של לוק 

? מה קדם למה? שמא זו האפיסטמולוגיה שלו המשפיעה על עמדותיו הדתיות והפוליטיות

" ולתהביצה והתרנג"הכריע בשאלת סביר להניח כי לא נוכל ל? מהי המוטיבציה העיקרית

מחשבתו של לוק בין עולמות התוכן כיווני ב-נוכל לטעון לקיומו של קשר רב, לעומת זאת. הזו

, היוצר השקפת עולם מורכבת ומרתקת אודות האדם, יםוהפוליטי יםהאפיסטמולוגי, יםהדתי

  .אמונותיו וידיעותיו והדרך בה הוא מבין את חובותיו לאל ולאדם

  

  

  הציבוריהדת של לוק וסוגית המרחב 

  

מהלכי האינדיבידואציה והסובייקטיביזציה שמבצע לוק בדת מציגים בפנינו תפיסת דת 

אף הדומיננטיות שלוק -על, ואולם. הפנימי והפרטי של הדת, השמה דגש רב על ההיבט האישי

מעניין לציין שהוא מקפיד לשמר בתפיסת הדת שלו , מקנה להיבטים אלה של החוויה הדתית

אף -על, לוק מסביר את קיומו של היבט זה בעובדה שהפרויקט הדתי. ציבורי-גם היבט חיצוני

אלא , אינו מתמצה בגבולותיה של התודעה הפרטית בלבד, האינדיבידואליות המהותית שלו

  . חייב לבוא לידי ביטוי גם ברשות הרבים

  

נם אינו הוא אמ. בצורך החיוני המצוי בכל דת בקיומו של מישור ציבורי, אם כן, לוק מכיר

חברתית -מפרט מהם אותם מעשים או היבטים דתיים היכולים להתבצע רק בפאזה הציבורית

אך מקפיד לציין במפורש את החובה המוטלת על כל אינדיבידואל דתי לקחת חלק , של הדת

' אחר'מעורבותו של ההחל משאלת : חובה זו מעוררת לא מעט שאלות. בהוויה דתית ציבורית

דרך שאלת תפקידה ומאפייניה של הציבוריות הנוצרת , הדתיבידואל עולמו של האינדיב

  . וכלה בשאלת יחסיו של מרחב זה עם המדינה, אישי-במרחב הדתי הבין
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כחוויה שהיא מעיקרה פנימית , כאמור, בעולם הדתי שנתפס' אחר'בכל הקשור לנוכחותו של ה

, ואולי אף בניגוד, מול עולם מושגים העומד אלהרי שמדובר כאן בהחדרתו של , ואישית

על ', אחר'שהלוא נוכחותו של ה. היחיד הלוא הוא, דת של לוקהתפיסת  למוטיב המרכזי של

תפיסת  ויוצרתהדתי ' אני'של ה מפרה את הסינגולריות, השוני והניגוד הגלומים בו ממהותו

  .עמוקהדת בעלת סתירה פנימית 

  

הדתי אינו נוכח בעולמו של ' אחר'סתירה זו מתחדדת ומתחזקת לאור העובדה ש

כלומר כחלק , האינדיבידואל רק כמושא פאסיבי לפעולות דתיות כמו צדקה או כיחיד

כלומר מפאזה , אלא גם כחלק מחברה הדתית, ממערכת יחסים אינטימית של אני ואתה

אלא גם ' אחר'לא רק את ה, מטבעה, חובהציבוריות זו טומנת ב. פוליטית- ציבורית-חברתית

את הצורך לפעול כחלק מקבוצה ולקבל את חוקיה ואת הצורך , את ההסדרים החברתיים

, אם כן, חוסר מספיקותו של היחיד הדתי הלוקייני מוביל אותו. להגיע להסכמות ולפשרות

אופן עמוק אישי וציבורי שמאפייניו שונים ב-אל מרחב בין, הרחק מגבולות עולמו הפרטי

  . ממאפייניו של המרחב הדתי האישי

  

נראה שלוק מודע לקושי הגדול הטמון בתביעה החברתית והציבורית שהוא מציב בפני האדם 

ולכן הוא מארגן ומאפיין את הציבוריות הדתית באופן שיצמצם למינימום את הקשיים , הדתי

של התארגנויות חברתיות  פי לוק הוא אוסף-המרחב הדתי הציבורי על. שהשהיה בה מעוררת

המתאגדות למען  –במובן הרחב ולאו דווקא הנוצרי ' כנסיות'חברות דתיות שלוק מכנה  –

ידי מבצעיהם כחיוניים לגאולתם אך בלתי ניתנים - קיומם של אותם אלמנטים הנתפסים על

כלומר התאגדויות , כנסיות אלה הן חברות וולונטריות. ידי המאמין הבודד- למילוי על

תוך שהם , ולא מכפיה, בריהן מצטרפים אליהן ומכפיפים את עצמם לכלליהן מרצוןשח

  . חופשיים לעזוב בכל עת

  

, כלומר ההתגלמות הספציפית של החיוב לצאת מהפרטי אל הציבורי, הכנסיה הלוקיינית

חברה בה מתאגדים מרצונם אינדיבידואלים החולקים אמונות ודעות לגבי , אם כן, היא

שהבולט , מקפיד לוק לציין בכמה מקומות, חברה זו. כדי לרצות את האלהנדרש מהם ב

משום שבעת , מתפקדת כאשר היא נטולת כוח אכיפה' האיגרת על הסובלנות'ביניהם הוא 
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האינדיבידואל אינו נדרש למסור או , בניגוד להצטרפות לחברה המדינית, ההצטרפות אליה

חופשי ונטול כוח , סד חברתי שהוא וולונטריכך מתקבל ממ. לוותר על כוח או יכולת כלשהם

המצליח לפשר בין התביעות המנוגדות להכרח ולחופש המצויות בדרך בה מבין לוק את 

  . שייכותו המורכבת של האינדיבידואל להיבטיה הציבוריים של הדת

  

מורכבות זו של חופש והכרח היא גם המפתח להבנת יחסיה של הציבוריות הדתית עם המרחב 

הצגתה של הכנסיה כישות פוליטית חסרת כוח היא המסדירה . ני בו היא פועלתהמדי

זאת משום שהיא . ומאפשרת את קיומו של המרחב הציבורי הדתי בקרבו של המרחב המדיני

 דינההמ :בין שתי הרשויותדיכוטומית החלוקה מנטרלת את מישורי החיכוך ומבססת את ה

 הדתבעוד ש ,מהזכות ומהיכולת להשתמש בכוחנהנית ורכוש בגוף וב, בעולם הזהעוסקת 

ללא שום , רק את כלי החינוך והשכנועתוך שהיא מפעילה עבודת האל בבעולם הבא ועוסקת 

  . יכולת אכיפה

  

כלומר אזורים או תחומים " חללי חופש"חלוקה זו מובילה ליצירתם של מה שניתן לכנות 

על גילומיה , ומאפשרת לדת, ידי חקיקה או אכיפה-על, בהם המדינה נמנעת מלהתערב

אלא נותנות , ליצור התארגנויות חברתיות אשר אינן מהוות תחליף או איום למדינה, השונים

אם נבין את מודל הציבוריות הדתית . אזרחים החברים בהםביטוי לצרכיהם הדתיים של ה

של מה שיכונה כמאה שנים אחרי " טיפוס-אב"נוכל לטעון כי מודל זה הוא מעין , של לוק כך

תחום ציבורי בו יכולים האינדיבידואלים להוציא אל  - " חברה אזרחית"תקופתו של לוק 

ושאינם מתמצים , במסגרת המדיניתהפועל עמדות וצרכים שאינם יכולים לקבל את ביטוים 

  .בגבולותיו של עולמם הפרטי
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  פוליטיקה דתית חדשה 

  

, הצגת הציבוריות הדתית כציבוריות נטולת כלי אכיפה שהשייכות אליה היא וולונטרית

כיצד פועלת חברה . מעלה שאלות רבות לגבי התנהלותה של החברה הדתית הלוקיינית

כיצד מתנהלת קהילה שניתן לעזוב אותה בכל ? השתמש בכוחאנושית שאין לה את היכולת ל

אפיוניה הייחודיים של הכנסיה הלוקיינית מעלים על הדעת את הצורך במה שניתן לכנות ? עת

כלומר בכלים פוליטיים שיתאימו לתנאים ולמגבלות הנובעים , "פוליטיקה דתית חדשה"כ

נות כמה אלמנטים העשויים לענות ניתן למ. מהדרך בה מתאפיין לוק את הציבוריות הדתית

  :על הגדרה זו

  

  הסכמה -

לוק הוא אחד מהנציגים הבולטים והידועים של תיאורית האמנה החברתית הרואה , כידוע

בעוד שבחברה המדינית מתייחס לוק , ואולם. בהסכמה כיסוד מכונן ביצירתה של חברה

המונע מהנתין לחזור , פעמי ובלתי הפיך של ויתור על כוח-להסכמה ולהצטרפות כאקט חד

משום , הרי שבחברה הדתית הוא מתייחס אליהן כאקט מתמשך, למצב הטבעי

לעזוב ולבחור לו כנסיה אחרת , ואולי אפילו חובה דתית, שלאינדיבידואל הדתי יש חופש מלא

כך אנו יכולים לומר שבעוד שהחברה . אם אינו מרוצה מהאופן בה מתפקדת קהילה מסוימת

הרי שהחברה הדתית , ברה שנוצרה באקט קדום או מיתולוגי של הסכמההמדינית היא ח

משום שהסכמה מתרחשת בה , הלוקיינית היא חברת הסכמה במובן החזק של המילה

  .בעצם שהייתם בה, ומכוננת אותה בכל רגע נתון ולגבי כל חבר

  

  סמכות -

הצגתה של החברה הדתית כחברה נטולת יכולת אכיפה מעלה על הדעת את שאלת היכולת 

כמו , מובניםוהנהגה מבני סמכות אין בה להפעיל מנגנוני משילות מינימאליים בחברה דתית 

מהו מודל ההובלה וההנהגה שעשוי להתפתח בחברה , ואולם .בכנסיה הקתוליתלמשל 

בהבחנה שהיא מעט , בכדי לענות על שאלה זו יש להפריד? וולונטרית שהיא חברת הסכמה
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יהול אורחות שעניינה נ, דתית-סמכות רוחניתבין , מלאכותית אך אפקטיבית מבחינה מתודית

  . רגון חיי היחד של הקהילהשעניינה א, סמכות אדמיניסטרטיביתלבין , החיים הדתיים

  

המודל הלוקייני המעניק לאינדיבידואל את הקדימות , בכל הקשור לסמכות רוחנית דתית

במקומה של סמכות . מקטין את סמכותו המובנת של הממסד הדתי, ואת האוטונומיה הדתית

של או אפילו מצב , זו ניתן להעלות על הדעת מודלים של קבלת סמכות מרצון בשל ידע עודף

של , אפשרות זו. נטולת הנהגה דתית, העדר סמכות ויצירתה של חברה דתית שיווניות

יוצרת , רוחנית הנובעת מההיררכיה דתית מובנת-צמצומה או ביטולה של הסמכות הדתית

פקידותית , פרוצדוראליתכלומר סמכות , אדמיניסטרטיביתאת הצורך בכינונה של סמכות 

  . ולנהל את הבירוקרטיה הקהילתית את חיי היחדופונקציונאלית שתפקידה לאפשר 

  

ומסתפק בפקידות  רוחנית-את הצורך בסמכות דתיתאו מצמצם למינימום המנטרל , מודל זה

העולה בקנה אחד עם עמדותיו , דתי נועז-מודל פוליטי הוא, אדמיניסטרטיבית-דתית

הרואות ברוב , ותאך עומד בסתירה חריפה עם עמדותיו האליטיסטי, הפרוטסטנטיות של לוק

או בשל רצונו להימנע , יתכן שבשל כך. בני האדם כמנועים מלהגיע לעצמאות מחשבתית דתית

, המובלע בצנעה בין השורות של עבודתו, לצידו של מודל זהמציב לוק  מלהיתפס כמהפכן דתי

לצד הסמכות , בהם מתקיימות, של הנהגה דתיתמודלים אפשריים ולגיטימיים אחרים 

אף שלוק מאפשר את קיומם של -על, ואולם. דתיות-סמכות והובלה רוחניות, ראליתהפרוצדו

רוחנית -עצם העובדה שהוא מוכן לבטל את הצורך בסמכות דתית, הנהגה דתיתמודלים 

אלא של הפרויקט הדתי , פותחת את הפתח להבנה חדשנית לא רק של הפוליטיקה של הכנסיה

 אלא, ים לא הכנסיה ולא האמת הדתיתעומד המוצג כפרויקט שוויוני שבמרכזו, כולו

  . האינדיבידואל מחפש הגאולה

  

  חוק -

מודע לצורך פי שלוק מציג את החברה הדתית כחברה וולונטרית ולא היררכית הוא -על-אף

ואולם לוק . החופשי והמינימאלי ביותרבעלת המבנה גם בכנסיה , ההכרחי בקיומו של חוק

אותם הוא מכנה חוק , יבטיו האוניברסאלייםהב' סיהחוק הכנ'מקפיד להבחין בין המושג 

חוקים שמטרתם היא לכונן אליהם הוא מתייחס כ, ספציפיים-להיבטיו הקהילתיים, הדת
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כך מבצע לוק מהלך של צמצום  .ולייצב את קיומה של פוליטיקה כנסייתית זו או אחרת

  .וקונקרטיזציה של החוק הדתי ההופך מחוק אוניברסאלי לחוק קהילתי

  

חופש , חושפים בפנינו משילות המבוססת על רצוןמנגנונים אלה  –חוק  ו סמכות, הסכמה

בכך נוצרת  .שאינה פולשת לתחומיה של פוליטיקת הכוח והאכיפה של המדינה, והסכמה

הפוליטיקה של האינדיבידואל ושל עבודת , בראש ובראשונה, שהיא" פוליטיקה דתית חדשה"

, ככזו". הדת"או של האמונה ושל , ן הפוליטיקה של הקהילההדת הפרטית שלו ורק לאחר מכ

את קיומה  הפוליטיקה הדתית את תפקידה כתווך בין היחיד לבין הרבים המאפשרממלאת 

חופש , יחיד וחברה: הנעה באופן תמידי בין קטבים מנוגדים, של החוויה הדתית הדיאלקטית

  . אמת ופרוצדורה, אוטונומיה וסמכות, והכרח

  

  

  הדת של לוק ושאלת היחס בין דת לליברליזם תפיסת

  

חקר עמדותיו של לוק בשאלות על הדת כתופעה נועד לא , כפי שכתבנו בפתיחתה של סקירה זו

רק בכדי להעשיר את הבנתנו בהגותו אלא גם כדי לנתח את אפשרות קיומן של דת וליברליזם 

מניתוח תפיסת הדת של לאורה של פרספקטיבה זו נבחן את הכלים העולים . בכפיפה אחת

לוק בהקשר הרחב של הניסיון ליצור התאמה והרמוניה בין פוסטולט האמת והפוליטיקה של 

נראה כי ניתן לסמן כמה מהלכים מרכזיים בעבודתו . הדת ובין השיח והמציאות הליברליים

  :של לוק שעשויים להיות רלוונטיים לדיון כללי ותיאורטי בסוגיה זו

  

ראינו כי תפיסת הדת של לוק : ובייקטיביזציה והפנמה של האמת הדתיתס, אינדיבידואציה

וממקמת את רובה , בכל הקשור להוויה הדתית, יוצרת הבחנה ברורה בין מהותי ואינדיפרנטי

שגבולותיו הם גבולות , רוחני-ככולה של העשייה הדתית המהותית בתחומיו של הממד הפנימי

ציבורי של הדת - את ההיבט החיצוני ים אלה הופכיםתהליכ. עולם התודעה של האינדיבידואל

לבטא  של הדת תהשאיפים את ניטרול או למצער צמצום ומאפשר, לזירה דתית מדרג משני

פרויקט פוליטי המכיר בהיות הדת -כך מתאפשר שיח דתי. מרחב הציבוריאת האמת הדתית ב
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  -בה הוא חבר תית קהילה הדבעולמו של האדם היחיד וברלוונטית רק האך אמת , של אמת

  . מדינית- ולא בזירה הציבורית

 

 לותמוביבמקביל להפרדתה מהמדינה , הפנמתה והפרטתה של הדת:  של הדת וולונטריזציה

שכנוע והסכמה במקום על כוח , לתפיסה חדשה של ציבוריות דתית המסתמכת על רצון

בפוליטיקה  היבטיה הציבוריים של הדת את שימור מאפשרתציבוריות וולונטרית זו . ואכיפה

במקביל לתהליך זה מחוללת . איום על המדינה המהוו הליברלית בדרך בה אינה

מחוויה קבוצתית והיררכית ההופכת , חוויה הדתית עצמהב הוולונטריזציה של הדת שינוי

כך נוצרת לא רק תפיסה חדשה של הקהילה הדתית המתאימה . לחוויה שוויונית ואישית

חוויה שהיא פחות קהילתית   - אלא גם חוויה דתית חדשה , אפייניה של השיטה הליברליתלמ

השוויון , העולה בקנה אחד עם ערכי החירות –ויותר אישית ועצמאית , וסמכותית

  .והאוטונומיה

  

, בכפיפה אחת מעניקים לנו –הדתי והליברלי  –ניסיונותיו של לוק לשמר את שני העולמות 

כלים וזוויות מבט מרתקים על הדרכים בהן ניתן לפרש את הדת כדי שתתיישב עם , אם כן

, בכך מצליחה עבודתו לפרוץ את גבולותיו של הדיון הספציפי. הנחות היסוד הליברליות

ולהפוך לתשתית רעיונית המהדהדת גם כיום ברבים , מסוימים המוגבל לזמן ולסיטואציה

בחלק גדול מהמדינות והארגונים שקיבלו על עצמן את השיטה : מצירי המפגש של דת ומדינה

כוח האכיפה והכפייה של אנשי הדת וממסדיה נשלל  ;הליברלית הופרדה הדת מהמדינה

פלורליזם דתי הוא תופעה ; נטריותרוב הקהילות הדתיות הפכו לקהילות וולו; במדינות רבות

מתרחשים  ,כולל הדת היהודית, ובזרמים רבים של הדתות המונותאיסטיות, מקובלת

עד כמה תופעות אלה מעידות . סובייקטיביזציה והפנמה, תהליכים של אינדיבידואליזציה

 אי ,זהות את מוקדי המפגש הקריטיים של שתי השיטות ועד כמה היטיב להציעל צליח לוקה

המשפיע על חיינו גם  היסוד של פתרון את קווי, עשרה רווית מלחמות דת-אז במאה השבע
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  מבוא

  

  ראשית דבר

  

רבות נכתב על . תחילתה של עבודה זו ברצון לבחון את שאלת היחס בין היהדות לליברליזם

עשרה ואילך בחייהם -על השינויים והתמורות שהתחוללו מהמאה השמונה, יהדות ופוליטיקה

מבין שלל חיבורים ומחקרים אלה מעטים , ואולם 1.על יהדות ליברלית ועוד, של היהודים

האם קיימות נקודות : לשאלת המפגש בין היהדות לליברליזם באופן ישיר ותיאורטיהתייחסו 

או שמא מדובר , האם מדובר במפגש הרמוני? מגע בין הנחות היסוד של עולמות תוכן אלה

  ? במפגש בו קיים פוטנציאל לחיכוך ולסתירה

  

                                                            
  

שלכותיו של תהליך לדוגמאות לדיון ההיסטורי והרעיוני על השפעותיו של המפגש היהודי עם המודרנה ועל ה 1

ולדות ת, )עורכים(ברנר ' מאיר ומ' מ: האמנציפציה על היהודים ועל היהדות ראו את החיבורים הבאים כדוגמה

 J. Katz, Jewish: וגם. 2000-2005 ,ירושלים ,מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ,יהודי גרמניה בעת החדשה

emancipation and self-emancipation, Jewish Publication Society, Philadelphia, 1986.  ראו , כמו כן

לדוגמאות לדיון על שאלת מקומה של החשיבה . פירוט נוסף ברשימה הביבליוגרפית בסופה של עבודה זו

בו מתאר  פוליטיקה וגבולות ההלכהבהגות ובמסורת היהודית ראו את הספר  , על היבטיה השונים, הפוליטית

תולדה של מפגש פורה בין המסורת היהודית : "הביניים כ- הפוליטית היהודית בימי לורברבוים את המחשבה

ידי -הפילוסופיה היוונית כפי שהוטמעה על –האחת : ובין שתי מגמות שונות, המקנה מקום מרכזי לחוק, הדתית

נוצריות מציאות החיים בקהילות היהודיות שהתקיימו בתוך אימפריות  –והשנייה , פילוסופים ערבים שונים

. 9' עמ, ו"תשס, ירושלים, מכון שלום הרטמן, פוליטיקה וגבולות ההלכה ,לורברבוים' מ: ראו". ומוסלמיות

, )עורך(הלינגר ' מ: ראו גם). רשימה קיצורים מופיעה בסופה של עבודה זו. פוליטיקה: להלן לורברבוים(

ע "תש ,גן-רמת ,אילן-אוניברסיטת בר, ראלעז' ספר זיכרון לדניאל י: המסורת הפוליטית היהודית לדורותיה

 M. Walzer,  M. Lorberbaum, N.J. Zohar and Y. Lorberbaum :וגם; )המסורת: להלן הלינגר. (2010

(eds.), The Jewish political tradition, Yale University Press, New Haven, 2000-2003.  

.    
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ד לאור במיוח, מיעוטה היחסי של התייחסות יהודית שיטתית ותיאורטית לשאלות אלה

מושך את , השינויים האדירים שחולל הליברליזם בחייהם של היהודים ברחבי העולם כולו

אולם , ניתן להעלות על הדעת הסברים מהסברים שונים לתופעה מעניינת זו 2.תשומת הלב

ברצון לבחון בצורה תיאורטית את שאלת היחס , כאמור, שתחילתו, בהקשרו של מחקר זה

יהדות "כפי שהוא מוצג במאמר , נראה כי הסברו של שגיא ,בין ליברליזם ליהדות

העוסק בשאלת היחס , את המאמר. הוא הרלוונטי ביותר" ?האומנם קונפליקט :ודמוקרטיה

הוא מונח " יהדות"פותח שגיא בטענה כי המונח , ליברלית-בין היהדות לשיטה הדמוקרטית

אפשרים את קיומו של הדיון שאינם מ, "בהירות בסיסית-סובל מריבוי משמעויות ומאי"ש

יש לצמצם את תחומו של המונח יהדות , טוען שגיא, בכדי לקיים דיון שכזה 3.התיאורטי

למונח מוגדר וברור יותר שאת הנחות היסוד שלו ניתן לבחון לנוכח הנחות היסוד של המשטר 

הוא מהדיונים בשאלות הקונקרטיות בהן " חלץ"צמצום זה מאפשר לו ל. ליברלי-הדמוקרטי

  . דן את סוגיות ליבה הקונספטואליות והתשתיתיות של השיח הליברלי והשיח היהודי

  

ונבחן כיצד , נגדיר סוגית מחקר ספציפית וממוקדת –בעבודה זו נשתמש במתודה דומה 

האינטראקציה המתרחשת בה בין עולמות התוכן השונים מלמדת אותנו לא רק על מקרה 

או " מקרה מבחן"כ. ת היחסים שבין ליברליזם ליהדותהמבחן בו בחרנו אלא גם על מערכ
                                                            

  
בספר זה דן שבייד בהתמודדותם של הוגים ". היהדות והתרבות החילונית"ראו למשל את ספרו של שבייד  2

העוסק , בספר זה. אמנציפציונית-יהודים מזרמים שונים עם האתגרים הרעיוניים שהצמיחה המציאות הפוסט

שא הליברליזם אין פרק העוסק בנו, במשנותיהם של ההוגים היהודים הבולטים ביותר של המאה עשרים

הוצאת , פרקי עיון בהגות היהודית של המאה העשרים: היהדות והתרבות החילונית,  שביד' א: ראו. והשלכותיו

 .א"תשמ, תל אביב, הקיבוץ המאוחד

-169' עמ, 1999, רמת גן, )2( תרבות דמוקרטית: בתוך, "?האומנם קונפליקט :יהדות ודמוקרטיה", שגיא' א 3

מהלך דומה מבצע . 'הלכה'שגיא בוחר במאמר זה להתמקד בניתוח המושג ). יהדות: שגיא להלן. (169' עמ, 187

בו הוא דן במפגש בין יהדות , "עיון ביקורתי במשמעויות השיח הציבורי: דת ומדינה"שגיא גם במאמר 

עיון ביקורתי : דת ומדינה", שגיא' א: ראו. וליברליזם בהקשר של שאלת שיח הזהות במדינת ישראל

המכון , דת ומדינה בהגות היהודית במאה העשרים, ) עורך(רביצקי ' א: בתוך, "שמעויות השיח הציבוריבמ

, מאוטנר' מ: כמו כן ראו ; )דת ומדינה: להלן שגיא( 43-75' עמ, )2005(ה "תשס, ירושלים, הישראלי לדמוקרטיה

-רב, )עורכים(שמיר ' ור, שגיא' א, מאוטנר' מ: בתוך, "תרבויות בישראל-הרהורים על רב", שמיר' ור, שגיא' א

, אביב-תל ,א"אוניברסיטת ת -רמות  ,צבי-ספר הזיכרון לאריאל רוזן  :תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית 

  ).1998( ח"תשנ
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על . ון לוק'של מפגש שכזה בחרתי לדון בהגותו של הפילוסוף האנגלי ג" פאזת התרחשות"כ

, עשרה-הפילוסוף הפרוטסטנטי בן המאה השבע, מה עניין לוק –הדעת עולה מיד השאלה 

ראשית נציין את : כמה אופניםעל שאלה זו ניתן לענות ב? לשאלת היחס בין יהדות לליברליזם

דתיים "כלולים היבטים שניתן לכנותם , אף היבטיה הייחודיים-על, העובדה כי ביהדות

בשל כך דיון כללי על דת וליברליזם עשוי . כלומר היבטים הרלוונטיים לכל דת, "כללים

  .בהחלט להיות בעל השלכות מעניינות גם על המקרה הספציפי של היהדות

  

אלא הוא גם , או פילוסוף העוסק בדת הנוצרית, י לוק אינו רק פילוסוף נוצרישנית נטען כ

בנפרד ממופעיה , כלומר פילוסוף העוסק בדת כמהות וכתופעה, תאורטיקן של הדת

מאפשרת לנו להתייחס , אותה נוכיח בהרחבה במהלך עבודתנו, טענה זו. הפרטיקולאריים

  .ולא רק לדת הנוצרית, כרלוונטיים לכל דתלדבריו של לוק על המפגש בין דת לליברליזם 

  

טענה שלישית אותה אפשר להביא לטובת התמקדות במשנתו של לוק כמקרה מבחן למפגש 

, שנחשב לאחד מאבותיה של השיטה הליברלית, לוק. בין דת לליברליזם היא דתיותו האדוקה

תפיסת העולם כתב ופעל בתקופה בה היוותה הדת את אחד מהגורמים המשמעותיים בעיצוב 

לוק אינו רק אדם שחי בתקופה בה נתפסה הדת כאחד , ואולם 4.והמציאות הקונקרטית

 5.אלא הוא גם אדם דתי חדור אמונה, המרכזיים –הפרטיים והציבוריים  –מצירי החיים 

                                                            
  

לא רק בשל התפקיד , ראו למשל האריס הטוען כי הדת היוותה אחד מעמודי התווך של עולמו של לוק 4

אלא גם משום שהדת היוותה הסבר למתרחש , דות הדת בחברה בה גדל והתעצב לוקהמשמעותי שמילאו מוס

הדת היא שסיפקה את ההסבר ואת החינוך לצורת החיים , לטענתו של האריס. ברבדיו העמוקים של העולם

התפיסה כי האל הוא אדונם של האדונים וכי הכול כפופים לו במערכת היררכית של : "שאפיינה את התקופה

הסֵכמה היתה : "ועוד, התפיסה כי האל הוא מקור החוק המוסרי וסיבת ההתנהגות הנאותה; משרתאדון ו

 I. Harris, The Mind of John". שהתייחסה לאנושות תמיד ביחס למטרותיו של האל עבורה, תיאולוגיה נוצרית

Locke – A Study of Political Theory in its Intellectual Settings, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1998, p. 8. ) להלןHarris: Mind of Locke  .(  

כדוגמה ראו למשל את  . מופיעה במחקרים רבים, הטענה אודות אדיקותו של לוק ומסירותו לאמונה הנוצרית 5

ה אחד דבר העולה בקנ, המרחיק וטוען כי לקראת סוף ימיו היתה הדת הנושא המרכזי שעניין את לוק, פוסטר

המציין כי ספרי הדת למיניהם מהווים את הקבוצה , ואת טענתו של יולטון, עם הכרונולוגיה הביבליוגרפית שלו
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עולמה  –לשני העולמות , באופן מהותי ועמוק, דתיות זו מציירת בפנינו את לוק כאדם השייך

ומייצרת דיון מרתק שאינו מחפש לפסול את אחד , של הדת ועולמה של המחשבה הליברלית

אלא דווקא למצוא עבורם אופן קיום , או לשלול את הרלוונטיות שלו, מעולמות התוכן

  . משותף

  

היא , למקומות בהם המפגש בין הליברליזם לדת אינו פשוט" פתרון"למצוא , שאיפה זו

זאת . ו של לוק למעניינת בהקשרים שהם נרחבים יותר מהבנת עבודתוהופכת את עבודת

פרוטסטנטי אלא -של לוק עוסקים לא רק בדילמות של הליברל הנוצרי" פתרונותיו"משום ש

, מחד הליברלית: אורן של שתי השיטותבאתגרים הניצבים בפני כל מי שרוצה לחיות ל

קדש לבירור תפיסת הדת של הפילוסוף אף שרובה של עבודה זו יו- על, וכך. והדתית מאידך

מטרתו של בירור זה תהיה לא רק הבנה עמוקה יותר של , עשרה-הנוצרי בן המאה השבע

אלא גם , מה תפקידה וכיצד היא משתלבת בעולם הליברלי, הדרך בה הבין לוק מהי דת

יצירתם של כלים ומושגים להבנת הקושי המאפיין את המגע בין ליברליזם לדת בכלל 

  . ואת הפתרונות האפשריים לקושי זה, יהדות בפרטול

  

ון לוק או מחקר המצוי כולו בתחומה של 'אינו מחקר המוקדש כולו לג, אם כן, מחקר זה

זהו מחקר המבקש לגייס את כל  .הפילוסופיה של הדת או בתחומה של התיאוריה הפוליטית

חבת היקף ומרובת לבירורה של שאלה ר תדיסציפלינרי-המשאבים הללו לחקירה אינטר

לאורן של הבהרות מתודולוגיות אלה נבחן . שיש לה נגיעה בכל אחד מהתחומים הללו, ממדים

   6.כעת בצורה מפורטת יותר את שדה המחקר שלנו

 
                                                                                                                                                               

 G. Foster, John Locke's Politics of: ראו. בספרייתו הפרטית של לוק, כרבע מהספרים, הגדולה ביותר

Moral Consensus, Cambridge University Press, New York, 2005, p.128. וראו :W.J. Yolton, A 

Locke Dictionary, Blackwell Publishers, Oxford, 1993, p. 217.  

מגדירות את תחומו של שדה זה כעיסוק בשאלות " הפילוסופיה של הדת"של המונח " קלאסיות"הגדרות 6 

תפיסות . מו בעית הרועכ, מידותיו ודילמות העולות מכך, קיומו –כלומר שאלות אודות האל , תיאיסטיות

עיסוק  –משרטטות את גבולותיו של תחום זה לא לפי נושאיו אלא לפי המתודות שלו , מודרניות יותר, אחרות

נראה כי עבודתו של לוק אינה מתמקדת רק בנושאים של אמונות . רציונאלי ושיטתי בדוקטורינות דתיות

, אם כן, לוק. על היבטים נוספים של התופעה הדתיתאלא מיישמות את כלי החשיבה הפילוסופית , ודוקטורינות
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  דת וליברליזם

  

 –מרות חילונית ומרות כנסתית  –חוקה אזרחית וחוקה כוהנית  –מדינה ודת "

שלא יעשו , שיהיו שקולים, תכון עמודים אלה של החיים החברתיים זה כנגד זה

זו  –מעמסות על החיים החברתיים להכביד על יסודם תחת לשאת אתו במשאם 

  7... ".היא בחכמת המדינה אחת השאלות הקשות ביותר

  

ד מזהה משה מנדלסון את הזירה החברתית כאח' ירושלים'בתחילתו של חיבורו המפורסם 

דומה כי דבריו של ההוגה . מהאזורים בהם עשוי המפגש בין דת לשיטה פוליטית לעורר קושי

על הקושי להכיל את המערכת הדתית ואת המערכת המדינית , עשרה-בן המאה השמונה

ויכוחים אודות מידת מעורבותה הרצויה של הדת בחיים : רלוונטיים גם לימינו, בכפיפה אחת

אף - שעל, כל אלה ועוד הם דיונים, פייה החילוני של המדינהשאלות על או, הציבוריים

  . הם פעילים ומעוררי מחלוקת גם במאה העשרים ואחת, עשרה-שראשיתם במאה השבע

  

נציין כי ברור , בין דת וליברליזם" המגע"בטרם נמשיך ונרחיב בשאלות אלה על טיבו של 

ניתן להגדיר דת , ראשית: בותבדיוננו הוא בעייתי מכמה סי' דת'שהשימוש במונח נרחב כ

מבין שלל התופעות , שנית. באופנים כה רבים עד כי קשה להבין מה משמעותו של מונח זה

ישנן כאלה שאין להן כל מגע עם עולם ' דת'תרבותיות המכונסות תחת הכותרת - הרוחניות

  ?תוהשיטה הליברלי' דת'לדון בשאלת ה, אם כן, כיצד ניתן 8.ההגות והמעשה הפוליטיים

  

 
                                                                                                                                                               

אלא משום שהוא מטפל בשאלות אודות הדת באמצעים , אינו פילוסוף של דת בשל עיסוקו בשאלות אודות האל

ושל ההתפתחויות והשינויים שחלו בתחום זה " הפילוסופיה של הדת"לתיאור כללי של המושג . פילוסופיים

להלן ( .B. Clack and B. Clack, The Philosophy of Religion, Polity Press, Cambridge, 1998: ראו

Clack & Clack : Philosophy of Religion   .(  

  ).ירושלים: להלן מנדלסון( .35' עמ, ז"תש, תל אביב, מ"מסדה בע, ירושלים, מנדלסון' מ 7

פוליטיות -תרבותיות א-ו תופעות רוחניותכולל אופנים שיכיל, לפירוט של הדרכים השונות בהן ניתן להגדיר דת 8

  .Clack & Clack : Philosophy of Religion: ראו למשל
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בו דנו כאשר תיארנו את המתודה המחקרית של , בהתאם למהלך המתודולוגי המצמצם

ונתייחס אליו ' דת'בכדי לקיים דיון פרודוקטיבי נצמצם את גבולותיו של המונח , עבודה זו

. בהקשר של עולם הערכים וההנחות של הדתות שיש להן עניין בארגונים של חיי היחד

מציין , למשל, וורד –הגדרה זו להיות רלוונטית לרוב הדתות  בפרשנות מרחיבה עשויה אמנם

למרות , טוען וורד, ואולם –כי קיימות מעט דתות שאין להן כל עניין בהיבטים חברתיים 

הנוטות יותר , ניתן להבחין באופן ברור בין הדתות המזרחיות, נטייה חברתית כללית זו

מוסלמי הנטוע עמוק ובאופן מובהק בתפיסה /נוצרי/לבין העולם היהודי, לרוחניות של היחיד

   9.ציבורי מרחב פעילות לגיטימי וחשוב-הרואה במרחב החברתי

  

נתמקד גם אנו בעולמן של שלוש הדתות , תוך הסתמכות על הבחנותיו של וורד

ונגדיר את שדה המחקר שלנו בשאלה על היחס בין דת לליברליזם לדיון , המונותאיסטיות

ואולם . זרמים רבים ומגוונים, כל אחת מהן, וכוללות, לה שונות זו מזוכמובן שדתות א. בהן

עומדות כמה הנחות יסוד משותפות הרלוונטיות לדיוננו , נראה כי בבסיסן של דתות אלה

, הכוללת את הנחת נוכחותה, הראשונה היא הנחת האמת: ומחדדות את שאלת המחקר שלנו

ואת ההנחה אודות הבעלות , תוקף ודאי בעולםבעל , של אמת אבסולוטית, בדרך זו או אחרת

הנחה משותפת נוספת  10.בעלות השוללת את טענת האמת של דתות אחרות, היחידה עליה

ציבורי כמרחב בו אמורים תכני אמת -לדתות אותן אנו בוחנים היא ראיית המרחב החברתי

  . וודאית זו לבוא לידי ביטוי
                                                            

  
, במובן זה:" בין הדתות שוורד מתאר כבלתי פוליטיות נמנים זרמים מסוימים של בודהיזם והינדואיזם 9

 ,K. Ward: ראו. "בודהיזם הוא דת של התרחקות והתנגדות לעולם של תרבות אנושית ומוסדותיה הפוליטיים

Religion and Community, Clarendon Press, Oxford, 2000, p. 53. ) להלןWard: Religion .( גם טריג

, כולל היום, ומציין כי במשך שנים רבות, מדגים את מרכזיותו של הנושא הפוליטי בעולמן של הדתות השונות

 R. Trigg, Rationality and Religion: ראו. ותמהווה הדת את האלמנט המסביר והמארגן המרכזי בחברות רב

– Does Faith Need Reason?, Blackwell Publishers, Oxford, 1998, p.8. ) להלןTrigg: Rationality.(  

הדילמה של יּום וביסוסו , האקסלוסיביזם הדתי", שגיא' א: ראו את מאמרו של שגיא על אקסלוסיביזם דתי 10

). אקסלוסיביזם: להלן שגיא. (419-442' עמ, )1997(ז "תשנ, ירושלים, )מה( עיון: בתוך, "דתי-של פלורליזם בין

, יש האמנות מסוימות על העולם, כמו לכל דת אחרת, לדת היהודית: "ראו גם את דבריו בנושא זה על היהדות

, )מד( עיון: וךבת, "סובלנות ואפשרות הפלורליזם :הדת היהודית", שגיא' א: ראו". האמנות שהיא רואה כאמת

  ).הדת היהודית: להלן שגיא. (175-200 ' עמ, )1995( ה"תשנ ,ירושלים
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שהובילו את שלוש הדתות המונותיאיסטיות , במשך שנים רבות נתקבלו הנחות יסוד אלה

, ללא ערעור –החל מרמת הקהילה וכלה ברמת המדינה  -הגדולות להתגלם בישויות פוליטיות 

. והיוו את התשתית הרעיונית למרכזיותה של הדת בחייהם של יחידים ושל ציבורים חברתיים

התערער מעמדה , ביםבשל תהליכים היסטוריים ורעיוניים רבים ומורכ, אך בסופו של דבר

להסביר את : "לתופעה ככול התופעות שצריכה, בעיני רבים, הסגולי של הדת והיא הפכה

   11..".הן כמוסד חברתי והן כאוסף של אמונות אודות העולם, עצמה ולהצדיק את קיומה

  

היא  -הן כסיבה והן כתוצר  –אחת מהשיטות הכלולות בתהליך שינוי מעמדה של הדת 

עשוי להיות מובן בדרכים " ליברליזם"גם המונח ', דת'בדומה למונח . השיטה הליברלית

מאז שהשיטה הליברלית החלה  רמאתיים שנים ויות, במאה העשרים ואחת. ובהקשרים רבים

זהו . וצורות רבות של ביטויים קונקרטיים, כולל מונח זה מגוון רחב מאד של דעות, את דרכה

אירופאי ואמריקני ושלל , קלאסי ומודרני, הכולל בתוכו ישן וחדש, עולם סבוך ומרתק

ניתן לומר שבבסיסה של , למרות ריבוי מופעיה, ואולם. מחלוקות וביקורות מבפנים ומבחוץ

היוצרות קרבה נושאית בינה ובין השיטה , שיטה זו עומדות כמה הנחות יסוד משותפות

היוצרים , או סתירה זה לזה/ומעמידות אותן ביחסי חפיפה ו ,מונותיאיסטית-הדתית

העשויות , נסקור כמה מהנחות היסוד הליברליות. פוטנציאל לקונפליקט תיאורטי ומעשי

  :להוות צירי חיכוך עם התפיסה הדתית

  

   

                                                            
  
11 J.E. Crimmins, Religion, Secularization and Political Thought, Rutledge, London & New York, 

1989, p. 1. ) להלןCrimmins: Religion .(כל , ראו גם את דבריו של יובל המתאר את תהליך דחיקתה של הדת

, "מודרניזציה וחילון בתרבות היהודית: מבוא כללי" , יובל' י: ממרכזם של החיים הפרטיים והציבוריים, דת

, מבט אינצקלופדי, תרבות יהודית בעידן חילוני –זמן יהודי חדש , )עורכים(שחם ' צבן וד' י, יובל' י: בתוך

  .XV-XXVI' עמ, 2007, הוצאת כתר
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  האינדיבידואל

הרואה בו הן את יחידת , האינדיבידואל הוא אחד מעמודי היסוד של החשיבה הליברלית

האינדיבידואל הליברלי הוא יחידה רציונאלית  12.יסוד של החברה והן את מטרתהה

ואוטונומית המסוגלת לקבוע באופן עצמאי מהם היעדים והפעילויות הנחשבים כראויים 

במהלך השנים התעוררו אמנם ויכוחים מרים בתוך  13.ורצויים עבורה וכיצד יש להשיגם

טונומיות של האינדיבידואל הליברלי הקלאסי השיטה הליברלית ומחוצה לה על מידת האו

 –לערכיה ולתרבותה , ללא קשר לקהילה שמסביבו" לברוא את עצמו בעצמו"ועל יכולתו 

 Communitarianism.(14(ביקורת המכונסת תחת הכותרת הרחבה של החשיבה הקהילייתנית 

ן נוכל לומר כי עדי, אך גם אם נקבל את התובנות וההדגשים החשובים של הדיון הקהילייתני

, בליבה של החשיבה הליברלית עומדת תפיסת אינדיבידואל המכירה בערכו הסגולי של היחיד

  . יהיו אשר יהיו, באוטונומיה שלו ובשוויון המהותי הקיים בינו לבין שאר בני האדם

  

  

                                                            
  
ומהווה את אמת המידה היחידה , ונסטון טוען כי האינדיבידואל הוא אבן היסוד של הפוליטיקה הליברלית'ג 12

            :ראו, ונסטון'לעמדתו של ג. לבחינת עדיפותן של אלטרנטיבות חברתיות פוליטיות והסדרים חברתיים

D. Johnston, The Idea of a Liberal Theory – A Critique and Reconstruction, Princeton University 

Press, Princeton, 1994.  ) להלןJohnston: Idea.(  

 .Y. Tamir, Liberal Nationalism, Princeton University Press, Princeton, 1993, p. 16-34: ראו למשל 13

ליברלים רבים : "מרכזיותו של רעיון האוטונומיה כך במקום אחר מתארת תמיר את).Tamir: Liberalלהלן (

כבוד האדם בא לידי ביטוי בראש , ראות זאת- מנקודת. רואים ברעיון האוטונומיה האישית רעיון מרכזי בהגותם

ליברליזם מסוג זה .... כלומר ביכולתו לעצב לעצמו תפיסה של החיים הראויים, ובראשונה באוטונומיה של הפרט

- שני מושגים של רב", תמיר' י: ראו". פי תרומתן האפשרית לאידיאל החיים האוטונומיים-מדרג חברות על

ספר  :תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית -רב,  )עורכים( שמיר' ורשגיא  ' א , מאוטנר' מ: בתוך" תרבויות

: להלן תמיר. (87' עמ, 79-92' עמ, )1998(ח "תשנ, אביב-תל ,א"אוניברסיטת ת - רמות , צבי-הזיכרון לאריאל רוזן

:        עולה גם השוויון הפוליטי, תיאורטי-ראו גם קלי הטוען כי מתוך הנחת השוויון הפילוסופי). תרבותיות-רב

P. Kelly, Liberalism, Polity Press, Cambridge, 2005, p. 9. ) להלןKelly: Liberalism.(  

 S. Avineri and A. de-Shalit (eds.), Communitarianism and: לדיון בתפיסה הקומיוניטריסטית ראו 14

Individualism, Oxford University Press, Oxford, 1992.   
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  חירות

, וניסח בכך את מטבע הלשון הקלאסית על האדם הליברלי, אמר רוסו, האדם נולד חופשי

חירות מהותית זו לא הובילה את המחשבה הליברלית לכפור . חירותו היא חלק ממהותוש

אלא לשאוף ליצור מערכת פוליטית שתשרת בצורה הטובה ביותר , בצורך בקיומה של חברה

קונווי מתאר את ייחודה של המערכת הפוליטית הליברלית . את אותו אינדיבידואל חופשי

  :לאורן של הנחות יסוד אלה כך

מה שמבדיל את הליברליזם הקלאסי מכל שאר השיטות , בסופו של דבר"

החברתיות הוא הטענה אודות החשיבות של מידת החירות שהיא מעניקה לחבריה 

צורה ייחודית זו של פוליטיקה מעניקה להם את החירות לעשות . הבוגרים ושפויים

  15".אינו נפגע מכך, פרט להם עצמם, בהנחה שאיש, כל מה שירצו

  

מרכזיותו של האינדיבידואל האוטונומי מתורגמת בפוליטיקה הליברלית לשאיפה ליצור 

במאות שנות קיומה נחלקה ההגות . חברה שתאפשר לחבריה מידה מקסימאלית של חופש

ואילו אלמנטים בחייו של אדם הוא " חופש"הליברלית פעמים רבות בשאלה מה כולל אותו 

שאלת מישורי המגע בין הדת , לענייננו. הוצעו בסוגיה זותשובות רבות ומגוונות . אמור לשקף

נציין את הטענה אודות חובתה של המדינה להעניק לחבריה את החופש לממש , לליברליזם

ידי הימנעות מלהציב בפניהם ערכים אבסולוטיים של הטוב -על, את שאיפותיהם השונות

כל עוד , עמדותיהם העצמאיותלפי תפיסה זו על המדינה לאפשר לאזרחים לממש את . והראוי

  . אינן מובילות לפגיעה באחרים

  

   

                                                            
  
15 D. Conway, Classical Liberalism – The Unvanquished Ideal, MacMillan Press, London, 1995, 

p. 8. )  להלןConway: Classical Liberalism – .(המתארת את הקשר בין חירות לשוויון כך, ם את גרנטראו ג :

בני האדם שווים במובן שהם חופשים , במילים אחרות. לאף אדם אין זכות מהותית או טבעית לשלוט על רעהו"

 & R.W. Grant, John Locke's Liberalism, The University of Chicago Press, Chicago". מטבעם

London, 1987, p. 1. )להלן Grant: Locke's Liberalism.(  
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  ניטרליות

אחד מהמכניזמים המאפשרים את יצירתה של פוליטיקה ההולמת את הדרישות העולות 

את חירותו ואת תפקידה של , מהדרך בה מבינה השיטה הליברלית את האינדיבידואל

אמנם בשלב מאוחר יחסית של הדיון הופיע , לכשעצמו, מושג זה. הוא הניטרליות, המדינה

, אך ניתן לומר כי הניטרליות היתה חלק בלתי נפרד מהחשיבה הליברלית מראשיתה, הליברלי

ואת , בכדי להבין את משמעותו ואת חשיבותו של מושג זה 16.גם אם תוארה במונחים אחרים

ים בהם נמנה כמה מישור, הרלוונטיות שלו לאתגר שהשיטה הליברלית הציבה בפני הדת

  :עשויה הניטרליות הליברליות לבוא לידי ביטוי

  

מישור זה דן בשאלה מי אמור להפעיל ניטרליות כדי : מי או מה צריך להיות ניטרלי -

ממלאי תפקידים בבואם לעשות את עבודתם : לייצר פוליטיקה ליברלית תקינה

  .'האזרחים וכו, מוסדות ציבוריים, הציבורית

  

אם ניטרליות אמורה להיות מופעלת כלפי אנשים או כלפי ה? ניטרליות כלפי מה -

כלפי האינטרסים השונים : לאילו היבטים אמורה הניטרליות להיות מופנית? רעיונות

  . 'וכו? כלפי רווחתם הכלכלית? כלפי תפיסות הטוב שלהם? של אזרחי המדינה

  

ומידת , ןיכולתם של מדינה או ממסד להיות ניטרליים לחלוטי: עד כמה ניטרלית -

האם המדינה  17.שרבות נכתב עליהם, הצורך בכך הם נושאים שנויים במחלוקת

                                                            
  
 R.E. Goodin and A. Reeve, "Liberalism and Neutrality", in: R.E. Goodin, and A. Reeve: ראו 16

(eds.), Liberal Neutrality, Routledge, London & New York, 1989, pp. 1-8. ׁ     

ה של הפונקציה הניטרלית במדינה שליט מתארים את תפקיד- אבנון ודה. Tamir : Liberalראו למשל  17

ולכל , המדינה הניטרלית מגינה על זכותם של כל אזרחיה להזדהות עם מושגיהם אודות הטוב: "הליברלית כך

עם . ניטרליות שכזו אין משמעה אינדיפרנטיות כלפי הנכון והצודק. אדם להחזיק בדעותיו לגבי החיים הטובים

ולכן , ה מפלה בין אזרחיה בשאיפתם להשיג או להגשים את הטובמדינה שהיא ניטרלית בדרך זו אינ, זאת

 ,D. Avnon and A. de-Shalit (eds.), Liberalism and its Practice: ראו". מתייחסת לכולם בשווה

Routledge, London & New York, 1999, p. 9. ) להלןAvnon & de-Shalit: Liberalism.(  
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מה טיבם של חיים בחברה ? הליברלית יכולה להיות ניטרלית לחלוטין וחפה מכל ערך

  ?שכזו

  

ניטרליות שלילית באה לידי ביטוי בהימנעות . ניטרליות חיובית וניטרליות שלילית -

, ות חיובית באה לידי ביטוי בלקיחת חלק פעיל בנעשהבעוד שניטרלי, התערבות-ואי

כרגולטור היוצר ומשמר כללים שתפקידם לאפשר את קיומה של החברה ולקדם את 

שלכל אחת מהן , אלו הם שני סוגי פעולה שונים מאד של המדינה 18.השוויון בה

  . השלכות מעניינות ומורכבות על הדרך בה מתנהלת הפוליטיקה הליברלית

  

ממדי של - מעין מנגנון רב, אם כן, היא, שאת מימדיה הראשוניים הצגנו כעת, הניטרליות

שיקולים ומוסדות ציבוריים שתפקידו לנווט את פוליטיקה הליברלית ליצירתם של הסדרי 

מנגנון זה והערכים , והנה. ושוויון האוטונומי, חיים המשקפים את ערכי הליבה של חירות

קל לראות כיצד . מזירות המפגש החשובות עם עולמה של הדת הוא גם אחת, שהוא משרת

, לשרת את היחיד ואת האוטונומיה והחירות שלו, כאמור, שתפקידה, העמדה הניטרלית

וכיצד התביעה ; הרואה את האדם ככפוף לאמת הטרונומית, עומדת כנגד התפיסה הדתית

במרחב הציבורי את התווך הרואה בחברה ו, לציבוריות ניטרלית מאיימת על התפיסה הדתית

בין , נדון כעת בדרכים השונות שמתח זה. בו האמיתות האלוהיות אמורות לבוא לידי ביטוי

  .בא לידי ביטוי, ניטרליות ודת

  

בטרם נרחיב בשאלת מישורי החיכוך הנוצרים במגע בין הנחות היסוד של הדת לבין 

תה לניטרליות על הדת בדמות הניטרליות הליברלית נציין את ההשפעה החיובית הרבה שהי

ניטרולה של המדינה . המאפשר לכל אזרח לחיות את חייו הדתיים לפי ראות עיניו, חופש הדת

, מבחינה דתית והפיכתה לגוף פוליטי שאין לו יכולת אכיפה בכל הקשור לחיי הדת של אזרחיו

במציאות  .הביאו לסופן של שנים רבות של כפיה אלימה ושל מלחמות דתיות עקובות מדם

                                                            
  
 P. Jones, "The Ideal of the Neutral State", in: R.E. Goodin and A. Reeve (eds.), Liberal: ראו 18

Neutrality, Routledge, London & New York, 1989, pp. 9-38. החיובית , ונס מתאר את שתי הגישות'ג

  .21' עמ, שם: ראו. והשלילית כרצף שיש להתמקם עליו
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ללא חשש , בה יכול כל אדם לדבוק באמונות ובפולחן הנכונים לדעתו, הליברלית של ימינו

ואולם היבט זה של . פורחות הדתות השונות במקומות בהם נאסרה בעבר פעילותן, לרדיפה

אינו ממצה את הדיון בהשפעתה של הניטרליות הליברלית על , חיובי ככול שיהיה, חופש הדת

  :הדת

, ה שהמדינה הליברלית מאפשרת לכל חבריה את חופש האמונה והפולחןהעובד"

חלקם יעדיפו לגור במדינה . אין משמעותה שמדינה שכזו טובה לכל אזרחיה

המדינה .. שאוסרת כל סוג של אמונה ופולחן פרט לאלה שהם דבקים בם

  19".אילוצים על הפולחן הדתי, אם כן, הליברלית יוצרת

  

, אף היתרונות הברורים הגלומים בו-על, ל את העובדה שחופש הדתקלי מתאר בציטוט שלעי

חופש הדת , העמוקים יותר םזאת משום שברובדיה. אינו נתפס תמיד כחיובי בהקשר הדתי

קונפליקט זה מתרחש . והניטרליות הליברלית מצויים בקונפליקט מהותי עם העמדה הדתית

  .רעור תפיסת האמתההדרה מהציבוריות וע": אזורי מתח עיקריים"בשני 

  

  הדרת הדת מהמרחב הציבורי והפרטת הדת –ניטרליות 

  

הפרדתה הממסדית של המדינה מהדת היא אחד מהמהפכים הגדולים שיצרה ההגות 

זוהי אחת מאבני היסוד למציאות הפוליטית המוכרת לנו כיום בדמותה של . הליברלית

 20.אינה נוטלת בו חלק פעיל שהדת, הקריאה לארגונו של המרחב הציבורי כמרחב חילוני

  :של מהלך הניטרול וההפרדה כך" מכניקה"וולצר מתאר את הרציונל ואת ה

                                                            
  
19 Kelly: Liberalism ,18' עמ .  

, לטענתו. טיילור מתאר בצורה יפה מימדים נוספים של חילוניות המתקיימים במרחב הציבורי הניטרלי 20

אלא גם בדרך בה החברה , חילוניותו של מרחב זה באה לידי ביטוי לא רק בשלילת נוכחותם של מוטיבים דתיים

בים דתיים תופס את עצמו מרחב ציבורי שמעוגן במוטי, לדברי טיילור. מבינה את עצמה ואת נוכחותה בזמן

מרחב ציבורי חילוני , לעומת זאת. כשייך לדבר מה שהוא גדול ומתמשך יותר מקיום בזמן ובמקום ספציפיים

 .C:ראו . מתקיים רק בצורה הפונקציונאלית כנקודת המפגש של הפרטים וכהסכמות אליהן הם מגיעים
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פוליטית שאנו -סימנו אזורים נפרדים ויצרו את המפה סוציו, הם שרטטו קווים"

אך , בין הכנסיה למדינה" חומה"החומה המפורסמת ביותר היא ה. כולנו מכירים

וכל אחת מהן יוצרת חירות , הוא עולם של חומותליברליזם . ישנן רבות נוספות

  21".חדשה

    

וולצר מתאר את העולם הליברלי כעולם שהיגיון הפעולה שלו מתבסס על ההנחה שחירות 

כחלק . מעוגנת בשרטוט גבולות ובתיחום שטחי הפעולה של המדינה ושל האינדיבידואלים

ביטויים נרחבים בכל תחומי והפכה מתופעה בעלת , "מאחורי הגדר"ממהלך זה הוצבה הדת 

למהלך . לעניינו הפרטי של האינדיבידואל', המדינה וכו, החוק, האמונה –החיים האנושיים 

יש השפעות החורגות מעבר לשאלת טיבו וגבולותיו , טוען וולצר במקום אחר, זה של הפרטה

  : של ההסדר הפוליטי

נה להימנע מלהתייחס עניין פרטי ואינדיבידואלי ועל המדי, כך יאמר, הדת היא"

מה שהחל כהפרדה מוסדית הפך להשקפה שדת וחברה אינן יכולות להיות ... אליה

  22".בכפיפה אחת

  

, שינוי זה. פוליטית-לתופעה א, בעל כורחה, הדרת הדת מהמרחב הציבורי הפכה את הדת

למה אלא גם בתוך עו, מדיני- מורגש לא רק באופן התנהלותו של המרחב הציבורי, אומר וולצר

  :וולצר מתייחס לאתגר זה בכובד ראש וכותב כי?  מה משמעותו של שינוי זה. של הדת

 
                                                                                                                                                               
Taylor, Modern Social Imaginaries, Duke University Press, Durham & London, 2004, pp. 83-99. 

  ).Taylor: Modernלהלן (

21 M. Walzer, "Liberalism and the Art of Separation", in: D. Miller (ed.), Thinking Politically – 

Essays in Political Theory, Yale University Press, New Haven & London, 2007, p. 53. ) להלן

Walzer: Liberalism.(  

22 Trigg: Religion ,טריג מציין את התובנה כי הדת אינה רציונאלית כאחת מהטיעונים ששימשו את . 3-5' עמ

זאת משום שאם אינה רציונאלית לא ניתן לדון בה . השיטה הליברלית לדחיקתה של הדת מהמרחב הציבורי

 .ולהגיע להסכמות
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כאשר אנו דורשים מהן לוותר על . רוב הדתות מתארגנות כדי לשלוט בהתנהגות"

אנו מכתיבים תמורה שאת , או לוותר על האמצעים הדרושים למימושה, שאיפה זו

  23".תוצאותיה הסופיות לא נוכל עדיין לתאר

  

אלא , ולא רק את דרכי פעולתה, פוליטיזציה של הדת משנה לא רק את יחסיה עם המדינה- הא

משום שניטרול הממד הפוליטי של הדת משנה את הדת באופן , גם את הדרך בה היא מובנת

- וולצר אמנם נמנע מלצייר בקווים מדויקים את השלכותיה של התביעה הליברלית לא. עמוק

הוא מרמז על כמה תחומים בהם עשויים שינויים אלה להיות אך , פוליטיזציה של הדת

  : מורגשים

  

  אבדן הכלים הפוליטיים ווולונטריזציה -

על הסמכות ועל  רפוליטיזציה של הדת הוא הוויתו-אחד מההיבטים המשמעותיים של הא

אמנם נכון כי לא כל הדתות . הכוח שהיו בידיה של הדת כל עוד היוותה חלק ממערכת הממשל

וכי רבים מהם התקיימו ופעלו ללא , זרמים השונים נהנו מאותה מידה של יכולת אכיפהוה

אך הדרתה הקטגורית , סמכויות לאכוף את חוקיהם על כלל בני האדם או אפילו על חבריהם

תהליך . של הדת מהפוליטיקה שללו ממנה את כלי הממשל שהיו בידיה באופן מוחלט וגורף

, ההגמוניה ממנה נהנו הדתות השולטות במדינות השונות זה הוביל לא רק לביטולה של

אלא גם לשינוי משמעותי בדרך בה , שהתבססה על כוחה של המדינה ויכולות האכיפה שלה

                                                            
  
על : להלן וולצר. (74' עמ, 1999, ירושלים, ההוצאה לאור –משרד הביטחון , על הסובלנות, וולצר' מ 23

הפקטור המשמעותי ביותר בהיסטוריה של : "מוריס מתאר גם הוא את האתגר הגדול של ההפרטה). הסובלנות

ההפרדה של הפרטי והציבורי הובילה לטרנספורמציה ... הדתות המודרניות הוא שהדת נכללה בתחום הפרטי

כאשר החיים הדתיים צומצמו וכמעט הוסרו מהחיים הציבוריים של , ל הדתולהגדרה כמעט מחודשת ש

 .P. Morris, "Judaism and Pluralism – The Price of 'Religious Freedom'", in: I: ראו" המדינה

Hamnett (ed.), Religious Pluralism and Unbelief – Studies Critical and Comparative, Routledge, 

London & New York, 1990, pp. 179-201, p. 182. אחד , לטענתו ניתן להסביר את עלייתה של הרוחניות

כתוצר של אובדנם של מימדי הפעולה של הדת ושל , מהטרנדים החזקים ביותר בשיח הדתי של תקופתנו

 .188' עמ, שם: ראו. דחיקתה מהציבורי אל הפרטי שהוא תחומה של האמונה חסרת הגוף
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בין אם מדובר על הקהילה  –מובנית הפוליטיקה של הציבוריות הדתית על ביטוייה השונים 

  . אדם בהקשר הדתי-יהדתית ובין אם מדובר על הדרך בה פועלים היחסים בין בנ

  

הנאלצת , אובדן כלי האכיפה של הדת מצריך את יצירתה של פוליטיקה דתית מסוג שונה

. בחירה ושכנוע, אלא על רצון, שאינם מתבססים על כפיה, לשאוב את כוחה ממקורות אחרים

, המשפיעים באופן עמוק על שאלות השייכות, אלו הם מנגנונים שונים לגמרי של ניהול חברה

  :  כאיום, ברוב המקרים, נתפסים, שינויים אלה. הנהגה והחקיקה של הקהילה הדתיתה

יחידים ; קולם של אנשי הדת נעשה פחות סמכותי; שליטת הקהילה התרופפה"

  24".התרחקו מן הקהילה ונכנסו לנישואי תערובת, ביססו את עצמאותם הדתית

  

, שעבר חילון, של המרחב המדינילא רק את אופיו , אם כן, הדרתה של הדת מהמדינה משנה

ההופכת בשל חוסר היכולת להתבסס על , אלא גם את הדרך בה פועלת הקהילה הדתית

שהן ההשתייכות אליה והן קבלת עולם , מקהילת חובה והכרח לקהילת רצון, אמצעי אכיפה

במתח עמוק עם הדרך בה מבינה , כמובן, וולונטריות זו מצויה. של חוקיה הם וולונטריים

הקהילה  –הדת את האינדיבידואל ואת כפיפותו לאמת ולמבנים החברתיים המשקפים אותה 

לא רק את תפקודה של , אם כן, אובדן הכלים הפוליטיים מאתגר. החוק הדתי ועוד, הדתית

  .אלא גם את הדרך בה מובנת סמכות דתית, הציבוריות הדתית

  

  ודמוקרטיזציה של הדת פירוק מבנה הסמכות הדתית -

וסף לשינויים העמוקים שמחוללת השיטה הליברלית בדרך בה מובנת ומתפקדת בנ

ששוב אינה נתפסת , מובילה הפרטת הדת לשינוי ביחס לאמת הדתית, הפוליטיקה הדתית

שינוי זה פותח את הפתח להבנה אחרת של החוויה . כאמת מכפיפה ומחייבת לכשעצמה

  :הדתית

מכאן . של הממסדים הדתיים והפוליטיים החירות דתית מבטל את כוח הכפיי"

כלומר היא מותירה את כל , את הכהונה של כל המאמינים, בעקרון, שהיא יוצרת

                                                            
  
  .71' עמ, על הסובלנות :וולצר 24
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ובפועל דבר זה נוטה ליצור . המאמינים חופשיים באופן שווה לתור אחרי גאולתם

הרעיון של הפרטי מניח ... ידי כמרים-ידי פשוטי העם ולא על-כנסיות שנשלטות על

  25".לפחות בכל הקשור לשלטונות, השווה את הערך

  

מה שוולצר מתאר בפסקה זו עוסק בשינוי שהוא גדול יותר מהיחלשותם של הממסדים 

הדומה ברוחו למהפכה " דתי תשינוי קואורדינטו"זהו מעין . הפוליטיים של הקהילה הדתית

מבנה פוליטיזציה של הדת מובילה לא רק לפירוקו של ה-הא, לטענתו 26.הפרוטסטנטית

זאת משום . דתי אלא גם לתפיסה חדשה של הסמכות הדתית ושל החוויה הדתית-החברתי

" שטוחה"שהעדר יכולת האכיפה משווה בין המאמינים ופותח את הפתח לתפיסת דת 

לא רק על התנהלותה של הקהילה , אם כן, הניטרליות הליברלית משפיעה. ושוויונית יותר

אם בעבר משמעותה של . מה משמעות הדבר להיות דתי אלא גם על האופן בו מובן, הדתית

, מבחינה פוליטית ומבחינה רוחנית, הדתיות היתה קבלת עול סמכותה של המנהיגות הדתית

זהו מעין תהליך של . הדתיות בעידן הליברלי הופכת ליותר אינדיבידואלית ושיווניות

וביכולתם להשפיע על  דמוקרטיזציה בו הופכים חבריה של קהילה מסוימת לשווים בערכם

  .המתרחש בה

  

שהובילה להדרת הדת מהמישור הפוליטי חוללה , כי תביעת הניטרליות, אם כן, אנו רואים

ידי -שנתפס על, לא רק בשל שלילת היכולת לפעול במרחב המדיני, תמורות משמעותיות בדת

ת ההכרח שהפכה מפוליטיק, ולא רק בשל השינוי בפוליטיקה הדתית, הדת כנחלתה הטבעית

אלא  גם בדרך בה מובנת החוויה הדתית שהפכה להיות עצמאית יותר , לפוליטיקת הרצון

  . וסמכותית פחות

  

                                                            
  
25 Walzer: Liberalism ,58' עמ. 

השימוש במהפכה שחוללה התפיסה הפרוטסטנטית בדת הנוצרית כאלגוריה לשינויים שחלו בדת בעקבות 26 

 –משום שסביר להניח שקיימים קשרים עמוקים בין שתי השיטות , עלייתה של השיטה הליברלית אינו מקרי

אך מן הראוי לציין את הדמיון והקרבה , סגרת דיונינו לא נוכל להרחיב בסוגיה זובמ. הליברלית והפרוטסטנטית

 .היו פרוטסטנטים, ובראשם לוק, ולהוסיף כי רבים מן ההוגים הליברליים המוקדמים
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  ושאלת האמת הדתית םרלטיביז, פלורליזם –ניטרליות 

  

שינוי , הבאה לידי ביטוי בהדרה מהתחום המדיני, יוצרת הניטרליות הליברלית, כפי שראינו

היבט מעניין נוסף העולה . דרך בה מובנת החוויה הדתיתמשמעותי בפוליטיקה הדתית וב

ואולי אף , מהמגע בין הניטרליות הליברלית והדת הוא ההשתמעויות שיש ליחסה השווה

מיחס . הנכון והראוי של חבריה, של המדינה הניטרלית לעמדות השונות לגבי הטוב, שווה נפש

ציאות הליברלית אין עמדה שוויוני זה נובעת האפשרות שבעולמן של המחשבה ושל המ

  :  שיכולה לטעון לתוקף של אמת

אך . משמעותו של דבר שאמונות שונות יתקיימו זה לצד זה. פלורליזם הוא רצוי"

ולאף אחת , שיש לקבל את כל האמונות כשוות -יכולה להיות גם משמעות נוספת 

ת מהן אף אח, במילים אחרות. מהן אין את הזכות לטעון למעמד רם ונכבד יותר

פלורליזם יכול בקלות להתדרדר ... אינה יכולה להיחשב כפשוט אמיתית

  27."הן אמיתיות רק עבור אלה המאמינים בהם' אמיתות'ההשקפה ש, לרלטיביזם

  

המספקת פתרון פוליטי לקיומן של אמיתות שונות זו , טריג מתאר מצב בו הופכת הניטרליות

אודות היכולת לדעת אותה ואודות  ,לטענה אודות אפשרות קיומה של אמת, לצד זו

מעבר זה בין פוליטיקה לאפיסטמולוגיה נובע , לטענתו. הרלוונטיות והחשיבות של ידיעה זו

, הנכון, מיחסה השוויוני של הפוליטיקה הליברלית לדתות השונות ולעמדותיהן לגבי האמת

א גם כעמדה פוליטי אל-העשוי להיות מובן לא רק כפתרון אינסטרומנטלי, הטוב והראוי

  . אפיסטמולוגית אודות היכולת להכיר אמת וכטענה אונטולוגית לגבי קיומה

                                                            
  
27 R. Trigg, Religion in Public Life: Must Faith be Privatized?, Oxford University Press, Oxford, 

2007, p. 1.  ערכיה של : "אך דומה שדבריו רלוונטיים לגבי דת בכלל, הלפר מתאר אתגר זה בהקשר של היהדות

ולמעשה כל מטרות , ידי הפיכת המטרות היהודיות-על... המדינה הליברלית סותרים את ערכיה של היהדות

ה למטרות בעלות המדינה הליברלית הופכת מטרות אישיות אל, אינדיבידואליות אחרות להעדפות אישיות בלבד

 :E. Halper, "Judaism and the Liberal State" in: D.H. Frank (ed.), On Liberty: ראו". חשיבות פחותה

Jewish Philosophical Perspective, Curzon, Richmond, Surrey, 1999, pp. 63-81. )להלןHalper: 

Judaism.(  
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הניטרליות הליברלית מתקיפה את אחד מעמודי התווך , כשהיא מפורשת בצורה שכזו

אבסולוטית אכן - ההנחה שאמת אלוהית -המרכזיים של התפיסה הדתית המונותאיסטית 

. ידי כתבי הקודש-ידי התבונה ואם על- אם על, םהתגלתה לעולם ושהיא בת השגה לבני האד

  :פיזיקה-היק מתאר את הדילמה הדתית שיצר המעבר מפוליטיקה למטה

יוצר בעיה ברורה עבור אלה מאתנו ... העובדה שיש פלורליזם של מסורות דתיות"

זאת משום שכל אחת . אלא כתגובה לאלוהי, הרואים בהן לא רק תופעה אנושית

, כאבסולוטית וכעליונה באופן חשוב, במפורש או בנסתר, המהן מציגה את עצמ

  28".וכמי שבצדק תובעת נאמנות מוחלטת

  

תיאולוגי העולה מתביעת -הדילמה שמתאר היק מיטיבה לתאר את הקושי הפילוסופי

המניח כי תפיסת הדת שלו כוללת אמת שהיא אלוהית ולכן , כיצד יכול אדם דתי. הניטרליות

-קושי פילוסופי? את התביעה הליברלית לניטרליות ולפלורליזם להכיל גם, אבסולוטית

  :תיאולוגי זה מתגלם גם בשאלות פוליטיות

עד כמה . עולה שאלה חשובה אף יותר, טוענת לאמת, ממהותה, משום שהדת"... 

יכול כל אדם לטעון שהוא צודק או להאמין בדבר מה כנכון ובמקביל לא לדרוש כל 

  29"?עים לחלוטיןזכות על אלה הנראים כטו

  

בסתירה עמוקה עם , אם כן, הנחת היסוד הדתית כי קיימת אמת אבסולוטית מצויה

בו קיימת התנגדות להצגת העמדות  –הן במישור הרעיוני , הניטרליות והפלורליזם הליברליים

בו קיימת התנגדות  –והן במישור הפוליטי ; כוללני ושוויוני" סל רעיונות"הדתיות כחלק מ

  . על עליונות ררות ולוויתולקבלת מ

                                                            
  
28 J. Hick, "Religious Pluralism and Salvation", in: K. Meeker and P.L. Quinn (eds.), The 

Philosophical Challenge of Religious Diversity, Oxford University Press, New York & London, 

2000, pp.54-66, p. 54.  )  להלןHick: Religious.(  

29 Trigg: Rationality ,9' עמ.  
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  אפשרויות פעולה –ליברליזם וניטרליות , דת

  

סקירת האתגרים השונים שהניטרליות הליברלית מציבה בפני הדת שרטטה את קווי המתאר 

ואיום על , פוליטיזציה והפרטה מחד-א: המצוי בין שני קטבים, של אזור מגע מאתגר זה

אפשרות ? ה הפתוחות בפני מי שנמצא באזור זהמהן אפשרויות הפעול. תפיסת האמת מאידך

התקפה תיאולוגית ופוליטית על , על השלכותיה השונות, אחת היא לראות בתביעה לניטרליות

  :במקרה שכזה עלולים להתפתח עימותים בין שתי השיטות. הדת

עצם הרעיון שדת או תרבות יכולה לבוא לידי ביטוי בתחום הפרט בלבד "... 

כמו , קביל בחברה שדתה-אך הוא בלתי, חברה מערבית נוצריתהולמת היטב את 

מצוות ... אינה יכולה להיות מוגבלת לתחום הפרט, הדתות המוסלמית והיהודית

החוק אינו יכול לבטל את תקפותן , האל מחייבות בכל מקום ציבורי ופרטי כאחד

ן העימות בי, אם חוק האל או השבט קודם לכל חוק אחר... של המצוות האלה

  30".השניים אינו ניתן לפתרון

  

, ואכן. כסיטואציה בלתי פתירה, על היבטיה השונים, תמיר מתארת את התביעה לניטרליות

ניטרלית את עולמה של הדת היא הם אחת מנקודות -בה פוגשת ההשקפה הליברלית, נקודה זו

שזהו  זאת משום. גם כיום, מעניינות ומורכבות בין שני העולמות, ההתנגשות הפעילות

התפיסה הדתית , המקום בו נפגשות האבסולוטיות האלוהית והרלטיביות האנושית

בו בא לידי ביטוי המתח שבין " אתר"זהו ה. ההטרונומית ותפיסה הליברלית האוטונומית

הרלוונטי לכל אחד , את עצמה כפרויקט מקיף וחובק כל השתפס, הראיה הדתית הכוללנית

לבין התפיסה , מתחומי חייו של האדם הפרטי ולרבדיה השונים של החברה האנושית

ששאפה לייצר חללים פנויים רבים ככול שאפשר בחיים הפרטיים , הליברלית המצמצמת

מעין , אם כן, יצרתהניטרליות מי. והציבוריים בהם עומד האדם הפרטי כסוכן חופשי ועצמאי

התנגשות . מונותאיסטית והשיטה הליברלית- בין השיטה הדתית" תהתנגשות ציוויליזציו"

כך יהפוך . צדדית באחת מן השיטות ובוויתור על רעותה-ידי בחירה חד-שיכולה להיפתר על

  .לליברל חילוני או לדתי השולל את השיטה הליברלית ומתנגד לה, למשל, אדם

                                                            
  
  .86' עמ, תרבותיות-רב: תמיר 30
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אתר "פתרון אפשרי נוסף למי שמזהה את אזור המפגש בין הניטרליות הליברלית לדת כ

 "תנאי המשחק"היא לבחור באפשרות של קבלה סבילה של המציאות ושל " התנגשות

מחופש הדת שמציעה השיטה הליברלית  תכך ניתן ליהנו. הליברלי מתוך שיקול פרגמטי

במין מצב תודעתי של השהיה במקומות , ילליברליות במקב-ולשמר את עמדות דתיות אנטי

  . ובסיטואציות פוליטיות בהן מתרחשת סתירה בין כללי המשחק המדיניים לעמדה הדתית

  

מודל אחר של שהיה בשני העולמות במקביל יעסוק דווקא בניסיון ליצור הרמוניה והתאמה 

קשת לשמר את בתפיסה המב" לאחוז בחבל בשני קצותיו"בסוג של פתרון שיאפשר , ביניהם

, תוקפה של האמת הדתית ואת הרלוונטיות שלה במקביל להפנמתם של מושגי האינדיבידואל

   .השוויון והחירות של העולם הליברלי

  

קיום , דחיה מוחלטת של אחד העולמות –מבין דרכי הפעולה האפשריות שסקרנו זה עתה 

פותם של שני עולמות מקביל בשניהם מתוך כורח ואילוץ או קיום מקביל מתוך קבלת תק

נראה כי השלישית היא המורכבת ומעניינת ביותר משום שאינה מבקשת לבטל את  -התוכן 

למרות המתח , אלא למצוא דרך לקיים את שניהם במקביל, אחד מעולמות התוכן

איזו מלאכת פרשנות ? כיצד ניתן לפשר ולגשר בפערים המהותיים אותם סקרנו  31.והסתירות

מהם המחירים שגובה ניסיון ? לחיות לאורן של שתי שיטות שונות אלה נדרשת ממי שרוצה

, ון לוק'על שאלות אלה אנסה לענות בדפים הבאים באמצעות ניתוח הגותו של ג? השילוב

  .שילוב הדוק בין דת וליברליזם, כפי שראינו, שעבודתו מייצגת

  

   

                                                            
  
: שגיא: ראו". אתוס הסתירה"שגיא מתאר אדם זה כאדם  החי חיים של קונפליקט מתמשך לאורו של  31

  .186' עמ, יהדות
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  אדם דתי בעולם ליברלי –ון לוק 'ג

  

כיצד יתכן שבני אדם . האינטלקטואלים לשתי שאלות ענקיותהתייחס לוק בחייו , ככלל"

עשרה -בן המאה השבע, ון לוק'ג 32".?כיצד ראוי להם לנסות לחיות? יכולים לדעת דבר כלשהו

: אכן ידוע בעיקר בהגותו האפיסטמולוגית והפוליטית ובחיבוריו המפורסמים, )1632-1704(

כתיבתו אינה מתמצה , ואולם. 'האדם המסה על שכל'ו 'המסכת השניה על הממשל המדיני'

, קיימים מוטיבים חשובים נוספים, כשהיא נבחנת במלואה, בהגותו. בתחומים אלה בלבד

אחד מחיבוריו החשובים וידועים ביותר של לוק , ואכן. חינוך ודת, אתיקה, ביניהם כלכלה

, דת והמדינהבו הוא דן בסוגית מערכת היחסים הראויה בין ה' האיגרת על הסובלנות'הוא 

וחיבורי ההמשך , חיבור זה. בין שתי המערכות, לדעתו, ומשרטט את קווי ההפרדה הרצויים

משמשים גם כיום כאחד מהנדבכים החשובים , האיגרת השניה והשלישית על הסובלנות, שלו

  . של הדיון הליברלי אודות הדת

  

ודל למערכת יחסים של השואפת לבחון מ, הבחירה בלוק כמושא המחקר של עבודה זו, ואולם

, אינה מתבססת רק על עבודתו באיגרות אלה, קיום במקביל בין הדת לשיטה הליברלית

סקירה קפדנית של כתיבתו הענפה מגלה כי נושא . חשובות ומפורסמות ככול שיהיו, מרכזיות

הבאה , וכי קיימת בה נוכחות משמעותית של פרספקטיבה דתית, הדת עובר בה כחוט השני

האינטימית של חלק גדול מבהירות ואמינות טיעוניו  תהתלו: "מכנה דאןיטוי במה שלידי ב

  33".של לוק בסדרה של מחויבויות תיאולוגיות

                                                            
  
32 J. Dunn, Locke, Oxford University Press, Oxford New York, 1984, p, V.   ) להלןDunn: Locke .(

 N. Wolterstorff, "Locke's Philosophy of Religion", in: V. Chappell (ed.), The Cambridge: ראו גם

Companion to Locke, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 172-198. ) להלןLocke's 

Philosophy :Wolterstorff.(  

33 J. Dunn, The Political Thought of John Locke, Cambridge University Press, Cambridge, 1969, p. 

 S.C. Pearson, "The Religion : ראו גם את דיוניו של פירסון בנושא, כמו כן).  Dunn: Politicalלהלן ( .151

of John Locke and the Character of His Thought", The Journal of Religion, Vol. 58, No. 3, (1978) 

pp. 244-262, p. 247.  ) להלן.(Pearson: Religion הטוען כי , ניתן למצוא התייחסות לנושא זה גם אצל פרקר
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בשל כך אין לראות . מחויב לעולם הדתי, אחד מההוגים המכוננים של ההגות הליברלית, לוק

ואת יחסיה , רליתבו רק הוגה פוליטי המנסה להסדיר את דרכי פעולתה של הפוליטיקה הליב

אלא כאדם השואף לשמר את הדת ואת הרלוונטיות של טענותיה אודות האמת , עם הדת

עבודה זו תעסוק בניסיונו של לוק , כפי שציינו. שהוא עצמו אחד מיוצריה, במציאות החדשה

אף שמיעט להתייחס בצורה גלויה -על, להתמודד עם אתגר השייכות הכפולה ותטען כי לוק

היה מודע , יות ואתגרים אותן מנינו לעיל בשאלת היחסים בין הדת לליברליזםוישירה לבע

תוך יצירתם של מונחים והבחנות שהם עדין , ואף הציע להן פתרון נועז, לשאלות אלה

  . גם בהקשר היהודי, שלוש מאות שנה ויותר לאחר שכתב את דבריו, מעניינים ורלוונטיים

  

בין עולמה של ההגות הליברלית לבין עמדותיה של הדת סקירתנו את מאמציו של לוק לפשר 

לא רק להעמיק את הבנתנו , אם כן, בנוגע לאמת ולנוכחותה בזירה הציבורית יאפשרו לנו

אלא גם לנו לדון בטיבם של פתרונותיו ולבחון את הרלוונטיות שלהם לסוגיה ותיקה , בהגותו

  .במדינת ישראל ובעולם, על חייהם של רבים, גם היום, המשפיעה, ומורכבת זו

  
  

  :מבנה הפרקים

  

  תפיסת הדת של לוק -פרק ראשון 

, בפרק הראשון נבחן את תפיסת הדת של לוק כפי שהיא עולה ממגוון התייחסויותיו לנושא

מתוך כך . מהם היא מורכבת" חומרים"ונבדוק כיצד מבין לוק מה תפקידה של הדת ומהם ה

  .לשיטה הליברלית) כפי שלוק מבין אותה(הדת נשרטט את מישורי המגע והקושי שבין 

  

  

 
                                                                                                                                                               

מאחר שספרי המקרא היוו עבור לוק מקור , "של לוק" האנרגיה האינטלקטואלית"המקרא היווה חלק נכבד מ

ומשום שספר בראשית מהווה את הבסיס לדיון הפוליטי של , במיוחד בכל הקשור להגותו הפוליטית, לידע

פרקר מציין כי גישה זו נכונה גם . ואף את הבסיס לתפיסתו הליברלית של לוק, ראשונה על הממשלהמסכת ה

 K.I. Parker, The Biblical Politics of John Locke, Wilfrid Laurier University: ראו. לגבי הובס ושפינוזה

Press, Waterloo, 2004. ) להלןParker: Biblical Politics .(  
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  ציבוריות דתית –פרק השני 

כלומר את שאלת נוכחות ומקומה , בפרק זה נבחן כיצד מבין לוק את שאלת הדת והציבוריות

מדיני והן -הן מהבחינה של הנוכחות הדתית בעולם הציבורי, של הדת בספרה הציבורית

נבדוק כיצד סבור לוק . יים כמו קהילותדת-מבחינת מהותם של המבנים החברתיים

  .שציבוריות זו צריכה להיות מאורגנת ומה טיב יחסיה עם המדינה הליברלית והניטרלית

  

  פוליטיקה דתית חדשה –פרק שלישי 

בפרק זה נבחן את המשמעויות שיש לתפיסת הציבוריות הדתית של לוק על אופייה 

לך ההפרטה שההגות והמציאות הליברלית מה, כפי שתיארנו. והתנהלותה של החברה הדתית

מובילות לשלילת כלי האכיפה של הדת ולשינוי משמעותי בדרך בה מובנת , כפו על הדת

בפרק נבחן עד כמה מודע לוק לשינויים אלה וכיצד הוא מיישם . ההתנהלות הפוליטית שלה

  .אותם בתפיסת הדת ובתפיסת הציבוריות הדתית שלו

  

  ן ואפילוג יהודידיו, סיכום –פרק רביעי 

בפרק זה נסכם את ממצאינו אודות תפיסת הדת של לוק ונבחן איזו תפקיד ממלאת תפיסה זו 

בניסיונו של לוק להסדיר את פעילותה של המדינה הליברלית ואת מערכת היחסים שלה עם 

נבחן את פתרונו של לוק למתחים ולאתגרים הנוצרים במפגש בין השיטה הליברלית . הדת

ומתוך כך נכיר ביתרונות ובחסרונות , תית לאורם של פתרונות אפשריים נוספיםלשיטה הד

  .כמו כן נבחן את רעיונותיו של לוק בהקשר של ההגות והמציאות היהודית. של עבודתו
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  תפיסת הדת של לוק

  

  מבוא

  

בבואנו לבחון את עמדתו של לוק לגבי מערכת היחסים הרצויה בין דת וליברליזם עלינו להבין 

אילו אלמנטים תפס בו ? מה כלל לוק בתחום זה. תחילה כיצד הבין מהי דת ומה תפקידה

כדי לענות על שאלות אלה נסקור בקצרה את מקומה ? כמרכזיים וחיוניים ולכן מחויבי שימור

לשלושה רבדים , שרירותית מעט, לשם כך נוכל להיעזר בחלוקה. לוק של הדת בעולמו של

' חיים'ב. תפיסת העולם והכתיבה, החיים: שונים בהם עשויה הסוגיה הדתית לבוא לידי ביטוי

הכוונה היא לבחינת ' תפיסת העולם'ב; הכוונה היא למקומה של הדת בביוגרפיה של לוק

; על רקע הרעיונות האופייניים לתקופתו, ולהתמות המרכזיות של יצירתו ופעילותו כמכל

  . בין אם נכתבו באופן ישיר או עקיף –הכוונה היא להתייחסויותיו הכתובות הדת ' כתיבה'ב

  

ידוע כי לא ניתן להפריד בצורה חדה וברורה בין אישיותו וקורות חייו של הוגה לבין חשיבתו 

המוטיבים הללו תסייע בידינו  בין שלושת, המלאכותית מעט, ההפרדה, ואולם 34.וכתיבתו

לשרטט כמה קווי יסוד באמצעותם נוכל להבין את סוגית יחסו של לוק לדת ולמקומה בסדר 

ההפרדה בין שלושת המישורים תאפשר לנו להבחין בתמונה , זאת ועוד. הפוליטי המתהווה

ובמספר לא מבוטל של סתירות ומתחים , המורכבת הנוצרת ממערכת היחסים ביניהם

את כתיבתו ואת , את חייו של לוק, אם כן, נסקור כעת  35.קיימים במגעים ביניהםהמת

  .כדי ליצור את מסגרת הדיון על עמדתו כלפי הדת, הרעיונות הכלליים העולים ממנה
                                                            

  
  .Parker: Biblical Politicsראו גם את .  Harris: Mind of Locke:  ראו למשל 34

, דאן כותב כי קיים פער משמעותי בין אורח חייו של לוק לתפיסותיו אודות הדת כפי שבאו לידי ביטוי בכתביו 35

האריס מתאר את כתיבתו . 2' עמ,  Dunn: Locke:ראו. 1632וכי אלה היו מזעזעים כל פוריטן שחי בשנת 

אך משקפים את תפיסת , פוליטית של לוק כרווית שיקולים דתיים שאינם באים לידי ביטוי בכתיבתו הגלויהה

 :I. Harris, "The Politics of Christianity", in G.A.J. Roger (ed.), Locke's Philosophy: ראו. עולמו

Content and Context, Clarendon Press, Oxford, 1994, pp. 197-.215.  



26 

  חייו של לוק

  

סקירת הביוגרפיה של לוק תגלה כי חלקים נרחבים ממנה מונעים או מושפעים מהמוטיב 

 - או זרם האמונה אליה השתייכה משפחתו , אודות הכנסיה אף כי המחקר חלוק. הדתי

ומילטון מתארים את  דאן, וולהאוס כותב כי סביר להניח שלוק גדל במשפחה קלוויניסטית

ואף , ועד למותו היה לוק חבר בכנסיה האנגליקנית 1662משנת  -לוק ומשפחתו כפוריטנים 

  36.קיבל את הסקרמנטים מכומר של כנסיה זו על ערש דווי

  

ההיבט הדתי בביוגרפיה של לוק הצעיר אינו מתמצה רק בשאלת השתייכותו לכנסיה , ואולם

  :אלא מתפרש על פני תחומים נוספים, זו או אחרת

שנמשכה כמעט עד , אך קלטתי את מקומי בעולם וכבר מצאתי את עצמי בסּופה"

עכשיו ולכן איני יכול אלא לעודד את התקרבותה של רגיעה בשמחה גדולה 

הן בחובה והן באסירות תודה להיות זהיר , וסברה זו מחייבת אותי; ובסיפוק

ידי הכוונת דעתם של הבריות לציות - ובמה שיש בי לטפח את המשכה על, בברכה זו

לאותה ממשלה שהביאה עימה את אותו שקט ורגיעה שטיפשותנו המסחררת 

ות ישוכנעו להיות והייתי רוצה שהברי. הוציאה מטווח ידן של תחבולתנו ותקוותנו

כדי שלא יסכנו שוב את הברכה , אדיבים לדת ולמדינה שלהם וגם לעצמם

שהם בעצמם מודים שהיא , המשמעותית של שלום ורגיעה במחלוקת קנאית מידי

  37".כלל או כמעט לא משמעותית

                                                            
  
 R.S. Woolhouse, Locke A Biography, Cambridge University:וגם Dunn: Locke, 1994, p. 5 :ראו 36

Press, New York, 2007. ) להלןWoolhouse: Biography .(ראו גם:Pearson: Religion   וגם :J.R. Milton, 

"Locke's Life and Times" in: V. Chappell (ed.), The Cambridge Companion to Locke, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1994, pp. 5-25.  )להלןMilton: Locke's Life  .(וגם:J. Marshall, John 

Locke: resistance, religion, and responsibility, Cambridge University Press, Cambridge 1994. 

  ).Marshall: resistanceלהלן (

, במידה ולא קיים תרגום. יובאו הציטוטים מתרגומים אלה, ה וקיים תרגום לעברית לטקסטים של לוקבמיד  37

 I no sooner":   המקור האנגלי יובא בהערות השוליים. ידי- הציטוטים המופיעים בעבודה זו בעברית תורגמו על
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את השלכותיהן של מלחמות , כמו רבים מבני תקופתו באירופה, חווה לוק, כנער וכאדם בוגר

תלאות אלה השפיעו בוודאי על הדרך בה הבין את תפקידה של הדת ואת מקומה  .הדת

שתתעצב ותתגבש , נחשפת עמדתו, השייך לכתיבתו המוקדמת, בטקסט שלעיל, ואכן. בעולם

. על הצורך להסדיר את יחסיהן של הדת והמדינה בכדי להביא לשקט ולרגיעה, במהלך השנים

מרבדיה המשמעותיים של הביוגרפיה של לוק לתפיסת בכך נחשף לפנינו קשר עמוק בין אחד 

שתבוא לידי ביטוי במעורבות רבת היקף בדיונים ובמאבקים הדתיים , עולמו בכל הנוגע לדת

מעורבות שבאה לידי ביטוי הן בכתיבה  והן בחברות בקבוצות . שהתחוללו בתקופת חייו

מעורבות זו הציבה את לוק . שונות שפעלו לשנות את פני הפוליטיקה האנגלית ואת יחסה לדת

פוליטיים והוא נאלץ לבלות מספר שנים בגלות -לא אחת בקו החזית של העימותים הדתיים

  .  מחוץ לאנגליה

  

ואולם , לקראת סוף חייו פרש לוק מן העשייה הפוליטית ומן ההמולה של המאבקים הדתיים

יו האחרונים המוקדשים חיבור. עניינו ומעורבותו בשאלות דתיות ובשאלות על הדת לא פחת

 
                                                                                                                                                               
perceived myself in the world but I found myself in a storm, which hath lasted almost hitherto, and 

therefore cannot but entertain the approaches of a calm with the greatest joy and satisfaction; and 

this methinks obliges me, both in duty and gratitude to be chary of such blessing and what lies in 

me to endeavor its continuance, by disposing men's minds to obedience to that government which 

hath brought with it that quiet and settlement which our own giddy folly had put beyond the reach, 

not only of our contrivance, but hopes. And I would men would be persuaded to be so kind to their 

religion, their country and themselves as not to hazard again the substantial blessings of peace and 

settlement in an over-zealous contention about things, which they themselves confess to be little 

and at most are but indifferent." in: P. Abrams (ed.), John Locke: Two Tracts on Government, 

University Press, Cambridge, 1967, pp-119-120.   ) 2ומאמר על ממשל  1להלן מאמר על ממשל 

  ). בהתאמה

מבחינה היסטורית היתה זו אנגליה של : "קלי מתאר את השפעתן של מלחמות הדת שלוק מתאר בטקסט זה כך

שאירופה החלה , רק לאחר מלחמת אזרחים עקובה מדם ששורשיה היו דתיים ,וגם אז, עשרה-המאה השבע

סובלנות דתית בשל המחלוקת האזרחית שהשניה הובילה - להכיר בכך שסובלנות דתית עדיפה לכולם על פני אי

  .19' עמ,  Kelly: Liberalism:ראו". אליה בוודאות
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 38.לא פסק מלעניין אותו, שהעסיקו מגיל צעיר ביותר, לשאלות אלה מעידים כי נושא זה

את המקום הניכר שתופסת הדת בסיפור , אם כן, סקירת הביוגרפיה של לוק חושפת בפנינו

י נבחן כעת כיצד מרכזיות זו של המוטיב הדתי באה לידי ביטו. למן ילדותו ועד למותו, חייו

  .בהנחות היסוד שעיצבו את עמדותיו

  

  תפיסת עולמו של לוק

  

נעסוק בשאלה עד כמה , בבואנו לדון בסוגית מקומה של הדת בתפיסת עולמו של לוק

תמות ושאלות מרכזיות , מוטמעים הנושאים הדתיים בתפיסת העולם המשתקפת במגמות

ומה המרכזי של הדת נראה כי המחקר אודות לוק תמים דעות לגבי מק. המצויות בכתביו

נובו הטוען כי , למשל, כך. והדת הנוצרית בפרט בהשקפת עולמם של לוק ובני תקופתו, בכלל

  :באמרו כי בתקופתו של לוק, יש להבין כתיבתו של לוק כפילוסוף נוצרי

הדת היא . זה נכון לגבי רוב מה שכתב. חדרה דת לכל היבט של החיים האנושיים"

אך נוכחת גם במרבית כתביו האחרים אם הם , דותיוהתמה המרכזית בחלק מעבו

  39".נקראים בהקשר הראוי

                                                            
  
כבר בשלב , בחר לוק, החל מגיל צעיר, יוגרפיה שלומעניין לציין כי למרות מקומה הגלוי והחשוב של הדת בב 38

קינג . להימנע מלקחת חלק בממסד הדתי הרשמי וסרב להצעה לכהן בתפקיד רשמי בכנסיה, מוקדם של חייו

 ,for should I put myself into orders, and..": בכנסיה באירלנד 1666מתאר הצעת עבודה שקיבל לוק בשנת 

by the meanness of my abilities, grow unworthy such expectations (for you do not think that 

divines are now made, as formerly, by inspiration and on sudden, nor learning caused by the laying 

on of hands), I unavoidably lose all my former study, and put myself into a calling that will not 

leave me. Were it a profession from whence there were any return – and that, amongst all the 

occurrences of life, may be very convenient – you would find me with as great forwardness to 

embrace your proposals". in: Lord King, The Life of John Locke – with extracts from His Journals 

and Common-Places Books, Burt Franklin, New York, 1972, pp. 28-29.   

39 V. Nuovo (ed.), John Locke: Writings on Religion, Clarendon Press, Oxford, 2002, p. xv. ) להלן

Nuovo: Writings .(ראו גם :V. Nuovo, "Aspects of Stoicism in Locke's Philosophy", in S. Hutton and 
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טענה דומה מציג וולטסדורף המתאר את הנוכחות העמוקה של מוטיבים דתיים בהגותו 

  :הכללית של לוק

; היבט מפתיע בהגותו של לוק הוא ששיקולים דתיים מופיעים בכל מרכיבי הגותו"

זה מלאכותי . ויה להיקרא פילוסופיה נוצריתרא, בכללותה, הפילוסופיה של לוק

זה מטעה , גרוע מכך. להפריד חלק מהגותו לכנות אותה פילוסופית הדת שלו

  40".לעשות כך

  

אם נבחן את שאלת הופעתם של מוטיבים דתיים בהגותו הכללית של לוק לאורן של 

חוקרים רבים בדומה ל, משמעיות של נובו וולטסדורף נגלה כי חוקרים אלה-קביעותיהם החד

. טוענים כי יש לראות את תפיסת עולמו של לוק כצומחת מעולם המחשבה הנוצרי, נוספים

 John Locke, Toleration and Earlyבספר . דתית זו אינה ייחודית רק ללוק-מחויבות רעיונית

Enlightenment Culture – Religious Intolerance and Arguments for Religious Toleration in Early 

Modern and 'Early Enlightenment' Europe  מתאר מרשל באריכות ובפירוט את התמות

ומראה כי הנושאים שהעסיקו את , המרכזיות שהעסיקו את הוגי תקופת ההשכלה המוקדמת

היוו באותה תקופה שאלות , לוק ובאו לידי ביטוי בחיבוריו השונים לאורך כל שנות כתיבתו

   41.צרפת והולנד, וגים רבים באנגליהמפתח שהעסיקו ה

 
                                                                                                                                                               
P. Schuurman (eds.), Studies on Locke: Sources, Contemporaries and Legacy, Springer, Dordrecht, 

2008, pp. 19-20.  ראו גם ב- Pearson: Religion .  

40 Locke's Philosophy :Wolterstorff ,ראו גם. 174' עמ :M.P. Zuckert, Launching Liberalism – On 

Lockean Political Philosophy, University Press of Kansas, Lawrence, 2002, p. 14. ) להלןZuckert: 

Launching.(  

41 J. Marshall, John Locke, Toleration and Early Enlightenment Culture – Religious Intolerance 

and Arguments for Religious Toleration in Early Modern and 'Early Enlightenment' Europe, 

Cambridge University Press, New York, 2006. ) להלןMarshall: Toleration .(ולוק ביניהם, הוגים אלה ,

המבוססת על תכתובת קבוצה של אינטלקטואלים שפיתחו רשת " רפובליקת המחברים"היוו חלק ממה שכונה 

לתיאור מפורט יותר של . באמצעותם טיפחו את רעיונות ההשכלה והאוניברסאליזם, ענפה וכמה כתבי עת

הגותית של לוק בשנות חייו -לתיאור נוסף של סביבתו החברתית. 501-535' עמ, שם: ראו" רפובליקת המחברים"

 L. Simonutti, "Circles of Virtuosi and Charity under Different Opinions": The: האחרונות ראו גם



30 

חוסר יכולתו של האדם לדעת , קתולית-המחלוקת הפרוטסטנטית, מחויבות דתית עמוקה

כל אלה מופיעים בכתביהם של   -הצורך בסובלנות דתית ועוד , בוודאות את האמת הדתית

חויבותה תפיסת עולמו של לוק ומ. בקשר ישיר, כאמור, איתם עמד, קודמיו ושל בני תקופתו

את התבססותה על : את רוחה של התקופה, אם כן, למחשבה הנוצרית ולעולם ערכיה משקפת

  . ואת עיסוקה האינטנסיבי בשאלות דתיות ובשאלות אודות הדת, הנחות יסוד דתיות

  
  

  כתיבתו של לוק

  

היא העובדה שלוק , אחת העובדות המעניינות העולות מסקירת היסטורית הכתיבה של לוק

מאחר והחל לפרסם את כתביו בפומבי ובגלוי רק כאשר היה , נתפרסם בגיל מאוחר יחסית

אף שקריירת הכתיבה הפומבית של לוק החלה בשלב -על, ואולם. בשנות החמישים לחייו

בין כתביו השונים נוכל למצוא : תב פעיל ופורה מגיל צעירלוק היה כו, מאוחר למדי של חייו

תכתובת ענפה אותה ניהל עם ; כמה וכמה יומנים אותם כתב במקביל במהלך שנות חייו

כתיבה , כתבים שכתב בגיל מוקדם ולא פרסם –הגותית - וכתיבה פילוסופית; אישים רבים

   42.גלויה שפרסם תחת שמו וכתיבה אנונימית שפרסם בעילום שם

 
                                                                                                                                                               
Crucible of Locke's Last Writings, in: S. Hutton and P. Schuurman (eds.), Studies on Locke: 

Sources, Contemporaries and Legacy, Springer, Dordrecht, 2008, pp. 159-175.  

נאסף בספר בעל שמונה כרכים בו , חל משנות נעוריוה, חלק גדול מהתכתובת שניהל של לוק במהלך חייו 42

 E.S. De Beer (ed.), The Correspondence of John: ראו. מצויים אלפי מכתבים שמתוכם כתב לוק כאלף

Locke, Clarendon Press, Oxford, 1976.  תכתובת זו כללה כתיבה אישית לצידה של כתיבה אינטלקטואלית

האיגרת על הסובלנות ראתה אור . השינוי שחל בצורת החשיבה אירופאית ביר מציגה כאחת מסימני-שדה

לוק סרב במשך שנים רבות להודות , בלטינית תחילה ותרגום לאנגלית לאחר מכן 1689בעילום שם בשנת 

לפרטים , רק לאחר מותו הוצאה האיגרת לאור עם אזכור מפורש לשמו של הכותב. בכתיבתה של האיגרת

הוצאת ספרים , )ברונובסקי' תרגם י(, איגרות על הסובלנות, לוק' ג: לאיגרת הראשונה ב נוספים ראו בהקדמה

להלן האיגרת על הסובלנות והאיגרת . (24' עמ, א"תשס, ירושלים, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"ע

 The Reasonableness of Christianity as Delivered in The Scriptures). השניה על הסובלנות בהתאמה

  .1689גם שתי המסכתות על הממשל המדיני פורסמו בעילום שם בשנת . 1695פורסמה בעילום שם בשנת 
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על נגזרותיו , בכל אחת מסוגות כתיבה אלה אנו מוצאים התייחסות של לוק לנושא הדת

מפורש , עיסוק ישיר: נוכל לסמן שלושה אופנים בהם מתרחשת הנוכחות הדתית. המרובות

עיסוק בשאלות ; בחבורים שעניינם המרכזי הוא שאלות דתיות, ומוצהר בשאלות דתיות

כתיבה שאינה עוסקת באופן ישיר וגלוי ; אינו דתי דווקא דתיות בחיבורים שעניינים הראשי

  . בנושאים דתיים אך מתבססת על הנחות יסוד דתיות

  

 The Reasonableness of Christianity, as Delivered inכמו , עבודות דתיות גרידא, כך נוכל למצוא

the Scriptures ספרו ' םמסה על שכל האד'כמו למשל ב, במקביל לכתיבה דתית עקיפה

בו מתקיים דיון אודות המתח שבין תבונה והתגלות כמקור , האפיסטמולוגי הגדול של לוק

המסכת הראשונה על 'למשל ב, ובמקביל לכתיבה דתית מוטעמת אותה ניתן למצוא, לידיעה

בה עוסק לוק ארוכות בפרשנות קפדנית של כתבי הקודש על מנת לבסס את ' הממשל המדיני

  43.טענתו הפוליטית

  

רבות בהן נוכחת הדת מעיד על חשיבותו ומרכזיותו של הנושא עבור " זירות כתיבה"קיומן של 

התייחסות מפורשת וממוקדת בדת כנושא , חשוב ומעניין לציין כי למרות זאת, ואולם. לוק

ובשאר המקרים נמצא , לרוב תיאולוגים באופיים, מרכזי מוצהר נוכל בחיבורים ספורים בלבד

טיעוניו ועמדותיו של לוק בנושאי  -אלות ובתמות הדתיות אינם קוהרנטיים כי הדיונים בש

ולעיתים קרובות אינם מתיישבים זה , הדת מוצגים לעיתים בצורה לא מאורגנת או מסודרת

במקרים רבים תשובותיו לשאלות בהן הוא עוסק אינן ברורות ומותירות חלק מהדיון . עם זה

                                                            
  
43  Zuckert: Launching ,ון בידל 'ג. 141' עמ)Biddle ( כבר קרוב למאה ידוע שהמאורע שהוביל את "מציין כי

אודות  1670-1היה שיחה עם חמישה או שישה מחבריו בחורף של " המסה על השכל האנושי"לוק לכתיבת 

 C.J. Biddle, "Locke's Criticism of Innate Principles and: ראו". העקרונות של המוסר והדת הנגלית"

Toland's Deism" in Ashcraft Richard (ed.), John Locke – Critical Assessments, Routledge, 

London, 1991, pp. 151-163.    בידל מציין כי בהתמקדותו של לוק בשאלת ההבנה האנושית לא התחמק לוק

' עמ, שם, אלא שאף ליצור את התנאים המיטיביים לדיון זה, מהשאלה הראשונית אודות הדת הנגלית והמוסר

151.  
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אך מיעט לעשות זאת בכתיבה גלויה , לעסוק בדתאם כן , לוק הרבה 44.הדתי לא פתור

  . וממוקדת

  
  
  

  הגות וכתיבה, חיים: לוק והדת

  

, ראינו כי למרות שלוק נחשב כהוגה שעיקר מעייניו היו מופנים לאפיסטמולוגיה ולפוליטיקה

בהיות , כאמור, מרכזיות זו באה לידי ביטוי. מהווה הדת ציר מרכזי בהבנת עבודתו כמכלול

ברבים , באופנים שונים, הדת חלק מהתשתית המחשבתית עליה מתבססת הגותו ובנוכחותה

וחשיבותו הגדולה , שמעותית של הטיעון הדתי בהגותו ובכתיבתו של לוקנוכחותו המ. מכתביו

מדוע ? בחייו ובעולמו מעלות את השאלה מדוע לא הקדיש לוק מקום נרחב וגלוי יותר לנושא

  ? כמובלע בדיון אחר, ברוב המקרים, מופיע המוטיב הדתי

  

 45.דועה ומעניינתמיעוטה היחסי של כתיבה גלויה ומפורשת של לוק על הדת היא עובדה י

תפיסת עולמו , שתיקה זו מתעצמת לנוכח הפערים שמוצאים חלק מהחוקרים בין אורח חייו

? האם קשורים הדברים זה בזה. של לוק בכל הקשור לנושא הדתי) או אי כתיבתו(וכתיבתו 

משום , הצגתו של לוק כהוגה הכותב מתוך זהירות רבה? האם יתכן כי לוק שותק במכוון

                                                            
  
 The Reasonableness of Christianity As Delivered in theבידל לספרו של לוק -בהקדמה שכתב היגינס 44

Scriptures  ראו  .הוא כותב כי נמנע כמעט תמיד מלפרסם את כתביו הדתיים או שפרסמם בעילום שם:J.C. 

Biddle (ed.), The Reasonableness of Christianity as Delivered in the Scriptures, Clarendon Press, 

Oxford, 1999, p. xv.  ) להלןHiggins-Biddle: Reasonableness .( ראו גם :Parker: Biblical Politics ,עמ '

.37  

, על שתיקה זו כותב מילטון כי בבואנו לקרוא בלוק עלינו לייחס חשיבות רבה לא רק למה שנכתב בטקסט 45

ומציין כי בולטת במיוחד העובדה שלוק אינו מתייחס לדת , אלא גם למה שיכול היה להיות כתוב בו ולא נכתב

 J.R. Milton (ed.), Locke's Moral, Political and:ראו". המסכת השנייה על הממשל המדיני"בחיבורו הנודע 

Legal Philosophy, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, England, 1999, p. xiii. ) להלןMilton: 

Locke's Moral.(  
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, היא מוטיב בולט בניתוח של שטראוס, בכוחו שלו ובהשפעתה של כתיבתו שהוא מכיר

  :המתאר את לוק כהוגה זהיר

אנשים רבים הקשיבו לו והיתה לו השפעה רבה במיוחד על אנשים בעלי מהלכים "

 46".אבל ממהותה של זהירות לדעת מתי יש לדבר ומתי יש לשתוק.. 

  

נותן בהן סימנים ומסביר את קיומן בהציגו , שטראוס דן בהרחבה בסוגי השתיקות של לוק

את לוק כהוגה הכותב בהתאמה למידת החשיפה שהוא סבור שהוא רשאי או יכול להסתכן 

  :בה

אם כנות לא מתאימה , שלפי לוק דיבור זהיר הוא לגיטימי, אם כן, אנו רואים"

עלולה לפגוע בעבודה נעלה או לחשוף לרדיפה את העושה אותה או לפגוע בשלום 

זהירות לגיטימית זו מתאימה בהחלט להליכה עם העדר בכול הקשור ; הציבור

משמעית או בהצגת הדברים כך שלא יובנו -להצהרות גלויות או לשימוש בשפה דו

  47".בקלות

  

במיוחד בכל הקשור לכתיבתו , או אזוטרית, האם לוק הוא אכן פילוסוף הכותב כתיבה זהירה

לטענה זו אם נבין לא רק את מקומה של הדת בחייו  יתכן כי ניתן למצוא חיזוק? הדתית

פירסון מתאר זאת . אלא גם את מקומו של לוק ואת השפעתו על תקופתו, ובכתיבתו של לוק

  :כך

                                                            
  
46 L. Strauss, Natural Right and History, The University of Chicago Press, Chicago & London, 

1965, p. 165.  ) להלןNatural:Strauss.(  

מקומות בהם אינו מצטט או אינו : שטראוס מתאר כמה סוגים של שתיקות של לוק. 207-209' עמ, שם 47

מקומות בהם הוא מצניע את ; אותם הוא למעשה סותר, )כמו הוקר(מתייחס להוגים הנחשבים כקונצנזוס 

; הוא שותק בשל קשיים תיאולוגייםמקומות בהם ; תמיכתו בטיעונים שנויים במחלוקת של הוגים כמו הובס

לקריאה נוספת על סוגית . מקומות בהם הוא שותק משום שהוא מודע לסכנה בדברים שהוא עוסק בהם ועוד

-8' עמ, Grant: Locke's Liberalism: ראו , חוסר הבהירות בכתביו של לוק ועל הדרכים השונות להבין אותה

10.  
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והליברליזם  םעבודותיו של לוק שפורסמו סיפקו את הבסיס לאמפיריציז"

ידי -על, אך גם ביססו את מקומה של הדת בעולם תרבותי חדש זה, הבריטי

הבחנה האינטלקטואלית בין תחום ההתגלות ותחום התבונה וההבחנה המוסדית ה

  48".בין הכנסיה למדינה

  

כי לוק לא רק הושפע באופן עמוק מהדת אלא גם השפיע עליה ומילא תפקיד חשוב , הבחנה זו

עולה גם מניתוחו של יאנג את  , בעיצובה ובשילובה בסדר החיים החדש שהחל להיווצר בזמנו

  :עשרה-דתית של המאה השמונהההגות ה

אנגלית של -ון לוק היא מרכזית בכל חקירה של המחשבה הדתית'דמותו של ג"

ברובו של הדיון על הדת , באופן ישיר או עקיף, משום שהוא שלט, תקופה זו

  49".1780עד לערך  1690בתקופה שבין 

  

במקביל  ,יתכן כי הידיעה שהוא נוטל חלק מרכזי בעיצוב מהלך התפתחותה של הדת

הן שהשפיעו על , פוליטיות-להיכרותו עם הסכנות הטמונות במעורבות יתר במחלוקות דתיות

מרבית החוקרים אמנם . לוק לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור להתבטאויותיו בנושא הדתי

אך רבים מהם , אינם תומכים בתיאורית האזוטריזם של שטראוס אודות כתיבתו של לוק

וכי לא פעם  -כתיבה , הגות, חיים –ים וסתירות בין שלושת המישורים מציינים קיימים פער

נמצא דיסהרמוניה לא רק בין אורחות חייו של לוק לכתיבתו אלא גם בין כתביו השונים 

  . העוסקים בשאלות דתיות

  

נוכחותו המרכזית של נושא זה , יהיו הסיבות לטיפולו המורכב של לוק בנושא הדת אשר יהיו

המזהה את לוק לא רק , ה לכל הבוחן את עבודתו של לוק בפרספקטיבה הרחבהבעולמו גלוי

בפרקים . כאפיסטמולוג או הוגה פוליטי אלא גם כאדם שראה את עצמו כשייך לעולם הדתי

                                                            
  
48 Pearson: Religion  ,244' עמ.  

49 B.W. Young, Religion and enlightenment in eighteenth-century England: theological debate 

from Locke to burke, Clarendon Press, Oxford, 1998, p. 1.  
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, כפי שראינו, הטמונות, התייחסויותיו של לוק לנושא הדת" חילוץ"הבאים נציע מתודה ל

  . פיסת הדת המצטיירת מהןונדון בת, במגוון רחב של סוגות כתיבה

  

   



36 

  המתודה - בכתביו של לוק ' דת'משמעויות ונוכחויות שונות של 

  

בהתאם , אנו מגלים, בבואנו לסקור את כתיבתו של לוק כדי לבחון כיצד הבין מהי דת

נמצא דיונים השונים זה מזה ' עיסוק בדת'שתחת הקטגוריה של , לממצאינו מהפרק הקודם

מופיע בשלל הקשרים ' דת'וכי המונח , במתודה שלהם ובתכנים בהם הם עוסקים, באופיים

החוויה הדתית "בספרו . מהם מציג תובנה אחרת לגבי הדת כאשר כל אחד, בדיוניו של לוק

  : יימס על ריבוי שכזה כי'כותב ג" לסוגיה

היא לבדה , כה רב והן כה שונות זו מזו] של ההגדרות[עצם העובדה שמספרן ".. 

אפשר לה שתסמן איזו מהות בודדה או עקרון -אי" דת"דיה להעיד כי מלת 

  50".יחיד

  

נכונות גם לגבי עיסוקנו ' דת'ות המגוון הגדול שמסמלת המילה יימס אוד'תובנותיו של ג

תחת כותרת נרחבת זו מצויות כמה הגדרות שונות ונבדלות . בשאלה מהי תפיסת הדת של לוק

בפרק זה ננסה לשרטט את גבולותיו ותחומיו של העיסוק בדת של . שחשוב להבחין ביניהן

עו לנו בניסיוננו להבין כיצד הסביר לוק את להבין מה כלול בו ולהתמקד בהיבטים שיסיי, לוק

' דת'לשם כך נבחן משמעויות שונות של המושג . הדת לאורה של ההגות הפוליטית שלו

  .בכתביו של לוק

  

קיימות כמה דרכים להבחין בין המשמעויות והרבדים השונים של העיסוק בדת של לוק ושל 

טמונה , כעולם של הנחות יסוד, תראינו כי הד. 'דת'השימוש שהוא עושה במילה ובמושג 

לצד נוכחות . במעמקי התודעה הלוקיינית ומתגלמת במקומות רבים כתשתית רעיונית וערכית

ראינו כי ישנם גם חיבורים העוסקים בשאלות דתיות , מופשטת זו של עולם התוכן הדתי

כתבי כיצד יש לפרש את ? במה יש להאמין כדי לזכות בגאולה –קונקרטיות באופן ישיר 

  ? מהי כנסיה? הקודש

  

                                                            
  

. 21' עמ, ט"תשס, ירושלים, הוצאת מוסד ביאליק, מחקר בטבע האדם –החווייה הדתית לסוגיה , יימס'ג' ו50 

  ).ווייההח: יימס'להלן ג(
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נוכל , בין השימוש בדת כתשתית רעיונית לבין עיסוק בשאלות דתיות, על סמך הבחנה זו

' טיעון דתי'ניתן להבחין בין מה שנכנה כ' דיון הדתי'לטעון כי תחת הכותרת הנרחבת של ה

תחומו של הטיעון הדתי יהיה הדיונים בהם נוכח עולם המושגים . 'דיון אודות הדת'לבין ה

 -' ההתגלות וקדושתם של כתבי הקודש וכו, קיומו של האל  -וק והאמונות הדתי של ל

מסה על שכל 'דוגמא לדיון מסוג זה ניתן למצוא למשל ב. בהקשריה הרחבים של משנתו

  . 'האדם

  

את תחומו של , המנכיח הנחות יסוד דתיות בדיוניו הכלליים של לוק, לעומת הטיעון הדתי

תפקידיה , מהותה, תכניה –הדת לכשעצמה  הדיון אודות הדת נגדיר כתחום בו נידונה

נוכל לשרטט קו , העוסק באופן ישיר וגלוי בשאלות דתיות, בתוך תחום זה. ומקומה בעולם

משום , הבחנה זו אינה פשוטה. המבדיל בין הדיון התיאולוגי לבין הדיון אודות הדת

להבחין בכתיבה אך כאשר אנו סוקרים את כתיבתו של לוק ניתן , שהתחומים כרוכים זה בזה

ובכתיבה העוסקת , לה הקדיש לוק כמה חיבורים ייעודיים, העוסקת בתכנים דתיים ונוצריים

לכתיבה זו לא מוקדש חיבור . ומנסה להגדיר את מקומה ותפקידה בעולם, כתופעה, בדת

  .מסוים והיא מפוזרת בחיבורים שונים

  

אצל לוק אנו יכולים ' ת הדתתפיס'כי כאשר אנו רוצים לדון בשאלת , אם כן, נוכל לומר

בהקשר הכללי בו חלקים נרחבים מתורתו נשענים על : לעסוק בשאלה זו בכמה הקשרים

, לענייננו. כתופעה, ובהקשר של הדיון על הדת כמהות; בהקשר התיאולוגי; תפיסות דתיות

נראה כי , שהוא בירור יחסיה של הדת עם התפיסה הליברלית והפתרון של לוק לסוגיה זו

תציג בפנינו בצורה היעילה ביותר , כלומר חקירת מהותה של הדת כתופעה, קירת שאלה זוח

  51.את נקודות המגע בין שתי השיטות

                                                            
  

יימס מסביר את 'ג. יימס השתמש במתודה דומה של צמצום במחקרו הגדול והידוע'להגנתנו נוכל לומר כי ג51 

-הרי ברור שלא יעלה על דעתי כלל כי יש לאל, ידים-מאחר ששטח הדת הוא כה רחב: "בחירתו המתודולוגית כך

השקפה מצומצמת , לצורך הרצאותי אלו, עצמיפי כן אין זה מונע ממני מלקבוע ל- על-ואף... ידי לחקור את כולו

את ההוראה , מבין הוראותיה המרובות של מלה זו, לבור לעצמי, או לשון אחר, על מה שנכלל בהכרח בדת

כי , ולמסור מודעה מראש לפי הכרעה רצונית בלבד, האחת שאליה יש בדעתי להסב את תשומת לבכם במיוחד

  . 22' עמ, החווייה: יימס'ג: ראו". לדבר זה דווקא הריני מתכוון" דת"אימת שאני אומר -כל
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בניסיון לזהות ולנתח את המרכיבים הדתיים התשתיתיים , אם כן, עבודה זו לא תעסוק

לות הידיעה או בשא-עבודה זו לא תתמקד בשאלות האמונה, כמו כן 52.בטיעוניו של לוק

גם דיוניו . שהעסיקו את לוק בהקשר הדתי ומהוות חלק חשוב בהגותו הכללית, המוסר

הנחות היסוד  –סוגיות אלה , עם זאת. התיאולוגיים לא ישמשו כציר המרכזי של הדיון

. מאופק הדיון והם יוצגו וישולבו כאשר יעלה צורך ולא ייעלמ –הדתיות והדיון התיאולוגי 

כלומר בהבנת האופן שבו , כתופעה' דת'בהבנת עמדתו של לוק ל, כןאם , בעבודה זו אתמקד

היכן היא מתרחשת ומה , ממה היא מורכבת, מה היא כוללת -כל דת ', דת'הבין לוק מהי 

כאשר מטרתה של התמקדות זו היא לספק לנו כלים לדיונינו אודות יחסיהן , תפקידה בעולם

  . של הדת וההגות הליברלית

  

  שיטת העבודה - יזציה  ליקוט ללא הרמונ

  

הוגה שהדת תפסה מקום , בבואנו לבחון את ההגדרות שנותן לוק לדת כתופעה נזכיר כי לוק

במקום . לא הקדיש חיבור שיטתי ייחודי לברור שאלת מהותה של הדת, חשוב בחייו ובהגותו

מוצאים אנו , םכמו הדיונים התיאולוגיים שהוא עורך בחיבורים שונים וייעודיי, דיון מוסדר

, היגדיו של לוק בשאלת מהותה של הדת מופיעים בחיבוריו השונים -דיון עקיף ומפוזר 

ומוצגים בהקשרים רבים המטעינים אותם , שלעיתים קיים ביניהם מרווח של עשרות שנים

מתוך מציאות טקסטואלית נתונה זו מתגבשת שיטת העבודה שלנו  53.במשמעויות מגוונות

  .הדת של לוקבכל הקשור לברור מושג 

                                                            
  

 ,J. Waldron, God: ראו. ספרו של וולדרון הוא דוגמה בולטת לעיסוק בהגותו הדתית של לוק מהיבט זה52 

Locke and Equality – Christian Foundations in Locke's Political Thought, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2002.  

לא רק שחשב וכתב על נושאים : "... של הכתיבה הלוקיינית" אקלקטיות"ראו למשל איך מתאר דאן את ה 53

היו .. כמו כן... הוא גם שינה את דעתו באופן משמעותי למדי לאורכה של תקופה זו, אלה לאורך תקופה ארוכה

; בות משמעותית ודיסקרטיותלבטא היבטים מסוימים של עמדותיו בציבור מתוך התחש.. לו סיבות טובות 

 J. Dunn, "The Contemporary Political Significance of John". להציג אותם בפחות מכנות מושלמת

Locke's Conception of Civil Society", in: S. Kaviraj and S. Khilnani (eds.), Civil Society: History 
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השונות הגדולה הקיימת בין התייחסויותיו המגוונות של לוק לשאלת הדת מחייבת אותנו 

ליצור שיטת עבודה שתשקף בצורה נכונה והוגנת את האקלקטיות של הדיון הלוקייני בנושא 

בה יבחנו זה " מיטת סדום"האם ניתן ליצוק את ההיגדים המפוזרים והמגוונים לתוך . זה

לעיתים בהבדל של יותר , טים שנכתבו בהקשרים שונים ובתקופות חיים שונותלצד זה טקס

  ? מכמה עשרות שנים

  

.  מאלץ אותנו לבחור במתודה זו" הדת של לוק"נראה כי הניסיון ליצור תמונה כללית אודות 

וזיהויים של מוטיבים מרכזיים שחוזרים על עצמם , של היגדים" שליפתם"ברור כי איתורם ו

. ובהקשרים שונים אינו יכול לשמש כתחליף לספר על הדת שלוק מעולם לא כתבבמקומות 

בכל הקשור לתפיסת הדת , לאור העובדה כי היגדים אלה הם כל מה שיש בידינו, ואולם

כל עוד אנו , נראה כי זו הדרך היחידה להבין כיצד הבין לוק מהי הדת, כתופעה של לוק

  . ום שאינה קיימתמקפידים לא לחפש או ליצור אחידות במק

  

איסופם של היגדים אודות הדת ממגוון התייחסויותיו של , אם כן, מתודת המחקר שלנו תהיה

וניסיון לסמן ולחלץ מהיגדים אלה מוטיבים מרכזיים ותמות עיקריות מרכזיות , לוק לנושא

לעיתים יבוא הדבר לידי ביטוי בעמדה דומה . שמאפיינים את הדיון הלוקייני אודות הדת

ולעיתים יבוא הדבר לידי ביטוי לאו דווקא בתשובות , החוזרת על עצמה בכתבים השונים

, במידת והדבר יהיה רלוונטי. זהות אלא בעיסוק מתמשך בשאלה מסוימת אודות הדת

אפשר להצביע על תהליך של , למשל, כאשר(נתייחס להיבט הכרונולוגי של הטקסטים השונים 

לעיתים יושוו זה לזה טקסטים שנכתבו בתקופות ונסיבות  אולם, )שינוי בעמדותיו של לוק

  . חיים שונות למדי

  

בטרם נפנה לניתוחם של הטקסטים השונים חשוב להדגיש את אחת מחולשותיה הגדולות של 

". לחלץ"מתודה זו מניחה מראש כי ללוק יש תפיסת דת אותה יש . מתודת המחקר שלנו

ההיגיון הפנימי של ההיגדים השונים מערערת לא הקונטינגנטיות של ההרמוניה או , ואולם

 
                                                                                                                                                               

and Possibilities, Cambridge University Press, Cambridge, 2001. pp. 39-57, p. 42. ) להלןDunn: 

Contemporary.(  
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אלא גם על , רק על אפשרות קיומם של אחדותיות או סיסטמתיות בתפיסת הדת של לוק

מאורגנת ומתמשכת על , כלומר ביטוי של חשיבה מודעת, "תפיסה"אפשרות קיומה של 

  . הנושא

  

יסת דת מובנת בהגותו בשלב זה של העבודה לא נוכל להכריע בשאלת קיומה או העדרה של תפ

אם אכן היתה ללוק (ובהשלכות השונות הנובעות מהתשובות האפשרויות לשאלה זו , של לוק

האם קיים כאן מוטיב אזוטרי כפי ? מדוע לא העלה אותה על הכתב, השקפה מגובשת

שהיה לו , האישי והתיאורטי, אף העניין הרב-על, או שמא יתכן כי לוק? ששטראוס טוען

לא פיתח את הנושא למעבר לרמת רעיונות או אינטואיציות שלא גובשו ליחידה  ,בשאלת הדת

סקירת ההיגדים השונים וחיפוש אחר  –לכן נתמקד בהיבטיה הגלויים של הסוגיה ) ?אחת

, בסופו של תהליך האיסוף והאיגום, יתכן כי מהלך זה יסייע בעדנו. קווי מתאר משותפים

  .  תפיסת דת מגובשתלהכריע בסוגית קיומה או העדרה של 

  

  :54ההיגדים והטקסטים אותם נבחן לקוחים מהחיבורים הבאים

  

  )  1662 -ו 1660( על הממשל  מאמרים ניש -

- Critical Notes upon Stillingfleet's Mischief and Unreasonableness of Separation )1681(  

  )1690 -ו 1689( איגרות על הסובלנות  -

  )1689(הממשל המדיני  המסכת השנייה על -

  ) 1700 – 1690(מסה על שכל האדם  -

- 1695) The Reasonableness of Christianity, as Delivered in the Scriptures(  

הכוללים גם מכתבים או מכתבי תשובה , חיבורים שחלקם לא פורסמו בימיו של לוק -

 John Locke – Writings onר חיבורים אלה כונסו בספ. לשאלות שנשלחו אליו העוסקים בדת

Religion והם נכתבו בתקופות חיים שונות של לוק, של ויקטור נובו .  

                                                            
  

  .Woolhouse: Biography:לפירוט לגבי התמות המרכזיות של חיבורים אלה ונסיבות כתיבתם ראו54 

  



41 

דיון זה . בציטטות ופרגמנטים מהחיבורים השונים שמנינו לעיל, אם כן, בדפים הבאים אדון

יעשה לפי מפתח רעיוני משותף וינסה להציג תמות מרכזיות בדיוניו של לוק על הדת העולות 

חשוב לציין כי המושגים או התמות הללו אינם מצויים . יאה במקורות השוניםמהקר

אלא הם תוצר של ניתוח דבריו וחילוצם של , ככותרות או הגדרות מובנות בכתיבתו של לוק

הנושאים המארגנים . רעיונות או מוטיבים המשרטטים קווי יסוד בגישתו לשאלת מהי דת

צר של ניתוח טקסטואלי ורעיוני לדבריו של לוק תו, אם כן, שיוצגו בפרקים הבאים הם

  .ומטרתם להציג באופן נהיר ומסודר את הדרך בה הבין לוק מהי דת
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  מהותי ואינדיפרנטי -תפיסת הדת של לוק 

  

מניח בבסיסו העדר אחדות ועוסק בשאלת ההבחנה בין ' אינדיפרנטי'ו' מהותי'הדיון במונחים 

או ללוז של תופעה , מה נחשב לחלק הכרחי: ניהםאלמנטים שונים וביצירת היררכיה בי

? מה משמעותה של מיותרות זו? על מה ניתן לוותר בלא פגיעה או שינוי משמעותי? מסוימת

כמו למשל העיסוק (המוכרות גם מהדיון היהודי , לסוגיה זו אפליקציות דתיות מעניינות

הגישות הדתיות בהן הפכה ואולם נראה כי אחת מהשקפות או , )'התורה על רגל אחת'בשאלת 

העמדת  -מהלכה המרכזי של שיטה זו . שאלה זו לשאלה מרכזית היא הנצרות הפרוטסטנטית

פתח את  –עולמה של הדת על מספר מצומצם של עיקרים והפיכתם למפתח להשגת הגאולה 

דיוניו . ועל חשיבותם השונה, הפתח לדיון ממושך אודות טיבם של מרכיביה השונים של הדת

אך , משתלבים בדיון זה, המאפיינים במיוחד את הגותו המוקדמת, לוק בשאלות אלה של

  .חורגים אל מעבר לעולמו של הדיון הנוצרי

  

אלא מפוזרים בחיבורים , דיוניו של לוק על הדת אינם מצויים בחיבור ייעודי, כפי שציינו

אחת מזירות . במועד כתיבתם ובאלמנטים נוספים, השונים זה מזה בנושאי העל שלהם

אינדיפרנטי היא במקומות בהם דן לוק בשאלת קיומו =הכתיבה בה מופיע המוטיב המהותי

דיונו של לוק , כלומר. ובשאלת יחסו של הריבון אליו, והגדרתו של תחום אינדיפרנטי בדת

אלא , בשאלת היחס והמתח שבין מהותי ואינדיפרנטי אינה נעשית מתוך הקשר דתי גרידא

מתוך דיונו של לוק אודות , ואולם. רור סוגיות בעלות קונוטציות פוליטיותדווקא מתוך בי

אנו , מהותי מבחינה דתית-כלומר לא, הפוליטיקה ויחסה אל מה שעשוי להיחשב כאינדיפרנטי

 מאמריםהשני 'טקסט מ, לדוגמא, נבחן. ידו כליבה של הדת-מה נתפס על, בעקיפין, לומדים

אם יכול ורשאי הריבון להתערב ולקבוע בנושאי פולחן בו עוסק לוק בשאלה ה 'על הממשל

  :השני מאמרכך נפתח ה. שהם אינדיפרנטיים

האם רשאי הריבון האזרחי לשלב מרכיבים אינדיפרנטיים בטקסים של הפולחן "

  55".חיובי? האלוהי ולכפות אותם על העם

                                                            
  

 Whether the civil magistrate may incorporate indifferent things into": 210' עמ, 2מאמר על ממשל  55 

the ceremonies of divine worship and impose them on the people: Confirmed."    ספלמן מתאר את
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עמדותיו  שאלה תמציתית זו ותשובתו הקצרה של לוק הבאה בעקבותיה חושפות בפנינו את

פי לוק אינה מהות -על, הדת: על מרכיביה ועל מאפייניהם, של לוק על מבנה הדת הלוקיינית

חלק מן המרכיבים  ; שיש בה מרכיבים בעלי אופי שונה, אלא היא מהות מורכבת, אחדותית

נתונים למרותו של הריבון , ריטואלים-בעלי מאפיינים טקסיים, הללו הם אינדיפרנטיים

על , הגדרה זו של התחום האינדיפרנטי מסייעת לנו לשרטט. דתית וברי שינוי-ולהשפעה חוץ

שאנו , תחום זה. התחום שאינו אינדיפרנטי, את דמותו של התחום הדתי הנוסף, דרך השלילה

המכיל תכנים דתיים מהותיים ושאינו , יהיה התחום הדתי שאינו בר שינוי, "מהותי"נכנה 

  . ית ואזרחית כמו השפעתו של הריבוןאמור להיות נתון להשפעה חיצונ

  

המשרטטת את קוויה הראשונים של ההבחנה בין התחום המהותי לתחום , הגדרה זו

  :מעלה כמה שאלת אודות הדת כפי לוק מבין אותה, האינדיפרנטי

מה הופך , מה כולל חלק זה? מה מאפיין אותו? מה עשוי להיכלל בתחום המהותי של הדת• 

  ?   תי ובלתי ניתן לשינויאותו לכה חשוב ומהו

? האינדיפרנטי והמהותי –האם ניתן לומר כי קיימת היררכיה בין שני חלקיה של הדת • 

? האם בתפיסת הדת של לוק הוא מזהה בה חלקים או מרכיבים שהם חשובים פחות, כלומר

  ?הם ליבת דת, אלה שאינם אינדיפרנטיים, האם החלקים המהותיים

) 'ידיעה וכו, אמונה, פולחן" (חומרים דתיים"שונים מורכבים מהאם האזורים הדתיים ה• 

  ?שונים או שמקור ההבדל ביניהם הוא אחר

או , האם לכל אחד מהם יש הגדרה עצמאית, כלומר? האם החלקים השונים תלויים זה בזה• 

  ?זה ללא זה –ידי זה ואין להם קיום - שהם מוגדרים זה על

האם ניתן לוותר עליו , כלומר? האם עובדת היות מרכיב אינדיפרנטי הופכת אותו ללא נחוץ• 

  ? לחלוטין או שמא יש בו מהות חשובה שעליה לא ניתן לוותר למרות כל השינויים האפשריים

 
                                                                                                                                                               

 The– 1660בשנת ,  )Bagshaw(שנכתבו כתשובה לחיבור שחיבר אדוארד בגשו , נסיבות כתיבתן של איגרות אלה

Great Question Concerning Thing Indifferent in Religious Worship–  לחופש מוחלט בכל בו קרא

 W.M. Spellman, John Locke and The Problem of Depravity, Clarendon: ראו. הקשור לפולחן דתי

Press, Oxford, 1998, pp. 49-59. ) להלןSpellman: Depravity.(  
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במקומות , בעקיפין, ואולם הוא מתייחס אליהן, לוק אינו עונה על שאלות אלה בצורה ישירה

בעיקר תוך כדי העיסוק בהגדרת האזורים בהם רשאי  'על הממשל מאמריםשני 'שונים ב

כך קורה שהעיסוק בשאלות דתיות מהותיות כגון שאלת קיומה של . הריבון להשפיע על הדת

אינו נערך , או שאלת מערכת היחסים בין הליבה לחלקי הדת האחרים, ליבה דתית ותכניה

עת כמה מהמקומות בהם עוסק לוק בשאלות נסקור כ. באופן ישיר אלא באופן עקיף בלבד

  :כותב לוק 'על הממשל ןהראשומאמר 'ב. אלה

יכול להיות , שאותו מחפש האל ושאותו הוא מקבל, השרות של האדם הפנימי"

פעילות רוחנית כנה בכל צורה ובכל נסיבות חיצוניות , מחווה של רצון חופשי

הוא הקורבן של לב , שורהתחת הב, כל מה שהאל חפץ בו כעת.... אינדיפרנטיות

בכל מקום או , שיקבלו בשמחה, אותו ניתן להעניק ברצון לאל, שבור ומלא חרטה

  56".מצב

  

  :נמצא התייחסות דומה ואף נרחבת יותר לאותו נושא 'על הממשלמאמר השני 'גם ב

פולחן אלוהי מובן כהלכה ככל הפעילות של ערכים פנימיים שהאובייקט שלהם "

זהו הפולחן הפנימי שהוא ליבו '; אמונה וכו, פחד, ן אהבת האלכגו, הוא האלוהים

ובהעדרו כל פעילות של פולחן , של מה שדורש האל ובו גלומה מהות ונשמת הדת

לעיתים תכופות , בשל כך דורש האל.. דתי מכעיסות את האל במקום לפייסו

  57...".את הלב והרוח לעצמו, ובאופן מדויק

                                                            
  
 The service of the inward man which God looks after and accepts": 146' עמ, 1מאמר על ממשל  56

may be a free will offering, a sincere and spiritual performance under what shape soever of 

outward indifferent circumstances … All that god looks for in his worship now under the gospel is 

the sacrifice of a broken and a contrite heart, which may be willingly and acceptably given to God 

in any place or posture.."   האיות הועתק במדויק מהמקור.  

 Divine worship is more correctly understood as being the actions'": 214-215' עמ, 2מאמר על ממשל  57 

of the inner virtues of all which God is the object, as the love of Gog, reverence, fear, faith, etc.; 

this is that inner worship of the heart which God demands, in which the essence and soul of 

religion consist, and in the absence of which all the other observations of religious worship 
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מתאר לוק את התחום האינדיפרנטי כנסיבות  'ממשלעל המאמר הראשון ה'בציטוט מ

בכך הוא מנכיח בדיון על המהותי . פנימי לידי ביטוי- החיצוניות בהן בא העולם הדתי

צמד מושגים שנתייחס אליו בהרחבה , והאינדיפרנטי את עולם המושגים של הפנימי והחיצוני

לי או האופן שבו תוכן רצוי והחיצוני הוא הכ, ידי האל-כאשר הפנימי הוא הרצוי על, בהמשך

מדגיש לוק את החפיפה  וב 'על הממשלמאמר השני ה'שניות זו מחוזקת בציטוט מ. זה מתגלם

  . משום שהעדרו יכעיס את האל, בין הפנימי למהותי ואף מוסיף כי זהו היבט הכרחי

  

ל הדת כי לוק אכן מבדיל ומדרג בין מרכיביה השונים ש, אם כן, משני הציטוטים ניתן ללמוד

בו מתרחשת העבודה , "זירה הפנימית"אותו הוא מתאר כ, כאשר הוא מזהה אזור מהותי בדת

על , באופן מובהק, בשימו את הדגש. המזוהה על ידו כליבת הדת שקיומה הכרחי, שבלב

יוצר לוק חפיפה בין המהותי , שהוא למעשה עולמו הסובייקטיבי של האדם הפרטי, הפנימי

עולמו הרוחני של האדם הדתי  -מהותי בעיניו -גדרה למהו החלק הדתילפנימי ומעניק לנו ה

  . היחיד

  

, בעולם זה של חיצוניות. עומד עולם העשייה הדתית החיצונית, לעומת עולם פנימי וחיוני זה

נסיבתיות ופיזיות נכללים כל אותם אקטים שלוק מתייחס אל תכנם הספציפי כחסר משמעות 

  :לכשעצמו

כל עוד , ו בנוגע לפולחן האמיתי והרוחני נשמרות במלואםכל עוד שפקודותי"

לקבוע כפי , כלומר למושלים בהן, הוא הרשה לכנסיות עצמן, שמהות הדת נשמרת

משום שבמקומות שונים קיימים מנהגים שונים וחוק וסטנדרט .. שיראו לנחוץ

קבועים לא יכולים היו להיחקק בחוק האלוהי כדי להבהיר מה מקובל באומות 

 58".סוימות ומה לאמ

 
                                                                                                                                                               
provoke God rather than propitiate him … And this is why God so frequently and so particularly 

claims the heart and the spirit for himself".  האיות הועתק במדויק מהמקור.  

 And as long as his injunctions concerning the true and spiritual worship are kept": 216' עמ, שם 58 

inviolate, so long as the substance of religion is secure, he has allowed everything else to the 

churches themselves, that is, to their governors, to be established as it should seem necessary… for 
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אין זה משנה מהם ביטוייו , רוחני איתן ובלתי משתנה-כל עוד עומד הבסיס המהותי

כך מחודדת . בשל כך הם יכולים להיות מותאמים לנסיבות החיצוניות המשתנות. החיצוניים

לבין , שהיא בעלת איכויות פנימיות והכרחיות, משתנה של הדת-ההבחנה בין המהות הבלתי

ברי שינוי בהתאם לנסיבות ולכן אינדיפרנטיים ופתוחים , חיצוניים שהם ספציפייםגילומיה ה

  59.בפני הריבון

  

-נסיבתי-פיזי-הכרחי לבין חיצוני-מהותי-רוחני-אף שראינו כי לוק מבחין בין פנימי-על, ואולם

והיכולת לשנותם לפי הצורך , תלותם של הגילומים הדתיים החיצוניים בנסיבות, אינדיפרנטי

פי שהגילומים -על-לוק מקפיד לציין כי אף. נה הופכת אותם למיותרים או חסרי ערך בעיניואי

השונים הם ספציפיים לנסיבות מסוימות ולכן אינדיפרנטיים ויכולים להיות נתונים להחלטתו 

הוא מציין  ני המאמריםבמקומות שונים בש. אין משמעות הדבר שהם מיותרים, של הריבון

  :יבים הללואת הנחיצות שבמרכ

משום שהאל ', פולחן שמימי'המעשים החיצוניים של הדת נקראים גם הם  "... 

כי בני האדם אינם יכולים ... קבע שהאדם יהיה מורכב מגוף ממש כמו מנפש 

לבטא את רגשות תודעתם או ליהנות מרצון טוב הדדי ללא התיווך והשירות של 

  60..".אבל האל דורש ציות משניהם. הגוף

   

 
                                                                                                                                                               
in different places different customs prevail, and a constant rule and standard could not possibly 

have been laid down in the divine law which would make clear what was proper for the several 

nations and what was not."   

 ,R.P. Kraynak:ראו' שני מאמרים על הממשל'לדיון מפורט ביחסו של לוק לאינדיפרנטיות של הפולחן ב 59

"John Locke: from Toleration to Absolutism", in: The American Political Review, Vol. 74, (1980), 

pp. 53-69. ) להלןKraynak: Toleration(.  

 .'The outward acts of religion are also called 'divine worship": 214-215' עמ, 2מאמר על ממשל  60 

Since God ordained that man should be composed of body as well as soul … for men cannot 

express the sentiments of their mind or benefit from mutual good will without the meditation and 

service of the body. But God requires the obedience of both."   
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  : וגם

בכל מקום בו יש רוח נכונה שם ניתן , עניינה המרכזי של הדת הנוצרית מצוי בלב"

וגם לא ניתן , אך אין זה שולל את קיומו של אופן עבודה חיצוני, לעבוד את האל

  61".להסיק מכך שאופן עבודה זה אינו תואם עניין זה

  

מעותית את מהותה של משני הציטוטים הללו אנו לומדים כי למרות שלוק מבסס בצורה מש

הוא מקפיד לעגן את קיומם של האלמנטים הגשמיים , פנימי-הדת על העולם הרוחני

למרות שלדעתו הם משניים בחשיבותם למה שהוא מכנה כעבודה הפנימית , שכן. והחיצוניים

. הם חיוניים לקיומה של הדת ומהווים חלק הכרחי ממנה, ואינם מהווים חלק מליבת הדת

הוא מודע להיות האדם יצור , שלוק מכיר בחשיבות העליונה של העבודה שבלבאף -על, וכך

, נסיבתית משלימה- חיצונית-העבודה הגופנית. בשר ודם ולצורך בביטויים גופניים של הדת

בכך נוצרת . ובלעדיה אין הדת יכולה להגיע למימוש אנושי שלם, את העבודה הפנימית, אם כן

שכן מצד אחד מדגיש לוק את ההיררכיה בין שני , רבדיםמערכת יחסים מורכבת בין שני ה

אך מצד השני הוא מדגיש את , רוחני- המרכיבים ואת החשיבות הסגולית של העולם הפנימי

  .הצורך בהיבטים החיצוניים ואת תלותם של שני התחומים זה בזה

  

שני 'חיצוני של הדת מעלה את השאלה כיצד יכול לוק של - הכרחיות קיומו של הפן הגשמי

ידי -לוק להעניק כוח דתי כה רב לשליט אזרחי המונע על העניקל 'על הממשלמאמרים ה

מאחר והוא יידון , בשלב זה של הדיון לא נעסוק בנושא זה בהרחבה? שיקולים פוליטיים

לחלקים האינדיפרנטיים " אדיש"אך נציע שני הסברים אפשריים ליחסו ה, בהמשך העבודה

יבון לתחום האינדיפרנטי יטען כי יתכן שסיבת העניין טמונה הסבר אחד להכנסת הר. בדת

בהשקפתו של לוק אודות החשיבות הרבה של השקט הפוליטי ודעתו אודות הפוטנציאל 

פוליטי -חשיבות השקט הדתי, לפי הסבר זה. הבעייתי שיש למריבות אודות דת להפר שקט זה

                                                            
  

 The great business of Christian religion lies in the heart, that": 164' עמ, 1מאמר על ממשל  61 

wherever there is a well set spirit there God may be worshiped wherever it be, but it excludes not 

an outward form, nor can it be from hence concluded inconsistent with it."   
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, החלק הנתפס כחשוב פחות, תיכה גדולה עד כי היא מצדיקה הקרבת חלק מעולם התוכן הד

  .  לידיו של הריבון האזרחי

  

הסבר אפשרי אחר לדריסת הרגל שמעניק לוק לריבון בתחומה של הדת יסתמך על קריאת 

המסווים תפיסה חריפה יותר בנוגע לעולם " מרוככים"הטקסטים שקראנו עד כה כטקסטים 

ו של שטראוס לגבי האיזוטריות העולה בקנה אחד עם עמדת, לפי קריאה שכזו. הדתי החיצוני

פולחני של הדת באופן בו הוא -למרות שלוק מתאר את ההיבט הגשמי, של כתיבתו של לוק

היא להבין את , הנרמזת מבין השורות, הרי שנטייתו העיקרית, נתפס כחלק מהותי של הדת

. מקומו של רובד זה בצורה מצומצמת יותר ממה שעולה מקריאה ראשונה של הטקסטים

  : זוק לפרשנות זו ניתן למצוא בציטוט הבאחי

אין דבר שיושת עליהם שלא ינסו , לעולם אינו מרוצה, ההמון תמיד חושק"... 

אותם מבנים של דברים אינדיפרנטיים עשויים להיות . תמיד להגיע ולהפיל

, מוקמים כגדר חיצונית לשם ביטחונם של החלקים היותר משמעותיים של הדת

ולכן , הם ינסו לחבל בהם כשהחלקים החיצוניים ייעלמושהניסיון מלמדנו ש

וכך גם יהיה , משום שלהם יגרם פחות נזק כשיותקפו או יעורערו, מתאים להקימם

מבלי לפגוע בחלקים , תמיד משהו מוכן שניתן להיפרד ממנו בשל התובענות שלהם

 הענק לאנשים חופש והעדר.... היותר קדושים ובלתי ניתנים להחלפה של הדת

 62"?...גבולות בעבודתם הדתית והיכן הם יעצרו

  

                                                            
  

 the multitude is always craving, never satisfied, that there can …": 158-159' עמ, 1מאמר על ממשל  62 

be nothing set over them which they will not always be reaching at and endeavouring to pull 

down, those constitutions in indifferent things may be erected as the outward fences to secure the 

more substantial parts of religion which experience tells us they will sure to be tampering with 

when these are gone which are therefore fit to be set up, because they may be with the least danger 

assaulted and shaken and that there may be always something in a readiness to be parted with to 

their importunity without injuring the indispensable and more sacred parts of religion… Grant the 

people once free and unlimited in the exercise of their religion and where will they stop…"    האיות

  .הועתק במדויק מהמקור
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חיצוני לצד הפן -המציבה את הפן הגשמי, שתוארה מקודם" אורגאנית"לעומת התפיסה ה

שני 'אנו רואים כי במקומות אחרים בטקסט של , כחלק הכרחי מהדת, פנימי-הרוחני

פי הציטוט ל. מוצגת מערכת היחסים בין שני ההיבטים בצורה שונה 'על הממשל מאמריםה

בבחינת חיץ בפני , שלעיל תפקידם של החלקים האינדיפרנטיים הוא להגן על פנימיות הדת

ההיבט החיצוני של הדת מצטייר כאן לא כמרכיב חיוני בפני עצמו בהוויה הדתית . ההמון

המייצרות פאזות לריסון , או תבונה פוליטית, אלא כתוצר של הכרחיות פרקטית, הכללית

חיצוני ותציג - השקפה שכזו תייתר מבחינה דתית את ההיבט הגשמי. ור לדתההמון בכל הקש

בניגוד להשקפה הקודמת שראתה בהיבט , אותו כפאזה שאין לה משמעות דתית משל עצמה

  . בשל גשמיותו של האדם, החיצוני היבט חיוני מבחינה דתית בפני עצמו

  

מעלה כמה שאלות , ואליטה של ייתור חלק מהדת בהקשר של הבחנה בין המון, מהלך שכזה

האם יש ללוק תפיסת דת אליטיסטית המבחינה בין דת : מעניינות אודות תפיסת הדת של לוק

? מה מאפיין אותה והופך אותה לאליטה דתית –מהי אותה אליטה ? ההמון לדת האליטה

אדם שאין צורך להציב בפניו סייגים משום שאין חשש שיפגע , האם אדם שאינו חלק מההמון

או שמא הוא יכול לחיות חיים דתיים מלאים , זקוק לאותו רובד חיצוני של הדת, בליבת הדת

  ? פולחני- גשמי-גם ללא הרובד החיצוני

  

ניתוח מפורט יותר של שאלות אלה אודות המוטיב האליטיסטי המתגלה בהיבט זה של הדיון 

ציין כי המוטיב לעניינו כעת די לנו אם נ. יידון בהמשך, אודות מרכיבי הדת השונים

- הרואה ברובד החיצוני, האליטיסטי העולה מהציטוט שלעיל מציג בפנינו תפיסת דת שונה

חשוב לציין כי למרות , עם זאת. גשמי של הדת כאמצעי שליטה ולא כחלק מהמהות הדתית

עדין היא רואה בו חלק חשוב והכרחי , שתפיסה זו מייתרת מבחינה דתית את ההיבט החיצוני

החלקים החיצונים של הדת הם השומרים על הליבה הפנימית , ם שבתפיסה זומשו, בדת

  . ומאפשרים את שימורה

  

גשמי של הדת -לשתי הדרכים האפשריות שמנינו להבנת מהותו ותפקידו של הרובד החיצוני

 -שתי הפרשנויות .  השתמעויות שונות לגבי הבנת מהותו של הרובד החיצוני ויחסיו עם הליבה

או חיץ בין ההמון לליבת החלקים , לם הפנימי כלפי חוץ ויצירת אדם דתי שלםתרגום העו
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העולות מהתייחסויותיו השונות של לוק לשאלת מהותו ותפקידו של  -הפנימיים המהותיים 

האחת רואה . מציגות לפנינו שתי דרכים שונות להבין מהי הדת, ההיבט האינדיפרנטי של הדת

השנייה . פיזי-מית הבאה לידי ביטוי הכרחי בהיבט חיצוניפני-בה מהות בעלת ליבה רוחנית

ורואה בדת בעיקר מהות , מצמצמת את מקומו של אותו היבט חיצוני להכרח תפקודי בלבד

  . סובייקטיבית-אישית-פנימית-רוחנית

  

שבין הגוף לנפש " אורגאני"מנתקת את הקשר ה, רוחנית-הרואה בדת מהות אישית, תפיסה זו

פיתוחו . ות לקיומה של דת המתבססת על עולמו הפנימי של היחיד בלבדומעלה את האפשר

במקביל למשקל הרב שמייחס , של הטיעון אודות תפקידו הפרקטי של העולם הדתי החיצוני

מאפשרת לנו להעלות על הדעת תפיסת דת פרטית שאין לה , אישית-לוק לחוויה הפנימית

ורך בקיומם של היבטים דתיים שמחוץ השוללת את הצ. צורך בעולם הציבורי שמחוצה לה

בהמשכה של עבודה זו נדון בהרחבה בשאלה האם לוק אכן תומך . רוחני-פנימי-לעולם הדתי

אך בשלב זה מעניין לציין כי בשתי , בתפיסת דת השוללת כל צורך בביטויים דתיים חיצוניים

, ורוחניות הפרשנויות שהצענו מכילה תפיסת הדת של לוק אלמנט חזק מאד של פרטיות

  .העולה בקנה אחד עם העמדה הליברלית אודות מקומה של הדת במרחב הציבורי

  

, כי דיוניו של לוק בשאלות אודות קיומו של תחום אינדיפרנטי בהוויה הדתית, אם כן, ראינו

שהיא , השמה דגש רב על הזירה הפנימית, חושפים בפנינו אבחנות חשובות בהגדרת הדת שלו

, שהיא פיזית, ויוצרת מתח בינה ובין הזירה הדתית החיצונית, וקבועהרוחנית ומהותית 

באמצעותם של טקסטים . אינדיפרנטית ונושקת לעולמם של המדינה והריבון, נסיבתית

  . נבחן כעת היבטים נוספים בסוגיה זו, נוספים בנושאים אלה

  

  הדיון המאוחר –מהותי ואינדיפרנטי 

  

שהתיר לריבון לעצב תחום  'על הממשל מאמריםה ניש'האינדיפרנטי בלעומת הדיון על סוגית 

מתייחס לוק באופן שונה מעט לסוגית האינדיפרנטיות הדתית ' האיגרת על הסובלנות'ב, זה

שנכתב כמעט שלושים שנה אחרי , בחיבור זה. ולתחום השפעתו של הריבון בנושאים דתיים
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את מקומו במערכת , של האינדיפרנטי מציג לוק את תפקידו 'על הממשל שני המאמרים'

  :הדתית ואת זכותו של הריבון להשפיע עליו מזווית אחרת

דברים שגם אם מעצם טבעם הם אינדיפרנטיים יוצאו אל מחוץ לתחומו של "

המחוקק מטעם הממשל במידה שהם מובאים לתחום הכנסיה והפולחן 

  63".האלוהי

  

הציג לוק את טיעונו בעד זכותו של הריבון להתערב  'על הממשלשני המאמרים 'בעוד שב

רוחנית לפריפריה - בתחום הדתי האינדיפרנטי בהתבססו על החלוקה בין הליבה הפנימית

הרי שבציטוט שלעיל אנו רואים כי לוק מגביל את זכותו של הריבון , פיזית-האינדיפרנטית

  : סביר עמדה זו כךלוק מ. להשפיע באופן פוזיטיבי על התחום האינדיפרנטי הדתי

ועוד (לא על כנסייתו שלו , הממשל אינו יכול לכפות באמצעות החוק האזרחי"

, האל-פולחן או טקסים כלשהם הכרוכים בעבודת, )פחות מזה על כנסיה אחרת

אלא גם משום שכל מה שניתן לאל , ולא רק משום שהכנסיות הן חברות חופשיות

ה והיא שאלה הנותנים מאמינים בשעת הפולחן מוצדק רק מסיבה אחת ויחיד

גם , כל מה שאינו נעשה מתוך ודאות זו אינו חוקי. שהמתן יהיה מקובל על האל

שמטרתה , לא ייתכן הרי להעניק לאדם חופש בענייני דת .אינו מקובל על האל

ובה בעת לצוות עליו לעשות הרע בעיני האל בעצם , חן בעיני אלוהים-מציאת

  64".הפולחן שהוא נוהג לפיו

                                                            
  

 things never so indifferent in their own nature, when they are…". 64' עמ, ת על הסובלנותהאיגר63 

brought into the Church and worship of God, are removed out of the reach of the magistrate's 

jurisdiction.." in: T. Crawford (ed.), Locke John, The Second Treatise of Government and A Letter 

Concerning Toleration, Dover Publications, Mineola, 2002, p. 133.  ) להלןA Letter Concerning 

Toleration  ו- Second Treatise of Government בהתאמה(  

 Concerning outward worship, I say, in the first place, that the: 63' עמ, האיגרת על הסובלנות 64 

magistrate has no power to enforce by law, either in his own Church, or much less in another, the 

use of any rites or ceremonies whatsoever in the worship of God. And this, not only because these 

Churches are free societies, but because whatsoever is practised in the worship of God is only so 
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יתכן כי שינוי זה בעמדתו של לוק לגבי הריבון והתחום האינדיפרנטי של הדת נובע 

שני 'ת בשלושים שנה שעברו מאז כתב את מהמאורעות שהתרגשו על לוק ועל האומה האנגלי

אך יתכן כי במקביל הוא מגלם רובד של שינוי בהבנתו של לוק את  'על הממשל המאמרים

  65.של הדתחיצוני -פולחני-התחום הגופני

  

ראינו נטייה חזקה לכיוונה של דיכוטומיה בין עבודת  'על הממשל שני המאמרים'בעוד שב

דיכוטומיה שאפשרה את , הלב לעבודת הגוף כסימן לגבול בין המהותי לאינדיפרנטי

משום שהיה כמעט חסר חשיבות מבחינה , של התחום החיצוני לריבון האזרחי" הפקרתו"

בשלב זה של . משורטט הקו המפריד באופן אחר' גרת על הסובלנותבאי'הרי ש, דתית אמיתית

אלא כאמצעי הביטוי של , גופני אינו מובן רק ככלי נסיבתי- כתיבתו של לוק התחום החיצוני

דתי של -ההיבט הגופני, כלומר. הנובע ממנו באופן ישיר, הפנימי והאישי, העולם הדתי

אלא הוא קשור באופן עמוק , רותי או סתמיאינו נתפס כמרכיב שרי' איגרת על הסובלנות'ה

  . סובייקטיבי-פנימי-לאותו עולם אמוני

  

הרואה בפן  'על הממשל שני המאמרים'שהיא חיזוק המוטיב ההרמוני שהופיע ב, תפיסה זו

מחלישה את האינדיפרנטיות של הנעשה מחוץ לעולם , טקסי חלק מהותי מהדת-הגופני

חשוב לציין כי למרות , עם זאת. שר לריבון דריסת רגל בוולכן אינה יכולה לאפ, הסובייקטיבי

חיוני ומציין בצורה מפורשת כי -שלוק מרחיב את גבולו של האזור המהותי גם לתחום הגופני

 
                                                                                                                                                               
far justifiable as it is believed by those that practise it to be acceptable unto Him. Whatsoever is 

not done with that assurance of faith is neither well in itself, nor can it be acceptable to God. To 

impose such things, therefore, upon any people, contrary to their own judgment, is in effect to 

command them to offend God, which, considering that the end of all religion is to please Him, and 

that liberty is essentially necessary to that end, appears to be absurd beyond expression." in: A 

Letter Concerning Toleration, pp. 132-133.  

: ראו' איגרת על הסובלנות'עד ל' שני מאמרים על הממשל'לדיון על תהליך השינוי בעמדותיו של לוק מ 65

Kraynak: Toleration .טוען שעמדותיו של לוק , המתאר מהלך זה כמעבר מאבסולוטיזם לסובלנות, קריינק

משקפות את רצונו למצוא פתרון שישקף הן את הצורך בשלמותו של העולם הפנימי והן ' איגרת על הסובלנות'ב

  .  בין הריבון לנתינים ובין הנתינים לבין עצמם –את הצורך למנוע חיכוכים פוליטיים 
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הוא מקפיד לסייג קביעה זו בכל הקשור , פולחן מסוים הלריבון אין זכות לכפות על הכנסיי

: פי שהוא אומר כי-על- אף, וכך. יכולתו של הריבון לאסור פולחן מסוים –למקרה ההפוך 

הממשל אינו רשאי לאסור על כנסייה כלשהי לנהל את הפולחנות שלה ואת טקסיה כמקובל "

  : בהמשך אותה פיסקה הוא מציין במפורש כי" ואם יעשה כן יהרוס את הכנסיה כולה, בה

מה שמזיק .. ור עליו שיעשה בכנסיהכל מה שחוקי במדינה לא יוכל הממשל לאס"

לא יּותר , ליום על פי חוקים שנקבעו לטובת הכל-ומה שאסור בחיי היום, למדינה

  66".לשימוש מקודש בכנסייה

  

,  הדת והמדינה –בהמשך נדון בהרחבה במערכת היחסים שלוק משרטט בין שתי המערכות 

בהקשרו של הדיון הדתי של לוק הבנת המושג אינדיפרנטי  –לעניינו כאן . הכנסיה והריבון

נציין כי העובדה שלוק מנסה להצר את גבולות ההשפעה של  –והשפעתו על תפיסת הדת שלו 

פיזיים של הדת מעידה כי הוא מייחס לתחום זה משמעות -הריבון על ההיבטים החיצוניים

להפוך פי שהוא מקפיד לא - על-אף, 'על הממשל שני המאמרים'דתית גדולה יותר משיחס לו ב

  :פיזי למהותי-את כל התחום החיצוני

במה שנוגע לפולחן הדתי יש להבחין בין מה שהוא ממהות הפולחן ומה שהוא "

, מהות הפולחן צפונה במה שנחשב כמקובל על האל וממילא חביב עליו. נסיבתי

אינן , ככל שאין להשמיטן עקרונית מן הפולחן, הנסיבות. ומכאן גם נעשה להכרח

לנוצרים הנהנים מחירות אוונגלית .. וממילא הן אינדיפרנטיות, ורמוגדרות בבר

                                                            
  

 As the magistrate has no power to impose by his laws the use of": 67-69' עמ, האיגרת על הסובלנות 66 

any rites and ceremonies in any Church, so neither has he any power to forbid the use of such rites 

and ceremonies as are already received, approved, and practised by any Church; because, if he did 

so, he would destroy the Church itself: the end of whose institution is only to worship God with 

freedom after its own manner. ... Whatsoever is lawful in the Commonwealth cannot be prohibited 

by the magistrate in the Church. ... But those things that are prejudicial to the commonweal of a 

people in their ordinary use and are, therefore, forbidden by laws, those things ought not to be 

permitted to Churches in their sacred rites." in: A Letter Concerning Toleration, pp. 135-136.   

  .האיות העותק במדויק מהמקור
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, ובהן יקבע הכל על פי תבונתה של כל כנסייה, אלה הן נסיבות צרופות של הפולחן

  67".על מה שהיא מאמינה שיתרום יותר מכל לסדר ולהדר ולהבאת גודל

  

הוא מגדיר כהכרחית אותה , פולחני בין מהות הפולחן-לוק יוצר הבחנה בתוך התחום הגופני

את . לבוש ועוד שהם אינדיפרנטיים, מקום, פרמטרים כגון זמן -לבין הנסיבות , וכאלוהית

שהוא כה אינדיפרנטי עד כי לא , מקומה של ההבחנה בין עבודת הלב המהותית לבין הפולחן

, כמהות, המכלילה את הפולחן, תופסת הבחנה אחרת, ידי הריבון האזרחי-משנה אם יקבע על

אלא בין מה שהוא הכרחי ומבוקש באופן , מהותי ומבדילה לא בין פנים וחוץ-בתחום הדתי

את הקו " מזיז"לוק . ידי האל לבין למה שהוא נסיבתי ונתון לשיקול האנושי-מפורש על

פיזי לקו המפריד -רוחני לבין חיצוני-המפריד בין מהותי לאינדיפרנטי מקו הגבול שבין פנימי

הוא מקפיד לשמר את עובדת קיומם של , זו" תזוזה"למרות , ואולם. בין הכרחי לנסיבתי

  .האזורים הדתיים השונים ואת קיומו של הבדל האיכותי ביניהם

  

. בתחילתו של פרק זה ציינו כי התייחסותו של לוק לדת מופיעה במקרים רבים בצורה עקיפה

בעקיפין ומתוך עיסוק המציגה , סוגית המהותי והאינדיפרנטי היא דוגמא לכתיבה מסוג זה

תפיסת דת המכירה בקיומה של חלוקה בין אזור , בשאלת יחסו של השליט לפולחן הדתי

פי שזו אינה - עלי-אף, ראינו כי דיון זה חושף בפנינו, כמו כן. מהותי לבין פריפריה דתית

הדיון על . את עמדתו של לוק לגבי טיבה ומאפייניה של החוויה הדתית, מטרתו הראשית

כלי יעיל לגילוים של רבדי דיון ותכנים שאינם מצויים , אם כן, י ואינדיפרנטי משמשמהות

                                                            
  

 in religious worship we must distinguish between what is part …": 67' עמ, האיגרת על הסובלנות 67 

of the worship itself and what is but a circumstance. That is a part of the worship which is believed 

to be appointed by God and to be well-pleasing to Him, and therefore that is necessary. 

Circumstances are such things which, though in general they cannot be separated from worship, 

yet the particular instances or modifications of them are not determined, and therefore they are 

indifferent. ... to Christians under the liberty of the Gospel, are mere circumstances of worship, 

which the prudence of every Church may bring into such use as shall be judged most subservient 

to the end of order, decency, and edification." in: A Letter Concerning Toleration, p.135.   
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נבחן כעת האם קיימים היבטים נוספים . ברובד הראשוני של הקריאה הישירה בטקסטים

  .הנלמדים מתוך חלוקה זו

  

  אינדיפרנטי ונוצריות, מהותי

  

והתייחסותו הברורה והמובנת מאליה של , הגופנית ההערך המשני שלוק מייחס לעולם העשיי

מעלה את השאלה האם דיונו , לוק לעולם המעשה הפיזי כהיבט אינדיפרנטי מבחינה דתית

האם אכן . אינו דיון נוצרי שלא ניתן להסיק ממנו עמדות שיהיו רלוונטיות לדיון דתי כללי

האם התובנות אליהן ? ת הנוצריתולא רק לד' דת'לדבריו של לוק כרלוונטיים ל סניתן להתייח

   68 ?הגענו בדיונינו עד כה רלוונטיות גם לדתות אחרות ולדיון כללי ומושגי בדת

  

עלינו לבחון האם ניתן למצוא בטקסטים אותם בחנו אלמנטים , בכדי לענות על שאלות אלה

במבט ראשון . כללים המשקפים דיון שאופקיו רחבים מאופקיה של הנצרות הפרוטסטנטית

                                                            
  
, נציין רק שבהקשר של הדת היהודית. ץ בדתות אחרותלמעשה ולחפ, תקצר היריעה מלדון בשאלת היחס לגוף 68

שאלת המתח שבין המעשה לכוונה ,  חומרית שונה ברוב המקרים מיחסה של הנצרות- שיחסה לפאזה הגופנית

ראו למשל את הדיון (ל "דרך חז, )6' הושע ו" (כי חסד חפצתי ולא זבח"החל מהמקרא בדיון  : היא סוגיה עתיקה

, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע, פרקי אמונות ודעות –ל "חז, א אורבך"א: בבנושא הכוונה במצוות 

בתקופה זו נוצרו השקפות יהודיות . ועד לעת החדשה) 344-347' עמ, ח"תשנ, ירושלים, האוניברסיטה העברית

כך למשל אברהם גייגר . שהיו עשויות להתאים לעמדתו של לוק לגבי הדת כפי שהיא עולה מהטקסטים שנסקרו

שכתב ) דת והדמות המרכזית ביצירת האידיאולוגיה של הרפורמהממנהיגי התנועה לתיקונים ב, 1874 – 1810(

אמונה זו היתה מאז ומתמיד יסוד . הקדוש והחי, הרי יהודי אתה בכך שהנך מאמין באלוהים האחד: "כך

אפילו באותם ימים בהם החשיבו . ממנה שאבו עידוד ובה התנחמו, בגללה סבלו, עליה נלחמו בניה, היהדות

האלילים ואינו מכיר -ל שיהודי הוא מי שדוחה את עבודת"אמרו חז, מצוות והמנהגיםהרבה יותר את שפע ה

, חלו ביהדות התפתחויות כבירות, ובייחוד במאה האחרונה, מאוחר יותר. בשום כוח עליון מלבד האל האחד

רבה ובתהליך היסטורי הגיעה היהדות בעמל רב לשלב של הכרה בו הננו מחשיבים את הגילויים החיצוניים ה

מהותה של היהדות איננה טמונה במצוות מסוימות שפרט זה או אחר עדיין מקבל . פחות מההכרה בייחוד האל

אברהם , )'עור(מאיר ' מ: ראו". המאמינים-מהותה האמיתית היא בקשר הרוחני המקיף בימינו את כל; עליו

  .57' עמ, א"תשנ, ירושלים, הוצאת מרכז דינור, מבחר כתביו על התיקונים בדת –גייגר 
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-אנו רואים כי אף 'על הממשל ני המאמריםש'ב: נראה כי נתקשה לענות על שאלה זו בחיוב

דתי העוסק בשאלת היחסים שבין -פי שהדיון אינו אמור להיות דיון נוצרי אלא דיון פוליטי-על

בתוך עולם , רובו ככולו, מתרחש הדיון, הסמכות האזרחית לדת או דתות שבאותה מדינה

אמירות בעלות ריבוין של נובעת מזו הנחה . בעיקר הפרוטסטנטית, יתשל הדת הנוצרתוכן ה

בעודו דן בחוקי משה מציין , כך למשל. אופי נוצרי מובהק המשובצות לאורך הטקסט כולו

צללים אלה ... אך דבר זה נכון גם לגבי סופם, אני מודה כי מקורם מסמכות שמימית" :לוק כי

 מות רבים נוספיםמקואמירה זו מקבלת חיזוק ב 69... ".נעלמו באור זריחת שמש הצדקה

   :בטקסט

לא כשטעמם סר בעינינו או , דברים הופכים לחסרי תועלת כשהאל מסיר אותם"

  70".החוק הטקסי הפך לחסר תועלת כשהאל סבר כי הוא בוטל. כשאינם נוחים לנו

  

 -לוק חושפים את התשתית חשיבתו של  ,כאמור יש רבים נוספים, שכמוהם, היגדים אלה

בכך הם מציגים את הדיון הלוקייני כדיון המשקף את  71.תפיסת העולם של נוצרי מאמין

                                                            
  

 I confess they had their original from divine authority, but 'tis as": 134-135' עמ, 1מאמר על ממשל  69 

true that they had their end, too, from the same divine appointment ... those shadows vanished 

upon the rising of our Sun of Righteousness…"     

 Things are then needless when God removes them not when our fancies dislike or": 136' עמ, שם 70 

perhaps our conveniences oppose them."   

 God": 218' עמ, 2מאמר על ממשל : ראו. השקפה זו באה לידי ביטוי מובהק גם בשאלת יחסו של לוק לפולחן71 

indulging the weakness of mankind, left his worship undetermined, to be adorned with ceremonies 

as the judgment of men might determine in the light of custom; and he no more judges his 

worshippers by these things than a king judges his subjects and their loyalty and obedience by 

their physical condition or the style of their clothes."    147' עמ, 1ראו גם מאמר על ממשל :"What 

obedient son would less willingly (if it were appointed him) meet his father in the church than in 

the chamber, or find his piety slacken by consideration of the place?"   שולמן . ובמקומות רבים נוספים

לוק מושפע מהדוקטרינה הפרוטסטנטית שמה שחשוב לאל היא : "מתאר את יחסו של לוק לסוגיה זו כך

ולא  –שרק האדם המסוים והאל יודעים את נוכחותה או העדרה ואת מידת האותנטיות שלה  -האמונה הפנימית

 ,A. Schulman: ראו". בקנה מידה רוחני" טובים"לו מעשים הנשפטים כהלימה חיצונית לדומה או טקס או אפי
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למרות , אולםו. מהתפיסות המרכזיות של הנצרות הפרוטסטנטית ושל הזרמים שיצאו ממנה

בהיגדים , כאמור, נטייה הבאה לידי ביטוי, הנטייה הנוצרית הגלויה העולה מהטקסטים

ניתן לראות כיצד יכול המודל הדתי העולה מהן להתאים גם לדתות  ,גלויים ובהנחות סמויות

זאת משום שלוק מציין כי במקרה בו חלק מפעולותיהם של . בהן גם הדת היהודית, אחרות

לא יוגדר אזור זה , אלא כתוצר של ציווי אלוהי, בני האדם אינן נתפסות על ידם כנסיבתיות

ידי -שקובעו עלמאחר שמרגע " תוגבלשים אלה מע וסמכותו של הריבון לגבי, כאינדיפרנטי

  72".שוב אין הם אינדיפרנטיים הדוקטרינה של הדת

  

חריגה זו . לחרוג על מעבר לגבולות הנצרות, אם כן, אינדיפרנטי של לוק יכול-המודל המהותי

מתאפשרת משום שלוק מכיר בכך שבדתות שונות עובר קו הגבול בין המהותי לאינדיפרנטי 

  :אומר זאת לוק במפורש בהתייחסו לדת היהודית 'איגרת על הסובלנות'ב. יםבמקומות שונ

, הפולחן-והלבוש שלבשו עורכי, בקרב היהודים לא היו זמן הפולחן ומקומו"

, ואם משהו בהם היה לקוי או ששונה, אלא היו ממהות הפולחן, עניינים נסיבתיים

אל או יהיה מקובל הרי לא היו יכולים לקוות כלל שפולחנם ישא חן בעיני ה

  73".עליו

  

הוא מסוגל , פי שלוק סבור שהמעשים או נסיבותיהם הם אינדיפרנטיים ממהותם-על-אף

- בהכריזו כי ניתן להעביר את קו המהותי, להכיל במודל שלו גם תפיסות דתיות אחרות

 
                                                                                                                                                               
"The Twilight of Probability: Locke, Bayle, and the Toleration of Atheism" in The Journal of 

Religion, Vol.  89, (2009) pp. 328-360, p. 331. ) להלןSchulman: Twilight.(  

 in those that are determined he ought not to be forced as …": 130' עמ, 1מאמר על ממשל : ראו 72 

being made by the doctrine of his religion no longer indifferent."   נציין כי בציטוט זה מכוון לוק

  .למוסלמי

 amongst the Jews the time and place of their worship and the …": 67' עמ, האיגרת על הסובלנות73 

habits of those that officiated in it were not mere circumstances, but a part of the worship itself, in 

which, if anything were defective, or different from the institution, they could not hope that it 

would be accepted by God." in: A Letter Concerning Toleration, p. 135.  
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בין ליבת ', איגרת על הסובלנות'ולא רק בקו ההפרדה אותו הציע ב, אינדיפרנטי בכל מקום

אינדיפרנטי העולה מהטקסטים שבחנו -פי שמודל המהותי-על- אף, וכך 74.פולחן ונסיבותיוה

, פרוטסטנטית- עוצב לפי תפיסה נוצרית' איגרת על הסובלנות'הו 'על הממשל שני המאמרים'מ

עובדה שתתגלה כחשובה ביותר כאשר . הוא יכול להיות תקף גם במקרה של דתות אחרות

אינדיפרנטי את מאמציו של לוק להסדיר את -ל המהותינבקש לבחון כיצד משרת המוד

בכך מתגלה לוק כהוגה שאינו כותב רק כהוגה נוצרי אלא גם . יחסיהן של הדת והמדינה

  .המנסה להציע מודלים הרואים בדת  כתופעה הגדולה מסך מופעיה, כפילוסוף של הדת

  

  אינדיפרנטי ואליטיזם, מהותי

  

 םבתוכניה, המהותיים והאינדיפרנטיים בדת של לוקדיונינו בקיומם של המרכיבים 

הציגו בפנינו את הדת של לוק כמהות כפולת פנים , ובמערכות היחסים האפשריות ביניהם

צמדי המושגים שייחס לוק לשני . המכילה מרכיבי ליבה לצד מרכיבים פריפריאליים

לרעיון שלוק החזיק  פותחים את הפתח, המון-אליטה; גופני-רוחני; חיצוני-פנימי: התחומים

דיונינו . בתפיסת דת אליטיסטית שסברה שדת מתרחשת באופן שונה עבור אנשים שונים

ויראה כי , אליטיסטית של לוק-קרי הבנת עמדתו הדתית, בפרק זה יתמקד בהבנת סוגיה זו

  : באמצעותה ניתן להעמיק את הבנתנו לגבי תפיסת הדת של לוק מכמה היבטים

ממחיש את החלוקה בין מרכיביה השונים של הדת ואת היותה מהות  האלמנט האליטיסטי -

  .בעלת ליבה ושוליים

ההבחנה בין תחומו של ההמון לתחומו של האליטיסט הדתי תסייע לנו להבין מה מחשיב  -

  .לוק כחלק המהותי בדת

שאלת האליטיזם תחדד את הבנתנו בשאלה האם סבור לוק שלאנשים שונים יש חוויות  -

  .כלומר האם חווית הדת של אנשים בעלי יכולות שונות שונה באופן מהותי, ונותדתיות ש

  

                                                            
  
 .593-617' עמ, Marshall: Toleration: על יחסו של לוק לדת היהודית ולדת המוסלמית ראו 74
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מתאר ספלמן באריכות את יחסו של לוק  John Locke and The Problem of Depravityבספר 

, לוק מתאר אותם במכתביו כבהמות הכורעות תחת הנטל -לתושביו של הכפר בו גדל 

, לטענת ספלמן. רט למחיריהם של התירס והכבשיםוכאנשים שאינם מסוגלים לדון בדבר פ

  :חוויות אלה של ניכור מפשוטי העם השאירו חותם עמוק בלוק והשפיעו על הגותו

המגע עם העם הפשוט בפנספורד ובסביבותיה הותירו את לוק בחוסר אמון ובבוז "

הפיגור והאדישות . מתמשכים כלפי יכולותיהם המוגבלות והעדפותיהם האנוכיות

יצרו בעיני לוק מכשלה משמעותית לכל , שאפיינו את חיי הכפר, המנטאלית שלהם

  75".תכנית לשיפורה של החברה באמצעות חינוך ושימוש בתבונה

  

אנו , ואכן. עמדה זו כלפי ההמון מהדהדת במקומות רבים בהגותו של לוק, לטענתו של ספלמן

  :שפנית ביותר את דעתו על ההמוןלוק בצורה חו בכות 'על הממשל מאמר הראשון'רואים כי ב

ממועצה מסודרת או ? מראשים בורים או יודעים, מאיזה פחד הגיוני יותר לפחד"

בידי אלה שהכתובים קוראים , בידי מי סביר יותר שנהיה לטרף? מהמון מבולבל

או בידי אלה שבני אדם חושבים תמיד ראו בהם חיות טרף וכך גם , להם אלים

אין דבר שיושת עליהם שלא , לעולם אינו מרוצה, חושק ההמון תמיד? קראו להם

  76...".ינסו תמיד להגיע ולהפיל 

                                                            
  
75 Spellman: Depravity ,46-47' עמ.  

 Whence is most danger to be rationally feared, from ignorant or": 158-159' עמ, 1מאמר על ממשל  76

knowing heads? From an orderly council or a confused multitude? To whom are we most like to 

become prey, to those whom the Scripture calls gods, or those whom knowing men have always 

found and therefore called beasts? Who knows but that since the multitude is always craving, 

never satisfied, that there can be nothing set over them which they will not always be reaching at 

and endeavouring to pull down…"    האיות הועתק במדויק מהמקור.  

 the greatest part of …": 'איגרת השניה על הסובלנות'עמדותיו האליטיסטיות של לוק מובעות במפורש גם ב 

mankind, being not able to discern betwixt truth and falsehood, that depend upon long and many 

proofs, and remote consequences; nor having ability enough to discover the false grounds, and 

resist the captious and fallacious arguments of learned men versed in controversies; are so much 
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חיות טרף שלעולם אינן מרוצות ותמיד שואפות להפיל , מבולבלים, בורים - האם אנשים אלה 

שעבורם ומפניהם מציב לוק את התחום האינדיפרנטי כחיץ  - את הסייגים המוטלים עליהם 

אפשרות , נושא זה? ולחוות את הדת בצורה דומה לאנשים כמו לוקיכולים להבין , מגונן

הרלוונטיים לאנשים בעלי יכולות או כישורים , קיומם של כמה רבדים דתיים בעלי אופי שונה

שב ומופיע בחיבורים , בצורה תמציתית ביותר 'על הממשלמאמר הראשון 'העולה ב, שונים

 The Reasonableness of Christianity As Delivered in the  -כמו למשל ב , נוספים של לוק

Scriptures - חיבור זה דן באריכות בשאלות של מוסר 77.אחד מחיבוריו הדתיים המרכזיים ,

תוך שהוא חושף , בשאלות תיאולוגיות ובשאלות אפיסטמולוגיות אודות הידיעה ומגבלותיה

שאלת  -ק לידי ביטוי את אחד מהצירים המרכזיים בהם באה עמדתו האליטיסטית של לו

  .היתכנותה ותכניה, הידיעה

  

לא נוכל , המבקש לסמן סוגיות מרכזיות בתפיסת הדת של לוק, בהקשר של הדיון הנוכחי

או לדון , להיכנס לעומקו של דיון עתיק יומין זה על היחס בין אמונה וידיעה בהקשר הדתי

שא הנחשב למורכב ולשנוי נו, בהרחבה בעמדתו של לוק בשאלה זו מבחינה אפיסטמולוגית

כדי שנוכל להכריע האם תפיסת הדת של לוק היא אכן תפיסת דת , ואולם 78.במחלוקת

 
                                                                                                                                                               
more exposed to it by the force which is used to make them hearken to the information and 

instruction of men appointed to it by the magistrate, or those of his religion, to be led into 

falsehood and error, than they are likely this way to be brought to embrace the truth that must save 

them." in: J. Locke, Works, vol. 5, Four Letters concerning Toleration,  London, 1823; reprinted, 

Aalen: Scientia Verlag, 1963, p. 78.   

 M. Cranston (ed.), Locke on Politics, Religion and: ידי ויובאו מ-הציטוטים מחיבור זה יתורגמו על 77

Education, Collier Books, New York, 1965 .יכונה , שאליו נתייחס לחיבור זה פעמים רבות, חיבור זה - 

TRC .לפרטים נוספים על נסיבות כתיבתו של החיבור והתגובות שעורר ראו :Higgins-Biddle: 

Reasonableness.  

כמורכבת  –ידיעה ואמונה  –המציג את הדרך בה הבין והציג לוק את שני המושגים , ראו למשל את איירס 78

אך , שאף לוק להציג את הידיעה והאמונה כשונות זו מזו בצורה איכותית, לטענתו. ובעלת סתירות פנימיות

ו יש לנהל תוך הקפדה על הבנת כמו כן הוא טוען כי את הדיון אודות סוגיה ז. למעשה קיים ביניהם קשר וקרבה
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, נדון בכמה מוטיבים בנושא זה, המציעה חוויה דתית שונה לאנשים שונים, אליטיסטית

  . הרלוונטיים לדיוננו

  

  

  אליטה והמון  -ידיעה ואמונה 

  

  :מציג לוק משוואה פשוטה המתארת את החלוקה שבין ההמון לאליטה TRC–ב 

וגם אינו יכול לקבל , רוב האנושות חסר את הפנאי או את היכולת להדגמה"

ואין לדרוש מהם , שרשרת של הוכחות עליהן הם צריכים להסתמך כדי להשתכנע

רווקים , סוחרים, עליך לקוות שכל הפועלים. ... לקבל אותן עד שלא יקבלו הדגמה

האזנה לפקודות פשוטות היא הנתיב ... ומשרתות יהיו מתמטיקאים מושלמים

הרוב אינם יכולים לדעת ולכן . הבטוח והיחיד להביא אותם לציות ולעבודה דתית

  79".עליהם להאמין

 
                                                                                                                                                               

 :M. Ayers, Locke Volume 1: ראו. הגדרותיו של לוק לידיעה ואמונה שהן שונות ממה שאנו רגילים לתפוס

Epistemology, Routledge, London & New York, 1991, pp., 86-150. )  להלן Locke :Ayers.(  

79 TRC ,222' עמ  :"The greatest part of mankind want leisure or capacity for demonstration ; nor 

can carry a train of proofs, which in that way they must always depend upon for conviction, and 

cannot be required to assent to, until they see the demonstration. ..  And you may as soon hope to 

have all the day-laborers and tradesmen, the spinsters and dairy-maids, perfect mathematicians ... 

Hearing plain commands, is the sure and only course to bring them to obedience and practice."    

הדתיים של ההמון מעניין לציין כי במאמר הראשון על הממשל מגלה לוק פחות סובלנות והאהדה לקשייו 

 As long as": ומזהה אותם כתוצאה של נטייה רעה ולאו דווקא של תנאי חיים שאינם מאפשרים לימוד מעמיק

the greatest part of men shell be the worst, and outward profession shall be more easy and cheaper 

than inward conversion, it will be no more wonder to find want of spirit with splendor, formality 

under uniformity, than ambition and fiction, pride and hypocrisy under toleration, and generally 

want of sincerity in all professions"   ב , זאת ועוד. 166' עמ, 1מאמר על ממשל : ראו– TRC   מציג לוק

 In this state of darkness and ignorance of the true God, vice and":לבערות האנושיתהסבר נוסף 
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המוצגת בטקסט זה ובטקסטים רבים נוספים , ההמון אינו משכיל ולכן עליו להסתפק באמונה

בטרם נפנה לבחון את משמעותה של הבחנה זו לגבי . הדתית ההמונית כאפשרות TRC -מה 

נבדוק , ההבדל בין החוויות הדתיות של ההמון המאמין לחוויות הדתיות של האליטה היודעת

האם אכן נכון לטעון כי משום שלוק משייך את האמונה להמון היא נתפסת על ידו כנחותה 

  . לידיעה

  

נמצא כי , ובכתבים אחרים TRC -ב ', מסה על שכל האדם'ב ,במקומות רבים בכתיבתו של לוק

אלא היא לעיתים גם הדרך היחידה לידיעתם של , יודעים-האמונה אינה רק מפלטם של הלא

  :תכנים שהידיעה האנושית אינה יכולה להגיע אליה

אבל חלקים של אותה אמת מצויים עמוק מידי מכדי שכוחותינו הטבעיים יוכלו "

קלות ולהפוך אותם לגלויים ופשוטים עבור האנושות בלי קצת אור להגיע אליהם ב

  80".מלמעלה שיכוון אותם

  

המספק לבני האדם את , ציטוט זה מציג את האמונה ככושר אפיסטמי משלים לידיעה

חשיבותה האפיסטמולוגית של . היכולת לדעת דברים ששכלם אינו יכול להגיע אליהם לבדו

שם מציין לוק במפורש כי האמונה אינה נופלת ', ל האדםמסה על שכ'האמונה מוצגת גם ב

  :בוודאותה מהידיעה

יש עוד מין של משפטים המבוססים על עדות בלבד והדורשים מאתנו בכל זאת "

השכיח  ןבין שהמוצע מתאים או אינו מתאים לניסיו, הודאה שלמה בהחלט

 
                                                                                                                                                               
superstition held the world. Nor could any help be had, or hoped for, from reason; which could not 

be heard, and was judged to have nothing to do in the case; the priests, everywhere, to secure their 

empire, having excluded reason from having anything to do in religion. And in the crowd of wrong 

notions, and invented rites, the world had almost lost the sight of the one only true God"  ראו :

TRC ,צבע מאשימה כלפי הממסד הדתי ולכלול אותו במניין הסיבות לוק אינו מהסס להפנות א. 213' עמ

  .האפשריות למצבן הירוד של התבונה והשכל

 ,But yet some parts of that truth lie too deep for our natural powers easily to reach": 221' עמ, שם 80

and make plain and visible to mankind without some light from above to direct them."    



63 

ינו יכול ידי עד שא- טעם הדבר הוא שניתנת העדות על. הדברים הרגיל-ולסדר

דבר זה גורר אחריו בטחון שהוא . והוא אלהים עצמו, לרמות או להיות מרומה

זהו מה שנקרא בשם המיוחד . וודאות שאין להרהר אחריה, למעלה מכל הספקות

רוחנו - האמונה קובעת את הלך. והודאתנו בו נקראת אמונה, )revelation(נביאות 

  81".לא פחות מן הידיעה עצמה ומוציאה מליבנו כל פקפוק באופן מוחלט ושלם

  

ידי לוק כנחותה -אנו רואים כי בכל הקשור לדיון האפיסטמולוגי האמונה אינה נתפסת על

הוא מסוגל לראות בה כושר , )TRC(כי באותו החיבור עצמו , אם כן, כיצד יתכן. לידיעה

הידיעה יחסו של לוק לשאלת , כאמור? אפיסטמי נעלה מחד ולשייך אותה להמון מאידך

ותקצר היריעה לסקור את שלל הדעות השונות של , והאמונה הוא נושא נרחב שנחקר רבות

בחינת אפשרות קיומן של שתי אופציות דתיות שונות תחת , לעניינינו. חוקרי לוק בשאלה זו

יתכן כי כאשר לוק עוסק בידיעה : נציע את הפתרון האפשרי הבא', דת'הכותרת של המילה 

אפיסטמולוגית הוא רוקם ביניהן מערכת יחסים סבוכה שאינה מציגה מדרג ואמונה מבחינה 

כאשר הוא משתמש במילים אלה בהקשר של ההמון , לעומת זאת. משמעי וברור- חד

נבחן כעת את . הנבחנות זו מזו גם באיכותן, הוא מרמז לשתי חוויות דתיות שונות, והאליטה

  .המאפיינים של שתי הזירות הדתיות הללו

                                                            
  
, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע, )תרגם יוסף אור(, מסה על שכל האדם, לוק' ג81

 Besides those we have hitherto mentioned, there is one" ):להלן מסה. (842-843' עמ, ב"תשל, ירושלים

sort of propositions that challenge the highest degree of our assent, upon bare testimony, whether 

the thing proposed agree or disagree with common experience, and the ordinary course of things, 

or no. The reason whereof is, because the testimony is of such one as cannot deceive nor be 

deceived: and that is of God himself. This carries with it an assurance beyond doubt, evidence 

beyond exception. This is called by a peculiar name, revelation, and our assent to it, faith, which as 

absolutely determines our minds, and as perfectly excludes all wavering, as our knowledge 

itself..." in: P.H. Nidditch (ed.), John Locke – An Essay Concerning Human Understanding, 

Clarendon Press, Oxford, 1984, p. 667. ) להלןEssay(  

' עמ, מסה". על האמונה והשכל ועל תחומיהם הנבדלים: "ראו. בהמשך החיבור מקדיש לוק פרק נפרד לנושא זה

871-879.  
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כצורות שונות של דתיות ולא כמושגים אפיסטמולוגיים ' אמונה'ו' ידיעה'המושגים הבנת 

  :ביתר קלות TRC–מאפשרת לנו להבין את הקטעים בהם דן לוק בדת של ההמון ב 

הוא נתן לו את . טיפל באדם כאב עדין ורחמן, מתוך רחמיו האינסופיים, האל"

אך בהתחשב ...ונה מצווההתבונה ואיתה חוק שאינו יכול להיות אלא מה שהתב

שאכן , הוא הבטיח שליח, המועד להגיע לשחיתות ולסבל, בשבריריות של האדם

ואז הכריז לכל האנושות כי מי שיאמין בשליח כי הוא , שלח בזמנו המתאים

לאחר שחזר לחיים והומלך כאדון ושופט לכל בני , וייקח אותו, השליח המובטח

שנראה שהאל , צעה פשוטה וניתנת להבנהזוהי ה. ינצל, כמלך וכריבון, האדם

אלו הם הפריטים שהאדם העמל . הרחמן התחשב בעניי עולמנו וברוב האנושות

זוהי דת המתאימה ליכולות וולגריות ולמצבה של האנושות . והבור יכול להבין

  82".מצב של עבודה ועמל –בעולם הזה 

  

סטית המתארת את רוב מן הטקסט מצטיירת בפנינו באופן ברור וגלוי חשיבה אליטי

האנושות כבלתי מסוגלת לחיות חיים דתיים המבוססים על התבונה ולכן נאלצת להסתמך על 

המתמקדת , הצעה נוצרית זו 83.התגלותו של המשיח נושא הבשורה –מתנתו האחרת של האל 

                                                            
  
82  TRC ,230' עמ:"God, out of the infiniteness of His mercy, has dealt with man, as a compassionate 

and tender Father. He gave him reason, and with it a law, that could not be otherwise than what 

reason should dictate, unless we should think, that a reasonable creature should have an 

unreasonable law. But, considering the frailty of man, apt to run into corruption and misery, he 

promised a Deliverer, whom in his good time he sent, and then declared to all mankind, that 

whoever would believe him to be the Savior promised, and take him now raised from the dead and 

constituted the Lord and Judge of all men, to be their King and Ruler, should be saved. This is a 

plain intelligible proposition, and the all-merciful God seems herein to have consulted the poor of 

this world, and the bulk of mankind. These are articles that the laboring and illiterate man may 

comprehend. This is a religion suited to vulgar capacities; and the state of mankind in this world, 

destined to labor and travail."    

היא נדבך בדיון כללי , וחוסר יכולתו להגיע בשל כך בדרך רציונאלית לידיעה אודות האלבורותו של ההמון  83

  .יותר של לוק באתגרים העומדים בפני התבונה האנושית להגיע לידיעה ודאית ואמיתית
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המפתח להצלה ולגאולה , אליבא דלוק, היא, בקבלתם של כמה עיקרי אמונה וחיים על פיהם

היא המאפשרת למרבית בני האדם לייצר את . רובה של האנושות שאינה יכולה לדעת בעבור

כפי , כך מופיעים בעולמו הדתי של לוק. אותו תוכן תודעתי הכרחי שבלעדיו לא יוכלו להיגאל

שהמרחק , המאמין והיודע, שני טיפוסים דתיים, TRC–שהוא משתקף מהציטוטים מה 

  :ביניהם רב

מצאו את האל , כאשר חיפשו אותו, חושב של האנושותהחלק התבוני וה, אמת

וכך אנו רואים ... אך אם הכירו או עבדו אותו היה זה רק במוחם , העליון והנעלם

מעולם לא היתה מספיק , המדברת תמיד בבהירות לחכמים ולצדיקים, כי לתבונה

סמכות לגבור על ההמון ולשכנע את חברות האדם שישנו רק אל אחד בלבד שלו 

  84".לבד יש לעבודב

  

החלוקה בין המשכיל למאמין מבססת את ההבחנה בין ההמון לאליטה על סמך הדרך בה 

האחד בדרך של חקירה שכלית והשני בדרך של  –רוחני -נוצר ומתעצב עולמם הדתי הפנימי

לוק מתאר שתי חוויות דתיות שהשוני ביניהן מבוסס בעיקר על ההבדל , כלומר. קבלה

. מגיע לתכני הדת בעצמו באמצעות לימוד והקשה, המשכיל, האחד: יםבכשרים האפיסטמי

  . מגיע לתכני הדת בדרך של קבלה על דרך ההטפה, המאמין, השני

  

הלוא ראינו כי ? האם אכן מדובר בשתי חוויות דתיות שונות? האם שוני זה כה גדול, ואולם

אם , אם כן, במה. ותגם האמונה וגם הידיעה נשענות על אמת בעלת מידה גבוהה של ודא

שונה הדת או הדתיות של מי שיכול להגיע לאמיתות אלה באמצעות התבונה לעומת , בכלל

                                                            
  
84 TRC ,213' עמ:"The rational and thinking part of mankind, it is true, when they sought after Him, 

they found the one supreme, invisible God but, if they acknowledged and worshipped him, it was 

only in their own minds. They kept this truth locked up in their own breasts as a secret, and never 

dared venture it amongst the people, much less amongst the priests, those wary guardians of their 

own creeds and profitable inventions. Hence we see, that reason, speaking never so clearly to the 

wise and virtuous, had never authority enough to prevail on the multitude and to persuade the 

societies of men that there was but one God, that alone was to be owned and worshiped."     
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אם האמונה פותחת בפנינו פתח , זאת ועוד? אלה המגיעים אליהן באמצעות האמונה

האם לא יתכן כי המאמין ימצא בדרגה גבוהה , לאמיתות שהן מחוץ להישג ידה של הידיעה

  ? יותר מהיודע

  

יתכן כי . לוק אינו עוסק בשאלות אלה ואינו מתייחס אליהן באופן ישיר TRC–וב ' מסה'ב

הימנעות זו מרמזת כי לוק אכן סבור שאין הבדל בין דרכי העבודה השונות וכי למרות 

של איש ההמון ' דת'של איש האליטה המשכיל וה' דת'אין פער ערכי בין ה, ההבדלים ביניהם

המסתמכת על רוח הדיון במהותי , לשתיקתו של לוק בשאלה זוקריאה אחרת . המאמין

וכי דרכים אלה , עשויה לומר כי בעיני לוק קיימות כמה דרכים לעבוד את האל, והאינדיפרנטי

, כשם בתחילה הוא הבחין ודירג בין ההיבט הגשמי להיבט הפנימי, וכך. אינן שוות ערך בעיניו

, גם בין האמונה והשכל, בהתאמה, וא מבדילה, ידי שיוכם להמון ולאליטה בהתאמה-על

, תפיסה זו תכיר. ויוצר בכך היררכיה דתית בה מצטיירת הידיעה כזירה הדתית המועדפת

 האך תראה בשניי, כלגיטימיות –דרך האמונה ודרך הידיעה  –בשתי הדרכים הדתיות , אמנם

  .כעדיפה

  

תמיד נוכל להציג תמונה הרמונית לא , כפי שציינו בדיון על המתודה בראשיתו של פרק זה

, בשל כך לא נוכל להכריע בשאלת קיומה של חווית דת מועדפת. ונהירה לכל היגדיו של לוק

לחלוקה האליטיסטית בה , בין ידיעה לאמונה, ולא נוכל להסביר כיצד מתקשרת חלוקה זו

בה שם מוגדרת נחלתו הדתית של ההמון מחוץ ללי 'על הממשלמאמר הראשון 'פגשנו ב

  . אינדיפרנטי-בתחום הגופני, הרוחנית

  

כל שנוכל לומר בביטחון בסוגיה זו הוא שלוק סבור שאנשים שונים נגשים לדת בצורה שונה 

ואולם האם שונות זו יוצרת היררכיה בין החוויות הדתיות . וחווים אותה בכלים שונים

  : נות על שאלה זוישנן כמה דרכים בהן ניתן לע? האם יש להן מטען ערכי שונה? שונות

  

לדת  - דת האמונה  -בין הדת של רוב האנושות , תפיסה אחת תטען כי בהבדלה שמבצע לוק -

נפתחות בפנינו שתי חוויות דתיות שהן  -דת הידיעה  - של המיעוט בעל הכישורים האקדמיים 

י טענה זו תתבסס על ההנחה כי לוק סבור כי מה שמהות. שונות באופיין אך לא בערכן הדתי
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בדת הוא קיומם של תכנים מסוימים בעולם התודעתי של האדם המזכים אותו בגאולה ובחיי 

  .אין השפעה משמעותית –חקירה או קבלה  –וכי לדרך בה נוצרו תכנים אלה , העולם הבא

תטען כי לוק מתאר בפנינו תפיסה המכירה בחשיבותה וחיוניותה של תפיסה  התפיסה שני -

לפי ". הדת האמיתית"המדירה את רוב בני האדם מ, הידיעהדת ההשכלה ו, אחת בלבד

כתיבה "קריאה זו התייחסותו הטולרנטית של לוק לדת האמונה של ההמון היא תוצר של 

  .שאינה רוצה לחשוף את מלוא ביקורתו על צורת קיום דתית זו" חכמה

  

או כפולת פנים ופלורליסטית  –בשלב זה לא נוכל להכריע בשאלה איזו תפיסת דת 

שנמנע מלתת תשובות , מצטיירת מהדיון אודות תפיסת הדת של לוק -אליטיסטית ומדירה 

. ומשאיר את הדיון האליטיסטי ואת תפיסת הדת העולה ממנו בלתי פתורים, לשאלות אלה

מסב את תשומת ליבנו לעובדה שלוק מכיר , נוכל רק לציין כי קיומו של המוטיב האליטיסטי

  . תרחשות דתיים אפשרייםבקיומם של כמה אופני ה

  

  אינדיפרנטי ופרגמטיזם, מהותי

  

חושף בפנינו , מונוליתית שלו-הדיון בסוגית האליטיזם הדתי של לוק ובתפיסת הדת הלא

יכולתה להופיע או להתרחש בצורות שונות עבור אנשים  –אלמנט חשוב בתפיסת הדת של לוק 

שיציג בפנינו מרכיב חשוב , נבחן כעת את משמעותו של היבט זה. בעלי יכולות וצרכים שונים

  :פרגמטיזם –בעמדתו של לוק בשאלת הדת 

הכותבים והמתפלפלים של הדת ממלאים אותה בקישוטים ומלבישים אותה "

כאילו שפרט , ולחלקים משמעותיים בה במושגים שהם הופכים להכרחיים

לרוב האנושות אין . לאקדמיה או אולם ההרצאות אין דרך כניסה אחרת לכנסייה

זה טוב אם .. פנאי ללימודים וללוגיקה ולהבחנות עדינות בין האסכולות השונות
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יכולים להבין טענות ) שלא לומר דבר על בנות המין השני(בני אדם בדרגה זו 

  85".מעבר לכך ובלבלת את החלק הארי של האנושות המשך.. פשוטות

  

בציטוט שלעיל טוען לוק כי הניסיון להשכיל את אנשי ההמון יגרום להם לאבד את עולמם 

יש להציע להם חוויה דתית שתתאים , הוא טוען, משום כך. הדתי ואת סיכוייהם להיגאל

, מהלך זה ימנע. רחיתליכולותיהם ושתצמצם עבורם את עולמה המורכב של הדת לתמצית הכ

, אך יאפשר לו, מההמון לחוות את חוויית הדת המשמעותית הנובעת מלמידה ומידיעה, אמנם

  86.לגאולה, בבוא היום, להיות זכאי, לפחות

                                                            
  
 The writers and wranglers in religion fill it with niceties and dress it up with":230-231' עמ, שם  85

notions which they make necessary and fundamental parts of it as if there were no way into the 

church, but through the academy or lyceum. The greatest part of mankind have not leisure for 

learning and logic, and superfine distinctions of the schools. Where the hand is used to the plough 

and the spade, the head is seldom elevated to sublime notions, or exercised in mysterious 

reasoning. It is well if men of that rank (to say nothing of the other sex) can comprehend plain 

propositions, and a short reasoning about things familiar to their minds and nearly allied to their 

daily experience. Go beyond this, and you amaze the greatest part of mankind."    

אם האמונה : מעלה את השאלה הבאה, ההכרה בחיים על פי האמונה בלבד כלגיטימית וכמספיקה לגאולה 86

  :ניתן להציע כמה תשובות לשאלה זו? מדוע יש צורך בהשכלה, הבסיסית ביותר מספיקה להבטחת הגאולה

אולם פרט לה יש בדת רווחים נוספים שאת חלקם ניתן להרוויח כבר " לטימטיביגמול האו"גאולה היא אמנם ה -

אדם החי את חייו מתוך חיפוש ולמידה מתמידים יוצא נשכר מעצם ביצוען של , לפי תפיסה זו. בעולם הזה

 He": 'מסה'כך למשל כותב לוק ב. וחייו עשירים ומשמעותיים יותר מזה החי רק על פי האמונה, פעולות אלה

that believes without having any reason for believing, may be in love with his own fancies but 

neither seeks truth as he ought, nor pays the obedience due to his Maker, who would have him use 

those discerning faculties he has given him, to keep him out of mistake and error … whereas he 

that makes use of the light and faculties God has given him, and seeks sincerely to discover truth 

by those helps and abilities he has, may have this satisfaction in doing his duty as a rational 

creature, that, though he should miss truth, he will not miss the reward of it…" in: Essay, pp. 687-

688.   
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לא רק בשל , אליבא דלוק, והיא מתקיימת, זוהי תפיסה דתית שניתן לכנותה כפרגמטית

, אלא גם בשל רצונו של האל, האדם רצונם של המשכילים להימנע מבלבולם של רוב בני

המשכילים  -שהכיר בצרכים השונים של בני האדם ויצר עבורם שתי דרכים שונות לגאולה 

ריבוי פניה של הדת ויכולתה להתאים . הבורים ידעו עליו מפי השליח, יכירו אותו בכוח שכלם

   87.מהאל עצמו, אם כן, לאנשים שונים נובעים

  

מציגה את לוק כהוגה , כך של הפרויקט הדתי-גרסאות שונות כל המציעה שתי, תפיסה שכזו

אלא כמי שמשלב , רק מהזווית של דיון הדתי התיאורטי גרידא' דת'שאינו עוסק בסוגית ה

הוא יוצר תפיסת , ככזה. שיקולים המשקפים את עמדותיו לגבי המציאות, באופן גלוי, בדיונו

ית אלא גם את האינטראקציות שלה עם דת שאינה משקפת רק את תוצאות חשיבתו העיונ

המצב הפוליטי של תקופתו , מצבם ויכולותיהם של בני האדם שחיים בו –העולם הממשי 

אלא גם בהתממשות , אינו עוסק רק בתיאוריה של הדת המופשטת, אם כן, לוק. ועוד

הוא אינו מהסס להציג את הדת כמהות מרובדת המציעה , ככזה. ובהיתכנות שלה במציאות

  .'דת'לאנשים שונים חוויות דת שונות ופרשנות מגוונות למושג 

  

המאפשרת לה להתאים באופן " מודולאריות"המתאר את הדת של לוק כמהות , למהלך זה

בהקשרו של הדיון הלוקייני ' דת'משמעות מרחיקת לכת בהבנת המושג , שונה לאנשים שונים

אלא הוא , מהות לכשעצמה' דת'ו רואה בהפרגמטיות של גישה זו מלמדת אותנו כי לוק אינ  –

היא למעשה ' דת, 'בשל כך. רואה בה כלי או פאזה שתפקידו לאפשר לאנשים להגיע לגאולה

ידי -מושג המאגד בתוכו את כל אפשרויות החיפוש אחר גאולה המתבצעות בדרכים שונות על

  .אנשים שונים

 
                                                                                                                                                               

ולכן מי שמסוגל לדעת , תפיסה מחמירה יותר תטען כי כל אדם מחויב לנצל את מיטב כישרונותיו לידיעת האל -

מרשל מתאר את החשיבות . ולהכיר את האל אינו רשאי להתחמק ממטלה זו ולהסתפק באמונה בסיסית בלבד

, אף כי הגיעו לתשובה שגויה ,עד שהוא מצהיר כי אלה שחיפשו נכונה, הרבה שיחס לוק לחשיבה עצמית ולחיפוש

 .356' עמ, Marshall: resistance: ראו. יזכו לגמול

  .230' עמ, TRC: ראו למשל 87
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  סיכום  - מהותי ואינדיפרנטי 

  

נוכל לנסות ולומר דבר מה לגבי תפיסת , הדת הפרגמאטי של לוק על רקע התובנה אודות מושג

. 'אינדיפרנטי'ו' מהותי'כפי שהיא עולה מהדיון אודות יחסו למושגים , הדת הכללית של לוק

 -שימת הדגש על היחס בין המהותי לאינדיפרנטי ועל עולם המשמעויות המתלווה אליהם 

מרמזת כי יתכן שלוק סבור כי  -ופרגמאטי  הכרחי, רוח וגשמית, פנים וחוץ, אליטה והמון

הדת היא למעשה מהות המורכבת מליבה של תכני תודעה הכרחיים ומפריפריה המורכבת 

לצרכיהם , המותאמים באופניהם השונים, מביטויים ומפירושים שונים לליבה זו

הדן בשאלת תפיסת הדת של לוק לפי , בפרק הבא. וליכולותיהם המגוונים של בני האדם

ונראה אם אכן ניתן , נבחן הנחה זו ביתר פירוט" מעשים"ו" דעות"הפריזמה של המושגים 

  .להציג את הדת של לוק לפי מודל דואלי זה
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  דעות ומעשים -תפיסת הדת של לוק 

  

  מבוא

  

דיונינו בדרך בה מבין לוק מהי דת הציגו בפנינו כמה צמדי מושגים שמשרטטים את הזירה 

תודעתית לזירה - בין זירה רוחנית, הבחנה בין מהותי לאינדיפרנטי: בה מתרחשת הדת של לוק

, ההבדלים המהותיים והערכיים בין ההמון והאליטה, המתח בין הפנימי לחיצוני, הגשמית

באמצעות מושגים אלה . מית בין ליבה קבועה ופריפריה משתנהומערכת היחסים הדינ

בעלת כמה מופעים או אופני התרחשות , התחלנו להבין כי לוק מציג את הדת כמהות מורכבת

בפרק זה נעמיק את הבנתנו בתפיסת הדת של . המתקיימים זה לצד זה במקביל, אפשריים

  . דעות ומעשים –יוניו הדתיים  ידי ניתוח צמד מושגים מרכזי נוסף המופיע בד-לוק על

  

גם הדיון בדעות ומעשים הוא  , ולדיון אודות גוף ונפש, בדומה לדיון אודות ידיעה ואמונה

במסגרת הצרה של דיונינו אודות הדת של לוק . שנהרות של דיו נשפכו עליו" דיון דתי קלאסי"

קד בעמדותיו של לוק אלא נתמ, על הקשריה הרבים והמגוונים, לא נוכל להרחיב בסוגיה זו

- ב . בנושא זה ובמה שניתן ללמוד מהן על הדרך בה הוא מבין מהי דת ומה מקומה בעולם

'Critical Notes upon Edward Stillingfleet's Mischief and Unreasonableness of Separation' –  מתאר

  : לוק דת בצורה כזו

יים למען ריצוי האל הדת היא רק אותם דעות ומעשים שאני מחזיק או מק"

  88".בלבד

                                                            
  
88  Nuovo: Writings ,74-75' עמ :"Religion being then those opinions, & actions alone, which I 

entertaine, or perform, onely to please god, & such as have no concernement at all with my 

neighbor or the interest, or affaires of this world, though many of these are outward & visible to 

others.."  כדי להבדיל את ה . האיות הועתק במדויק מהמקור- 'Critical Notes upon Edward Stillingfleet's 

Mischief and Unreasonableness of Separation' ,משאר הטקסטים , שיזכה לתשומת לב נכבדה במחקרנו

חיבור בשם  Edward Stillingfleetכתב  1680בשנת . CNSיכונה חיבור זה  , הלקוחים מספרו של נובו
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שורה . הגדרה זו היא אחד מהמקומות היחידים בהם מתייחס לוק בצורה ישירה לדת כתופעה

, קצרה ותמציתית זו טומנת בחובה תובנות חשובות לניסיוננו להבין כיצד תפס לוק את הדת

  : לשם ניתוח ראשוני נחלק אותה לשני חלקים. ועל כן ננתח אותה בקפידה

  

עוסק במרכיבי הדת או בתשובה  - הדת היא רק אותם דעות ומעשים -הראשון  החלק●

דיון זה נראה כהמשכו של דיונינו אודות מרכיביה ". מהם החומרים מהם עשויה דת"לשאלה 

גוף , ליבה ושוליים  -של הדת ואודות קיומם של אזורים דתיים בעלי תוכן וחשיבות שונים 

  . ונפש ועוד

  

עוסק בהגדרת  - מחזיק או מקיים למען ריצוי האל בלבד שאני -הגדרה חלקה השני של ה ●

זוהי הגדרה פונקציונאלית שאינה מתמקדת בהבנת . הדת באמצעות הבנת מהותה ויעודה

  .ריצוי האל –אלא בהבנת תפקידה , חלקיה או מרכיביה השונים של הדת

  

כדי להיטיב , חילהאך ת, שני חלקי ההגדרה שסקרנו קשורים אמנם זה לזה בקשר הדוק

נפתח בבחינת חלקה הראשון של . נתייחס לכל אחד מהם בנפרד, להבין את משמעותם

כיצד הוא מגדיר כל אחת מזירות , ונבחן מהן דעות ופעולות אליבא דלוק CNS–ההגדרה  מה 

  .הללו ומה ניתן ללמוד מהן על תפיסת הדת שלו

  

   

 
                                                                                                                                                               

Unreasonableness of Separation 167ן כתגובה כתב לוק מסמך ב. בו תקף את הפילוג מהכנסיה האנגליקנית 

 Critical Notes upon, כאמור, שנקרא, החיבור. 1681שתחילת כתיבתו מתוארכת לשנת , עמודים

Stillingfleet's Mischief and Unreasonableness of Separation , התמודד באופן ישיר עם טענותיו של

את השם . בור ללא שםשהשאיר את החי, נובו מציין כי שמו של החיבור אינו שם שנתן לו לוק. סטילנגפליט

 A summary catalogue of the Lovelace collection of the papers ofשערך את ) Long(התיאורי נתן לונג 

John Locke in the Bodleian Library   ידי  ה- על 1959- שפורסם ב- .Oxford Bibliographical Society  

  .Marshall: resistance: ראו לדיון נרחב בספרו של סטילנגפליט ובתגובתו של לוק
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  הדת היא רק אותם דעות ומעשים 

  

נוכחנו , העולות מהטקסטים אותם בחנו עד כה, בניתוחנו את עמדותיו של לוק כלפי הדת

, המון ואליטה –לדעת כי בתפיסת הדת של לוק מתקיים מתח הנובע מקיומם של קטבים 

ראינו כי אחד מהצירים המרכזיים של מגמה קוטבית זו הוא המתח . מהותי ואינדיפרנטי ועוד

לבין הזירה , פיינת ברוחניות ונתפסת כבעלת עדיפות דתיתהמתא, שבין הזירה הפנימית

הדיון בסוגית הדעות והמעשים בהקשר . העדיפה פחות, החיצונית שהיא הזירה הגשמית

, הבוחן את התצורות השונות, מהווה רובד נוסף בדיון זה CNS -על פי הגדרה מה , הדתי

בהם דן , ים הקודמים בהם עסקנובניגוד להיגד, ואולם. בהן מתהווה הדת, ולעיתים מנוגדות

בהגדרה אותה אנו , לוק בסדר החשיבות של המרכיבים השונים ובמערכת היחסים ביניהם

, על אותו מישור דתי -הדעות והמעשים  -בוחנים כעת מציב לוק את שני הרכיבים הנידונים 

  ). ו להמוןלמשל ללא שיוך לאליטה א(כאשר הוא בוחר להציגם ללא כל הבדל ערכי או היררכי 

  

להגדרות הקודמות הוא שבעוד שבהגדרות הקודמות  CNS -הבדל נוסף בין ההגדרה מה 

, טקס, פולחן, מעשים דתיים - השתמש לוק בצורה חופשית יחסית במגוון מושגים מתחלפים 

הרי שכאן נוקט לוק בלשון  -מאידך ' עבודת הלב וכו, ידיעה, ואמונות, גוף ועוד מחד

מדוע ? ד מושגים זהמה משמעותו של השימוש בצמ. דעות ומעשים: מינימליסטית וכללית

יתכן כי הבחירה במושגים כללים שכאלה  עשויה לרמז כי לוק ? נמנע לוק מלפרט מה כלול בו

כאשר הוא , שואף לנהל את דיונו לאורכו של קו ההפרדה שבין התודעה לגוף ולעולם הגשמי

-ואת כלל המופעים הדתיים, נים מחדמסמן את מכלול עולם התודעה הפנימי על מרכיביו השו

חלוקה זו מסבה את תשומת ליבנו לשני תחומי דיון דתיים . כרלוונטיים, גופניים מאידך

  : מרכזיים

  

דיון זה הוא דיון דתי . תחום אחד עוסק בשאלות הגוף והנפש על היבטיהם הדתיים השונים -

יש השוללים את יכולתו של הגוף להיות חלק מהעשייה או ההוויה הדתית : עתיק יומין

יש הרואים בגוף גורם מפריע של , מבין אלה. הזירה הדתית כזירה הפנימית בלבדומזהים את 

אחרים יראו בו גורם ניטראלי או אמצעי בלבד שתפקידו לאפשר את . ממש שיש לסגף ולשלול

קיימות תפיסות דתיות הרואות בגוף , גופנית זו-לעומת עמדה אנטי או א. העבודה הרוחנית
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, תפיסות אלה עוסקות בחשיבותם של הטקס. להוויה הדתית זירת התרחשות חשובה וחיונית

  .הריטואל והפולחן

  

, תחום דיון דתי מרכזי נוסף העולה מהעיסוק בשאלת המעשה והדעה הוא שאלת הכוונה -

בדומה לשאלת . ולקשר בין דעה למעשה, כלומר הדיון במידת החשיבות שיש לתודעת המבצע

הנפרשות לאורכו , צע קיימות דעות רבות ומגוונותגם בשאלת תודעת המב, תפקידו של הגוף

לאלה , השוללים את תוקפו של מעשה שנעשה ללא כוונה, של הטווח שבין מחייבי תודעה

  . המכירים בתוקפו של המעשה לכשעצמו

  

וכיצד נארג רובד , בדפים הבאים נבחן כיצד מתקשרות שאלות אלה לדיונו של לוק על הדת

  .וננו להעמיק את הבנתנו בתפיסת הדת של לוקהמושגים הקשור בהן לניסי

  

  דעות 

  

בטקסטים אותם בחנו בעמודים הקודמים של עבודה זו ראינו כי לוק מציג את מרכיביה של 

בעודו מתחבט לגבי מערכת היחסים בין חלקיה השונים של , התודעה הדתית בצורה מורכבת

–את משמעותה של המילה דעה בבואנו לבחון , לאור זאת. ידיעה ואמונה –הזירה פנימית 

opinion–  בהגדרת הדת אותה אנו בוחנים' מעשים'ושל הבחירה להצבתה לצד וכנגד למילה ,

דרך אחת להבין את , כפי שציינו. עלינו להתייחס לשימוש בה כיותר מבחירה מילולית גרידא

ה תחת הכותרת של המיל, בפרשנות זו. משמעותה של מילה זו היא להתייחס לכלליותה

  .אמונה ועוד, ידיעה –עשויים להיכלל כל אחד מאופני הפעולה של התודעה ', דעות'

  

כאפיסטמולוג שהקדיש מקום , לצידה של פרשנות רחבה ומכלילה זו קיימת האפשרות כי לוק

בחר במילה , תכניה ודרגות הוודאות שלהם, נרחב בכתביו לדיון אודות התודעה האנושית

זה אמור לסמן תוכן הכרתי ייחודי " מטען. "ולוגי הייחודי שלהבשל המטען האפיסטמ' דעות'

שעשוי ללמד אותנו על תכניה ועל אופקיה של התודעה , ונבדל מתכנים הכרתיים אחרים
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האם התובנות העולות מהדיון האפיסטמולוגי על הדעה ועל אופני , אם כן, נבחן. הדתית

  . ת של לוק ועל מרכיביהעשויות לתרום להבנתנו את תפיסת הד, ההכרה הנוספים

  

  : מציין לוק כי מטרת החיבור היא" מסה על שכל האדם"במבוא לספר 

ביחד עם היסודות , הודאות וההיקף של הידיעה האנושית, לחקור את המקור"

  89".הסברה וההודאה, והמדרגות של ההאמנה

  

, דים כי הדעהמכאן אנו למ opinion.90סברה היא , בו אנו משתמשים, בתרגומו של יוסף אּור

או אל , וכי היא עומדת בקרבת, היא אחת מדרגות ההכרה אנושית, או הסברה בלשונו של אּור

  : דווקא קירבה זו היא שמזרזת את לוק לחפש, ואולם. מול הידיעה

מדה עלינו -פי אילו אמות- ולחקור ולדרוש על, את הגבולות שבין הסברה והידיעה"

  91".ינו בדברים שאין לנו מהם ידיעה ודאיתלקבוע את הודאתנו ולכוון את דעות

  

לוק מבחין בין דעה לידיעה לפי מידת הוודאות שלהן ומסווג את הדעה כתוכן תודעתי לא 

יכולותיה ודרגות הוודאות השונות אליהן היא , דיונו של לוק במבנה ההכרה האנושית. ודאי

הדעות , לעניינינו. זויכולה להגיע הוא נרחב ומסועף מכדי שנוכל לסקור אותו במסגרת 

ומדרג אותן ) knowledge(חשוב לציין כי לוק מבדיל בינן ובין הידיעה , ומקומן בעולם הדתי

                                                            
  
 This, therefore, being my purpose- to inquire into the original, certainty, and extent": 24' עמ, מסה 89

of human knowledge, together with the grounds and degrees of belief, opinion, and assent…" in: 

Essay, p. 43.   

מן ההגדרות במילון אבן שושן לצמד . persuasionsש במילה דעות הוא מתרגם את המילה כאשר אור משתמ 90

סברה . כשכל וכהבנה וגם כסברה, דעה מוגדרת כחכמה. המילים עולה כי לא קיימת הבחנה חד משמעית ביניהן

המלון , )רךעו(, אבן שושן' א: ראו. וגם כהנחה וכהשערה" הנחה שכלית, דבר שנלמד בדרך הגיונית"מוגדרת כ

  ).מלון: להלן אבן שושן. (478' ועמ 129' עמ. ב"תשל, ירושלים, מ"הוצאת קרית ספר בע, העברי השלם

 It is therefore worth while to search out the bounds between opinion and": 26' עמ, מסה 91

knowledge; and examine by what measures, in things whereof we have no certain knowledge…" 

in: Essay, p. 43.    
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בכך הוא מסמן את  92.שאינה מתבססת על ודאות מוחלטת, במידת וודאות נמוכה יותר

אם נקבל את ההנחה שקיימת חפיפה בין ההגדרה ב , כלומר את עולם התודעה הדתי, הדעות

–CNS כעולם שאינו בדרגה של ודאות מוחלטת, לשפה האפיסטמולוגית שלו .  

  

. לוק אינו מתייחס לחוסר הוודאות המוחלטת של הדעות כמקור לייאוש או לזלזול, ואולם

הוודאות בתפיסת עולמו וטוען כי לא - מכיל לוק את אי" אפיסטמולוגיה אופטימית"במעין 

 93".יכלתנו מותאמת למצבנו ולצרכינו"ל האל וכי נוצרנו לדעת ולהבין את כל שיש בעולמו ש

נהפוך . עילה לפסיביות או לחוסר תכלית, אליבא דלוק, ידיעה לא ודאית אינה מהווה, בשל כך

מסרסת את יכולתו של האדם לחיות , כלומר לידיעה ודאית של הכל, שאיפה ליותר מזה, הוא

  : עה שאינה ודאיתאת החיים המלאים שהוא יכול וצריך לחיות לאורה של ידי

נחכם לא יותר , את הכל תאם לא נאמין בשום דבר מפני שלא נוכל לדעת בוודאו"

מפני שלא היו לו כנפים לעוף , ממי שלא רצה להשתמש ברגליו וישב תחתיו ומת

  94".בהן

  

זאת . לוק מציג גישה המאפשרת פעולה וחיים בעלי משמעות גם בטווח של ידיעה לא ודאית

דרגת הוודאות של הדעה היא דרגת הוודאות , בחלק ניכר מהמקרים, משום שלשיטתו

לכן הגדרתו את עולם התודעה הדתית  95.המספקת ואין צורך בדרגת וודאות גבוהה יותר

  . כעולם של דעות ולא של ידיעות אינה אמורה להציגו כחסר משמעות

                                                            
  
 .651' עמ, ראו למשל מסה 92

  .29' עמ, שם 93

 If we will disbelieve everything, because we cannot certainly know all things, we": 31' עמ, שם 94

shall do much what as wisely as he who would not use his legs, but sit still and perish, because he 

had no wings to fly." in: Essay, p. 46.  

המציג את התודעה האנושית כבלתי מסוגלת להכיר ולדעת בוודאות ברוב , אשקרפט מתאר מהלך זה 95

, ההודאה בבורות כמעט מוחלטת בנוגע לסביבתו הטבעית של האדם היא בעלת משמעות מזערית: "כך, המקרים

בכדי להבטיח לבני האדם שידע זה הוא . וגלים להשיג את הידע שיקדם אותנו לקראת אושרנובהנחה כי אנו מס

 R. Ashcraft, "Faith and Knowledge in Locke's Philosophy" in: ראו". מסה'בהישג ידם כתב לוק את ה
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סבור כי למרות זו נובעת מכך שלוק " אופטימיות אפיסטמולוגית מסתפקת במועט"יתכן כי 

בעולם שרובו  96".מוכשרים לדעת באופן ודאי שיש אלהים"בני האדם , מגבלות תפיסתם

 –מתקיים בדרגות שונות של חוסר וודאות קיים אזור הכרתי בו מתקיימת וודאות מופתית 

. ידיעה זו אינה טבועה בנו אלא היא מטלה המוטלת עלינו, ואולם. ידיעת קיומו של האל

  :הבנויה לפי מידותיה ויכולותיה של התבונה האנושיתמטלה תבונית 

פי שלא - על-אף; פי שלא נתן לנו האלהים מושגים מעצמו הטבועים מלידה-על- אף"

זאת -בכל, חקק ברוחנו אותיות מקוריות שהיינו יכולים לקרוא מתוכן שהוא נמצא

  97".כיון שנתן לנו את הכחות שמחוננת בהם רוחנו, לא השאיר את עצמו בלי עדים

  

מטלה שהאל מטיל על האנושות , מטלה אנושית אפשרית, אם כן, ידיעת מציאות האל היא

  : האל המתגלה בסופו של תהליך זה הוא. בהימנעו מלטבוע את ידיעת קיומו בתודעה אנושית

שאחת היא אם ירצו לקרוא לו בשם , ובעל ידיעה שלמה, אדיר מכל, יש נצחי"

  98".האלהים או לא

  

והעובדה שהוא מייחס לידיעה תכנים כמו ידיעת קיומו , לוק בין דעה לידיעה ההבחנה שעושה

אליהן מכוון , מעלה את השאלה אודות התכנים שניתן לייחס לתחומה של הדעות, של האל

גדולתו , זאת משום שראינו שתכנים אודות קיומו. לוק בהגדרת הדת אותה אנו בוחנים

לכן אינם יכולים להיות חלק מהדעות המרכיבות הם נחלתה של הידיעה ו, וידיעתו של האל
 

                                                                                                                                                               
W.J. Yolton (ed.), John Locke: Problems and Perspective, The University Press, Cambridge, 

1969, pp. 194-223, p. 196.  

  .759' עמ, שם: וגם .762' עמ, מסה 96

 Though God has given us no innate ideas of himself; though he has stamped no": 762' עמ, שם 97

original characters on our minds, wherein we may read his being; yet having furnished us with 

those faculties our minds are endowed with, he hath not left himself without witness…" in: Essay, 

p. 619.  

 That there is an eternal, most powerful, and most knowing Being; which whether": 767' עמ, מסה 98

any one will please to call God, it matters not." in: Essay, p. 621.  
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האם אנו יכולים לנסות ולנסח ? עשוי להיות תוכנן של הדעות הדתיות, אם כן, מה. את הדת

תכנים פוזיטיביים אפשריים לשאלה מה עשוי לוק לכלול בתחומן של הדעות בהקשר של 

  ?  CNS -ההגדרה מ 

  

קיים מספר מצומצם , הוא בלתי ודאי ברובוש, בעולמו האפיסטמולוגי של לוק, כפי שראינו

, ידיעת קיומו –אחד מהם הוא ידיעת האל , של נושאים שבהם יש לאדם ודאות מוחלטת

  : ידיעה זו מתורגמת בשיטתו של לוק לתובנות נוספות. נצחיותו וידיעתו השלמה

יספיק ... פי שקצר שכלנו ביותר מלהכיל את התהום הרבה של ההויה-על-כי אף"

  99".אורם להגיע אל ידיעת הבורא ואל הכרת החובות המוטלות עליהםלהם 

  

וכי ', חובות'לפי ציטוט זה טוען לוק כי מידיעת האל נובעת  מערכת של תכנים שלוק מכנה 

להגיע לא רק לידיעת האל אלא גם להכרת מערכת חובות , אם כן, ההכרה האנושית יכולה

יעת האל להכרה בחובות הנובעות מכך מופיע הקשר שקושר לוק בין יד. הנגזרת מידיעה זו

  : במקומות נוספים בכתיבתו

, מן היראה והמשמעת, כשיש לי מושגים מן האלוהים וממני עצמי, כך למשל".. 

  100".אין אני יכול שלא להיות בטוח שעלי לירוא את אלוהים ולשמוע בקולו 

  

בהכרח גם בחובות  משום שהיודע את האל מכיר, לוק כורך ידיעה וחובה בכריכה אחת

תכני הכרה המכפיפים את האדם למערכת , אם כן, ידיעת האל מייצרת. הנובעים מידיעה זו

בהקשר הדתי הוא מתכוון ' דעות'יתכן כי כאשר לוק כותב על , לפי הסבר זה. של חובות

  . לעולם התוכן העוסק בחובות הנגזרות מידיעת האל

                                                            
  
 For though the comprehension of our understandings comes exceeding short of":  29-30' עמ, מסה 99

the vast extent of things… they have light enough to lead them to the knowledge of their Maker, 

and the sight of their own duties…" in: Essay, p. 45.  

 having the idea of God and myself, of fear and obedience, I cannot but be":  804-805' עמ, מסה 100

sure that God is to be feared and obeyed by me" in: Essay, p. 638.  
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לפחות באופן , יתכן כי נוכל לענות על שאלה זו ?במה הם עוסקים –מהם אותם חובות , ואולם

מתאר לוק כי ', המסכת השנייה על הממשל המדיני' –ב . סמך דבריו במקום אחר-על, חלקי

אשר קבע להם , ריבון אחד עליון"כאשר מכירים בני האדם בעובדת קיומו של האל שהוא 

 - אלה כלפי אלה  -  הם לומדים אודות חובותיהם" מקום עלי אדמות למען יעשו את דברו

  :כיצורים נבראים ושווים

אסור שמי מהם יעשה רעה , האדם שוים ועומדים ברשות עצמם-שהואיל וכל בני"

האדם הם -כי כל בני. לחירותו או לרכושו, לבריאותו, לחברו בכל הנוגע לחייו

  101".יכול וחכם לאין סוף-כפיו של בורא אחד כל-יצירי

  

ידיעת האל וההכרה בקיומו כבורא העולם ', המדיני הממשלעל  ההמסכת השניי'לפי לוק של 

עמדה  102.מובילה להכרה בקיומם של חוקים האוסרים על פגיעה בלתי מוצדקת באדם אחר

מופיעה גם , אישיים-הטוענת כי מההכרה בקיומו של אל נלמדים חוקי התנהגות בין, זו

  :'מסה'ב

הפנימי ומהויותיהם  מכיון שאין ספיקותינו מסוגלות לחדור אל תוך מבנם"

ומגלות הן לנו בכל זאת בבהירות את מציאות האלהים , הממשית של הגופים

דברים המספיקים כדי להכשירנו להכיר באופן מלא וברור את , וידיעה מעצמנו

, שכל כמונו-כן יאה ליצורים בעלי-על, חובתנו ואת ענייניו היותר חשובים

                                                            
  

יברסיטה האונ, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע, )תרגם יוסף אור(,  המסכת השניה על הממשל המדיני, לוק' ג 101

 being all equal and independent, no one): להלן מסכת שניה על הממשל. (6' עמ, ב"תשס, ירושלים, העברית

ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions: for men being all the 

workmanship of one omnipotent, and infinitely wise maker; all the servants of one sovereign 

master, sent into the world by his order, and about his business" in: Second Treatise of 

Government, p. 3.   

שלא ניתן להרחיב בהן , סוגית החוק הטבעי בכלל ומקומו בהגותו של לוק בפרט הן סוגיות נרחבות ועמוקות102 

הכרתן של , מחזק לוק את הטענה אודות הקשר בין ידיעת האל" מסה"כל רק לציין כי בנו. בשלב זה של הדיון

 I grant the existence of God is so many ways manifest, and the": דעות מחייבות וחוק טבעי באומרו כי

obedience we owe him so congruous to the light of reason, that a great part of mankind give 

testimony to the law of nature" in: Essay, p. 69.   
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דברים שהן מותאמות אליהם לגבי ה, להשתמש בכחות שמחוננים אנו בהם

כי מן ההגיון הוא להחליט שתפקידנו האמתי לעסוק רק בחקירות ובמין ... ביותר

ושבהם קשור ענינו היותר , הידיעה שהם מותאמים ביותר לכשרונותינו הטבעיים

להוציא את המסקנה , כמדומני, ומכאן מותר לי. והוא מצבנו בעולם הבא, חשוב

  103".והענין המיוחד של המין האנושי בכללושהמוסר הוא המדע העיקרי 

  

נידון נושא החובות ', המדיני שניה על הממשלהמסכת 'ומ' המסה'מ, בשני הציטוטים שבחנו

מושגים אלה . החוק הטבעי ומוסר: הנגזרים מידיעת האל בהקשרם של שני מושגים נרחבים

              דיונינו אודות הגדרת הדתבמסגרת . ידי לוק ובמחקר אודותיו-נידונו בהרחבה ובפירוט על

אך נציין את העובדה המעניינת כי בשני המקורות , לא נוכל להרחיב בנושאים אלה, CNS–מה 

ממקם לוק את התובנות הנגזרות מידיעת , העוסקים בטיבם של תכנים הנגזרים מידיעת האל

  .אישית-האלוהים בתחומם של חוקי התנהגות הבין

  

אליהן עשוי לוק לכוון ' דעות'אישית כ-זיהויים של תכנים העוסקים בהסדרת ההתנהגות הבין

, כלומר אינם בדרגת ודאות מופתית, הוא אפשרי משום שאינם ידיעה CNS–בהגדרת הדת מה 

, ומשום שהם נגזרים מידיעת האל ולכן עשויים להיחשב כתכנים הרצויים לו ומרצים אותו

במידה ופרשנות זו נכונה אנו מוצאים כי לוק נוטע בליבה של ". דתיים"כלומר כתכנים 

רוחני אל עולם החיצוני -פרטי-החוויה הדתית של ידיעת האל את היציאה מן העולם הפנימי

  .של הבריות
                                                            

  

 since our faculties are not fitted to penetrate into the internal fabric and real …": 813' עמ, מסה103 

essences of bodies; but yet plainly discover to us the being of a God and the knowledge of 

ourselves, enough to lead us into a full and clear discovery of our duty and great concernment; it 

will become us, as rational creatures, to employ those faculties we have about what they are most 

adapted to, and follow the direction of nature, where it seems to point us out the way. For it is 

rational to conclude that our proper employment lies in those inquiries, and in that sort of 

knowledge which is most suited to our natural capacities, and carries in it our greatest interest, i.e. 

the condition of our eternal estate. Hence I think I may conclude that morality is the proper science 

and business of mankind in in general …" in: Essay, p. 646.  
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המסבירה את המושג דעות כתכנים , חשוב לציין כי פרשנות זו לגבי תוכנן של הדעות

רק פרשנות אפשרית אחת שאינה ממצה את מלוא  היא, העוסקים ביחסים שבין אדם לחברו

אישית - קוצר ידה של הפרשנות הרואה בחוקי ההתנהגות הבין. עומקה של ההגדרה של לוק

למרות הטקסטים השונים , כפי שציינתי, ראשית: נובע מכמה סיבות' דעות'כתוכנן של ה

אנו יכולים לקבוע אין , הקושרים בין ידיעת האל לתכני ההכרה של המוסר ושל החוק הטבעי

גם , שנית; CNS–בוודאות כי תכנים אלה הם אכן אותן דעות אליהן כיוון לוק בהגדרה מה 

סביר להניח כי קיימים , אישיים אכן מתאימים להגדרת הדעות הדתיות-אם התכנים הבין

עצם העובדה שלוק בחר , וחשוב מכל, שלישית; תכנים נוספים המתאימים להגדרות אלה

כללית ופתוחה לפרשנות מזמינה אותנו להתייחס ) והמעשים(הגדרת הדעות להשאיר את 

  . זו" ריקנות"ברצינות ל

  

אחד מהאלמנטים המעניינים בהגדרה זו , CNS–כפי שראינו בתחילתו של ניתוח ההגדרה מה 

הבאות לידי ביטוי בהימנעותו של לוק מלפרט את תוכנן , הוא המינימאליות והכלליות שלה

נראה כי ', דעות'אף שיש לנו יכולת להציע תוכן פוזיטיבי למונח -על, וכך. תשל הקטגוריו

היותן תכנים בעלי : חשוב יותר דווקא להדגיש את ההיבטים האחרים שגילינו אודות הדעות

, קיומו –דרגת וודאות נמוכה מידיעה מופתית והיותן תכנים שאינם כוללים את ידיעת האל 

  . גזרים מידיעה זואלא תכנים הנ, גדולתו וחכמתו
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  סיכום -דעות 

  

נוכחנו לדעת כי  CNS –בהגדרת הדת המופיעה ב ' דעות'בניסיוננו להבין את משמעות המושג 

גישה אחת מסתמכת על כלליותו של המושג . קיימות שתי גישות אפשריות להבנת סוגיה זו

' דעות'ובדה שהמונח תובנה זו תתבסס גם על הע. תודעתי-ורואה בו סמל לכלל התחום הרוחני

פרשנות זו תכלול . פיזי-העשוי לרמז לתחום הגשמי', פעולות'מוצמד ואולי אף מנוגד למושג 

  . בתחומן של הדעות תכני תודעה שונים כמו אמונה וידיעה

  

על רקע תורת ההכרה של לוק המבחינה בין דרגות ' דעות'תנסה להבין את המושג  הגישה שני

שהיא , את הדעה כתוכן הכרתי בדרגת וודאות נמוכה מהידיעה שונות של וודאות ומציגה

כלומר נובע (הסקתי -פרשנות זו תראה את הדעות כתוכן הכרתי. דרגת הוודאות המוחלטת

הנגזר , אך מספקת לצרכים האנושיים, בעל וודאות לא מוחלטת) ממהלך של השכלה והסקה

בין עולם  ןזו יוצרת קשר מענייפרשנות . מידיעת האל ועוסק בנושאים של בין אדם לחברו

  .פוליטי שמחוצה לה-התודעה הדתית האישית לעולם החברתי

  

לא נוכל להכריע בשאלה האם קיימת , כפי שציינו כאשר הגדרנו את המתודה בה נשתמש

נוכל להצביע על , עם זאת. לעמדתו של לוק אודות הדעות ותוכנן" נכונה יותר"פרשנות אחת 

  :ותף מההסברים השוניםכמה מגמות העולות במש

  

  דעות כתוצר של ידיעה ושל אמונה -

  

עסקו בדרך בה הן עשויות להיגזר מן , לפי הפרשנות האפיסטמולוגית, דיונינו אודות הדעות

כשלב במדרג האפיסטמי ' דעות'ואולם הפרשנות המתמקדת בהגדרת ה. הידיעה ההסקתית

רצונו של האל מתגלה וכופה על כי ראינו בתוכה גם התייחסות לנושא האמונה שכן  כוללת

בין אם מפגש זה הוא תוצר של השכל האנושי ויכולתו האנליטית  -האדם התנהגות מסוימת 

ממש כשם שניתן ללמוד ולהסיק את הדעות הדתיות , כלומר. ובין אם זהו מפגש עם ההתגלות

וק רואה בה שראינו של, ניתן לעשות זאת גם על דרך האמונה, מידיעת האל על דרך ההשכלה
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, אם כן, עשויות CNS–המופיעות בהגדרה מה ' דעות'ה. לידיעה, אם לא נעלה, כושר שווה ערך

  . להיות תוצר של אמונה

  

במהלך דומה למהלך             , מטשטש, המשלב את האמונה בעולמן של הדעות הדתיות, הסבר זה

ומנהיר לנו מדוע שם לוק , לוקאת ההבחנה בין האמונה והידיעה בתפיסת הדת של , TRC–מה 

בין אם , זאת משום שידיעה ודאית זו. בדרך של חקירה או אמונה, דגש כה רב על ידיעת האל

המודל . כלומר של הדת, היא מקורן של הדעות הדתיות, היא תוצר של השכלה או של קבלה

  .דתיותשתי דרכים תקפות ולגיטימיות לידיעת האל וליצירת דעות , אם כן, הכפול מספק

  

 
  ריקנות ההגדרה: 'דעות' -

  

בהגדרת הדת של לוק מושכת את תשומת ' דעות'חוסר יכולתנו להכריע בשאלת תוכנן של ה

המינימאליות מחד והכלליות מאידך של  –ליבנו להיבט בו דנו בקצרה בתחילתו של פרק זה 

נוכחנו לדעת כי לוק נמנע לא רק מלציין מהם התכנים הדתיים הספציפיים . ההגדרה של לוק

האם אלה  –אלא גם אינו מכוון אותנו להבנה כללית אודות טיבם , שעשויים לרצות את האל

או שאולי , תאו שאולי הם תוצר של תהליך של הסקה מושכל, תכנים המתקבלים באמונה

  ? מדובר בשילוב

  

אם בנקודות קודמות בעבודה זו התלבטנו בקשר ליכולתו של לוק לכתוב כפילוסוף של הדת 

ערכים "והימנעותו של לוק מהצבת , הרי שהגדרה פתוחה וכללית זו, ולא רק כהוגה נוצרי

לדבריו של מעידה כי אכן ניתן להתייחס , "משוואה הדתית"ב' ישו הוא המשיח'כמו " נוצריים

העוסק בשאלה הכללית אודות הדת ולא רק בשאלה אודות , לוק על הדת כדבריו של פילוסוף

שמשאיר לוק בהגדרות הדת שלו " פתחים"בהמשך פרק זה נעסוק בהרחבה ב. הדת הנוצרית

לעניינו כעת די אם נבליט עובדה זו ונטען כי יש לה משמעות רבה בהבנת הדרך , ובמשמעותם

  .מהי דתבה תופס לוק 
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  דעות המובילות למעשים -

  

הוא ' דעות'אלמנט מעניין נוסף שעלה במהלך ניסיוננו להבין למה מתכוון לוק בדברו על 

, תהליך המעבר מהידיעה אל הדעה ומהדעה אל המעשה. שאלת הקשר בין הדעות למעשים

ה מתחיל מידיעה ודאית ממנ, "המסכת השנייה על הממשל המדיני"וב" מסה"ב המתואר

שלפחות חלק מהם , נובעת הכרה של דעות מסוימות בעלות תוקף מחייב שמהן נובעים מעשים

- בכך נוצר מעבר מהידיעה השכלית. באים לידי ביטוי מחוץ לתחומו של היחיד היודע

בכדי לבחון ? מה משמעותו של קשר זה בין הדעות והמעשים. תיאורטית אל המעשה הפיזי

  .ן לוק את המעשה בהקשר הדתיסוגיה זו נבדוק כעת כיצד מבי
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  מעשים 

  

חשף בפנינו כמה נדבכים מעניינים  CNS -ניתוחנו את חלקה הראשון של הגדרת הדת מה 

 –מעשים  –נבחן כעת את המרכיב הדתי הנוסף שמציין לוק בהגדרה זו . בדיונו הדתי של לוק

כמה " מעשה דתי"למושג . ונראה מה ניתן ללמוד מדיון זה על תפיסת הדת הלוקיינית

  : פרשנויות אפשריות

  

, actionבהקשר הדתי תתבסס על הבנת המילה ' מעשה'דרך אפשרית אחת להבין את המונח 

' פעולה'או ' מעשה'אף שהמונחים , לפי פרשנות זו. המופיע בטקסט באנגלית כפעולה

' פעולה'לוק אינו מייחד את המושג , פן אינטואיטיבי לגופניות ולחומריותמתקשרים באו

  :פרטי מתרחשות פעולות דתיות-גם בעולם הפנימי, בתפיסתו. לעולם הגופני בלבד

פולחן שמימי מובן כהלכה ככל הפעילות של ערכים פנימיים שהאובייקט שלהם "

  104...".'כואמונה ו, פחד, מתן כבוד, כגון אהבת האל, הוא האלוהים

  

גשמי וממקם את המושג - המכיל את הדינאמיות של הפעולה גם על העולם הלא, ציטוט זה

יכול להציע פרשנות המאירה באור שונה במקצת את ההגדרה מה , בתוך עולם הדעות' מעשה'

–CNS .מתמצה עולם הדת בעולם הפנימי של דעות , בגרסה מחמירה שלה, לפי פרשנות זו

. 'אמונה וכו, פחד, אהבת האל: ות כפי שהן מובנות מן הציטוט שלעילדתיות ופעולות דתי

היא , המציבה את כל העולם הדתי כולו בתוך תודעתו של האדם הפרטי, גופנית זו-פרשנות א

המדגיש במקומות נוספים בכתיבתו את חשיבותה , פרשנות אפשרית להגדרת הדת של לוק

  . המהותית של הזירה הפנימית

  

                                                            
  

 Divine worship' is more correctly understood as being the'": 214-215' עמ, 2מאמר על ממשל  104 

actions of the inner virtues of all which God is the object, as the love of Gog, reverence, fear, faith, 

etc. …"   
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מך על שלל המקורות המתייחסים ברצינות למקומו ולתפקידו של הפולחן בהסת, עם זאת

נראה כי ברוב המקרים לוק אינו נוטה לראות את הזירה הפנימית כזירה הדתית , הפיזי

היחידה וכי הוא מכיר בהכרחיותם של המעשים הגופניים למרות נטייתו להתייחס אל האקט 

  :הגופני כנחות מבחינה דתית

משום שהאל ', פולחן שמימי'יצוניים של הדת נקראים גם הם  המעשים הח"... 

כי בני האדם אינם יכולים ... קבע שהאדם יהיה מורכב מגוף ממש כמו מנפש 

לבטא את רגשות תודעתם או ליהנות מרצון טוב הדדי ללא התיווך והשירות של 

  105..".אבל האל דורש ציות משניהם. הגוף

  

פולחן "ית והצגתו כחלק בלתי נפרד ממה שלוק מכנה הכללתו של עולם הגוף בהוויה הדת

חומרי כאחת מזירות ההתרחשות של -פותחת את הפתח להבנת העולם הגופני" שמימי

בעוד שבכל הקשור לעשיה הפנימית מפרט לוק מה עשוי להיחשב , ואולם. המעשה הדתי

יים בהקשר הגדרתם של המעשים הדת, אמונה, פחד, מתן כבוד, אהבת האל: 'פעולה דתית'כ

  :יותר" ריקה"גופני היא כללית ו-החיצוני

כל מה שניתן לאל בשעת הפולחן מוצדק רק מסיבה אחת ויחידה והיא שאלה "... 

כל מה שאינו נעשה מתוך ודאות . הנותנים מאמינים שהמתן יהיה מקובל על האל

  106."גם אינו מקובל על האל, זו אינו חוקי

  

                                                            
  

 .'The outward acts of religion are also called 'divine worship": 214-215' עמ, 2מאמר על ממשל  105 

Since God ordained that man should be composed of body as well as soul … for men cannot 

express the sentiments of their mind or benefit from mutual good will without the meditation and 

service of the body. But God requires the obedience of both."   164' עמ, 1ר על ממשל ראו גם מאמ :

"The great business of Christian religion lies in the heart, that wherever there is a well set spirit 

there God may be worshiped wherever it be, but it excludes not an outward form, nor can it be 

from hence concluded inconsistent with it."   

  .בעבודה זו 64' הערת שוליים מס, 51' עמ: לתרגום הפסקה ראו. 63' עמ, האיגרת על הסובלנות106 
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מציע לנו הגדרה מעניינת למה עשוי להיחשב ', האיגרת על הסובלנות'הלקוח מ, ציטוט זה

ידי עושיו כמקובל - מעשה דתי או פעולה דתית מוגדרים ככל מעשה שנתפס על: כמעשה דתי

, ידי האל-אם מבצעו סבור שהוא רצוי על, כל אקט, לפי לוק, כלומר. ידי האל כמעשה דתי-על

זהו קריטריון סובייקטיבי . תית ולכן הוא עבודת קודש לגיטימיתהוא מעשה או פעולה ד

תפיסה . הממקם את מרכז הכובד של הגדרת המעשה הדתי בתודעת המבצע ולא באקט עצמו

בה נמנע לוק מלפרט מהם תכניו של תחום  CNS –סובייקטיבית זו עולה גם מהגדרת הדת מה 

בכך מציב לוק את . ן לרצות את האלהרצו –המעשה הדתי ומציין רק את הסיבה  לקיומו  

ומסמן את המוטיבציה של העשייה , ליבו של המעשה לא באקט עצמו אלא בתודעה של מבצעו

  . ולא את טיבו כגורם הקובע בשאלת מהו מעשה דתי

  

כלומר כל מעשה שמתקיימת , כל מעשה שנעשה מתוך תודעה דתית? מעשה דתי, אם כן, מהו

כלומר מעשים שסיבת קיומם , אומר לוק, מעשים אחרים. הבו חפיפה בין התודעה לפעול

מעניין לציין כי למרות כלליותה ורוחב , ואולם 107.אינם מקובלים על האל, אינה ריצוי האל

המציבה את עקרון החפיפה בין התודעה לביצוע כקריטריון היחיד , הקיפה של הגדרה זו

  : ל בתחום זה על מנת למנוע מצב בומקפיד לוק לסייג ולהגביל את הנכל, להגדרת מעשה כדתי

                                                            
  

הפיכת התודעה למרכז הכובד של העשייה הדתית מייצרת כמה השלכות מעניינות בסוגית החפיפה בין 107 

של המשתתף או אלא גם , זאת משום שהתודעה יכולה להיות לא רק של מבצע האקט. התודעה לאקט הפיזי

יכולה להתקיים חפיפה בין התודעה , פי שאינו מבצע את האקט בעצמו-על- אף, מבחינת המשתתף. הצופה מהצד

בכך מעניקה . ידי האל- שכן אדם זה מאמין שהמעשה שהוא צופה או לוקח חלק בו הוא מעשה שצווה על, למעשה

  .מוידי בעל התודעה עצ-גם אם לא בוצע על, התודעה פשר דתי למעשה

יש , שאינו חולק עם מבצע האקט את אותה מערכת אמונות ודעות בכל הקשור לפולחן, לצופה, לעומת המשתתף

, כלומר. שיהפוך את המעשה למעשה דתי בעיניו, צורך באלמנט הצהרתי בו יוצג הקשר שבין התודעה והמעשה

אין אנו , יה הוא מעשה דתילבחון האם מעשה שמבצעים אדם או כנס, לפי שיטתו של לוק, כאשר אנו באים

  .יכולים להסתמך אלא על עדותם של המבצעים והמשתתפים כי אכן קיימת חפיפה בין התודעה למעשה

היא , המשתתף והצופה, המבצע: בכל אחד מהמעגלים שנסקרו כעת, בין התודעה לאקט, קיומה של חפיפה זו

חומרית הסתמית -מתחום העשייה הפיזיתההופכת את עשייה מסוימת לפעולה דתית והמוציאה את הפעולות 

למבצע ולמשתתף הוא : חשוב בכל אחת מהרמות שצוינו, של הענקת משמעות דתית, תהליך זה. לתחום הפולחן

לצופה הוא מאפשר להבחין בקיומם של טקסים ושל . מאפשר את מילוי מה שהם סבורים שהוא חובתם הדתית

  .מסגרות דתיות שיש לכבד ולהרשות את קיומם
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, ואנו עובדים את האל באכילה, אלוהי-כל פעולות אנוש הופכות לפולחן שמימי"

  108".מכיוון שיכולה להופיע בהם דרגה כלשהי צדיקות, שתייה ושינה

  

רק למעשה הנעשים מתוך תודעה דתית " מעשה דתי"לוק תובע מאתנו לייחס את המונח 

ידי הישענות על הגדרה הכללית שלו -גבלה זו נובעת מהחשש שעליתכן וה. מלאה ומודעת

. מהותי-בהפכם אותו לדתי, יוכלו האזרחים לחסום את גישתו של הריבון לכל היבט בחייהם

המתקשר לתמה כללית של עבודה זו העוסקת במערכת היחסים שבין הדת , הסבר זה

היותו זירת  –עשה הדתי מציג בפנינו את אחד מהאלמנטים המרכזיים של המ, והמדינה

  . המפגש בין הדת למדינה

  

  

  המעשה הדתי והריבון

  

מהלך המוצג , במבוא לעבודה זו ציינו כי לוק נחשב לאבי רעיון הפרדת הדת מהמדינה

ומתבסס בעיקר על הקצאת תחומי פעולה שונים לשתי , באיגרות על הסובלנות שלו

במשמעות (חיי העולם הבא והנפש לכנסיה ; הגוף והרכוש לריבון, חיי העולם הזה: המערכות

כיצד מסתדרת הפרדה זו בין תחומי הפעולה ). צריתולאו דווקא הכנסיה הנו, של כל דת

מטבעו כגופני , המתרחש, השונים עם ההכרה בחשיבותו ובהכרחיותו של המעשה הדתי

כלומר , וכיצד ניתן להתמודד עם מצב של סתירה בין התחומים? בתחומו של הריבון, וחומרי

ולכן , ידי האל-ים עלמצב בו אדם מסוים ירצה לבצע מעשים דתיים שהוא סבור כי הם רצוי

  ? אך הריבון יסבור כי הם אסורים, הכרחיים

  

                                                            
  

 almost all human actions turn into divine worship, and we …":  213' עמ, 2מאמר על ממשל  108 

worship God in eating, drinking and sleeping, since there can be some degree of righteousness in 

these actions."    
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והאלמנט , הדגש החזק ששם לוק על קיומה של חפיפה בין עולם התודעה למעשה הדתי

מתח פוטנציאלי בין , אם כן, ההכרחי שהוא מזהה בהיבטים שונים של הפולחן יוצרים

מתח העומד . המרחב הציבורי ההכרחית לבין אופן התנהלותו של-התודעה הדתית הפרטית

  .בסתירה להנחת היסוד של המנגנון הלוקייני להפרדת הדת מהמדינה

  

. לוק מתייחס ברצינות רבה לשאלה זו ומקדיש לה חלקים נרחבים מדיוניו הגלויים על הדת

סקירת כתיבתו בנושא תלמד אותנו כי ניתן להגדיר את דיוניו בשאלה זו כתהליך של צמצום 

ראינו כי לוק מתיר לריבון להתערב בכל מה  'על הממשלשני מאמרים 'ב: זמןלאורך ציר ה

לעומת . שאינו מהותי ולשלב באופן פוזיטיבי מרכיבים אינדיפרנטיים בטקסים של הפולחן

שני 'שולל את ההנחות שהנחו אותו בראינו כי לוק ' איגרת הראשונה על הסובלנות'ב, זאת

ומעניק לריבון רק את , אודות זכותו של הריבון לעצב טקסים דתיים 'ל הממשלמאמרים ע

  :היכולת לאסור על מעשים דתיים הנוגדים את חוק המדינה

ועוד (לא על כנסייתו שלו , הממשל אינו יכול לכפות באמצעות החוק האזרחי"

, האל-פולחן או טקסים כלשהם הכרוכים בעבודת, )פחות מזה על כנסייה אחרת

אלא גם משום שכל מה שניתן לאל , ום שהכנסיות הן חברות חופשיותולא רק מש

והיא שאלה הנותנים מאמינים , בשעת הפולחן מוצדק רק מסיבה אחת ויחידה

גם , כל מה שאינו נעשה מתוך ודאות זו אינו חוקי. שהמתן יהיה מקובל על האל

  109".אינו מקובל על האל

  

יה מדוע יש להגביל את כוחו הפוזיטיבי של המסביר בצורה ברורה וגלו, יתכן כי טקסט זה

. 'על הממשל שני מאמרים'מסמן את הבשלתו של הרעיון שהוצג לפנינו כבר ב, הריבון על הדת

. כלומר מהותי בדת, על מה שאינו אינדיפרנטי, בדרך עקיפה, בטקסטים המוקדמים הגן לוק

אך טען כי אין , ום דתי זהלוק אמנם לא הגדיר בצורה ברורה או גלויה מדוע יש להגן על תח

' איגרת על הסובלנות'ב, לעומת זאת. לפגוע בו וכי מותר להשפיע רק על מה שאינו כלול בו

מסוגל לוק לנסח את הרציונאל העומד מאחורי הצורך להגדרת תחום פעולתו הלגיטימית של 

  . הצורך החיוני בקיומה של חפיפה בין התודעה למעשה: הריבון בכל הקשור לדת

                                                            
  

  . בעבודה זו 64' הערת שוליים מס, 51' עמ: לתרגום הפסקה ראו. 63' עמ, האיגרת על הסובלנות 109 
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מכך שהריבון אינו יכול , אם כן, טול זכותו של הריבון ליצור או לאכוף מעשים דתיים נובעתבי

. חומרי- מעשה שיש בו חפיפה בין התודעה הדתית למעשה הגופני, קרי, ליצור מעשה דתי

הכרחיות הקשר בין התודעה למעשה היא המונעת מהריבון להשתתף באופן פוזיטיבי בעיצוב 

מעורבות  –חדש את מערכת היחסים בין עולם העשייה הדתי והריבון כך מגדיר לוק מ. הדת

  :נגטיבית בלבד

יום על פי חוקים שנקבעו לטובת -ומה שאסור בחיי היום, מה שמזיק למדינה"

 עובאם יעשה לא יוכל עושהו להימנ, לא יותר לשימוש מקודש בכנסייה, הכלל

 110".מעונש

  

פיע על עולמה של הדת באמצעותו של מנגנון אחד יכול להש' האיגרת על הסובלנות'הריבון של 

עולם הגוף  –זהו הכלי היחיד המאפשר לו להתערב בפאזה הדתית הנושקת לעולמו . החוק –

בטרם נפנה לבחון את ההשלכות שיש לדרך בה מגדיר לוק את מישור . ורשות הציבור הכללית

  . בדיון זה" חוק" המגע בין המעשה הדתי למדינה נציין את מורכבות השימוש במילה

  

גם אינו מקובל על , אינו חוקי"בציטוט הקודם בו דנו נכתב כי מה שניתן לאל ללא ודאות 

ולא המילה " well in itself"כתוב הביטוי אנו רואים כי ואולם בטקסט באנגלית  111".האל

שהשימוש בה מטעין את המשפט במשמעויות נוספות שאינן מצויות בו באופן , "חוקי"

אלא שגוי או , מעשה דתי המבוצע ללא כוונה אינו לא חוקי במדינה בה הוא מבוצע 112.מיידי

נקודה זו היא בעלת משמעות לא רק משום שיש להקפיד ולהפריד בין . מוטעה מבחינה דתית

ותחום חוק , תחום התודעה הפרטית בה מקבל המעשה הדתי את פשרו –שני התחומים 

                                                            
  

  .בעבודה זו 66' הערת שוליים מס, 53' עמ: לתרגום הפסקה ראו. 69' עמ, שם110 

  .  63' עמ, האיגרת על הסובלנות 111 

112 ".. whatsoever is practiced in the worship of God is only so far justifiable as it is believed by 

those that practice it to be acceptable unto him. Whatsoever is not done with that assurance of faith 

is neither well in itself, nor can it be acceptable to God." in: A Letter Concerning Toleration, p. 

ר בסוגיות החוק בהקשר לתפיסת הדת של לוק ראו את הדיון בחוק האלוהי ובחוק לדיון נרחב יות   .132

  .הכנסיה בפרק על פוליטיקה דתית חדשה בעבודה זו
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פי שלוק מעניק לחוק -על-אלא גם משום שאף, פנימי-המדינה שאינו רלוונטי לדיון הדתי

השפעה זו אינה באה לידי ביטוי בכל , המדינה מקום משמעותי בעיצוב שדה הפעולה הדתית

אלא למידת התאמתו לחוקי , הקשור לקיומה או אי קיומה של התאמה בין התודעה למעשה

הגבלת היכולת לבצע שהלוא , כלומר זו אינה השפעה דתית אלא השפעה פוליטית. המדינה

אלא היא , מעשה מסוים אינה שוללת את עובדת היותו של מעשה מסוים זה מעשה דתי

  .שוללת את הזכות לקיים אותו בסיטואציה פוליטית מסוימת

  

, מנגנון התערבות פוליטי הניצב כסייג חיצוני לעולם המעשה הדתי, אם כן, חוק המדינה הוא

הוספתו של . הוא אסור, וביל לפגיעה בחוקי המדינהכאשר הוא קובע כי כל מעשה דתי המ

שלוק הקפיד להדגיש עד כמה , פוליטי זה לעולמם של המעשה והדעה הדתיים-אלמנט חיצוני

משום , אינה מעשה של מה בכך, הוא תלוי במתרחש בעולמו הפנימי של המבצע או משתתף

תחת ערכים או  הצריכה לפעול, שהוא הופך את העולם המעשה הדתי למערכת מורכבת

תובע לוק התאמה מלאה בין העולם הפנימי , מחד. הנחות שיש ביניהן פוטנציאל לסתירה

ומאידך הוא מציב בליבה של מערכת אורגאנית זו את הריבון , לעולמה של העשייה הדתית

גם אם הם נתפסים , בעל יכולת לשלול את קיומם של מעשים מסוימים, כגוף חיצוני וזר

ניתן למנות כמה פתרונות אפשריים שלוק מציע . ידי עושיהם-הכרחיים עלכלגיטימיים וכ

  : למורכבות זו

  

תתבסס על הטענה שהכרת תכונותיו כיכולה להוביל רק לביצועם , אידיאלית, אפשרות אחת

שאדם היודע את האל ופועל בחפיפה מלאה בין , כלומר 113.של מעשים ראויים והולמים בלבד

, לבו הכו, במקרה אידיאלי שכזה. לבצע מעשה שיפגע באדם אחרתודעה למעשה אינו יכול 

                                                            
  

, אסור שמי מהם יעשה רעה לחברו בכל הנוגע לחייו, האדם שוים ועומדים ברשות עצמם-שהואיל וכל בני" 113

מסכת ". יכול וחכם לאין סוף- כפיו של בורא אחד כל-ציריהאדם הם י- כי כל בני. לחירותו או לרכושו, לבריאותו

 being all equal and independent, no one ought to harm another in his …": 6' עמ, שניה על הממשל

life, health, liberty, or possessions: for men being all the workmanship of one omnipotent, and 

infinitely wise maker; all the servants of one sovereign master, sent into the world by his order, 

and about his business;" in: Second Treatise of Government, p. 3.  
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לא עשויות להיווצר סתירות ולא , כולל הריבון פועלים מתוך התאמה מלאה לחוק הטבעי

  .יהיה צורך להפעיל את כוחו של הריבון ככוח שולל ומגביל

  

ו של לשאלת השפעתו של הריבון על הדת היא צמצום יכולת, ריאלית יותר, אפשרות אחרת

לוק מקפיד לציין כי הריבון רשאי למנוע רק את , ואכן. הריבון להגביל את הפעילות הדתית

וכי אין לו כל זכות או עילה אחרות לשלול , קיומם של מעשים דתיים הנוגדים לחוק המדינה

  :מעשה דתי זה או אחר

, הממשל עניינו אך ורק בכך שלא תינזק המדינה ולא יינזק איש פרטי כלשהו"

והנה כל מה שאפשר להקריב בשעת משתה אפשר להקריבו . בחינת חייו או רכושומ

אך אם מצב הדברים יהיה כזה שטובת המדינה תדרוש כי ייאסר . גם בשעת פולחן

הבקר או הצאן - להגדיל כך את מספרי ראשי, על שחיטת בהמות כלשהן לזמן מה

ר על כל נתיניו מי אינו רואה שהממשל עשוי לאסו, שהמגיפה עשתה בהם שמות

אלא שבמקרה כזה ? ותהיה תכלית השחיטה אשר תהיה, לשחוט עגלים באשר הם

עכשיו ברור לך ההבדל שבין . החוק נקבע לא בעניין דתי אלא בעניין פוליטי

כל מה שחוקי במדינה לא יוכל הממשל לאסור עליו שיעשה . הכנסייה לבין המדינה

לא יוכל להאסר , יום שלהם-יי היוםכל מה שמותר לנתינים לעשות בח. בכנסייה

  114".עליהם בהתכנסם למטרה דתית

                                                            
  

 The part of the magistrate is only to take care that the": 68-69' עמ, האיגרת על הסובלנות 114

commonwealth receive no prejudice, and that there be no injury done to any man, either in life or 

estate. And thus what may be spent on a feast may be spent on a sacrifice. But if peradventure such 

were the state of things that the interest of the commonwealth required all slaughter of beasts 

should be forborne for some while, in order to the increasing of the stock of cattle that had been 

destroyed by some extraordinary murrain, who sees not that the magistrate, in such a case, may 

forbid all his subjects to kill any calves for any use whatsoever? Only it is to be observed that, in 

this case, the law is not made about a religious, but a political matter; nor is the sacrifice, but the 

slaughter of calves, thereby prohibited. By this we see what difference there is between the Church 

and the Commonwealth. Whatsoever is lawful in the Commonwealth cannot be prohibited by the 

magistrate in the Church. Whatsoever is permitted unto any of his subjects for their ordinary use, 
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כל פעולה , בשל כך. תחומי הפעולה הלגיטימיים של הריבון חיי אזרחי המדינה ורכושם

צריכה לעמוד במבחן , כלומר פעולה שיש להם השפעה על הדת, של הריבון" דתית"

  . יעים דתייםהלגיטימיות ולהראות שבוצעה ממניעים פוליטיים ולא ממנ

  

  

  

  סיכום -המעשה הדתי והריבון 

  

, בזירה זו. ראינו כי זירת המעשה הדתי היא אחד מזירות המגע הטעונות בין הדת והמדינה

מתרחש מפגש בעל , בה מתגלמת התודעה הדתית הסובייקטיבית בעולם הגוף והחומר

לבין , פוטנציאל גבוה של סתירה וחיכוך בין התביעה לחפיפה בין תודעה הכרחית למעשה מחד

, מנסה לשרטט, המודע לטיבו הבעייתי של מפגש זה, לוק. ההתנהלות הפוליטית מאידך

העל הראשון : הן לריבון והן לאדם הדתי, כללי התנהגות מתאימים לזירה זו, בקווים כלליים

כלומר , השפעתו של הריבון על הדת יכולה להיות רק נגטיבית: מוטלים שני מנגנוני צמצום

והיא חייבת להיות מופעלת רק ; םהוא יכול רק לשלול את הזכות לבצע מעשה דתי מסוי

מבחינה זו ניתן . פוליטיות- כלומר רק מסיבות אזרחיות, כאשר היא פוגעת בחוק המדינה

כלומר , לומר כי לוק תובע מהריבון לפעול בתחומו של המעשה הדתי מתוך ניטרליות דתית

גם אם  ,על השני מוטלת החובה לקבל עליו את עולו של חוק הריבון. ללא שיקולים דתיים

מערכת זו של איזונים וויתורים היא אחד הניסוחים . הדבר יעמוד בסתירה לעולמו הדתי

  . של המערכת הליברלית והמערכת הדתית" מודוס ויונדי"הראשוניים של ה

  

  

   

 
                                                                                                                                                               
neither can nor ought to be forbidden by him to any sect of people for their religious uses." in: A 

Letter Concerning Toleration, pp. 135-136.   
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  סיכום -מעשים 

  

 CNS –סקירתנו את זירת המעשה הדתי בשיטתו של לוק בהקשרה של הגדרת הדת מה 

  :חשפה בפנינו כמה נקודות מעניינותוממקורות נוספים 

  

  ריקנות ההגדרה -

עיסוקו המעשה הדתי , בדומה להימנעותו של לוק לפרט מה כלול בתחומן של הדעות הדתיות

בכך נפתח הפתח . מציג בפנינו הגדרה הממקמת את הדיון בתודעת המבצע ולא באקט עצמו

  .תר של אקטיםהעשויה להכיל בקרבה מגוון רחב ביו, להגדרה כוללנית ביותר

  

  " סוף מעשה במחשבה תחילה" -

וההכרה במתרחש בעולמו , הקביעה כי המעשה חייב להיות תוצר של עולם הדעות הדתי

אלמנט שפגשנו גם בהקשר של , הפנימי של המבצע כקריטריון לאבחנה במעשה כמעשה דתי

את חשיבותו  מנטרלת כמעט לחלוטין, הדיון אודות תפיסתו של לוק את האינדיפרנטיות בדת

תובנה זו . של האקט עצמו ומתייחסת אליו בעיקר כגילומו של עולמו הפנימי של המאמין

מחזקת את תפיסתנו את לוק כהוגה המציב את הזירה הפנימית כזירה הדתית המרכזית 

כיווני - מהלך זה מתאר את הקשר בין זירת המעשים לזירת הדעות כקשר תלותי חד. ומהותית

  . עשה הנובע ממנה בזמן ובחשיבותהדעה קודמת למ –

  

  כפיפות לחוק המדינה - 

ההבנה כי המעשה הדתי היא מניפסטציה של התודעה הדתית הסובייקטיבית שופכת אור על 

בהקשר הרחב של הניסיון להסדיר את יחסיהם של הדת , יחסו של לוק לסוגית המעשה הדתי

סתירה " שותלת"מעשה הדתי ראינו כי עמדתו של לוק אודות הכרחיות של ה. והמדינה

המהווה את אחד ממישורי המפגש בין העולם הדתי לעולם , מהותית בליבו של תחום זה

  . המדיני
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המנסה לצמצם את מישורי החיכוך בין הנביעה הכרחית של החובה והמעשה , פתרונו של לוק

לה מתג, לבין התביעה מהאדם הדתי לפעול בהתאמה לחוק המדינה מאידך, הדתיים מחד

גם במחיר , כפתרונו של פילוסוף פרגמאטי המכיר בצורך להסדיר את פעולתה של הדת בעולם

פתרון זה חושף בפנינו . של ויתור ופגיעה בתחומים אותם הוא מחשיב כתחומי ליבה דתיים

- העדפתו של השיקול הפוליטי -דתית של לוק -את אחד מקווי היסוד של שיטתו הפוליטית

. ל הדתי בכל הקשור להכרעה בשאלות של התנהלותה של המדינהפרגמטי על פני השיקו

ונדון ביתר פירוט בהשלכותיה לגבי , בהמשכה של עבודה זו נתקל בהנחת יסוד פעמים נוספות

  .תפיסת הדת של לוק ולגבי מערכת היחסים הראויה בעיניו בין הדת למדינה הליברלית

   

  

  סיכום - הדת היא רק אותם דעות ומעשים 

  

חשפו בפנינו כמה מוטיבים מעניינים  CNS–דיונינו בחלקה הראשון של הגדרת הדת מה 

קיומו של קשר מהותי בין תחומן של הדעות לתחום המעשה : בתפיסת הדת של לוק

נבחן כעת את . והימנעותו השיטתית של לוק מלציין מה לדעתו כוללים תחומים אלה

  .לוקמשמעותן של תובנות אלה לגבי תפיסת הדת של 

  

  קשר הכרחי –דעות ומעשים 

שניהם נובעים בתהליך  –ראינו כי לוק קושר בצורה מהותית בין עולמות הדעה והמעשה 

הקשר . הכרחי מידיעת האל בתהליך לינארי המוביל מהידיעה אל הדעה וממנה אל המעשה

י העמוק בין הדעה למעשה הדתי בא לידי ביטוי לא רק בעובדה שהמעשה נובע באופן הכרח

מעשה שאינו מעוגן בתודעה דתית  –אלא גם מהעובדה שאין לו משמעות בלעדיה , מהדעה

לפי פרשנות זו נוכל לצייר את תפיסת . מסוימת הוא חסר תוקף ואולי אף אסור מבחינה דתית

סכמה זו העולה בקנה אחד עם . מעשים �חובות  �דעות � ידיעת האל : הדת של לוק כך

  :'מסה על שכל האדם'המוצגות בדברי הפתיחה וההסבר לחיבור עמדותיו האפיסטמולוגיות 
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הנמצא במצב כזה , פיהם יכול וצריך יצור שכלי-נשתדל למצוא את הכללים שעל"

  115".להדריך את דעותיו ואת מעשיו התלויים בהן, שבו נמצא אדם בעולמנו

  

לינארי אחד מהמוטיבים הבולטים העולים מהצבתם של העולמות הדתיים הללו בקשר 

ומחייב שכזה הוא החשיבות הרבה שמייחס לוק לקיומה של החפיפה בין עולמות הדעה 

במהלך ? האם אנו יכולים לכנות דרישה זו לחפיפה הכרחית כקריאה לאותנטיות. והמעשה

להשתמש בטכניקה המחלצת מושגים כלליים ותיאורטיים מהדיון  ודיונינו עד כה הרבינ

כינוסם של טיעוניו תחת כותרות מושגיות . ל לוק אודות הדתהמבוזר ולעיתים פרגמנטרי ש

, הטעינה את דבריו אודות הדת ברובד נוסף' דעות ומעשים'או ' מהותי ואינדיפרנטי'כגון 

על החוזרים על עצמם -וסייעה לנו לסמן נושאי, שאינו נמצא בהם באופן ראשוני ומיידי

מושג ', אותנטיות'שימוש במושג האם ה, ואולם. כתמות המאפיינות את חשיבתו הדתית

שהפך לאחד ממושגי המפתח בפילוסופיה של הדת ובפילוסופיה הכללית החל מהמאה 

  ? עשרה הוא לגיטימי במקרה שלנו-התשעה

  

לא נוכל להצדיק את השימוש במילה , בהקשרה הרחב' אותנטיות'סביר להניח שאם נתייחס ל

  :לוק עוסק ב זו בהקשרו של דיונינו משום שלא נוכל לומר כי

מכיר באחריותו , חורין- שבו האדם תופס עצמו כבן, אינטלקטואלי- מצב ריגושי"

בלא , אחריות לעצמך ולזולת. פי ההכרה הזאת-המלאה לחיבור ספר חייו וחי על

  116".הונאה עצמית

                                                            
  

 If we can find out those measures, whereby a rational creature, put in that state in": 32' עמ, מסה115 

which man is in this world, may and ought to govern his opinions, and actions depending thereon, 

we need not to be troubled that some other things escape our knowledge." in: Essay, p. 46.   

של לוק כתפיסה הרואה בשני ' מעשה והדעה'מעניין לציין כי לטענתו של נובו יש להבין את גישת ה, כמו כן 

משולבות התיאולוגיה , לפי תפיסה זו. אחד והוא השאיפה לחיי נצחהרבדים או האופנים הללו כנובעים ממקור 

למדני כאקט של עבודה דתית -הבין לוק את המעשה התיאולוגי, שלדעת נובו, והפרקטיקה הדתית יחד משום

  .Nuovo: Writings pp. xvi-xvii: ראו. הראויה לאדם שהוא רציונאלי ממהותו
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מאוחרות בהרבה לתקופתו , באמצעותן מגדיר גולומב מהו אותנטיזם, תובנות ותביעות אלה

אם נתעלם לרגע מההקשר הנרחב והמפואר של ההגות האותנטית , ואולם. וקולהגותו של ל

נוכל למצוא כמה נקודות השקה , ונתמקד בהיבט הספציפי של החוויה הדתית שלוק מתאר

ישנם ". הפאתוס האותנטי"של לוק לבין מה שגולומב מכנה " תביעת החפיפה"מעניינות בין 

לסייע לנו בהבנת מהותה ותפקידה של החפיפה העשויים " אותנטיות"כמה תבחינים להגדרת 

  :שבין עולם התודעה לעולם המעשה בהקשר של תפיסת הדת של לוק

  

כמתאר נביעה עצמית שאין מייחסים לה תוכן מוגדר ' אותנטיות'גולומב מציג את המונח  -

האמור , הגדרה זו תואמת את הדרך בה מציג לוק את התהוותו של המעשה הדתי. וקבוע

ואת הימנעותו של לוק ממתן כלים , ולהתהוות באופן הכרחי מהתודעה הפנימיתלנבוע 

  .חיצוניים להגדרתו ולמדידתו- פוזיטיביים

  

הפועל בזיקה לזולתו ולחברה ' אני'גולומב מבחין בין כנות ולבין אותנטיות כהבחנה בין ה -

בזיקה פנימית  הנמצא' אני'לבין ה, ולכן אפשר להחיל עליו ערכי אמת ושקר, הסובבת אותו

במשותף עם , אם בכלל, היא פרויקט פנימי שיש לו מעט' אותנטיות'ה, לפי תפיסה זו. לעצמו

הבחנה זו . ושאינו יכול להימדד ולהישפט לפי קריטריונים אובייקטיביים, העולם החיצוני

בה מתהווה ונמדד , עולה בקנה אחד עם המתח שמצאנו בעמדתו של לוק בין הזירה הפנימית

לבין העולם החיצוני המסוגל למדוד את המעשה הדתי רק בהיבט של , שה הדתיהמע

  . הימנעותו מלעבור על חוק המדינה

  

נקודות השקה אלה בין שיטת החשיבה האותנטית להגותו הדתית של לוק מאפשרות לנו 

ולהכיל על דיונינו מושג מודרני " אותנטיים"להציג אלמנטים מסוימים בתפיסת הדת שלו כ

כאמור כמאה וחמישים שנה לאחר , שהתפתחה, פי שלוק אינו שייך לאסכולה זו-על-אף, זה

עדין אנו יכולים , למרות שהמרחק בין הגותו של לוק להגות האותנטית הוא רב, וכך. מותו

 
                                                                                                                                                               

ירושלים , הוצאת שוקן, חיפושי האותנטיות מקירקגור עד קאמי –אביר האמונה או גיבור הכפירה , גולומב' י116 

גולומב מציין את דויד יום כאחד מהפילוסופים הראשונים ). אביר: להלן גולומב. (18' עמ, ט"תשנ, ותל אביב

  .25' עמ, שם: ראו. כמה עשורים לאחר מותו של לוק, 1760בשנת , שהשתמש במושג זה
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מיטיב לתארם ' אותנטי'לטעון כי בדרך בה מבין לוק מהי דת קיימים מוטיבים שהמונח 

ים את הסינגולאריות של התודעה הפרטית בתפיסת הדת אלמנטים אלה מדגיש. ולהנהירם

ימי של האינדיבידואל הדתי במרכזה של ההוויה הפנשל הצבת עולמו , מגמה זו. של לוק

זיהוי הזירה  –משתלבת במגמות בהן נתקלנו בפרקים הקודמים של עבודה זו , הדתית

  .הפנימית כזירה הדתית המשמעותית

  

מעין תביעה לאותנטיות העוסקת , אם כן, מציג בפנינוהקשר ההכרחי בין דעות ומעשים 

ידי -זיקה שאינה יכולה להימדד על. למעשיו, כלומר הסובייקט הדתי', אני'בזיקתו של ה

-העברת האחריות הדתית על המעשה מהזירה הציבורית, ואולם. קריטריונים חיצוניים

כיצד . בקריטריון לזיהויהעדיין אינה פותרת אותנו מהצורך , אובייקטיבית לזירה הפנימית

כיצד הוא יכול לבחון את המעשים הדתיים ? יודע האינדיבידואל שמעשהו הוא מעשה דתי

נבחן את ? אותם הוא מבצע לאורן של דעותיו הדתיות ולוודא כי שוררת ביניהם הרמוניה

  . כדי לחפש תשובה לשאלות אלה  CNS –חלקה השני של הגדרת הדת של לוק מה 
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  מחזיק או מקיים למען ריצוי האל בלבדשאני 

  

בדיונינו בשאלה מהם הדעות והמעשים שאליהם עשוי להתכוון לוק באומרו כי הם מרכיביה 

ומסתפק , נוכחנו לדעת כי לוק נמנע מלציין לאלו דעות או מעשים הוא מכוון, של הדת

הדעות ושל  באפיונים של כמה קריטריונים כלליים שאינם עוסקים באופן ישיר בתכנם של

. CNS –נבחן כעת כלליות זו ומשמעויותיה לאור חלקה השני של ההגדרה מה . המעשים

אומר לוק כי המעשים והדעות עליהם הוא מדבר בהקשר , בהמשכה של ההגדרה אנו בוחנים

בכך הוא מוסיף רובד  117".אני מחזיק או מקיים למען ריצוי האל בלבד: "הדתי הם אלה ש

האם הוא ? האם רובד זה אכן מוסיף מידע נוסף, ואולם. המרכיבים נוסף של ביאור לשני

  ? תורם לחיפושינו

  

כנגד הגדרה , בהקשר אחר, במבט ראשון נראה ניתן להפנות כנגד היגד זה ביקורת שלוק מפנה

  :'מידות טובות'שאינה מספקת מידע פוזיטיבי לגבי תוכנו של המושג 

ימים לרצונו של האלהים או לכלל למעשים המתא" מדות טובות"אם נקרא בשם "

. ... המדה האמתי היחידי של המדות הטובות-ידי האלהים שהוא קנה-שנקבע על

אמתי וודאי " המדות הטובות הן עבודת האלהים היותר טובה"אז יהא המשפט 

מכיון שתצטמצם , האדם יהא קטן מאד-אולם ערכו השימושי בחיי בני. בהחלט

והרי יכול אדם להיות ; "האלהים עשות מצוותיוטוב בעיני "הוראתו רק בזה ש

וכמקודם גם , בטוח באמתת משפט זה מבלי לדעת מה הן מצוותיו של האלהים

  118".מדה למעשיו-עכשיו לא יהא בידו כלל או עקרון שישמש לו אמת

                                                            
  

117 CNS ,הדת היא רק אותם דעות ומעשים שאני מחזיק או מקיים "הציטוט המלא הוא , כאמור. 74-75' עמ

  .בעבודה זו 88' הערת שוליים מס, 72' עמ: לתרגום הפסקה ראו". למען ריצוי האל בלבד

 If virtue be taken for actions conformable to God's will, or to the rule": 77-78' עמ, מסה 118

prescribed by God- which is the true and only measure of virtue when virtue is used to signify 

what is in its own nature right and good- then this proposition, "That virtue is the best worship of 

God," will be most true and certain, but of very little use in human life: since it will amount to no 

more but this, viz. "That God is pleased with the doing of what he commands;" which a man may 
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לוק מבקר את כלליותה של ההגדרה המונעת מבני האדם מידע חיוני אודות הדרוש מהם ואת 

במבט ראשון נראה כי ניתן להפנות את אותה הביקורת אל האופן בו הוא  .חוסר שמישותה

ולומר כי בהגדירו את המעשים הדתיים או את הדעות הדתיות , מציג את הדעות והמעשים

מספק לוק לקוראיו הגדרה טאוטולוגית שערכה השימושי בחיי , ידי האל-ככאלה הרצויים על

תגלה כי למרות שלוק  CNS–של ההגדרה מה  בחינה מעמיקה, ואולם. האדם קטן מאד-בני

מידה משמעותית להבחנה -הוא מעניק לנו אמת, נמנע מלעסוק בתוכנם של הדעות והמעשים

  . בהן

  

דיונו של לוק על  –נציין את מה שעשוי להיראות כמובן מאליו , מידה זו-בטרם נדון באמת

סטולטים שאין צורך הדת מציב את עובדת קיומו של האל ואת הצורך לרצות אותו כפו

בבסיסה התשתיתי של תפיסת , אם כן, האל והצורך לרצותו מצויים. להוכיחם או לדון בהם

אודות ידיעת האל והחובה ' מסה'דבר העולה בקנה אחד עם הטקסטים מה, הדת של לוק

  ?כיצד מרצים את האל, ואולם. הנגזרת מידיעה זו

  

אנו מגלים כי הגדרה זו ,  של לוק, אמורהכללית מאד כ, כאשר אנו בוחנים את הגדרת הדת

  . 'בלבד'ו' רק' –המכילה שני תנאי הגבלה , היא למעשה היא הגדרה מחמירה

משמעותו של תנאי זה הוא שדעות או מעשים מסוימים עשויים להיכלל בהגדרת הדת   -בלבד 

מכאן שמעשים או דעות המתקיימים לא למען . של קיומם הוא האל היחידהאם המטרה 

  . אינם עשויים להיחשב כחלק מהדת, אל או לא למענו בלבדה

, משמעותו של תנאי זה היא שרק הדעות והמעשים העומדים בקריטריון הבלבדיות –רק 

וכי לא ניתן להכליל שום דעה , עשויים להיחשב כחלק מהדת, כלומר מופנים כלפי האל בלבד

  .או מעשה שאינם עומדים בקריטריון זה

  

 
                                                                                                                                                               
certainly know to be true, without knowing what it is that God doth command; and so be as far 

from any rule or principle of his actions as he was before." in: Essay, p. 78.   
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עולה מהגדרת של לוק תביעה חמורה לדיוק , כי למרות המינימאליות שלה, כןאם , אנו רואים

אלמנט חשוב נוסף הנגלה בקריאה . 'דת'ולהקפדה בקביעת מה עשוי להיחשב כמתאים ל

הדת היא רק אותם דעות ופעולות "קפדנית של ההגדרה הכללית הוא שלוק אינו כותב כי 

היא רק אותם דעות "אלא שהדת היא , "המוחזקות או מקוימות למען ריצוי האל בלבד

בניגוד למקרה של המידות  119".למען ריצוי האל בלבד שאני מחזיק או מקייםופעולות 

מעשים ודעות דתיים הם רק אלה 'לוק אינו מסתפק במעין טאוטולוגיה של , הטובות

 ושיהפוך, אלא מציג עקרון שיהווה את מרכז הכובד של הגדרת הדת', המיועדים לאל בלבד

שבמרכזו של המשפט הוא ' אני'ה. אותה לבעלת ערך שימושי ביותר בחיי בני האדם

  . הקריטריון שמוציא את הגדרת הדת ואת מרכיביה מהמעגל הסגור של הטאוטולוגיה

  

בין הדעות והמעשים לבין האל יוצרת מעין מערכת בעלת שלושה קדקודים ' אני'הצבתו של ה

את המרחב , מערכת זו מסמנת את תחומה של הדת של לוק. האל –' אני'ה –דעות ומעשים  –

ומתווך ' אני'האל וה -" קטבים"זוהי מערכת המורכבת משני . בו היא מתרחשת ואת מרכיביו

  : שהם הדעות והמעשים

הוא הסיבה לקיומה של המערכת , האל הוא המקום אליו שואפים כל המעשים והדעות –

  . הדתית

משום רק , המטעין בתוכן את המערכת הדתית והוא המעניק לה פשר הלוקייני הוא' אני'ה –

  . הוא היודע את האל ומה יש לעשות כדי לרצות אותו' אני'אותו 

הם הקשר או . מהווים את התווך שבין שני הקטבים הללו, כלומר הדת, הדעות והמעשים –

  .'אני'ידי ה -הפאזה בה מתבצעת הדת ומתרחש ריצוי האל על

  

עולה בקנה " בורא עולם דתי"הדתי הלוקייני והיותו מעין ' אני'חריות זו של העצמאות וא

 Sources of The Self – The Making of The Modernבספר . אחד עם תפיסת האינדיבידואל של לוק

Identity  מתאר טיילור את תפיסת העצמי של לוק בצורה דומה לזו העולה מניתוחנו את

  :CNS -ההגדרה  מה 

                                                            
  

119 CNS ,74-75' עמ.  
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עת התנועה הכפולה של השהיה ובחינה אנו נוטלים את השליטה על בהשפ"

, מהמנהג או מהסמכות, מרחיקים אותן מהתשוקה, מחשבתנו והשקפתנו

התיאוריה של לוק יוצרת ומשקפת אידיאל של . ומקבלים אחריות עליהן בעצמנו

תחושה של התבונה כחופשית מהמנהג המקובל , עצמאות ואחריות עצמית

  120".ומיתומהסמכות המק

  

של לוק כמהות עצמאית השרויה באופן תמידי במצב של התנתקות ' אני'טיילור מתאר את ה

לדבריו . אלא גם את עצמה, המאפשר לה לבחון באופן ביקורתי לא רק את העולם שסביבה

בתביעה להתנתקות וריחוק של : כאן טמון חידושו האפיסטמולוגי הגדול של לוק, של טיילור

, ולבחינה של הדרך בה היא קולטת מנתחת את הנתונים המגיעים אליההתודעה מעצמה 

המחויב להתעלם ' אני'הוא , אליבא דטיילור, של לוק' אני'ה. ולמשמעות שהיא מעניקה להם

במהלך , ולפעול) 'דעות קדומות וכו, כגון הרגלים(חיצונית או פנימית , מכל כפיה סמכותית

, לבניה של תודעה תבונית ועצמאית, ל דבקות אישיתשטיילור משייכו לעקרון הפרוטסטנטי ש

  121.על עולם ועל תפקידו של האדם בו, שרק היא יכול להוות בסיס לידיעת דבר מה על האל 

חשוב לזכור כי למרות המשקל הרב שמעניק לוק , מדגיש טיילור במקום אחר, עם זאת

, מודרנית-וכל לכנותה פוסטהוא אינו מציג בפנינו תפיסה שנ, לתודעתו של היחיד ולעצמאותה

מכיר בקיומו ובנוכחותו , 17 –בן המאה ה , לוק. המכירה רק בתודעה האישית כמעניקת פשר

  122.האל -של מקור חיצוני במערכת 

                                                            
  

120 C. Taylor, Sources of The Self – The Making of The Modern Identity, Harvard University Press, 

Cambridge, 1989, p. 167.  

  . 168' עמ, שם 121

עבר מתורות מוסר שזיהו את הטוב כדבקות בערך חיצוני טיילור מתאר גישה כמו גישתו של לוק כשלב במ 122

, לפי תיאור זה. לתורות הממקמות את הטוב כקול או ככושר פנימי, כמו האל או האידיאה של הטוב של אריסטו

. בה אנו חושבים על עצמנו כישויות בעלות מעמקים פנימיים: "גישתו של לוק מתארת צורה חדשה של פנימיות

הוא יכול להיחשב כדרך ; המקור הוא בתוכנו אינו שולל את היותנו קשורים לאל או לאידיאההרעיון ש, בתחילה

ניתן לראות בזה כהמשך וכחיזוק לתפיסה של אוגוסטינוס שראה את הדרך , מבחינה זו. הראויה להגיע אליהם

 C. Taylor, The Ethics of Authenticity, Harvard: ראו". לאל כעוברת דרך המודעת הרפלקסיבית של עצמנו

University Press, Cambridge & London, 1991, pp. 26-27.   
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והן את חשיבותו של ' אני'הן את עצמאותו של ה, כפי שראינו, המדגיש, תיאור זה של טיילור

כמעין נקודה ' אני'המצייר את ה, CNS - הולם את התיאור העולה מהגדרת הדת ב, האל

ולהעניק משמעות לעולם , ארכימדית שתפקידו לפרש לעצמו את העולם שמחוצה לו ואת האל

אוסף הדעות , אחד ממפעליה של תודעה עצמאית זו היא יצירתה של הדת. זה ולמקומו בו

  . ידי האל-והמעשים הנתפסים על ידה כרצויים על

  

כמהות עצמאית שתפקידה לפרש את העולם ' אני'יגה את המה משמעותה של תפיסה המצ

איזו שיטה דתית היא מייצרת תפיסת דת הנמנעת מלומר ? ידי האל-ואת המבוקש ממנו על

  ? איזו חווית דת נובעת ממנה? פוזיטיבי אודות תכניה-דבר מה אובייקטיבי

  

  דת סובייקטיבית

  

כן והפשר למרכיביה השונים של למעניק התו' אני'הגדרת הדת היא הגדרה ההופכת את ה

מהם , מהו האל: הדעות הדתיות הן האופן בו מבין האינדיבידואל את המערכת הדתית: הדת

המעשים הדתיים הם האפליקציות של תובנות ; רצונותיו ומה עליו לעשות כדי לרצות אותו

שת אחר מלמדת אותנו כי שיטתו הדתית של לוק אינה מחפ' אני'סינגולאריות זו של ה. אלה

וכי הדת הלוקיינית היא , מדד אובייקטיבי למדידת תוכנם הספציפי של הדעות והמעשים

ממצא זה עולה בקנה אחד עם מסקנתנו מהדיון אודות . למעשה פרויקט סובייקטיבי

שפרגר , ידי האפיסטמולוגיה הלוקיינית-ומחוזק על, הפרגמטיות של הדיון הדתי ותוצאותיו

  :מפרשת כך

רן של אידיאות טבועות מלידה היא שהשקפתו חייבת להיות משמעות העד" 

   123".מוגבלת בהכרח לאמפירי.. ובגלל ממצאים אלה גישתו כלפי הדת, אמפירית

  

                                                            
  

123 R. Praeger, John Locke: Epistemological Criticism and The Philosophy of Religion, Thesis 

toward the M.A. degree of Tel Aviv University, Tel Aviv, 1990, p. 21.    ) להלןPraeger: 

Epistemological.(  



104 

' אני'מחייבת אותו לייצר תפיסת , אומרת פרגר, אמפירית של לוק-השקפתו האפיסטמולוגית

כפי , או, עניק הפשר לדתכך הופך הסובייקט למ. שאינו יכול להיאחז בדבר פרט לתחושותיו

  :שקריינק מנסח זאת

לוק אומר שהאמונה הסובייקטיבית הופכת את הדוקטרינה לנכונה או שקרית "

אמונה כנה הופכת למבחן מספק לאמיתותה , כתוצאה מכך. מבחינה אובייקטיבית

   124".וכנותו של המאמין כמספיקה לגאולה, של דוקטרינה

  

, ככל מה שדרוש לאינדיבידואל להשגת גאולה משתלבתנכונותו של לוק להציג את האמונה 

. תוצר של התודעה האינדיבידואלית ולא כמהות אובייקטיבית' דת'בגישתו הרואה ב, אם כן

תטען כי עמדתו הסובייקטיבית של לוק מציגה בפנינו תפיסה , בצורתה המחמירה, פרשנות זו

ניתן . כדי לרצות את האלהראוה בדת כאוסף הדעות והמעשים שהאינדיבידואל מפעיל ב

או , כלומר פלורליזם השולל את קיומה של אמת דתית אחת', פלורליזם חזק'לכנות תפיסה זו 

לפי קריאה זו מתאר לוק את החוויה  125".אורתודוקסיה"את קיומה של מה שקריינק מכנה 

יו פרשנות זו מחוזקת באופן מפורש בהמשך דבר. פעמית-הדתית כחוויה אינדיבידואלית וחד

  : CNS–להגדרה לדת ב 

, הדת היא רק אותם דעות ופעולות שאני מחזיק או מקיים למען ריצוי האל בלבד"

למרות , וככזו אין לה שום עניין עם שכני או עם האינטרסים והעניינים של עולם זה

  126".שרבים מהם הם חיצוניים ונראים לעין

  

                                                            
  

124 Kraynak: Toleration ,65' עמ.  

, עמדה מגונה או רוע, אין הוא רואה בעמדת הזולת סטייה מן הנכון: "שגיא מגדיר את הפלורליסט כך 125

. העדפותיו הערכיות אינן מוחלטות בצורה כזו המוליכה אותו לשלילתן של עמדות הזולת. המחייבים פעילות

הדת : שגיא: ראו. ק לעמדות המנוגדות ערך שווה לערך שהוא מעניק לעמדותיובניגוד לסובלן הוא מעני

אפילו לא באופן , את הפלורליזם החזק מגדיר שגיא כעמדה המניחה כי אין אמת אחת. 183' עמ, היהודית

  .185' עמ, שם. אידאלי

126 CNS ,בעבודה זו 88' הערת שוליים מס, 72' עמ: לתרגום הפסקה ראו. 74-75' עמ.  
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מעיד כי לוק אכן תופס את הסובייקטיביות כחלק , בו טרם דנו, חלקו השני של הציטוט

עם  מהותיתוללא נגיעה , שהיא פרויקט אישי ופרטי המכוון לאל בלבד, מהותי מהגדרת הדת

אלא , בשל כך האינדיבידואל הוא לא רק זירת ההתרחשות של הדת. 'אני'העולם שמחוץ ל

במידה ופרשנות סובייקטיבית זו היא הפרשנות הנכונה . ינונההוא גם הקריטריון היחיד לכ

' דת'משמעות הדבר היא שעלינו להתייחס למושג ', דת'להבנת הדרך בה מבין לוק מהי 

-אמיתיים ותקפים למשולש של אני, סוף מופעים פרטיקולאריים-בשיטתו כשם משותף לאין

  .אל-דעות ומעשים

  

המוטיב הסובייקטיבי העולה מהגדרת הדת של לוק      בטרם נמשיך לחקור את משמעויותיו של

כמונח המאגד שלל פרשנויות ' דת'המציגה את תפיסת ה, חשוב לציין כי קריאה זו, CNS –ב 

אינה הקריאה המקובלת בעמדתו של לוק בשאלת , אפשריות לשאלת הקשר בין האדם לאל

שהניחה "וק נכתבה בתרבות עלינו לזכור שהגותו של ל. האמת הדתית ומקומה בשיח הציבורי

לאורה  127".תפיסה מונופוליסטית של ערכים ולא רלטיביזם או ספקנות, אמת אובייקטיבית

אובייקטיבית של -כיצד ניתן להבין את הקריאה להימנע ממתן הגדרה כללית, של קביעה זו

נראה כי אחד מההיבטים החשובים ? הדעות והמעשים הראויים או נכונים בכל הקשור לדת

יותר של שאלה זו הוא הניסיון להבין את משמעותה של סובייקטיביות זו בכל הקשור ב

ישנן כמה דרכים לפרש את עמדתו של לוק בנוגע לאמת בהקשר . לשאלת האמת בהקשר הדתי

  :הדתי

  

כלומר כמי שטוען , קריאה מתונה יותר של המגמה הסובייקטיבית תתאר את לוק כסובלן

הטוען על , כך למשל קרנייק. מסיבות שונות, או לכפות אותהטענת אמת אך נמנע מלאכוף 

כי לוק שאף לייצר ', דת האמת'המתייחסים ל' איגרת על הסובלנות'סמך דבריו של לוק ב

אך הקפיד להימנע , מחד, כלומר תפיסה כי קיימת אמת דת אחת, אורתודוקסיה דתית

האיגרת 'סו לדבריו של לוק בבהתייח, גם שגיא 128.במפורש מלציין מהי אותה דת אמת מאידך

מתאר את הקריאה להימנע מלהציג עמדה דתית מסוימת כאמת שיש לאכוף ' על הסובלנות

                                                            
  

  .177' עמ, הדת היהודית: שגיא 127

128  Kraynak: Toleration ,64' עמ. 
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בחובה של עמדה זו מצויה טענה אודות קיומה של אמת , לטענתו. אותה כסובלנות

, שההימנעות מאכיפתה אינה נובעת מהכרה בערך האמת של עמדות נוספות, אובייקטיבית

הוא אינו סבור . הוא סובלן ולא פלורליסט, טוען שגיא, לוק. קולים אחריםאלא משלל שי

אלא הוא סבור רק שאין , שלעמדות הדתיות השונות מעמדתו הדתית יש ערך שווה לעמדותיו

  129.אף שהן שגויות-על, למנוע מאנשים אחרים להחזיק בהן

  

תארת את המוטיב המ, אל מול עמדתם של שגיא וקריינק נוכל להציב את דבריה של פרגר

תוצר בלתי נמנע של האפיסטמולוגיה של , הסובייקטיבי כמרכיב מהותי בחשיבתו של לוק

  :לוק

לפי , סובלנות לא תהיה עניין של בחירה אישית אלא של הכרח משום שאין לאדם"

אידיאות טבועות מלידה של אמת אבסולוטית או אידיאות טבועות מלידה על , לוק

אך לא יכולה , האדם יכול להיות אחראי לפעולותיו שלו, לכן. קיומו של האל

  130..".להיות לו סמכות על אחרים

  

השוללת את , סובלנותו של לוק נובעת באופן ישיר מעמדתו האפיסטמולוגית, לפי פרגר

דתית זו - מעמדה אפיסטמולוגית, לטענתה. היכולת להכיר באמת מוחלטת ואובייקטיבית

ת לקבוע ערך אמת אובייקטיבי בכל הקשור לדרך בה נגזרת הטענה אודות העדר היכול

אף שהיא (, מציגה את לוק כפלורליסט, בניגוד לשגיא, פרגר. מתגלמת אמונתו של אדם מסוים

גם אם הן שונות , כמי שמוכן להכיר בטענות האמת של האחר, כלומר) קוראת לו סובלן

  . מטענת האמת שלו

  

                                                            
  

  .188' ועמ 176-177' עמ, הדת היהודית: שגיא: ראו 129

130 Praeger: Epistemological ,לא ניתן להאשים את לוק בקידום סובלנות : "במקום אחר היא כותבת. 42' עמ

מביאות .. 'מסה'המסקנות ב. פוליטיות של זמנואו משום שזה יפתור את הבעיות ה" זה נשמע נכון"רק משום ש

אודות הכרחיותה , פרגר מסבירה באמצעות טיעון זה. 102' עמ, שם: ראו". עימן קבלה הכרחית של הסובלנות

שהרי התקפותיו של לוק על הקתוליות אינן עולות בקנה , את יחסו של לוק לקתוליות, העקרונית של הסובלנות

אלא בשלילת טענת , לפי פרגר התקפות אלה אינן עוסקות בשלילת הקתוליות. אחד עם דרישתו לסובלנות

 .ולא הנחותיו הדתיות, באי קבלתם את הנחותיו הפילוסופיות, כלומר, הקתולים לערך אמת
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השוללת את , י לוק מחזיק בטענת אמת ברורההאחת טוענת כ: הפער בין שתי הדעות ניכר

בעוד שהשניה טוענת כי לאור שיטתו האפיסטמולוגית , ערך האמת של כל טענה דתית אחרת

וכי מתוקף שיטתו שלו הוא מחויב למלוא השלכותיה של , לוק אינו יכול לטעון טענת אמת

, הכולל, הרחבממצאינו מחקירת כתביו של לוק בהקשר . תפיסת הדת הסובייקטיבית שלו

כאשר אנו . נוטים לאשש את עמדתה של פרגר, כתבים נוספים' האיגרת על הסובלנות'פרט ל

האיגרת על 'בוחנים את שאלת יחסו של לוק לאמת הדתית בהקשרו של הדיון הפוליטי של 

טרם התפתחה צורת , בה כפי שציין שגיא, נקל לקרוא בו את לוק על רקע תקופתו' הסובלנות

כאשר אנו בוחנים , ואולם. על שלל מופעיה, וכרת לנו היום כחשיבה פלורליסטיתהמחשבה המ

בצורה שלא ניתן , היגדים נוספים של לוק על הדת ועל האמת אנו רואים כי עולה מהם

המאלץ אותנו להתייחס ברצינות להשערה שלוק היה , מוטיב סובייקטיבי חזק, להתכחש לה

  .וכרת של תקופתומוכן לערער על תפיסת האמת הדתית המ

  

הוא בעוכרינו בניסיון , עליו הרחבנו בתחילתו של פרק זה, אופיו של הדיון הדתי של לוק

לוק מדבר על שאלה זו בצורה מקוטעת . משמעי בשאלה מרתקת זו-להכריע באופן חד

מעשה "מתודת , ואולם. מלומר דברים במפורש, במכוון או שלא במכוון, ונמנע, ומפוזרת

ו מאפשרת לנו לומר בוודאות כי אחד מהקולות העולים מהקריאה בדבריו של שלנ" המרכבה

לוק על הדת הוא שנושא יחסו לאמת בהקשר הדתי פותח פתח לקריאה פלורליסטית יותר של 

  .עמדתו בשאלה זו

  

הנמנעת משיפוט בכל הקשור , קריאה זו תאפשר לנו לראות את התפיסה הסובייקטיבית

והמסתפקת בקביעות המינימאליות על קיומו של , ם דעות ומעשיםלפרשנויות השונות למונחי

. כחלק בלתי נפרד מהדרך בה מבין לוק את פרויקט הדתי, האל ועל הצורך לרצות אותו

חיפוש אחר דרכים בהן יוכלו  –לקביעה זו השלכות מעניינות בכל הקשור לנושא עבודה זו 

  . הדת והליברליזם להתקיים בכפיפה אחת

  

הניטרליות הליברלית היא אחד מהאתגרים הגדולים ששיטה זו , ו במבוא לעבודה זוכפי שציינ

. על הנחת האמת של הדת –פיזי - הפוליטי והמטה –בשל הערעור , הניחה בפניה של הדת

תפיסת הדת הסובייקטיבית שהתגלתה לנו מניתוח עמדותיו של לוק עשויה להיות פתרון 
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הדתי למינימום ומיקומה של זירת האמת הדתית  צמצומו של שיח האמת. אפשרי לאתגר זה

. את המרחב הציבורי למרחב ניטרלי, למעשה, בעולמה של התודעה האינדיבידואלית הופכים

את הזירה הציבורית בכל הקשור , אם כן, מייתר' דת'מיעוטם של אלמנטים אובייקטיביים ב

יכתה של הזירה מהלך זה מאפשר את הפרדתה של הדת מהמדינה ואת הפ. לדיון הדתי

הציבורית לזירה המאפשרת לכל אחד מחבריה את החירות המקסימאלית ליצור את התנאים 

לנו לוק לא רק את הפרקטיקה של " מספק"בכך . הדרושים לו בכדי לחוות אותנטיות דתית

והפיכתו לישות ניטרלית בכל , הגבלת כוחו של הריבון במישור הדתי -הסובלנות הדתית 

ההתייחסות לזירה  –אלא גם את הרציונל התיאורטי העמוק לתפיסה זו , דתיהקשור לעולם ה

  . סובייקטיבית כליבה הדתית ושלילת האפשרות לשיפוט דתי-הפנימית

  

אחד ההיבטים המעניינים של פתרונו של לוק לדילמת היחסים בין דת לליברליזם הוא 

. הדרך בה הוא מבין מהי דתבמובן שהוא נובע באופן אינהרנטי מ, העובדה שזהו פתרון דתי

, אך לענייננו, ניתן כמובן לשאול מהן המוטיבציות שהובילו את לוק לפיתוחה של תפיסה זו

חשוב לציין כי אין זה פתרון חיצוני אלא פתרון הנובע באופן , הבנת משמעויותיו של פתרונו

ת פתרונו של חשיבותה של אורגאניות זו היא בכך שהיא מציגה א. אורגאני מעולמה של הדת

כך נתפס ניטרולו של המרחב הציבורי כתוצר של . לוק כפתרון הרמוני ולא כפתרון חיצוני כפוי

אם , יוצרת, תיאורית הדת הסובייקטיבית של לוק. מהלך דתי ולא כתוצאה של כפיה פוליטית

בפניה של שיטה דתית זו ניצבים כמה , ואולם. פוליטית חדשות-תאוריה ומציאות דתית, כן

  :םתגרים משמעותייא

 

  סובייקטיביות דתית והטעות

  

ראינו כי פרשנות הדת לאורו של המוטיב הסובייקטיבי העולה מהיגדיו השונים של לוק 

' אני'ידי ה-ואולם האם כל מעשה הנתפס על. לערך מרכזי בעיצובה של הדת' אני'הופכת את ה

הדתי ' אני'האם יכול ה? ימיהוא אכן מעשה דתי לגיט, כנעשה אך ורק לריצויו של האל בלבד

  ? לטעות
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המבססת את המוטיבציה האינדיבידואלית כתנאי ', אני'קריאה פשטנית של קריטריון ה

- תאלץ להגיד שמכיוון שקבענו שכל מעשה שנעשה על, הכרחי ומספיק להגדרת מעשה כדתי

מהו  שהרי מה שקובע, יהיה מעשה דתי, אך ורק לשם ריצויו הבלבדי של האל, ידי היחיד

תשובה . אלא שיקולי האדם המבצע אותו, מעשה דתי אינו תוכנו או אופן התרחשותו בעולם

מעמיקה יותר לשאלה לא פשוטה זו תדון בשאלה האם יכולות לחול טעויות בתהליך ידיעת 

  . האל והחובות הנגזרות מידיעה זו

  

אף -על, יעת האמתבדיונו באפיסטמולוגיה של לוק מתאר איירס את חוסר היכולת להגיע ליד

לטענתו של איירס . כאחת מהבעיות איתן מתמודד המין האנושי, שהוכחות קיימות וזמינות

  : מאבחן לוק ארבעה סוגי טעויות אפשריים המונעות מבני אדם להגיע לאמת

  . טעות כתוצאה מהעדר הוכחות) 1(

בניגוד , טעות זו. טעות כתוצאה מחוסר יכולת להשתמש בהוכחות קיימות בצורה נכונה) 2(

מתרחשת לאחר שהמידע נאסף ועשויה לנבוע מהעדר כישורים , לטעות הראשונה שמנינו

  .שכליים מתאימים שמקורם בנסיבות החיים או היכולות השכליות

טעות זו נובעת מעצלות או מפחד או . טעות הנובעת מהעדר רצון להשתמש בהוכחות) 3(

  .קיבעון מחשבתי

, כמו הטעות השניה, טעות זו. ש באמצעים מוטעים לקבלת החלטותטעות כתוצאה משימו) 4(

בקבלת " חוטאים"הטועים בטעות זו . מתרחשת בשלב שבין איסוף הנתונים לקבלת ההחלטה

החלטות שלא באמצעות יכולותיהם האינטלקטואליות אלא באמצעות אמצעים שגויים כמו 

   131.תאוות ועוד, דעות קדומות

  

בין אם זו טעות הנובעת מנסיבות חיים המונעות , מועד לטעות האדם הלוקייני הוא אדם

יתכן בהחלט , משום כך. ממנו השכלה ובין אם זו טעות שמקורה בכשל בתהליך המחשבתי

בין אם הוא איש , מה יעשה אדם זה. אינו כך, גם בהקשר הדתי, שמה שהוא סבור שהוא אמת

עליו מוטלת , ין אם הוא המשכילוב, שיאמרו לו מהי האמת" מתרגמים"התלוי ב, ההמון

הראשונה : שתי תשובות רלוונטיות לשאלה זו? החובה להגיע לאמת הדתית בכוחות שכלו
                                                            

  
 .109-110' עמ Locke :Ayers: ראו 131
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הן את איש ההמון , תטען כי חוסר הוודאות המושרש באפיסטמולוגיה הלוקיינית מאלצות

 ,כך. אינו נכון, לקחת בחשבון את האפשרות שמה שהוא סבור שהוא אמת, והן את המשכיל

ומנכיח , מבסס לוק מבחינה אפיסטמולוגית את הטיעון הסובלני) בדומה לפרגר(אומר איירס 

   132.את הטעות ואת הסובלנות כחלק בלתי נפרד מהשיח הדתי

  

תשובה שניה לבעיית הטעות טמונה בכוחה של הסובייקטיביות הדתית להפוך את 

זירת האמת הופכת את הגדרת הזירה הפנימית כ 133.הדוקטרינה לנכונה ולמספקת לגאולה

בשיח זה הטעות האובייקטיבית אינה רלוונטית . שיח האמת לשיח אישי בין היחיד לאל

  .מבחינת העשייה הדתית

  

מחזקת הן את , שהיא חלק אינטגראלי מעולמו הדתי של לוק, כי הטעות, אם כן, אנו רואים

  .מנהוהן את הסובלנות הנגזרת מ, המגמה הסובייקטיבית של תפיסת הדת שלו

  

  

  סובייקטיביות ואליטיזם

  

הבנת משמעותה של הגישה הסובייקטיבית מעלה על הדעת את הקושי הגדול הטמון בה ביחס 

סביר להניח כי רוב בני האדם אינם יכולים לעמוד בתביעתו של . למרביתם של בני האדם

המתאים , דתי עצמאי וביקורתי' אני'ולהוות את אותו , בצורתו המחמירה', אני'קריטריון ה

העולה מהמפגש בין הנטייה הסובייקטיבית לנטייה , תובנה זו. לאליטה של בודדים

דת האליטה  –מחזקת את טענתנו כי לוק אוחז בתפיסת דת מרובת פנים , האליטיסטית

דת ההמון שהיא דת בעלת יותר מוטיבים ; פרטית ועצמאית, שהיא דת סובייקטיבית

האם פריצה זו מהמרחב הסובייקטיבי שבין , ואולם. אובייקטיביים שמקורם מחוץ למאמין

                                                            
  

להבין לא רק את המקום הנרחב שהקדיש לוק לדיון בטעויות ולאפשרויות התרחשותן יש , לטענת איירס 132

אלא גם כחלק מרצונו הכללי להציב את האפשרות לטעות כבסיס , לאור מורכבותה של תורת ההכרה של לוק

  .שם, שם: ראו. לחשיבה סובלנית

133 Kraynak: Toleration ,65' עמ. 
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היחיד לאל והוספתם של אלמנטים אובייקטיביים להגדרת הדת אינה מעקרת למעשה את 

  :האם דת ההמון  עומדת בהגדרת הדת אותה בחנו לאורכו של פרק זה? החוויה הדתית

, בלבד הדת היא רק אותם דעות ופעולות שאני מחזיק או מקיים למען ריצוי האל"

למרות , וככזו אין לה שום עניין עם שכני או עם האינטרסים והעניינים של עולם זה

  134".שרבים מהם הם חיצוניים ונראים לעין

  

תלותו של איש ההמון בגורמים מתווכים בינו ובין . נראה כי ניתן לענות על שאלה זו בחיוב

ואולם היא אינה מבטלת , את מידת הסובייקטיביות במערכת הדתית, אמנם, האל מצמצמת

פי שדעותיו של -על- שאף, אם כן, יתכן. לאל' אני'את קיומו של הקשר האינדיבידואלי בין ה

-הן הופכות להיות דעותיו מרגע נקלטו על, אדם אינן תוצר של חשיבה סובייקטיבית עצמאית

רת את אחדות התודעה והמעשה המייצ, ממש כמו המשכיל, או אז חווה אדם זה. ידו מבחוץ

  .את החיים הדתיים משמעותיים של קשר בין היחיד לאל

  

  

  סובייקטיביות והיבטים חיצוניים של הדת

  

הדת של אנשי ההמון מושכת את תשומת  תנוכחותם של אלמנטים אובייקטיביים בחוויי

ליבנו לשאלת קיומם של אזורים שאינם מתמצים לעולמו הפרטי של האינדיבידואל ולמערכת 

בה אנו עוסקים ראינו כי לוק אמנם  CNS -בהגדרת הדת של לוק מה . האלהיחסים שלו עם 

 135"עניין עם שכני או עם האינטרסים והעניינים של עולם זה"כותב במפורש כי לדת אין שום 

. אך מציין כי לסובייקטיביות זו יש היבטים חיצוניים הבאים לידי ביטוי בניראות לעולם

  :CNS–תית יותר מציטוט אחר מה עמדה זו עולה בצורה ברורה ומשמעו

זהו עניינו . מטרתה העיקרית של הדת היא להלל את האל ולמצוא חן בעיניו"

משום (משום שלשכנו אין כל נגיעה לזה , הפרטי והאינטימי של כל אדם לעצמו

                                                            
  

134 CNS ,בעבודה זו 88' הערת שוליים מס, 72' עמ: לתרגום הפסקה ראו. 74-75' עמ.  

  .שם, שם 135
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מהי הדרך בה אני בוחר , פרט לצדקה, שאיזה עניין יכול להיות למישהו אחרי

שהפעולות של חיי בדידות אינן מכסות את כל ההיבטים אך מכיוון ) ?לגאולת נפשי

כאשר הם , לכן בני אדם מוצאים את עצמם מחויבים. והמטרות של הדת במלואה

בה באה דת זאת לידי , לחבור לחברה כלשהי, להתאגד, ם על עצמן כל דתימקבל

  136".ביטוי

  

פי שהדת היא מהות -על- ראינו כי לוק מודע לעובדה כי אף CNS–בציטוט הקודם מה , כאמור

, גבולותיה אינם מתמצים בגבולותיו של מרחב זה, אינדיבידואלית המתקיימת במרחב הפרטי

אנו רואים . הציטוט שהבאנו כעת מחזק מגמה אובייקטיבית זו. אלא נושקים למרחב הציבורי

קיימים בדת אלמנטים נוספים הקושרים עדיין , כי לוק טוען כי סובייקטיבית ככול שתהיה

בפרקים הבאים אעסוק בפירוט בשאלת . שהוא אובייקטיבי מטבעו, אותה למרחב הציבורי

, לעניינו כאן. כפי שהיא באה לידי ביטוי בציטוט זה ואחרים, הציבוריות ותפיסת הדת של לוק

לציין כי לוק אינו  חשוב, וסובייקטיביות הדת של לוק' אני'שאלת מרכזיותו של קריטריון ה

גם עבור אותם יחידי סגולה שמסוגלים לייצר את אותה , פרטית ככול שתהיה, סבור שהדת

זאת משום שגם האדם . מתמצה רק בגבולותיו של האדם הבודד, "אוטרקיה דתית פרטית"

זקוק למימד שמחוץ לסובייקטיביות , המסוגל לדעת בכוחות עצמו את האל ואת חובותיו אליו

אלא זקוק , הדתי הוא אינו עומד לבדו' אני'וכי למרות סגוליותו של ה, חברהל, שלו

  . לאלמנטים אובייקטיביים מהעולם שמחוצה לו

  

    

                                                            
  

136 Nuovo: Writings  ,73' עמ :"The great businesse of Religion is to glorifye god, & find favour 

with him. This though it be the  -most intimate & peculiar concerne of every man within himself 

wherewith his neighbour hath nothing to doe (for what interest hath any one but that of charity, 

what way I take for the salvation of my soul?)yet since the actions of a private solitary life cannot 

reach to all the instances & purposes of religion in its full entent. Therefore men find themselves 

obliged, when they embrace any religion, to associate, to joyn in communion with some society, 

wherein religion is professed"  האיות הועתק במדויק מהמקור.  
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  סיכום -דעות ומעשים 

  

ניתוח חלקה השני של הגדרת הדת מהחיבור שכתב לוק כתגובה לקריאתו של סטילינגפליט 

מהמוטיבים המרכזיים של תפיסת  להימנע מלפלג את כנסית המדינה חשף בפנינו את אחד

אך , מוטיב זה מופיע אמנם כחוט השני בטקסטים השונים אותם בחנו עד כה. הדת של לוק

, כלומר עולמו של הסובייקט, הזירה הפנימית –בהגדרה זו הוא עולה בצורה חדה ומפורשת 

 ריצוי האל –היא זירת ההתרחשות בה מתבצעים היבטיו החשובים של הפרויקט הדתי 

  .והשגת גאולה וחיי נצח בעולם הבא

  

החושפת בפנינו את אחד מהמוטיבים המרכזיים של תפיסת הדת , הגדרה קצרה ותמציתית זו

, דת כמהות דואלית המתרחשת ברובה במרחב הקיים בין האינדיבידואל לאל –של לוק 

של שהאופנים השונים בהם היא מתגלמת הם בעלי חשיבות משנית לחוויה הסובייקטיבית 

הבנה זו של הדת מציגה . ששאיפתו היא לרצות את האל ולזכות בחיי העולם הבא, היחיד

אלא , נוצרית-בפנינו את לוק לא רק כפילוסוף דתי או כפילוסוף בעל דרך מחשבה דתית

, המתמודד עם רעיון הדת לנוכח קשיים אפיסטמולוגיים ופוליטיים, כפילוסוף של הדת

המכירה ביכולתנו לדעת בוודאות רק את , דתו האמפיריתעמ: המעצבים את תפיסת עולמו

כאשר לא ניתן , שכן. משפיעה על הדרך בה הוא מבין ומעצב את הדת, עובדת קיומו של האל

משמעי ערך של אמת -לא ניתן לתבוע באופן חד, לדעת בוודאות דבר פרט לקיומו של האל

פרטית והעצמאית לקבוע ויש לאפשר לתודעה ה, למרכיבים דתיים כמו דעות או מעשים

בכך מציב לוק את האינדיבידואל ואת תודעתו הסובייקטיבית במרכז . בסוגיות אלה בעצמה

  .תפיסתו הדתית

  

עשויות להוות , ראינו כי הגדרת הדת הכללית והמסקנות העולות מעיון מעמיק בה, כמו כן

: דועים של לוקפוליטיים הגדולים וי-חלק מהתשתית הרעיונית לשניים מההישגים הדתיים

ערעור ערך האמת של רכיביה החיצוניים של הדת . הסובלנות הדתית וההפרדה בין דת ומדינה

שניהם תוצרים של חשיבתו , ומיקומה של האמת הדתית בזירתה של התודעה הסובייקטיבית

מכשירים את הקרקע לניטרולן של הפרהסיה ושל המדינה , האפיסטמולוגית של לוק

  . הדתות השונותמתביעות האמת של 
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כמהות בעלת מימדים ' דת'בכך פותח לוק בפנינו פתח לפרשנות מרתקת של המושג 

ידיעת קיומו של האל והכרת החובה למלא את הציוויים : אובייקטיביים מצומצמים ביותר

המאגדת בתוכה את שלל מופעיו האינדיבידואלים של המאמץ האנושי , הנגזרים מידיעה זו

תפיסת דת שכזו מציגה באור פלורליסטי את עמדתו של לוק לגבי . לעמוד בדרישות אלה

תפיסה זו גם נושאת בחובה את אחד . דתי-מקומה של האמת בשיח הדתי ובשיח הפוליטי

הפיכתה של האמת הדתית : מפתרונותיו של לוק לדילמת שילובן של הדת והשיטה הליברלית

דוחקת  את האמת הדתית מהזירה לסוגיה פרטית המתחוללת בין האינדיבידואל ואלוהיו 

מנטרלת את המרחב , ציבורית לזירה הסובייקטיבית של האינדיבידואל-האובייקטיבית

  . פוליטי ומאפשרת כינונה של מערכת פוליטית ניטרלית מבחינה דתית- הציבורי

  

לצידם של היתרונות , מהפך משמעותי מהסוג שלוק מבצע בדת טומן בחובו, ואולם

ידי הוספת -פרגר מתארת אתגרים אלה על. לא מעט אתגרים וקשיים, יםהפוליטיים הברור

תיאור מרכזיותו של , לטענתה. לניתוח תפיסת הדת של לוק' צורה'ו' חומר'צמד המושגים 

וחוסר יכולתו לדעת דבר מה פרט לאל באופן אובייקטיבי וודאי מציגה את כל מה ' אני'ה

לטענתה תפיסה שכזו מציבה אתגר . ות משניתכלומר כאיכ, שמחוץ לתודעה אישית זו כחומר

  :עמוק המהדהד גם בימינו

השורה התחתונה היא שהסיפור ניסוב סביב השאלה של צורה וחומר וסביב "

השאלה האם יכולה דת להתקיים ללא מסגרת מובנית ומארגנת של אמונות 

במסגרת של הדת , והבלתי משתנה, צורה אינה משתנה. אוניברסאליות

הנתון למניפולציה , וכל השאר הוא חומר, סטית עשוי להיקרא אלוהיםהמונותיאי

  137".ולשינוי

  

פרשנותה של פרגר לעבודתו של לוק ממצה עד תום את הפוטנציאל הטמון בסובייקטיבציית 

העולה מפרשנות מחמירה של נטייתו , אם אכן החזיק לוק בתפיסה שכזו. הדת הלוקיינית

סביר , אותו את הפוסטולטים האובייקטיביים היחידיםלראות בידיעת האל ובצורך לרצות 

                                                            
  

137 Praeger: Epistemological ,משנות השמונים של , ינקינס'פרגר מתארת את סיפורו של הבישוף ג. 133' עמ

  .127-131' עמ, שם: ראו. ילתו במסקנותיו הנועזות של לוק לגבי הדתכהמשכו של הדיון שתח, המאה הקודמת
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כפי שטען , אלא הסתפק בכתיבה זהירה ומרומזת, שלא רצה לחשוף אותה בצורה גלויה

לא ניתן להכריע , ראינו כי בשל העדרה של התייחסות ישירה וגלויה של לוק, כאמור. שטראוס

ו השונים מבטאות שיטת משמעי האם העמדות שמבטא לוק בצורה מפוזרת בכתבי-באופן חד

או שמא הם מבטאים אינטואיציות ורעיונות שלא הבשילו לכדי שיטה מסודרת , דת סדורה

השאלות הבלתי פתורות הרבות בהן נתקלנו במחקרנו עד כה מעלות על הדעת . ומאוחדת

גם אם לוק לא השאיר בידינו תיאור מפורט של עמדתו על , ואולם. שהשערה זו היא הנכונה

בעיקר אלה שאינן מופיעות , עמדותיו לגבי הדת –דבריו מדברים בעד עצמם , ופעההדת כת

מציגים בפנינו תפיסת דת מרתקת בה מופיעים מוטיבים סובייקטיביים , בכתבים הפוליטיים

לפלורליזם דתי ולהבנה חדשה של מקומו , המובילים לערעור מעמדה של האמת הדתית

  . יברליתותפקידו של הפרויקט הדתי במדינה הל

  

המשקלל לתוכו את , דיונו. מהלך זה מגלה לנו את יכולותיו של לוק כפילוסוף של הדת

מציג בפנינו את הדת כמהות דואלית המתרחשת , עמדותיו האפיסטמולוגית והפוליטיות

שהאופנים השונים בהם היא מתגלמת הם , ברובה במרחב המשתרע בין האינדיבידואל לאל

ששאיפתו היא לרצות את האל , ויה הסובייקטיבית של היחידבעלי חשיבות משנית לחו

  .  ולזכות בחיי העולם הבא

  

עשויות להוות , ראינו כי הגדרת הדת הכללית והמסקנות העולות מעיון מעמיק בה, כמו כן

: פוליטיים הגדולים וידועים של לוק-חלק מהתשתית הרעיונית לשניים מההישגים הדתיים

ערעור ערך האמת של רכיביה החיצוניים של הדת . הסובלנות הדתית וההפרדה בין דת ומדינה

שניהם תוצרים של חשיבתו , ת בזירתה של התודעה הסובייקטיביתומיקומה של האמת הדתי

מכשירים את הקרקע לניטרולן של הפרהסיה ושל המדינה , האפיסטמולוגית של לוק

  . מתביעות האמת של הדתות השונות
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  פנימי וחיצוני -תפיסת הדת של לוק 

  

  מבוא

  

כה חשפו בתפיסת דת דיונינו בתפיסת הדת של לוק לאורם של הטקסטים אותם בחנו עד 

. רובה ככולה בגבולות תודעתו של היחיד, המתרחשת, אינדיבידואליסטית וסובייקטיבית

לצידה ממשיך , ואולם חזקה ומשמעותית ככול שתהיה המגמה הפרטית של הדת הלוקיינית

מגמה דואלית זו של . אובייקטיבי שלוק אינו ממהר לבטל-להתקיים ההיבט החיצוני

ייקטיבי ושל חוץ ופנים עולה בקנה אחד עם צמדי מושגים נוספים שפגשנו אובייקטיבי וסוב

תלות וכפיפות מול עצמאות ; אמונה וידיעה ; גוף ורוח ; המון ואליטה : במחקרנו עד כה

פי -על-הדיון בצמדי מושגים אלה חשף כי אף. פרגמאטיות ואותנטיות ועוד; תבונית אישית

, כמהותי וכעדיף) 'סובייקטיביות וכו, ידיעה, אליטה(שלוק נוטה להציג את אחד מהמושגים 

, פי שהוא מעניק לו-על-אף, הוא מקפיד שלא לשלול את הצורך בקיומו של הקוטב הנוסף

  138.ערך דתי נמוך יותר, ברוב המקרים

  

מיקד את , הנמנע מהכרעה ומעדיף את השהיה בשני המוקדים במקביל, מודל דואלי זה

שאלת  –י היא אחת מהמרכזיות בהבנת תפיסת הדת של לוק תשומת ליבנו בשאלה שנראה כ

והתחומים בהם מתקיימת פעילות " מקומות"שאלת ה, כלומר, "זירת התרחשותה של הדת"

-משמעי את הזירה ההתרחשות הפנימית- מעדיף לוק באופן בולט וחד, כפי שראינו. דתית

למרות , ואולם. ורואה בה את הזירה הדתית המהותית, סובייקטיבית-אינדיבידואלית

מה שמצוי ומתרחש מחוץ לזירה זו ואת הכרחיותו בהוויה  לוק אינו מבטל את, מרכזיות זו

מתח של תנועה מתמדת בין קטבים מנוגדים , בתפיסת הדת שלו, אם כן, לוק משמר. הדתית

מהי תרומתם להבנת תפיסת הדת ? מה המשמעות של השימוש במושגים אלה. ובין פנים וחוץ

  ?מה בעולםשל לוק והשלכותיה על הדרך בה הוא מבין מהי דת ומה מקו

                                                            
  

משמעית וכי לא ניתן לדרג באופן ודאי בין שני - ראינו כי שאלת היחס בין האמונה לידיעה אינה חד, כאמור 138

 . משום שלוק מתייחס למערכת היחסים ביניהם באופן שונה בחיבורים רבים, אופני ההכרה האלה
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אינטימי ) 2". (חיצון"הפך מן , שהוא בפנים, -שהוא בתוך, תוכי) 1: "(כך' פנימי'המילון מגדיר 

הנוהג , כופר) 2. (שאינו בפנים, הנמצא מחוץ, חיצון) 1: "(כך' חיצוני'ו; "שאינו מכון כלפי חוץ

ונטיים מאד הגדרה לאקונית זו מעניקה לנו שני כיווני פרשנות רלו. 139"לא לפי הָּמֹסֶרת

  : לעניינו

  

כיוון פרשנות ראשון חושף בפנינו את הקושי הטמון בהבנת משמעותם של שני המושגים • 

שכן נראה שלא רק שאין פנים ללא חוץ , הללו לכשעצמם ואת תלותם המהותית האחד בשני

? ומחוץ למה? אלא גם שהבנתם של מושגים אלה תלויה בתשובה לשאלה בתוך מה, ולהפך

כאשר נרצה להבין למה מתכוון לוק בהתייחסו לפנימיות ולחיצוניות בהקשר הדתי  ,בשל כך

. וגם לפי הגדרת התווך שבו הם מתקיימים, נבדוק את המושגים הללו גם לפי זיקתם זה לזה

העוסקת , היבט נוסף של קשר הגומלין המהותי בין שני המושגים הוא שאלת הגבולות ביניהם

אלא גם בנקודות , נים ובשרטוט קווי ההפרדה בין ביניהםלא רק בהגדרת התחומים השו

ובמשמעותה של התזוזה , בכל אחד מהאזורים" שהיה"במשמעות שיש ל, המעבר ביניהם

  .מאחד לשני

  

חוץ העולה מההגדרה המילונית שציטטנו הוא הרבדים -כיוון פרשנות שני לשאלת פנים• 

. ר הפנימי וכופר בהקשר החיצוניאינטימי בהקש –הנוספים הנקשרים בצמד מילים אלה 

קונוטציות אלה מכוונות אותנו לעסוק במשמעות הנוספת המיוחסת לכל אחד מהמושגים 

  . ובתרומה שיש למטען שמעמיס עליהן לוק להבנת דיונו הדתי

  

של דיונו הדתי של לוק ונראה ' חוץ-פנים'נבחן כעת כמה מהאפליקציות של טרמינולוגית ה

  . להבנת מושג הדת שלוכיצד הן רלוונטיות 

   

                                                            
  

  . בהתאמה 215' ועמ 566' עמ, וןמל: אבן שושן 139
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  דעות ומעשים –פנימי וחיצוני 

  

חוץ בדיוניו של לוק על הדת הוא צמד - אחד ההקשרים הבולטים של צמד המושגים פנים

על , לעולם הרוח של האדם' פנימי'פעמים רבות מייחס לוק את המושג  -גוף - המושגים רוח

לידי ביטוי בגשמיות של הגוף ושל להיבטים הבאים ' חיצוני'ואת המושג , מופעיו השונים

לפי תפיסה זו עובר הגבול בין התחום הפנימי לתחום החיצוני בקו הדמיוני המפריד בין . החפץ

  .רוחני מתגלם במופע פיזי-קו זה נחצה בכל פעם שתוכן דתי. החומר לרוח

  

יא פי שה-על-אף, חלוקה חדה זו בין גוף ונפש כזירה החיצונית והזירה הפנימית, ואולם

זאת משום . משמעית-אינה כה חד, משתמעת מקריאה ראשונית במקורות אותם בחנו עד כה

במיוחד בהקשר לדיון על הדעות , שבחינה מדוקדקת יותר תראה שזו חלוקה פשטנית מידי

הטענה כי הדעות שייכות לעולם הפנימי והמעשים שייכים לעולם החיצוני אינה  -והמעשים 

  . המורכבת של פנים וחוץ בסוגיה זו המספיקה להבנת הדינאמיק

  

ראינו כי המעשה הדתי מתרחש אמנם ברובד החיצוני של הגוף , בנוגע למעשים הדתיים

שם גם נקבעים , מקורו בעולם הפנימי, כלומר. אך ראשיתו בנביעה אותנטית מהדעה, והחומר

ני בעולם מעין עירוב של העולם החיצו, אם כן, המעשה הדתי הוא. פשרו ואיכותו הדתית

  . הקשורים זה בזה ללא יכולת הפרדה, הפנימי

  

, חושפת בפנינו –פנימי וחיצוני  –בחינת עולם הדעות הדתיות בהקשר של צמד המושגים 

תפיסה המשלבת בין שני התחומים הללו ומציגה את הדעות הדתיות , בדומה לעולם המעשים

  :כפאזה בעלת איכויות פנימיות וחיצוניות במקביל

  

  :מהחוץ אל הפנים –הדתיות  הדעות

, סובייקטיבי של לוק אינו מתאים לרוב בני האדם-בפרק הקודם ראינו כי שהמודל הדתי

הטיפוס -שאינם מסוגלים לייצר בעצמם את התובנות הדתיות הנדרשות בכדי להוות את אב

ה המסוגל להגיע בכוחות עצמו לידיעת האל ולדעות והמעשים הנגזרים נכונ, הדתי האידיאלי
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ולכן לא ניתן , מסתמכים על מקורות ידע חיצוניים, טוען לוק, רוב בני האדם. מידיעה זו

דואליות זו של . כמהות פנימית כנטולת אלמנטים חיצוניים, להתייחס לעולם הדעות שלהם

באה לידי ביטוי בהיבטים נוספים , שאינו תחום בגבולות העולם הפנימי בלבד, עולם הדעות

  :הדעות הדתיות של שאלת מקורן של

הריהי מבוססת על השכנוע הפנימי של הנפש , דת הנושאת גאולה, דת אמת"

והלא זה טבע השכל האנושי שהוא , ובלעדיו אין לדבר ערך כלשהו לפני אלוהים

כי יושלך לכלא וכי יענו את , כי יגזלו נכסיו של אדם. אינו נכנע לאלימות חיצונית

ים אלה אתה מבקש לשנות את הבנתו הפנימית כל זה יהיה לשווא אם בעינוי, גופו

, לשכנע את זולתו שהוא טועה, לזרז, תמותה מותר להזהיר-לכל בן. ... של הדברים

  140".השכל לקבל את דעתו-להביאו בטיעוני

  

פתיחותו של לוק לשכנוע דתי מעידה כי הוא מקבל את אפשרות חדירתם של אלמנטים 

עוד הם נטמעים בתודעה והופכים לחלק אורגאני כל , חיצוניים לעולמן של הדעות דתיות

פתיחת תחומן של הדעות הדתיות . ידי שימוש בכפיה-תהליך שאינו יכול להתרחש על –ממנה 

בדומה , הופכות אותן, כתוצאה מצורך או כתוצאה משכנוע, להשפעה חיצונית לגיטימית

  .ביללפאזה שהיא בעלת איכויות פנימיות וחיצוניות במק, למעשים הדתיים

  

  :מהפנים אל החוץ –דעות דתיות 

המתקיים במקביל , חוץ של הדעות הדתיות באה לידי ביטוי בתהליך נוסף- דואליות הפנים

בתהליך זה משפיעות הדעות הדתיות . לתהליך בו מושפעות הדעות מן העולם החיצוני

                                                            
  

 true and saving religion consists in the inward persuasion of…": 42-43' עמ, האיגרת על הסובלנות 140

the mind, without which nothing can be acceptable to God. And such is the nature of the 

understanding, that it cannot be compelled to the belief of anything by outward force. Confiscation 

of estate, imprisonment, torments, nothing of that nature can have any such efficacy as to make 

men change the inward judgment that they have framed of things.. man has commission to 

admonish, exhort, convince another of error, and, by reasoning, to draw him into truth.." in: A 

Letter Concerning Toleration, p. 119.   
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מד הראשון נל: תהליך זה מתרחש בשני אופנים. פנימיות על העולם החיצוני-הפרטיות

, שנידונו בהרחבה בעבודה זו 'המסכת השנייה על הממשל המדיני'ומ' המסה'מהציטוטים מ

. 'חיצוני'המתארים את יכולתן של הדעות הדתיות להוביל לקיומם של מעשים בעולם ה

טקסטים אלה מלמדים אותנו כי בין אם מדובר בטקסים דתיים ובין אם מדובר במעשים 

הפורץ מגבולותיו של האדם , מובילות לביצועו של מעשה הדעות הדתיות, שבין אדם לחברו

  . היחיד אל העולם החיצוני

  

קרי על העולם שמחוץ לתודעה ', חיצוני'אופן נוסף בו משפיעות הדעות הדתיות על העולם ה

, כפי שראינו. עוסק בעובדה שלדעות הדתיות יש השפעה על הדרך בה מתנהל מרחב זה, ההוגה

                  כפי שמוצג, שלפחות חלק ממנה, אל גוזרת תפיסה של חובהמציין לוק כי ידיעת ה

 141.בא לידי ביטוי בכללים לניהול חברה אנושית', המסכת השנייה על הממשל המדיני' –ב 

ידיעת האל יוצרת דעות המעצבות את הדרך בה נתפס ומופעל המרחב המצוי מחוץ , כלומר

רק " מצויות"פי שלדעות אין קיום פיזי והן -על-אף, וכך. לגבולות תודעתו של האינדיבידואל

לאובייקטים מופשטים אלה יש השפעה וקיום מחוץ לתודעה , בשכלו של האדם הפרטי

  . הפרטית

  

. מהות בעלת אספקטים פנימיים וחיצוניים, אם כן, היא, המעשה הדתי כמו, הדעה הדתית

כפי שתיארנו . דתי-במיוחד בהקשרו של השיח הפוליטי, לדואליות זו כמה השלכות מעניינות

הפרדתה של הדת מהמדינה היתה אחד ממפעליה הראשונים של השיטה , במבוא לעבודה זו

כיצד ניתן לבצע הפרדה , ואולם. רסמים של לוקואחד מנושאי הדיון הידועים ומפו, הליברלית

  ? מובהק" חיצוני"אם במרכיביה השונים של הדת מצוי אלמנט , שכזאת

  

משמעי ומשקף את העובדה שהוא אינו מקבל את עובדת -רב, יחסו של לוק לסוגיה זו מורכב

ק בתיאורים אותם הבאנו בפר. נוכחותן של הדעות הדתיות במרחב הציבורי כמובן מאליו

                                                            
  

 For though the comprehension of our": 'מסה'ב גםראו ו. 6' עמ, מסכת שניה על הממשל 141

understandings comes exceeding short of the vast extent of things… they have light enough to lead 

them to the knowledge of their Maker, and the sight of their own duties…" in: Essay, p. 45. 
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ראינו כי לוק קושר קשר גלוי והדוק בין הדעה הדתית ', המסכת השנייה'ומ' מסה'הקודם מה

על  שני מאמרים'ב, לעומת זאת. להיבט הציבורי של המרחב החיצוני שמחוץ לתודעה הפרטית

בין עולם הדעות והאמונות , בהקפדה רבה, מפריד לוק' איגרות על הסובלנות'וב' הממשל

עמדתו של לוק  142.החולש על הסדרת החיים הציבוריים, ל הריבוןהפרטי לבין תחומו ש

הוא , מחד: כדואלית, אם כן, בעולם החיצוני מצטיירת, בשאלת מקומן של הדעות הדתיות

דעות והתנהגויות שיש להן השתמעות , בהכרח, מציג את הדעות הדתיות כמי שנובעות מהן

עולמו של , ג את עולם החיצונימאידך הוא משתדל להצי; ציבורית משמעותית-חיצונית

  ? כיצד ניתן להסביר שניות זו. כנבדל באופן מהותי מעולמה הרעיוני של הדת, הריבון

  

הסבר ראשון לפער זה יראה את חוסר ההתאמה על רקע דיסוננסים נוספים שמצאנו בניתוח 

אצל הוגה לפי הסבר זה אין לתמוה על גילויים של חוסר אחידות . עמדותיו של לוק על הדת

' האיגרת על הסובלנות'ואין להתפלא על שלוק של , שלא פיתח שיטה דתית מסודרת וברורה

ליקוטי היגדיו של ). ממש כמו בדיון על טיבו של שיח האמת(שונה מלוק של חיבורים אחרים 

אך אל לנו לצפות לאחידות , לוק אמנם מסייעים לנו להציף תמות מרכזיות בעמדותיו על הדת

  .ות בדיון זהולשיטתי

  

הסבר שני לפער בעמדותיו של לוק לגבי היבטיה החיצוניים של הדעה הדתית יתמקד בעובדה 

, שלוק היה פעיל כאינטלקטואל וכאיש בעל השפעה פוליטית ניכרת בתקופה שידעה סערות

יתכן כי ניתן לקרוא את השניות , בשל כך. שרבות מהן היו קשורות למחלוקות דתיות

שאינה מנסה , ים השונים לא רק לאורה של המתודה שהגדרנו לעצמנוהמופיעה בטקסט

דווקא משום שלוק : אלא גם בדרך נוספת ושונה, לכפות הרמוניה על כתביו המגוונים של לוק

האפיסטמולוג היה מודע לפוטנציאל ההשפעה הגדול שיש לנוכחותן של דעות הדתיות על 

לפי תפיסה . ליצור מנגנונים שיגבילו אותן שאף לוק הפוליטי, העולם שמחוץ למאמין הבודד

                                                            
  

 Civil interests I call life, liberty, health, and": את תחומי אחריותו של הריבון מתאר לוק כך 142

indolency of body; and the possession of outward things, such as money, lands, houses, furniture, 

and the like." in: A Letter Concerning Toleration, p. 118. 
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, זו לוק אינו מתעלם מטיבן החיצוני של הדעות הדתיות ומפוטנציאל ההשפעה הגדול שלהן

  . אלא מנסה להגדיר מחדש את מקומן בעולם החיצוני

  

כי אל לו לריבון ' איגרות על הסובלנות'אם נקבל הנחה זו נוכל לומר כי כאשר לוק מצהיר ב

גם את תחום ההשפעה הלגיטימי , במהלך הפוך ומשלים, הוא מגדיר, ות הדתיותלעסוק בדע

לפחות לפי כתביו , לוק טוען, כלומר. פוליטית-הרחק מהזירה החיצונית –של הדעות הדתיות 

כי אל לדעות הדתיות לקחת חלק בעיצוב המרחב החיצוני בהיבטיו , באיגרות על הסובלנות

  .הפוליטיים

  

משמעי איזו פרשנות היא -בהם נמנענו מלהכריע באופן חד, ם בעבודה זולעומת מקומות אחרי

נראה כי במקרה , או ליצור בין עמדותיו השונות של לוק הרמוניה כפויה, "נכונה"הפרשנות ה

בו מּודע לוק להיבטים החיצוניים הבלתי , זה עמדותיו השונות יוצרות שילוב הגיוני ומעניין

מכיוון שלוק מודע : וניתן אף לנסח זאת כך. ואף לצמצמםנמנעים של הדעות הדתיות אך ש

לעוצמתו של ההיבט החיצוני של הדעה הדתית חשוב לו להגביל את תחומי פעולתה ולנתק 

  . אותה מהעולם הפוליטי

  

בפרק בו עסקנו בשאלת היחס הנכון בין הריבון למעשה הדתי זיהינו את תחום המעשה כאחד 

חוץ בהקשרה -דיוננו על פנים. ים ביחס שבין דת לליברליזםמתחומי המגע הפעילים והמורכב

המהווה את אחד , של הדעה הדתית מגלה כי גם סוגיה זו היא מישור מפגש פעיל ומורכב

מהקשרי הדיון הערים והפוריים של הדיון על פנים וחוץ דתי במחשבה ובפוליטיקה 

חברה ליברלית ודמוקרטית שאלת נוכחותן של דעות דתיות ב, ואכן. גם בימינו, הליברלית

אך נציין כמה מהדעות , מעסיקה הוגים רבים בדיון שאת אופקיו הרחבים לא נוכל לסקור כאן

  .הבולטות בשאלה זו ונראה כיצד הן קשורות בקשר הדוק ללבטיו של לוק

  

של התחבטויותיו של לוק בשאלת מקומן של הדעות הדתיות " הדהודם"אחת הדוגמאות ל

 The Place of"במאמר . השפעתן עליו מופיעה במחקריו של רוברט אאודיבמרחב הציבורי ו

Religious Argument in a Freed and Democratic Society"  העוסק בשאלת הפרדת דת ומדינה

פי שהמדינה המודרנית חרתה על דגלה את סיסמת -על- מציין אאודי כי אף, בארצות הברית
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, אחד מהיבטים אלה. רבים לא הושפעו מהפרדה זוהיבטים חברתיים , הפרדת הדת והמדינה

הוא נוכחותם של טיעונים דתיים בעיצובה ובניהולה של חברה חופשית , כותב אאודי

   143.ודמוקרטית

  

שכן , קיומה של הפרדה מוחלטת כישלון או עניין הדורש תיקון-לפי אאודי אין לראות באי

הוא מונה כמה דרכים בהן . ד פסולהנוכחותם של טיעונים דתיים בדיון הציבורי אינה תמי

למשל כאשר טיעון דתי משמש ככלי ביטוי של , נוכחות ציבורית של דעות דתיות היא קבילה

-אדם לתחושותיו ולמחשבותיו או כאשר טיעון דתי מהווה אמצעי שכנוע בדיון בין שני בני

ביעת ערכי ומציין כי הקושי מתעורר כאשר הטיעון הדתי משמש כרציונאל כללי לק, אדם

, טוען אאודי, נוכחות שכזו. החברה או כאמצעי או סיבה לכפיה של החברה על אזרחיה

, מסמלת את המקום בו חוצה הדת את הגבול בין נוכחות ציבוריות מותרת ואולי אף רצויה

ככלי שכנועי  -זאת משום שהיא מפסיקה לפעול ככול טיעון אחר . לנוכחות ציבורית לא ראויה

  144.מנט של כפיהגלוי ללא אל

  

                                                            
  

143 R. Audi, "The Place of Religious Argument in a Freed and Democratic Society", San Diego 

Law Review, vol. 30, (1993), pp. 677-702, p. 678.   ) להלןAudi: Place .( אאודי מבחין בין כמה סוגים או

טיעון המתבסס על הנחות דתיות ; )טיעון שיש בו תוכן תיאיסטי(טיעון בעל תוכן דתי : מופעים של הטיעון הדתי

גם (טיעון הנובע ממוטיבציה דתית ; )טיעון זה יכול להיות ללא כל תוכן דתי אך בבסיסו יעמדו הנחות דתיות(

כלומר טיעון , או הקשר דתיים" היסטוריה"טיעון שיש לו ; )ול להיות לא דתיבמקרה זה תוכנו של הטיעון יכ

כל אחד מהמופעים הללו מחדיר תוכן דתי . שגם אם אין לו תוכן דתי ישיר מתבסס על זיהויו כחלק מהשיח הדתי

-להיות לא, לפחות באופן רשמי, השואפת, ודעות דתיות לתוך הזירה הציבורית של הדמוקרטיה האמריקנית

 ,P.J. Weithman: לדיון נוסף בשאלת מעורבותם של שיקולים דתיים בקבלת החלטות פוליטיות ראו. דתית

Religion and The Obligations of Citizenship, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. וגם :

J.M. Perry, Religious Morality and Political Choice: Further Thoughts- And Second Thoughts-On 

Love and Power, in San Diego Law Review, Vol. 30, (1993), pp. 703-727.   פרי מסווג את שאלת

העוסקת בהיבט של , ציבורי כשאלה של מוסריות פוליטית-נוכחותן של הדעות הדתיות במרחב החיצוני

  .התנהלות הפרטית ראויה בכל הקשור לדעות דתיות

144  Audi: Place ,688-689' עמ.  
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מעניין לציין כי לבטיו של אאודי לגבי מקומה הנכון של הדעה הדתית בכל הקשור , ואולם

למרחב הציבורי אינם מסתכמים בניסיון להתוות את הדרכים הלגיטימיות להפעילן בדיון 

זאת משום שאאודי מכיל את טיעוניו על הגבלת הדעות הדתיות לא רק על הזירה . הציבורי

  :אלא גם על השדה הפנימי של ההכרעה הפוליטית של היחידים, פוליטית-תהחיצוני

עלינו להכיל את אותם שיקולים שאנו מפעילים לגבי התנהלות ממסדית , לדעתי"

אני מאמין שממש כשם שאנו מפרידים בין הכנסייה .... גם לגבי אינדיבידואלים 

ל חשיבתנו בהיבטים מסוימים ש, ראוי שנפריד, והמדינה בצורה מוסדית

במיוחד בכל הקשור , בין דת לבין חוק וענייני מדיניות, והתנהגותנו הציבורית

  145".לחקיקת חוקים מגבילים

  

מציב אאודי , בנוסף למגבלה המשרטטת את מקומה של הדעה הדתית במרחב הציבורי

בבואו , של הדעה הדתית בתחומי עולמו הפנימי של האדם המאמין" נוכחותה"מגבלות גם על 

פי אאודי צריך אדם זה להגביל את מקומן ומשקלן -על. הכריע בענייני הציבור בתוכו הוא חיל

פנימי גם על עולם -בכך מכיל אאודי את ההבחנה חיצוני. של דעותיו הדתיות גם בדיון הפנימי

וטוען כי ממש כשם שיש להגביל את נוכחותן של דעות , הדעות הדתיות במימדיו הפנימיים

ידי הצבת סייגים למידת -על' פנימי'כך יש להגבילן גם בתחומו של ה, חיצונידתיות במרחב ה

  . השפעתן על עמדתו הפוליטית של האדם

  

היוצאת נגד אפשרות ההפרדה המוחלטת בין עולם הדעות הדתי להתנהלותו של , דעה דומה

פוליטי וקוראת למצוא דרך להסדיר את נוכחותן במרחב הציבורי מציג -העולם הציבורי

להשאיר את אמונותיהם מאחור  םהטוען כי לא ניתן לתבוע מגברים ונשים דתיי, מייקל וולצר

חוסר היכולת להפריד בין שני העולמות באופן , לטענתו של וולצר 146.בבואם לזירה הציבורית

מוחלט תובע מאיתנו לפתח מנגנוני הפרדה בין דת ומדינה שישמרו על מאפייניה הייחודיים 

  . ליברליתשל הציבוריות ה

                                                            
  

  .691' עמ, שם 145

146 M. Walzer, "Drawing the Line – Religion and Politics", in: D. Miller (ed.), Thinking Politically 

– Essays in Political Theory, Yale University Press, New Haven & London, 2007, pp. 145-167.  
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יורשיו "לא נוכל להרחיב עוד בהצגת ההוגים הרבים המשמשים כ, בשל קוצר היריעה, כאמור

בשל מאמציהם להסדיר את דילמת חיפוש מישור המגע הנכון בין הדעות הדתיות , "של לוק

נציין רק שאאודי ווולצר הם חלק . הפוליטיים של השיטה הליברלית" כללי המשחק"ל

שהיטיב לזהות אחת מנקודות , המעיד על עומק הבנתו של לוק, ה זומעיסוק נרחב בסוגי

  . החיכוך העיקריות ביחסי הדת והמרחב הציבורי כבר בראשית עיצובה על העמדה הליברלית

  

 

  סיכום  –דעות ומעשים  -פנימי וחיצוני 

  

פריזמת "במהלך חקירתנו את תפיסת הדת של לוק נוכחנו לדעת כי השימוש במושג מסוים כ

לשאלות על עמדותיו של לוק מאפשר לנו לחלץ מהיגדיו המועטים אמירה בעלת אופי " חיתוך

לניתוח עמדותיו של לוק לגבי המעשה ודעה ' חיצוני'ו' פנימי'השימוש במונחים . כללי יותר

פנים -שחלוקתם בין דעות, הדתיים חשף בפנינו את פניהם הדואליות של תחומים דתיים אלה

משום שאינה מכילה את העמימות המופיעה הן בהקשר של , מדויקתחוץ אינה -ומעשים

  .המעשה הדתי ובהן בהקשר של הדעה הדתית

  

הובילה אותנו לבחון את שאלת , אודות הקשר ההדוק בין פנים וחוץ בעולם הדתי, תובנה זו

כיצד . פוליטי-במיוחד בהקשרו הציבורי, נוכחותם של מרכיבים דתיים אלה במרחב החיצוני

כיצד היא משתלבת עם עקרונות היסוד של הפוליטיקה , רה נוכחות זו לבוא לידי ביטויאמו

ראינו כי לוק מודע לשאלות אלה וכי הוא מציע להן פתרון שממשיך להעסיק את ? הליברלית

  .ההוגים והחוקרים גם בימינו

  

בהקשר לעולם המעשה ועולם ', חוץ'ו' פנים'פוליטי בדיון על ב- הופעתו של המוטיב הציבורי

חושף בפנינו את העובדה שחלק ניכר מן הדיון הדתי של לוק עוסק בשאלת יחסו של , הדעה

בסעיף הבא נעסוק רובד זה של הדיון אודות . פוליטי-חברתי- העולם הדתי לעולם הציבורי

  . הפנימי וחיצוני בהרחב
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  פרטי וציבורי  –יחיד ורבים  -פנימי וחיצוני 

  

הראו כי דיונו הדתי של לוק ' חיצוני'ו' פנימי'דיונינו בתפיסת הדת של לוק לפי צמד המושגים 

מטעין מושגים אלה במשמעויות המעשירות ומעמיקות את הדרך בה אנו מבינים את תפיסת 

בהקשר של ' חיצוני'ו' פנימי'ה בין אחד מרבדי המשמעות הללו מתייחס להפרד. הדת שלו

צמדי מושגים אלה מקיימים מערכת יחסים . ההבחנה בין יחיד ורבים ובין פרטי וציבורי

פי שבמבט ראשון נראה שקיימת ביניהם - על-ואף', חיצוני'ו' פנימי'מעניינת עם המונחים 

דלים ביניהם הרי שיש מקום לבחון את ההב, חפיפה מוחלטת ושניתן לגלוש ביניהם ללא חשש

את תפיסת הדת של לוק לנוכח המושגים , אם כן, בדפים הבאים נבחן. ואת משמעותם בנפרד

  .ציבורי –ופרטי ; רבים –יחיד ; חוץ-פנים

  

  יחיד ורבים -פנימי וחיצוני 

  

זירת התרחשותו של ההיבט הפנימי של הדת של לוק היא בגבולות תודעתו של , כפי שראינו

לעומת ההתאמה הבולטת בין פנימיות . שרת הפנימיות ליחידותבכך נק. האינדיבידואל

. טיב הקשר בין הספירה החיצונית של הדת לסוגית היחיד והרבים אינו כה ברור, ליחידות

דיוניו של לוק בהיבטים החיצוניים של הדת אותם בחנו עד כה מתאפיינים בעיקר בהתמקדות 

בטים הגופניים והטקסיים של העבודה הבאות לידי ביטוי בהי, בגשמיות ובפריפריאליות

בכדי לענות על שאלה זו עלינו ? בהבנתנו את תחום זה' רבים'כיצד משתלב מושג ה. הדתית

  . בניתוח תפיסת הדת של לוק" רבים"לבחון מה משמעות השימוש במונח 

  

נראה כי ההיבט החשוב ביותר העולה מהשימוש במונח זה היא העובדה ששוב איננו עוסקים 

האם יש מקום לדבר על , ואולם. 'אחר'מרמז לעובדת קיומו של ה' רבים'משום ש, בלבד' ניא'ב

הלוא השימוש ? בתפיסת הדת המייחסת מקום כה נכבד לאינדיבידואל' רבים'או על ' אחר'

למוטיב , ואולי אף בניגוד, במושגים אלה מחדיר לדיון הדתי עולם מושגים העומד אל מול

  . הדתי הבסיסי בתפיסתו של לוק" מרכיב"הוא הש, היחיד -המרכזי שלה 
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וכי , הוא חלק מהדיון הדתי' אחר'עיון בכתביו השונים של לוק מגלה כי נושא נוכחותו של ה

הסיבות בגללן מתרחשת יציאה  –הוא נידון בעיקר דרך הפריזמה של שאלות על מעבר 

השימוש . רים אלהוהאופנים בהם מתרחשים מעב, מעולמו של היחיד אל העולם החיצוני

של " תזוזתו"באמצעות הגורמים המביאים ל' אחר'החוקרת את שאלת ה, בפריזמה זו

מובן לאור מרכזיותו של האינדיבידואל , האינדיבידואל הדתי אל מעבר לגבולות עולמו הפרטי

מרכזיות זו מאלצת את לוק להתייחס . עליה עמדנו בפרקים הקודמים, בתפיסת הדת של לוק

לא "כמהלך ' רבים'ועם ה' אחר'יחידנית לפאזת המפגש עם ה-אזה הפנימיתלמעבר מהפ

  .שיש לתת לו נימוקים והסברים" לא הגיוני"או " טבעי

  

אם . 'אני'את הצורך להסביר את שאלת היציאה מה, אם כן, משרת' ברבים'ו' אחר'הדיון ב

, עולם החיצונינבחן את הדרך בה מתייחס לוק לתהליך המעבר מעולמו הפנימי של היחיד ל

אנו רואים כי נושא זה מתואר באופנים שונים שניתן , והרבים' אחר'שהוא עולמם של ה

המתייחס לסוגיה , הדרגתיות זו אינה מובנת בדיונו של לוק. לראות בהם סוג של הדרגתיות

היא תסייע לנו , פי שהיא מלאכותית מעט-על-אף, ואולם. בה אנו דנים בצורה לא שיטתית

' אחר'ורה טובה יותר את שאלת היחס בין הספירה הדתית החיצונית לשאלת הלהבין בצ

  .והרבים

  

הדרגה הראשונית והמינימאלית ביותר של מעבר מעולמו של האינדיבידואל הדתי לעולם 

  : אותו ניתחנו בפרק הקודם CNS–שמחוצה לו מתוארת בהמשכו של הציטוט מה 

, מחזיק או מקיים למען ריצוי האל בלבדהדת היא רק אותם דעות ופעולות שאני "

למרות , וככזו אין לה שום עניין עם שכני או עם האינטרסים והעניינים של עולם זה

    147".שרבים מהם הם חיצוניים ונראים לעין

  

לוק . 'אני'של היציאה מה" שלב הראשון"מציטוט זה אנו לומדים אודות מה שנוכל לכנות כ

, עניין פרטי ואינטימי בו משתתפים רק האינדיבידואל והאלפי שהדת היא -על-מציין כי אף

כלומר היבטים שאינם מתמצים רק בזירה הפנימית , קיימים בה היבטים שהם נראים לעין

                                                            
  

147 CNS ,בעבודה זו 88' הערת שוליים מס, 72' עמ: ראולתרגום הפסקה . 74-75' עמ.  
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נוכחות זו באה לידי ביטוי בטקסט המצוטט לעיל . 'אחר'אלא יש בהם קיום ונוכחות של ה

שהרי ניראות עשויה , היא מעניינת משמעותה של מילה זו. ניראּות –בצורה מינורית ביותר 

, לפי פרשנות אפשרית זו. לפחות ברמה המיידית, לרמז על חוסר מעורבות או חוסר השפעה

אך בכך מתמצה , הביטויים החיצוניים של הדת אמנם נחשפים לעיניהם של אנשים אחרים

  . משום שאין להם יכולת ליצור אינטראקציה של ממש עם העולם החיצוני, קיומם

  

פרשנות שכזו תיצור תמונת עולם בה פועל כל אינדיבידואל דתי כיחיד וכבודד שמעשיו אמנם 

בה כל אדם , פרשנות זו. אך יתכן בהחלט שאינם משפיעים עליהם, גלויים בחלקם לאחרים

אנו יודעים כי פעמים רבות ניראות , ראשית: היא בעייתית מכמה סיבות, דתי הוא סוג של אי

, כלומר. הצופה או הנוכח' אחר'כבות שיש להן השפעה ארוכת טווח על הפועלת בדרכים מור

היגדיו , שנית. קשה לתאר מצב של ניראות כמצב של בידוד וניתוק חסרי השפעה לחלוטין

מעידים כי אינו סבור שהעשייה הדתית , כולל אלה שכבר בחנו, האחרים של לוק בנושא הדת

אם , לדוגמא, שהרי. ין להם השפעה על העולםאכן מתמצה באקטים של בני אדם בודדים שא

ללא אימפקט משמעותי , השלכותיו של ההיבט החיצוני של הדת היו רק מראות דתיים שונים

להגביל ולהסדיר את התחום החיצוני של הדת , מדוע נזעק  לתחום, או על הרבים' אחר'על ה

רה שניתן לפרשה בצורה פי שבחר להשתמש בהגד-על-לכן סביר להניח כי אף? אל מול הריבון

הניח , המצמצמת בצורה ניכרת את ההשפעה של הספירה החיצונית של הדת על עולם הרבים

  . לוק שלהיבטים החיצוניים של הדת יש נוכחות בעולם זה שהיא מעבר לניראּות בלבד

  

אחד מהמקומות המעניינים בהם דן לוק באופנים השונים בהם מתהווה נוכחות שהיא מעבר 

בו דנו בעמודים הקודמים בהקשר לתפיסת הדת , ת עולה מהטקסט הבאלניראּו

  :הסובייקטיבית של לוק

זהו עניינו . מטרתה העיקרית של הדת היא להלל את האל ולמצוא חן בעיניו"

משום (משום שלשכנו אין כל נגיעה לזה , הפרטי והאינטימי של כל אדם לעצמו

מהי הדרך בה אני בוחר , צדקהפרט ל, שאיזה עניין יכול להיות למישהו אחר

אך מכיוון שהפעולות של חיי בדידות אינן מכסות את כל ההיבטים ) ?לגאולת נפשי

כאשר הם , לכן בני אדם מוצאים את עצמם מחויבים. והמטרות של הדת במלואה
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בה באה דת זאת לידי , לחבור לחברה כלשהי, להתאגד, ם על עצמן כל דתימקבל

  148".ביטוי

  

עומד ביחס מעניין לציטוט , ציג בפנינו את דרגת מעורבות גבוהה יותר מנראותהמ, ציטוט זה

בעוד . במיוחד בהקשר הלשוני ,םמיהקוד יםעמודהרחבה באותו בחנו ב   CNS –נוסף מה ה

משתמש לוק בהיגד , הדתי' אני'ועוסק ב, ההיגד הראשון שבחנו דובר בלשון גוף ראשון יחיד

לוק פותח ). קודם בגוף שלישי יחיד ולאחר מכן בגוף שלישי רבים(שהבאנו לעיל בגוף שלישי 

תית ולעשייתו הד, היחיד –man–כשהוא מתייחס לאדם , בשימוש בגוף שלישי יחיד

כל , אלא אדם יחיד) I" (אני"זהו אינו ה. האינטימית והספציפית המכוונת כלפי האל בלבד

, לאדם הוא מעבר מתחום הפרטיות העמוקה' אני'מעבר זה בין ה). man, every man(אדם יחיד 

, לתחום כללי ואובייקטיבי יותר, בה כל אדם הוא אינדיבידואל המעצב את דתו הפרטית

. כלל בני האדם –men–לאחר מכן  עובר לוק לדון ב . ולותיו של סובייקטהנמצא מחוץ לגב

מעבר לשוני זה לגוף שלישי רבים מסב את תשומת ליבנו לעיסוק בדת בהקשר הרחב של 

אינה מהות פרטית בלבד אלא יש בה אלמנט , אישית ככל שתהיה, ולעובדה כי הדת, ציבור

  .מובנה ומהותי של נוכחותם של אחרים

  

הציטוט שלעיל בצורה זו מאפשרת לנו להבחין בו בשלבים השונים של היציאה מהעולם הבנת 

חיצוניים שיש בהם מעורבות של ממש בחייהם של בני אדם " מקומות"הפרטי של היחיד ל

קיימת ההכרה בקיומם של תודעות ', אני'מעבר לגבולותיה של ההוויה הפרטית של ה: אחרים

לאחר מכן קיימות . ניראּות של פעולותיהן של תודעות אלהדתיות אישיות נוספות וקיימת ה

. כמו צדקה, שחוצות את גבולות העולם הפנימי, ההשלכות של החיים הדתיים הפרטיים

פעילות דתית זו אינה יכולה להתקיים בגבולות העולם הדתי של היחיד וכדי לבצע אותה יש 

בכך נוצרת מעורבות . יע עליולהתערב במהלך חייו ולהשפ, צורך לבוא במגע עם אדם אחר

הבאה לידי ביטוי באינטראקציה שבין נותן הצדקה , המתרחשת מחוץ לפאזה הדתית הפרטית

  . ומקבלה

  

                                                            
  

  .בעבודה זו 136' הערת שוליים מס, 113' עמ: לתרגום הפסקה ראו. 73' שם  עמ 148
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עדין , פי שנותן הצדקה נאלץ לצאת מגדרו ומעולמו הפרטי אל מפגש עם האחר- על-אף, ואולם

וי בקשר קצר ולבוא לידי ביט, אנו עוסקים במעורבות שעשויה להיות מצומצמת ביותר

של " חלש"מציגים בפנינו מודל , פרטיות- של מה שניתן לכנות אי, אופנים אלה. ואקראי

לפי מודל זה . הדתיות האישית והפרטית אל מחוץ לתחומיו של הפרט" גולשת"חיצוניות בו 

והמעבר אל תחומו מתרחש , היא משנית' אני'בהווייתו הדתית של ה' אחר'נוכחותו של ה

  . באקראי

  

. 'אחר'אלא מתאר בפנינו קשר עמוק והכרחי אל ה, לוק אינו מסתפק במודל מינימאלי זה אך

מתוך רצון , קשר הבא לידי ביטוי בצורך ברשות רבים מפותחת בה מתאגדים כמה אנשים

בכך אנו מתקדמים מדרגת . ליצירת חברה בה הם מספקים את צרכיהם הדתיים, וכוונה

למדרגה גבוהה ומשמעותית , מאלית של מתן הצדקההניראּות ומדרגת המעורבות המיני

  . חברה –'אחר'בהרבה של מעורבות ב

  

רבים רובד המשמעות של המושג -חוץ ויחיד-נראה כי בשלב זה מתרקם לתוך הדיון פנים

אלא , רובד זה מכיר לא רק בקיומם ובנוכחותם של אינדיבידואלים נוספים". רשות הרבים"

ם זה בזה ליצירתה של ישות שמשמעותה גדולה יותר גם בעובדה שאנשים אלה קשורי

  : ישות זאת ניתן לתאר כך. ריבוי של אנשים" רק"מהיותה 

: חלל משותף בו נפגשים אנשים באקט משותף של התמקדות בכל מטרה אפשרית"

  149".שיחה או חגיגת אירוע משמעותי, ההנאה ממשחק, ריטואל

  

הגדרתו המינימאלית של טיילור מציעה לנו הסבר ראשוני לקיומו של רובד הרבים בתפיסת 

מפגש שלוק מתאר אותו כהכרחי , המפגש להשגתה של מטרה משותפת –הדת של לוק 

משום שחיי הבדידות אינם מאפשרים לכסות את כל ההיבטים של הדת , מבחינה דתית

' רבים'ושל ה' אחר'של ה" חזק"המודל ההכרחיותו של מפגש זה יוצרת את  150.במלואה

                                                            
  

149 C. Taylor, Modern Social Imaginaries, Duke University Press, Durham & London, 2004.  

" חלל משותף נושאי"אותה הוא מכנה , לעילטיילור מקפיד להבחין בין התכנסות מהסוג המתואר בציטוט ש 150

מושג אותו הוא תופס כמכיל הגדרות רחבות יותר של שיתוף תודעתי שאינו מחייב מגע , "רשות הציבור"ובין 



132 

משום שהיא מציגה את הפאזה החיצונית של הדת כמקום בו באה , בתפיסת הדת של לוק

 –ליצירתה של התאגדות מאורגנת ' אחרים'לידי ביטוי תלותו המהותית של האינדיבידואל ב

  .חברה שתאפשר להם לממש את צרכיהם הדתיים

  

דומה כי במשפט זה . חלק בלתי נפרד מהדת של לוק, כן אם, והחברה הם' רבים'ה', אחר'ה

הדתי ' אני'לנוכח הפרטיות העמוקה של ה -גלומה ליבת תפיסתו הדואלית של לוק את הדת 

תוכל לתאר את " דרמטית"קריאה מעט . מציב לוק את המעברים ההכרחיים אל החברה

זאת משום שלאחר . דיהכמעין טרג, כפי שהוא מצטייר לעינינו כאן, הסיפור הדתי של לוק

ואת הצורך , שלוק מתאר בפנינו במקומות רבים את פרטיותה המהותית והעקרונית של הדת

הוא מציב בליבו , )העולם הבא(שאינו ניתן לביטול באותנטיות אישית על מנת לזכות בגמול 

של מרחב פרטי זה את חוסר המספיקות שלו לקיום המלא של הדת ואת החובה לקיום דתי 

  . כך מתקבלת תפיסת דת בעלת סתירה פנימית חריפה ובלתי ניתנת לביטול. ורי מאורגןציב

  

-דתית זו בולטת במיוחד לאור העובדה שחוסר המספיקות של המרחב הדתי-סתירה פנים

שהלוא ניתן היה לצפות שלוק יסביר בצורה . פרטי מוסבר בצורה לאקונית וחלקית בלבד

הסברו , ואולם. מהווה ניגוד כה בולט לתפיסתו הפרטיתמעמיקה יותר את הכורח הציבורי ה

חוסר המספיקות של המרחב הפרטי לקיומן הראוי של הפעולות  - של לוק קצר ותמציתי 

  . הדתיות

  

. ואינו מפרט מהם התחומים בהם המרחב הפרטי אינו מספיק, לוק אינו מרחיב בסוגיה זו

את , את הפיזור –של הדיון הלוקייני במקומות רבים בעבודה זו ציינו את חוסר השיטתיות 

חברתי -של נטיעת העולם החיצוני, דומה כי בנקודה זו. הסתירות הפנימיות ואת הלאקונות

מדוע לא הרחיב . שתיקתו של לוק היא רועמת ביותר, בליבה של החוויה הדתית הפרטית

 
                                                                                                                                                               

במובנה הרחב כמרחב בו אמור להתקיים דיון רציונאלי " רשות הציבור"טיילור מתאר את . אישיים- והיכרות בין

אלא לטיבה ולתפקידה , מתייחס לא רק לסוגית היחס לאל" חילוני"מוש במושג מבחינת משמעות השי. וחילוני

ערכים , תפיסה לא חילונית של החברה האנושית תראה את החברה כביטוי לערכים אבסולוטיים. של החברה

רשות רבים במובן החילוני תתייחס לחברה כסך כל הפעילויות , לעומת זאת. שהם גדולים מסך חבריה

  .83-99' עמ, שם: ראו. ללא הדהודי עומק, בזמן נתון המתבצעות בה
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פיקה אוטרקיה דתית מס"אותה , האם סבר בסתר ליבו שאיש האליטה? בשאלה חשובה זו

אך לא , אינו זקוק לחברה דתית, בה דנו בפרק שעסק בסובייקטיביות הדת של לוק" לעצמה

הדרך בה קרא שטראוס את לוק פותחת ? כתב כך משום שחשש מהשלכותיו של היגד שכזה

כל שנוכל לציין הוא . בעבודה זו לא נוכל להכריע בשאלה מעניינת זו. פתח לפרשנות שכזו

  .שלוק שותק

  

  

  סיכום -יחיד ורבים  –פנימי וחיצוני 

  

רבים חשף בפנינו מוטיב מרכזי ומרתק בתפיסת הדת של 'ו' יחיד'ניתוחנו את צמד המושגים 

המתח המובנה והבלתי פתיר בין סגוליותו של האינדיבידואל לבין הכרחיות נוכחותם  –לוק 

הזקוק , ידואל הדתיידי חוסר מספיקותו של האינדיב-המוסברת על, ושל ציבור' אחר'של ה

כמרכיב ' אחר'המציגה את ה, טענה זו. או שלם" טוב"או אחרים כדי להיות אדם דתי ' אחר'ל

מחדירה לחוויית הדת , אינטימית של לוק-הנטוע עמוק בתפיסת הדת הפנימית, הכרחי

אלמנטים . צורך בפשרה ופוטנציאל לקונפליקט, חוסר אחדות, הלוקיינית אלמנטים של זרות

אלא , מתרחשת לא כמפגש בין יחידים' אחר'מים כאשר אנו מבינים כי נוכחותו של ההמתעצ

. הנושאת בחובה עולמות תוכן השונים באופן מהותי מעולמו של היחיד, גם בפאזה של חברה

כל אלה הן שאלות הרחוקות כרחוק מזרח , מנגנוני שליטה ועוד, חוק, שאלות אודות כוח

נבחן כעת את . יבידואל הדתי העובד את אלוהיו בלבדממערב מעולמו הפרטי של האינד

  .משמעות נוכחות של מוטיבים אלה בתפיסת הדת של לוק
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  פרטי וציבורי –פנימי וחיצוני 

  

', אחר'ההכרה בקיומו של רובד חיצוני בו מתקיימת נוכחות משמעותית ומתמשכת של ה

ייניה של הספירה הדתית מובילה את דיונינו אודות מאפ, שאינה מוגבלת לניראות בלבד

תהליך שירטוט . אישיים המתרחשים ברובד זה- החיצונית לשאלת אופיים של הקשרים הבין

דרך היחיד בעל הנראּות , העובר מהיחיד העומד לבדו אל מול האל, המעבר מהפנים אל החוץ

חשף בפנינו , אל היחיד המעורב בחברה דתית, הדתית והיחיד הבא במגע עם יחידים אחרים

המטעינה את , של הדת של לוק כמהות בעלת מאפיינים ציבוריים" חיצוניים"את היבטיה ה

  . הדיון על פנים וחוץ ברובד המשמעות של פרטי וציבורי

  

מתאר גאוס את העיסוק  Public Goods-Private Goods בספר. לצמד מושגים זה משמעויות רבות

שהקשר ביניהן אינו ישיר או , נות בתכליתכעיסוק בשלל שאלות שו' ציבורי'ו' פרטי'במושגים 

להגדיר את הקשרו של הדיון בו נידונים , מחייב אותנו, אומר גאוס, ריבוי זה 151.משמעי- חד

נשמע לעצתו של גאוס ונגדיר בצורה ברורה למה הכוונה בהכלת המושגים . מושגים אלה

בא להבליט את ' ציבורי'השימוש במונח . על דיוננו על תפיסת הדת של לוק' ציבורי'ו' פרטי'

כמקום בו נפגשים האינדיבידואלים : זיהויו של המרחב החיצוני של הדת כאזור פוליטי

; CNS - מגמה אותה זיהינו בטקסטים מה  –פוליטי -הדתיים בהתקשרויות בעלות אופי חברתי

אלמנט העולה בברור מדבריו  –וכתחום דתי שיש לו רלוונטיות לנעשה בפוליטיקה הכללית 

  :'איגרת על הסובלנות'לוק על הדת ב של

גם לא , לא לתפארת חיצונית היא מתכוונת; אמת-אחרות הן כוונותיה של דת"

אלא להוראת דרכי חיים ישרות , ודאי שלא לשלטון בכוח הזרוע, לשלטון כנסייתי

  152".וחסודות

                                                            
  

151 R. Geuss, Public Goods-Private Goods, Princeton University Press, Princeton, 2001. 

 The business of true religion is quite another thing. It is not": 36' עמ, האיגרת על הסובלנות 152

instituted in order to the erecting of an external pomp, nor to the obtaining of ecclesiastical 

dominion, nor to the exercising of compulsive force, but to the regulating of men's lives, according 

to the rules of virtue and piety." in: A Letter Concerning Toleration, p. 115     
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חיים מוצגת הדת כמי שכוונותיה  הן הוראת אורחות ' איגרת על הסובלנות'בהגדרה זו מה

ההיבט הפנימי . זוהי פעולה שיש לה השתמעויות הן כלפי פנים והן כלפי חוץ. ישרות וחסודות

מתקשר באופן טבעי לזירה הדתית האישית בה שואף האדם היחיד לחיות חיים דתיים 

ההיבט החיצוני מתקשר להסדרה ולוויסות של רשות . ידי האל-הנתפסים בעיניו כרצויים על

   153.ר העולה באופן בולט יותר מהטקסט באנגליתהקש, הרבים הכללית

  

לאורן של החפיפות הרבות בין פנים וחוץ בדיון הלוקייני סביר להניח ששתי המשמעויות 

רואה ' האיגרת על הסובלנות'אם נקבל הנחה זו נוכל לומר כי הגדרת הדת המובאת מ. קבילות

ים בני אדם לשם מימוש הבא לעצב לא רק את הדרך בה מתאגד, את הדת כפרויקט פוליטי

, אלמנט זה עולה בקנה אחד. אלא גם את הדרך בה הם מתארגנים בכלל, צרכיהם הדתיים

  . עם ממצאינו לגבי הדעה הדתית ושאלת מקומה בעולם הפוליטי, כמובן

  

היא מובילה  –גם פרויקט פוליטי , אם כן, היא, פרטית ככול שתהיה, הדת הלוקיינית

והיא שחקן שיש לתת עליו את הדעת במגרש ) CNS –פי ה -על( ליצירתה של חברה דתית 

 הבפרק המבוא של עבודה זו תארנו את הנטיי). 'האיגרת על הסובלנות'פי -על(פוליטי -המדיני

הנובעת מרצונן ליצור ולעצב חברות שיבטאו את , הפוליטית המובנית של מרבית הדתות

, פרטית ככול שתהיה, בשלב זה של דיונינו אנו רואים כי גם הדת של לוק. נותיהןערכיהן ואמו

פרויקטים בהם , על נגזרותיהם השונות, הרואה בחיים הציבוריים, שכזו הכוללת בתוכה נטיי

  . והצרכים הדתיים לידי מימוש, אמורים הערכים הדתיים לבוא לידי ביטוי

  

שלוק היה , הנחות היסוד של החשיבה הליברליתבסתירה לאחת מ, כמובן, עמדה זו עומדת

? כיצד ניתן לפתור סתירה זו. ניטרולו של המרחב הציבורי מבחינה דתית –אחד מאבותיה 

אלא ', מדינה'ו' דת'כיצד יכול לוק לצמצם את המתח הנובע לא רק ממערכת היחסים שבין 

  ?גם את המתח הנובע מתפיסת הדת שלו עצמו

     

                                                            
  

ניתן להבין הן   men's - ו regulatingאת המילים . הקודם' בעמ 152' לטקסט באנגלית ראו הערת שוליים מס 153

  .והן בהקשר החברתי, במשמעות של התוויית כללים לחיים אישיים ופרטיים ראויים



136 

' ציבורי'אפשרי טמון בהבחנה שעשינו בין שני ההיבטים האפשריים של נראה כי פתרון 

-ציבורית-התארגנות דתית, כלומר, "מקום מפגש"כ' ציבורי': בהקשר של הדת הלוקיינית

 הבפרק הבא נדון בהרחבה בשאלת אופיי. כמעורבות בפוליטיקה הכללית' ציבורי'קהילתית ו

. קהילתי-ציבורי-למותו של אותו מימד דתישהיא התג, ותפקידה של החברה הדתית של לוק

נבדוק את מישורי המגע המורכבים הנוצרים מהמתח שבין תפיסת הדת הפרטית של לוק לבין 

ונדון בהשלכות שיש לנושאים אלה על הדרך בה אנו מבינים את , תפיסת החברה דתית שלו

  . שאלת היחס בין דת לליברליזם

  

ידי לוק כמרחב -מרחב ציבורי זה הוא המרחב הנתפס עלבשלב זה של דיונינו נוכל לציין כי 

. פוליטיים-וכמקום בו היא רשאית לבטא את היבטים חברתיים, פוליטי לגיטימי עבור הדת

, ידי לוק-המרחב המדיני מוצג על, פוליטית-בו מתאפשרת פעילות דתית, לעומת מרחב זה

  :מודרת ממנהשהדת " פוליטיקה ניטרלית"כמרחב בו יש לשאוף ליצירתה של 

, כל הכרח הוא להבחין בין הממשל האזרחי ובין הדת- הריני סבור שקודם"

לעולם לא , אם לא ייעשה כך. להתוות גבולות נכונים בין הכנסייה לבין המדינה

יהיה קץ למחלוקות בין אלה שטובת הנפשות או טובת המדינה היא באמת נגד 

  154".מבוקשםעיניהם לבין אלה המעמידים פנים שטובה זו היא 

  

הצבתה של הדת אל מול המדינה והממשל האזרחי מלמדת אותנו על קיומו של דמיון בין שתי 

כאשר , לכן. שהרי אלמלא דמיון זה לא היה כל צורך ליצור הבחנה ולתחום גבולות, המערכות

כי יש קירבה ודמיון בין , בדרך עקיפה, לוק מנגיד ומבחין בין הדת לממשל האזרחי הוא מציין

  . וכי בשל כך יש להקפיד במשנה תוקף על ההפרדה ביניהם, תי המערכותש

                                                            
  

 I esteem it above all things necessary to distinguish exactly the": 40' עמ, האיגרת על הסובלנות 154

business of civil government from that of religion and to settle the just bounds that lie between the 

one and the other. If this be not done, there can be no end put to the controversies that will be 

always arising between those that have, or at least pretend to have, on the one side, a concernment 

for the interest of men's souls, and, on the other side, a care of the commonwealth." in: A Letter 

Concerning Toleration, p. 118.  
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אם , פותרת -חברה דתית ומדינה  –חיצוני לשתי פאזות פוליטיות שונות -חלוקת העולם הדתי

לתת , מחד, משום שהיא מאפשרת, את הקושי העולה מנטייתה הפוליטית של הדת של לוק, כן

אך מאידך למנוע את נוכחותו של היבט זה , וילהיבט הציבורי של הדת לבוא לידי ביט

כך משמר לוק הן את תפיסת הדת שלו והן את עמדתו אודות . אזרחית-במסגרת המדינית

  . הניטרליות של המדינה

  

  סיכום –פנימי וחיצוני 

  

העולות במפוזר ממגוון רחב של , במהלך ניסיוננו להמשיג את עמדותיו של לוק אודות הדת

מתודה זו סייעה . חוץ היא כלי שימושי-דעת כי הצבתם על הציר של פניםנוכחנו ל, טקסטים

המשתרעת בתווך שבין שני קטבים , לנו לשרטט את הדת של לוק כמהות בעלת אופי דואלי

עצמאיים ורוחניים של , אותנטיים, הקוטב הפנימי המייצג את ההיבטים האישיים: עיקריים

הקוטב ; דיבידואל העומד יחיד ועצמאי לפני האלהבאים לידי ביטוי בתודעתו של האינ, הדת

החיצוני העוסק בדרכים השונות בהן מתגלמת הדת בעולם שמחוץ לתודעתו של 

  . האינדיבידואל

  

הפרטית  הפי שהוא עומד בסתירה ובמתח עם הנטיי-על- אף, חקירתנו את תחום זה העלתה כי

. הכרחי מההוויה הדתית הוא נתפס על ידו לוק כחלק, המובהקת של תפיסת הדת של לוק

הנוכח בפרויקט , בתווך שבין האזור הפנימי לעולם החיצוני, אם כן, הדת של לוק משתרעת

אישי של יחידים דתיים לצרכי -רמת הקשר הבין, רמת החשיפה והניראּות: הדתי בכמה רמות

קיום מצווה והרמה הציבורית בה חוברים האינדיבידואלים הדתיים ליצירתה של חברה 

הוא המעגל האחרון בו מוכן  -החברה הדתית  –פוליטית -מעגל זה של ההוויה הדתית. יתדת

  . לוק לאפשר לדת להביא לידי ביטוי את תכונותיה הציבוריות

  

להתיר את נוכחותה של הדת במעגל המדיני ומקפיד לציין כי למרות לוק כהוגה ליברלי מסרב 

יש , או דווקא בשל כך, להתארגנות המדיניתשיש ביכולתה להציע תכנים ומסגרות רלוונטיים 

במעורבותו , אם כן, היבטיה החיצוניים של הדת הלוקיינית כרוכים .למנוע ממנה לעשות זאת
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המביא איתו עולם ערכים העומד במתח לא רק עם עולמו של האינדיבידואל ' אחר'של ה

יות דתית של אלא גם עם התביעה הליברלית לניטרל, ולנטייה המהותית לפרטיות דתית

   . המדינה
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  סיכום -תפיסת הדת של לוק 

  

במהלך מחקרנו אודות שאלת יחסו של לוק לדת ראינו שלמרות שהדת אינה נתפסת כאחד 

היא מהווה ציר , הידוע יותר בעבודתו האפיסטמולוגית והפוליטית, של לוק" נושאי הדגל"מ

. התיאורטית והמעשית –ונקשרת להיבטים רבים בעבודתו המגוונת , חשוב בביוגרפיה שלו

כלומר פילוסוף , אינו רק פילוסוף דתי, שהיה נוצרי אדוקאף - על, כמו כן ראינו שלוק

, אלא שהוא גם פילוסוף של הדת, בעבודתו, גלוי וסמוי, שלהנחות דתיות יש מקום משמעותי

היווה את –פילוסופית הדת של לוק  –דיון זה . כלומר הוגה העוסק בדת כתופעה לכשעצמה

  .הנושא המרכזי של חקירתנו בפרק זה

  

בודדנו מוטיבים , שנכתבו בתקופות ובנסיבות חיים שונות של לוק, באמצעות טקסטים שונים

ובאמצעותם ניסינו , רעיוניים העולים מדיוניו הישירים והעקיפים בשאלת מהותה של הדת

כאשר אנו נמנעים מיצירת הרמוניה ואחידות במקומות בהם , לשרטט את תפיסת הדת שלו

מתוך כך הצטיירה בפנינו תפיסת דת מרתקת המתארת . הטקסטהן אינן עולות בוודאות מ

את הדת כמהות דואלית ודינמית המתקיימת מתוך מתח ותנועה מתמידים בין נטיות ודגשים 

נבחן כעת תפיסת דת זו לאורה של . פרטי וציבורי ועוד, רוחני וגופני, פנימי וחיצוני: שונים

יון להסדיר את קיומן של השיטה הדתית הניס –השאלה הכללית בה אנו דנים בעבודה זו 

  .והשיטה הליברלית בכפיפה אחת

  

דומה כי השאלה הראשונה שיש לשאול בהקשרו של הדיון על תפיסת הדת של לוק היא האם 

נראה כי לא ניתן ? תפיסה זו היא תוצר של ניסיונו למצוא לדת מקום בסדר החדש המתהווה

הביצה "ל חוסר היכולת להבחין בין בש, משמעית- לענות על שאלה זו בתשובה חד

, האם? דעותיו של לוק לגבי הדת או עמדותיו הפוליטיות –מה קדם למה ". והתרנגולת

הדגש הרב הקיים בשיטתו על ההיבט הפרטי של הדת הוא תוצר של רצונו להפריט , לדוגמא

 או שמא המהלך הפוליטי של הדרת הדת מהזירה הציבורי, את הדת ולהפרידה מהמדינה

ומה מקומה של הגותו ? פרוטסטנטית בה הבין לוק מהי הדת-התאפשר בשל הדרך הפרטית

איזה תפקיד מילאו עמדותיו לגבי גבולותיה של ההכרה האנושית ? האפיטסמולוגית בדיון זה

  ?בשאלות על האמת הדתית ועל מקומה בעולם
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המדיני , הדתי –נים סביר להניח כי לא נוכל לבצע הפרדה ודירוג ברורים בין הטיעונים השו

, כפי שנגלתה לנו מניתוח המוטיבים השונים, ולטעון כי תפיסת הדת של לוק -והאפיסטמולוגי 

לעומת . היא תוצר של ניסיונו להתאים את הדת לעמדותיו הפוליטיות והאפיסטמולוגיות

 האפיסטמולוגית, הדתית –כיווני בין המערכות הללו-נוכל לטעון לקיומו של קשר רב, זאת

  .הבא לידי ביטוי בהשקפתו של לוק על הדת ועל מקומה בעולם –והפוליטית 

  

קשר מורכב זה בא לידי ביטוי בכמה נושאים להם הקדשנו תשומת לב במאמצינו להבין את 

, אחד מנושאים אלה הוא יחסו של לוק לשאלת האמת בהקשר הדתי. תפיסת הדת של לוק

אחת מנקודות החיכוך המשמעותיות בין , וכפי שראינו בפרק המבוא של עבודה ז, שהיא

דומה כי עמדתו של לוק בשאלה זו נגזרת באופן בלתי נמנע . השיטה הדתית לשיטה הליברלית

מעמדתו האפיסטמולוגית על מיעוטם של הדברים שההכרה האנושית מכירה בוודאות 

. נדיבידואלהוא בעולמו הפנימי של האי, בכל הקשור לדיון הדתי, מקומה של האמת –מופתית

יכולה האמת להיות נחווית כחוויה , התחומים בתודעתו של היחיד, רק בגבולותיו של עולם זה

  . המתרחשת ומקבלת פשר בין היחיד לאל, דתית אותנטית

  

פנימי של האינדיבידואל הופכת את המתרחש מחוץ -דחיקה זו של האמת אל עולמו הדתי

שאינן מתמקדות באמת ובאותנטיות , יותר למרחב זה לחוויות דתיות מסקלה דתית נחותה

מאחר והאמת הדתית האבסולוטית אינה המוטיב , אלא בפונקציונאליות ובפרגמטיות

  . המארגן המרכזי שלהן

  

של צמצום תחומה של האמת הדתית לעולמו הפרטי של , אפיסטמולוגי זה-מהלך דתי

הוא , ה דתית מאידךציבורי כנחות מבחינ-והצגת המרחב החיצוני, האינדיבידואל מחד

המאפשר ללוק לבצע את הדרתה של הדת מהמרחב הציבורי ללא פגיעה מהותית בתביעת 

וליצור מרחב ציבורי , כך יכול לוק להכיל את הדת בתפיסת העולם הליברלית. האמת של הדת

נציין כמה מההיבטים בהם באה . כלומר מרחב ניטרלי, שהאמת הדתית אינה רלוונטית לגביו

  : ות שיוצר לוק לידי ביטויהניטרלי
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  ? מי או מה צריך להיות ניטרלי -

חשיבותם , כל עוד מהווה הזירה הפנימית את הזירה הדתית המשמעותית  ואת זירת האמת

מיקומה של . ציבורית והמתרחש בה לחוויה הדתית הם מישנים בלבד-של הזירה החיצונית

מאפשרים , בורי למרחב פונקציונאליוהפיכתו של המרחב הצי, האמת הדתית במרחב הפרטי

גם כאשר הם אינם , את קיומה של ניטרליות בכל הקשור ליחסם של אזרחים זה כלפי זה

לנסות ולשכנע זה את זה לדבוק , כמובן, אזרחים אלה יכולים. מחזיקים באותן דעות דתיות

או דתית אין להם הצדקה אפיסטמולוגית , אך במידה ולא יצליחו לעשות כן, באמונותיהם

  .לעשות כן

  

תהליך הפנמתה של האמת הדתית מאפשר גם את הניטרליות של המדינה ומוסדותיה 

חוסר הרלוונטיות של האמת . הציבוריים כלפי האזרחים הנבדלים זה מזה מבחינה דתית

  .הדתית למרחב שמחוץ לעולמות התודעה של האזרחים פוטר את המדינה מלעסוק באמת זו

  

  ? ובאיזה אופן? הניטרליות כלפי מ -

ראינו כי הצגתה של האמת הדתית כעניין פרטי מטיבו עולה בקנה אחד עם התביעה 

כל עוד , לניטרליות של המדינה בכל הקשור לדעות ולמעשים הדתיים של האזרחים השונים

באיזו ? ואולם כיצד אמורה לבוא ניטרליות זו לידי ביטוי. אלה אינם עוברים על חוק המדינה

אלא , לוק אינו מרחיב בשאלה זו? ה המדינה הלוקיינית להיות ניטרלית כלפי הדתדרך אמור

ובין נפש , מסתפק בהצגת עיקרון ההפרדה בין דת ומדינה על בסיס ההבחנה בין פרטי וציבורי

ואולם נראה כי תיאור . כמספק כדי לשרטט את קוויה של הניטרליות המדינית, וחומר

יותר , הפנמת האמת ושל הניטרליות הנגזרת ממנהמצומצם זה של ההשתמעותיות של 

, משהוא מעיד על מוגבלותו של הדיון של לוק על השלכותיה של הדרת הדת מהמרחב המדיני

שהלוא , מעידים על היות הניטרליות מושג שהשימוש בו בהקשר הלוקייני אינו מובן מאליו

  . זהו מושג מתקדם יחסית בהתפתחותה של ההגות הליברלית

  

מו של לוק על ציר הזמן של התפתחות הטיעון הליברלי מסביר כי לוק מצוי בשלב מיקו

שעסק בעיקר בהיבטים של שלילת הכפייה הפוליטית בכל הקשור לדת ושל עיגונה , הראשוני

אף שטיעונים אלה אינם ממצים את מלוא הדיון - על, ולכן. של הסובלנות הדתית של המדינה
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הם מייצרים את ההסדר , ה לדתותיהם השונות של אזרחיהאודות יחסיה הראויים של המדינ

המאפשר ללוק להציג את הדת ואת המדינה כשתי מערכות משלימות ונחוצות שמתקיימות 

  .מאחר והן אחראיות על תחומים שונים, בהרמוניה ובכפיפה אחת

  

, חומרית-רוחנית ופריפריה ציבורית-הצגת הדת כמהות דואליסטית בעלת ליבה פרטית

, פרטי מאפשרות-אבסולוטית כנחלתו של אותו מרחב דתי פנימי- גתה של האמת הדתיתוהצ

ללוק להשאיר את הדת על קנה בעולמה של הפוליטיקה הליברלית של הציבוריות , אם כן

הרמוני ככול שיהיה פתרונו של לוק לשאלת מקומה של האמת הדתית , ואולם. הניטרלית

  . מחירים משמעותיים, של פתרונות מסוג זה כדרכם, לפתרון זה יש, בעולם הליברלי

  

, הסובייקטיביות העמוקה הגלומה בתפיסת דת פרטית כמו שלוק מציג בפנינו, כפי שראינו

האם ". דת"פותחת פתח לשאלות רבות על האינדיבידואל הדתי ועל משמעותו של המושג 

בהציבו את העולם הפרטי כמקום בו מתרחשת החוויה הדתית העיקרית וכמקום היחיד , לוק

מפרק לחלוטין את מושג הדת והופך אותה מישות בעלת קיום  אינו, בו היא יכולה לקבל פשר

-האם המודל הסובייקטיבי, כמו כן? דתות –אובייקטיבי לאוסף של ביטויים סובייקטיביים 

שאינם , אידיאלי שאינו רלוונטי עבור רוב בני האדם-עצמאי שלוק מציג אינו מודל תיאורטי

  ? של לוק מעלה על הדעת יכולים להוות את אותן אוטרקיות דתיות שתיאורו

  

היבט אחר בו בא , בנוסף לקשיים שמעוררת הסובייקטיביות והאליטיסטיות של הפנמת הדת

לידי ביטוי המחיר של הפתרון של לוק הוא הניתוק שנוצר בין המישור הפרטי למישור 

הדגש הכמעט מוחלט ששם לוק על העולם הפנימי משאיר את . הציבורי של החוויה הדתית

האם אכן מרחב זה הוא בלתי רלוונטי מבחינה . ת הציבורית הדתית במצב לא ברורהסוגי

וכי למרות , ראינו כי לוק נמנע מלהגיע למסקנות מרחיקות לכת שכאלה, כאמור? דתית

הוא משמר את המרחב הציבורי בהוויה הדתית ומציג אותו , מרכזיותו של המרחב הפרטי

ב של רשות הרבים בתפיסת הדת שלו מציב בפני שימור המוטי, ואולם. כחלק הכרחי ממנה

ומה מערכת יחסיו עם ? מהם תפקידיו? כיצד אמור מרחב זה לפעול–לוק אתגרים לא פשוטים 

השופכות אור נוסף על עמדתו של לוק בנוגע למערכת היחסים בין , בשאלות אלה? המדינה

   .שעניינו הציבוריות הדתית, נדון בפרק הבא, הדת לשיטה הליברלית
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  ציבוריות דתית

  

  מבוא

  

בפרק הקודם דנו בתפיסת הדת של לוק ובדרך בה היא משתלבת בתפיסת עולמו 

אחד מהממצאים הבולטים שמצאנו הוא שלוק רואה בדת מהות . האפיסטמולוגית והפוליטית

, אותם הוא תופס כהיבטי הליבה של הדת, הנמצאת במתח מובנה בין היבטיה הפנימיים

ראינו כי אפשר להציג מתח . אותם הוא תופס כמרכיב פחּות אך הכרחי, להיבטיה החיצוניים

זה כמעין טרגדיה השולחת את האדם הדתי למסע בלתי נגמר בין נטייתו הדתית לפרטיות 

  . לחובתו לקחת חלק בחברה הדתית מאידך, מחד

  

בהרחבה כמה וכמה השלכות מעניינות בהן דנו , בין הפנימי לחיצוני, לציר תנועה זה, כאמור

מבין היבטים אלה ראינו כי הרובד העוסק בשאלת היחיד והרבים בהקשר . בפרק הקודם

משום שאל מול היחיד הדתי ועולמו הפנימי עומד מושג הרבים , הדתי הוא אחד מהמורכבים

דרך דרגות שונות של מעורבות של האדם ', אחר'החל מעצם קיומו של ה: בכמה משמעויות

מהות ציבורית שהיא  -וכלה ביצירתה של חברה , אנשים אחריםהדתי היחיד בחייהם של 

לא "הבנת ההיבט החיצוני של הדת כחברה ולא רק כמרחב . יותר מאוסף אקראי של אנשים

מה מקומו ? כיצד הוא מתנהל? מה טיבו של מרחב זה ומה ייעודו: מעלה שאלות רבות" אישי

  ? והמדינהבניסיונו של לוק להסדיר את מערכת היחסים בין הדת 

  

, העולות באופן טבעי ממושג החברה הדתית ההכרחית של לוק, פרק זה יעסוק בשאלות אלה

. מדינית לחברה הדתית-דרך אחת תעסוק בהשוואה בין החברה האזרחית: בשתי דרכים

הסיבות להתארגנותם של בני : חלק ניכר מהגותו של לוק מוקדש לדיון אודות הפוליטי, כידוע

באופן , מתוך דיון זה ננסה ללמוד. כים בהם חברה שכזו אמורה להתנהלאדם בחברה והדר

  . שלוק מיעט לעסוק בה, על החברה הדתית, עקיף
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. של לוק' כנסיה'דרך שנייה להבנת עמדתו של לוק לגבי החברה הדתית תעסוק בהבנת מושג ה

קשור אך בחלק ניכר מהמקרים , מושג זה מופיע אמנם בכמה משמעויות בכתביו של לוק

חלקו השני של פרק זה . מושג זה לדיון אודות החברה הדתית ולא דווקא למושג הנוצרי

  . כחלק מהדיון על הציבוריות הדתית, להבנה מהי כנסיה, אם כן, יוקדש

  

 –ההשוואה לחברה המדינית וניתוח מושג הכנסיה  –מתוך העיסוק בשתי פרספקטיבות אלה 

מתוך כך יתבררו לנו . של לוק ובהיבטיה הציבורייםנוכל להעמיק את הבנתנו בסוגית הדת 

מרכיבים נוספים וחשובים בתפיסת הדת של לוק לאורה של הגותו האפיסטמולוגית 

ואלמנטים נוספים בניסיונו של לוק לייצר תפיסת עולם המכילה בקרבה הן את , והפוליטית

  .עולם ההנחות הליברלי והן את הנחות היסוד של הדת
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  השוואה - והחברה האזרחית  החברה הדתית

  

  שיטת העבודה

  

בולטת העובדה כי לוק , בבואנו לדון בשאלות אודות מהותה של החברה הדתית של לוק

דלותו של הדיון ניכרת במיוחד לנוכח העובדה שלוק הקדיש מקום . המעיט לעסוק בנושא זה

-טיבה ומטרותיה של החברה המדינית, נרחב בכתביו לדיון בשאלות אודות היווצרותה

כמו , אלה אף הפכו לנכסי צאן ברזל של ההגות הפוליטיתחלק מחיבוריו בנושאים . פוליטית

ממעיט לוק לדון בחברה , לעומת שפע הגותי זה. 'המסכת השנייה על הממשל המדיני'למשל 

אלא , על נושא זה לא רק שלא כתב חיבור מסודר. מחייב, כזכור, הדתית שאת קיומה הוא

אם אם ברצוננו , עלינו ללקטאותם , הסתפק בהתייחסות מצומצמת ביותר בכתביו השונים

  .ליצור תמונה כלשהי על החברה הדתית

  

עצם  –מספר השלכות שיש לקחת בחשבון " הליקוט"לטכניקת , כפי שציינתי בפרק הקודם

לעיתים במרחק של עשרות , הניסיון להציב היגדים מטקסטים שונים שנכתבו בתקופות שונות

ואולם אם לא ננסה ליצור . ובן מאליוצד לצד זה ליצירת תמונה כוללת אינו מ, שנים

נוכל , אלא נתמקד במציאת מוטיבים בולטים העולים בטקסטים השונים, הרמוניזציה כפויה

  . לשרטט תמונה כללית של תפיסת החברה הדתית של לוק

  

אמצעי נוסף שיכול לסייע לנו בהבנת עמדתו של לוק לגבי החברה , בנוסף לטכניקת הליקוט

 ,The Twilight of Probability: Lockeבמאמר . ה לחברה המדינית בהגותוהדתית הוא השוואת

Bayle, and the Toleration of Atheism  כותב שולמן כי לוק נוטה להרחיב את תחומן של

שולמן מזהה , כלומר 155.אנוש גם לעולמה של הדת-השקפותיו אודות אופיים החוזי של יחסי

. מדינית מהדהדים גם בכתיבתו של לוק על הדת-כי היבטים מסוימים בהגותו החברתית

                                                            
  

155 Schulman: Twilight ,331' עמ.  
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בחיפושינו אחר דרכים להבין את יחסו של לוק לנושא החברה הדתית נראה כי נוכל להשתמש 

  .בחפיפה מושגית זו כדי להעמיק את הבנתנו בשאלה זו

  

להשוות בין מלוא הדיון המדיני של לוק להיגדים המועטים שלו לגבי , כמובן, כוונתנו אינה

אלא להסתייע בדיון המדיני ובמושגיו כדי להבליט נקודות מפתח בהבנת , הדתית החברה

  :מתודה זו מעלה כמה קשיים אפשריים. החברה הדתית בהגותו של לוק

  

שהרי בעוד שדיונו של לוק לגבי החברה ? כיצד ניתן לערוך השוואה לגבי מידע חסר -

  ? יותרהדיון על החברה הדתית מוגבל ב, האזרחית מפורט ונרחב

נוכל להקיש , המדיני והדתי, פי שלא נוכל לערוך השוואה מלאה בין שני הדיונים-על-אף

, מהשאלות ומהסעיפים שלוק דן בהם בנושאים של החברה המדינית לגבי החברה הדתית

ראינו כי חוקריו של לוק . ולאור זאת לשאול את השאלות שלוק לא שאל או לא פיתח לעומק

יתכן כי נוכל  156.'על הממשלשני מאמרים 'לב לשתיקתו של לוק במעודדים אותנו לשים 

להשתמש בהמלצה זו בהקשרים נוספים ולבחון את המקומות לגביהם שותק דיונו הדתי של 

כך יהווה הדיון המדיני של לוק כלי להארת נושאים או תחומים בהם היינו מצפים מלוק . לוק

  .להרחיב בדיונו על החברה הדתית

  

  ? לערוך השוואה מול ריבוי היגדים כיצד ניתן -

על הסוגיות המרכזיות בהגותו המדינית של לוק חלוקות הדעות בין החוקרים כבר שנים 

על הנושאים המרכזיים , ויכוחים ניטשים על הסיבות לכתיבת כתביו הפוליטיים. רבות

בכתביו של  הן, כדי לסקור את מגוון הדעות. על הדרך הנכונה לפרשם ועוד ועוד, העולים מהם

, המצב הטבעי, החוק הטבעי, בשאלות כגון מהותו של החוזה החברתי, לוק והן בקרב חוקריו

מכיוון שמטרת . תידרש יריעה רחבה בהרבה מזו של עבודה זו, המעבר למצב המדיני ועוד

עבודה זו אינה לסקור את כל משנתו המדינית של לוק או את היקף הספרות המשנית 

                                                            
  

156 M.P. Thompson, "Significant Silences in Locke's Two Treatises of Government: Constitutional 

History, Contract and Law", in: J.R. Milton (ed.), Locke's Moral, Political and Legal Philosophy, 

Ashgate Publishing Limited, Aldershot, England, 1999, pp. 112- 147. ) להלןhompson: Significant.(  
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הסיבות  –דווקא להשתמש בדיון המדיני כדי ללמוד על החברה הדתית  אלא, שנכתבה עליה

אתמקד רק במוטיבים שעשויים לשפוך אור על שאלות   -תפקידיה ומטרות קיומה , ליצירתה

בשל כך לא אסקור את מלוא היקפו של הדיון . עקרוניות בהבנת מהותה של החברה הדתית

אלא אשתמש בנקודות שעשויות לסייע , יוהן בכתיבתו של לוק והן במחקר אודות, המדיני

  .להבין טוב יותר את שאלת החברה הדתית בלבד

  

המובילים אותנו לשימוש מצומצם ומושכל , אם נקבל את שני התנאים המגבילים שצוינו לעיל

נוכל לנסות ליצור השוואה לימודית בין שתי , בדיון המדיני בכדי לשפוך אור על הדיון הדתי

בעמודים הבאים . נו להבין טוב יותר את שאלת החברה הדתית של לוקהחברות שתעזור ל

בקווים כלליים כמה נושאים מרכזיים בדיוניו של לוק אודות החברה , אם כן, אסקור

שאלת : הנושאים שיבחנו הם. המדינית ואנסה להקיש מדיונים אלה לגבי החברה הדתית

חלוקה . דרכי היווצרותו ומאפייניו, סיבת הכניסה למצב המדיני, היציאה ממנו, המצב הטבעי

אך באמצעותה נוכל להבין כיצד , היא אמנם מלאכותית מעט, בין הקטגוריות שנמנו לעיל, זו

  .מבין לוק את החברה הדתית

  

  המצב הטבעי

  

ידי אמנה -העוסקים בנושא המצב הטבעי והמעבר ממנו על, כתביו הפוליטיים של לוק

המסכת 'בדברי הפתיחה לתרגום לעברית של . ים ביותרהם מהמפורסמ, חברתית למצב מדיני

מתואר מקומו של לוק בהתפתחותו ההיסטורית של הדיון ' השנייה על הממשל המדיני

  : בשאלות אלה כך

אולם . היסטוריה מיוחדת לו גם לפני זמנו של לוק וגם לאחריו, כל רעיון ורעיון"

באופן שלא רק שימשו  ,ידי בהירות הרצאתו זכה לוק לעשותם לקנין הכלל-על

אלא גם קבעו את הטופס העיוני , 1688 -ו 1649כהצדקה למהפכות של אנגליה של 

  157".מה אף של המהפכה הצרפתית-של המהפכה האמריקנית ובמידת

                                                            
  

  .VI' עמ, מסכת שניה על הממשל 157
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, דיוניו של לוק בשאלות אודות המצב הטבעי והמדיני נידונו במהלך השנים בהרחבה

דרך שאלת יחסו , ת מוטיבציית הכתיבה שלוהחל בשאלות אודו -מהיבטים רבים ומגוונים 

לאפשרות קיומו הממשי של המצב הטבעי בהיסטוריה וכלה באפיונים שונים של המצב הטבע 

מתוך מגוון הדעות הנרחב העולה מהמחקר בנושאים אלה מצטיירות  158.בתורתו המדינית

אינו מקבל , וכמו אחרים לפניו ובזמנ, האחת היא כי לוק: כמה הבחנות משותפות עקרוניות

השנייה היא כי . כמובן מאליו את שייכותו של האדם לחברה וכי הוא שואף להסביר עובדה זו

לוק מודע לסוגית החירות של האינדיבידואל ולמחיר שמשלם האדם הפרטי במעברו מהמצב 

? כיצד מצדיק לוק את קיומה של חברה, לאורן של הנחות יסוד אלה. הטבעי למצב המדיני

  ? רוךבמה הוא כ

  

ניצבת , אותן נפנה מאוחר יותר לכיוונה של החברה הדתית, דומה כי בבסיסן של שאלות אלה

  :שהוא נקודת ההתחלה להבנת שאלת קיומה של החברה, עמדתו של לוק בנושא המצב הטבעי

עלינו להתבונן , ולברר כיצד נשתלשל ממקורו, כדי להבין שלטון מדיני לאשורו"

זהו המצב שבו , והנה. האדם נתונים בו בדרך הטבע-בנימה המצב שכל , ולבדוק

, האדם חפשי לחלוטין לכלכל את מעשיו ולהשתמש בו ברכושו ובגופו כטוב בעיניו

בלי לבקש רשות מזולתו ובלי להיות תלוי ברצונו , בתוך הגבולות של החוק הטבעי

  159".של שום אדם אחר

  

                                                            
  

 .43-44' עמ, Dunn: Contemporary: ראו גם. 162' עמ, Thompson: Significantלמשל  158

 To understand political power aright, and derive it from its": 4' עמ, מסכת שניה על הממשל 159

original, we must consider, what state all men are naturally in, and that is, a state of perfect 

freedom to order their actions, and dispose of their possessions and persons, as they think fit, 

within the bounds of the law of nature, without asking leave, or depending upon the will of any 

other man." in: Second Treatise of Government, p. 2. 
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הוא מציג את המצב . החברה לוק מתאר את שאלת המצב הטבעי כחיונית להבנתה של

, כאמור 160.בו כפוף האדם רק לחוק הטבעי ולא לזולתו, מדיני-א, כמעין מצב ראשוני, הטבעי

הכפיפות לחוק הטבע , טיבו של המצב הטבעי –שאנו מזכירים כאן בקצרה בלבד , סוגיות אלה

המסכת 'החלוקים ביניהם בפרשנות לדברי הפתיחה של , מעסיקות את חוקרי לוק  - ' וכו

אלא נשתמש , כפי שציינו לא ניכנס לעומקן של מחלוקות אלה. כבר מאות בשנים' השניה

האם גם את כינונה של . פוליטית-בדבריו של לוק  ככלי להצגת שאלות אודות הגותו הדתית

האם מצב טבעי זה דומה למצב הטבעי של ? חברה דתית יש להבין בהקשר של מצב טבעי

רלוונטי בכל ' מצב טבעי'ינו לבדוק האם בכלל השימוש במונח ראשית על? ההקשר המדיני

לשם כך ? חברתי- חברתי או א-כלומר האם קיים בהקשר הדתי מצב שהוא פרה, הקשור לדת

  . עלינו לחפש אחר סיטואציה בה האדם אינו קשור לחברה דתית

  

המהווה  ,בפרק הקודם דנו ארוכות במשקל הרב שמייחס לוק לקיומו של האזור הדתי הפרטי

ושמתקיים בו קשר ישיר בין , חברתי ממהותו- ראינו שאזור זה הוא א. למעשה את ליבת הדת

ולומר כי כל עוד אנו , לאורם של אפיונים אלה נוכל לראות בו מעין מצב טבעי. היחיד לאל

מצב "נוכל לומר כי האדם הדתי המצוי בהם מצוי ב, עוסקים בהיבטים הפרטיים של הדת

, מדיני- בדומה ליחיד שבמצב הטבעי הפרה, צב זה חווה האינדיבידואל הדתיבמ. דתי" טבעי

אליו בלבד הוא , המשתרע בינו ובין האל, חירות גדולה משום שהוא מעצבו של מרחב זה

  . מחויב

  

אינו מצוי באופן מידי בכתביו הדתיים של ' מצב טבעי'כי גם אם המונח , אם כן, אנו רואים

עשוי להיות רלוונטי לדיונינו בנושא החברה הדתית ועשוי ' טבעימצב 'השימוש במונח , לוק

זאת משום שבדומה לסוגית המצב הטבעי . לסייע לנו להבין טוב יותר את עמדותיו הדתיות

. הוא עשוי לטמון בחובו את ההסבר לשאלת היציאה ממנו והכניסה לחברה, בהקשר המדיני

                                                            
  

 The state of nature has a law of nature to govern it, which": "לוק מתאר את החוק הטבעי כך 160

obliges every one: and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult it, that 

being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty, or 

possessions." in: Second Treatise of Government, p. 3.  
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סוגית המצב הטבעי והמצב המדיני בהקשר נבחן כעת היבטים נוספים של , לאור תובנות אלה

  .הדתי

  

  המעבר מהמצב הטבעי למצב המדיני

  

שיש טוענים , אחד מההיבטים החשובים של הדיון במצב הטבעי בהקשר המדיני, כפי שראינו

הוא יכולתו לחדד , כי הוא כלי תיאורטי בלבד וכי אינו מתיימר לתאר מצב היסטורי כלשהו

בו שרוי האדם היחיד , אמיתי או בדוי, התובנות על מצב. יאת שאלת המעבר למצב המדינ

מהתיאורים הקצרים שהבאנו . מסייעות לבאים לדון בסיבות שהובילו להקמתה, ללא חברה

, ןמשוויו, למצב הטבעי המדיני בעמודים הקודמים עולה כי זהו מצב בו נהנה האדם מחופש

תיאור זה של המצב הטבעי כמעין מצב אידיאלי מעלה את השאלה המתבקשת . ומחירות

  : לוק מתייחס לשאלה זו במפורש. אודות היציאה ממנו

אם הוא אדון מוחלט לגופו , )כמו שאמרנו(כך -אם במצב הטבעי האדם חפשי כל"

רצה על שום מה י, המעלה ביותר ואינו כפוף לאיש-הוא לרם האם שוו, ולנכסיו

ולקבל על עצמו את מרותו ופיקוחו של כוח , על אדנותו זו, לוותר על חירותו

  161".?אחר

  

תשובתו של לוק לשאלתו מתבססת על ההבנה שאידיאלי ככול שיהיה תיאורו של המצב 

  : האדם אינו יכול להתקיים בו למשך זמן ממושך, הטבעי

, לאל שבשמייםמצב שבו אפשר לצעוק רק (הרצון למנוע מצב זה של מלחמה "

-סמך שישפוט בין בעלי-כשאין בן, ושכל סכסוך קל שבקלים עלול להוליך אליו

האדם לכונן חברה -הממריצים את בני, הריהו מן הנימוקים החשובים) הריב

                                                            
  

 If man in the state of nature be so free, as has been said; if he be": 93' עמ, מסכת שניה על הממשל 161

absolute lord of his own person and possessions, equal to the greatest, and subject to no body, why 

will he part with his freedom? Why will he give up this empire, and subject himself to the 

dominion and control of any other power?" in: Second Treatise of Government, p. 57.   
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שאפשר , כי במקום שיש בו כוח בעל סמכות עלי אדמות. ולחדול מן המצב הטבעי

  162".נע שיימשך מצב המלחמהשם מן הנמ, צדק- לפנות אליו למען ישפוט משפט

  

המציג את המוטיבציה ליציאה ממנו כתוצר של , זהו תיאור הובסייני למדי של המצב הטבעי

תיאור שכזה אינו עולה בקנה אחד עם תיאורים הקודמים של המצב . הרצון להימנע ממלחמה

ידי -פער זה צוין ונחקר על. בהם עוסק לוק בשלטונו של החוק הטבעי במצב הטבעי, הטבעי

המתייחס למתח זה וטוען כי לוק אכן מבחין בין המצב , כך למשל זוקרט. חוקרים רבים

משום שלוק מודע לפוטנציאל הטמון , אך מציין כי זו הבחנה דקה, הטבעי למצב של מלחמה

ולכן גם אם הוא אינו מקבל את תפיסת המצב הטבעי . במצב הטבעי להפוך למצב של מלחמה

  163.הוא מודע לקרבה בין שני המצבים, ת כל בכלמלחמ –כמצב של מלחמה 

  

לענייננו חשוב שנציין כי . לא נוכל לסקור את הדיון הנרחב במחקר על לוק בשאלה זו, כאמור

מתבסס על ההנחה שבלעדיה נמצא , ההסבר הראשון שמספק לוק לקיומה של חברה מדינית

לא רק כלא מספק  מדיני-הסבר זה מתאר את המצב הטבעי. האדם בסכנת מלחמה מתמדת

המתאר את המעבר לחברה המדינית כמעין , לעומת הסבר זה. אלא גם כמסוכן לאדם היחיד

הסבר שונה , באותו הטקסט, מספק לוק, מנוס ממצב של מלחמת ממשית או פוטנציאלית

  :ופחות קודר
                                                            

  
 To avoid this state of war (wherein there is no appeal but to": 16' עמ, מסכת שניה על הממשל 162

heaven, and wherein every the least difference is apt to end, where there is no authority to decide 

between the contenders) is one great reason of men's putting themselves into society, and quitting 

the state of nature: for where there is an authority, a power on earth, from which relief can be had 

by appeal, there the continuance of the state of war is excluded, and the controversy is decided by 

that power." in: Second Treatise of Government, p. 10.   

 S.P. Lamprecht, The Moral and Political Philosophy of: ראו גם. 6' עמ, Zuckert:  Launching: ראו 163

John Locke, Russell & Russell Inc., New York, 1962, p. 127 . רוטנשטרייך מציע הבחנה יפה בשאלה זו

לוק רואה , ד שהובס רואה במצב החברתי אמצעי מילוט מאימת מלחמת כל בכל של המצב הטבעיומציין כי בעו

 ,"N. Rotenstreich, "On Mendelssohn's Political Philosophy: ראו. בו כאמצעי לתיווך ופתרון מחלוקות

in: Leo Baeck Institute yearbook, Vol. 11, (1966), pp. 28-41, p. 31.   
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על כן ; " לא טוב היות האדם לבדו: "קבע בעצמו, לאחר שברא האל את האדם"

וגם , כדי להמריצו לחיי חברה, השל נוחיות ושל נטיי, זקים של צורךיצר מניעים ח

  164".נתן לו בינה ושפה כדי שימשיך בהם וייהנה מהם

  

מבליט טקסט זה לאו , אל מול הצגת המצב הטבעי כסיטואציה בה עשויה להתרחש מלחמה

ך כ. דווקא את האלימות הגלומה בחופש אלא את הבדידות ואת הנטייה הטבעית לִחברות

האחד מציג את המצב : מתקבלים שני מקורות המציגים סיבות שונות ליציאה מהמצב הטבעי

ואת היציאה ממנו כתוצר של שיקול מושכל ופרקטי של יתרונות , הטבעי כמצב מלחמה

. המוביל את האדם לעזוב את המצב הטבעי כדי להימנע מסכנת מוות ומלחמה, וחסרונות

שאינה מבליטה את הסכנות של המצב , שיקולים שונה מתאר המקור השני מערכת, לעומתו

" נטייה טבעית"ומתארת את היציאה ממנו כתוצר של , הטבעי אלא את חוסר המספיקות שלו

המקור הראשון מתאר את המעבר כתוצאה , זאת ועוד; מולדת שכמעט ואי אפשר לצאת נגדה

וד שהשני מתאר אותה בע, של מהלך מחשבה רציונאלי ובחירה בין שתי אופציות אפשריות

ויתכן , כמעין אקט שהוא טבעי למהות האדם ולכן מצריך פחות חשיבה והכרעה רציונאליות

שאף ניתן לראות בו מעין שלילה של אלמנט שיקול הדעת והרציונאליות ויותר נטייה לציות 

  . למעין ציווי טבעי

  

ריו השונים של לוק היבט נוסף העולה מבחינת הדרכים השונות בהן ניתן להבין את תיאו

האם המעבר לחברה המדינית הוא  -למוטיבציה ליציאה מהמצב הטבעי הוא שאלת ההכרח 

שהרי אם מדובר בבחירה רציונאלית על רקע אפשרויות שונות אנו ? בחירה או שהוא הכרח

פרשנות מחמירה עשויה , במקרה של נטייה, לעומת זאת. עוסקים במעבר מתוך מודעות ורצון

  .ם המעבר אינו תוצר של פעולה הכרחית שלא ניתן להימנע ממנהלשאול הא

  

                                                            
  

 ,God having made man such a creature, that in his own judgment": 59' עמ, ה על הממשלמסכת שני 164

it was not good for him to be alone, put him under strong obligations of necessity, convenience, 

and inclination to drive him into society, as well as fitted him with understanding and language to 

continue and enjoy it." in: Second Treatise of Government, p. 35.   
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, ואולם. שהמחקר חלוק בהן, מטרתו של דיון זה אינה להכריע בסוגיות מרתקות אלה, כאמור

אם נבחן את ההסברים השונים ליציאה מהמצב הטבעי נראה כי בין אם מדובר במנוס 

הרי שמבחינת לוק היציאה , בשיקול שכלתני או בנטייה אנושית מהותית, ממלחמת כל בכל

שמירת חייו או יציאה  –לה לשיפור תנאי חייו של האדם מהמצב הטבעי למצב מדיני מובי

וכי , אינו מספק, אף יתרונותיו הרבים-על, לוק מבין כי המצב הטבעי, כלומר. מהבדידות

האם גם במקרה זה ? האם תשובה זו נכונה גם בהקשר הדתי. המצב המדיני עדיף על פניו

דתי נתפס -שהמצב המדיני דתי נובע מחוסר מספיקות או מהעובדה-המעבר מהמצב הטבעי

טבעי -נזכר כיצד מתאר לוק את המעבר מהמצב אותו אנו מכנים כעת המצב הדתי? כעדיף

  :דתי-למצב המדיני

שהפעולות של חיי בדידות אינן מכסות את כל ההיבטים והמטרות של הדת "

כאשר הם מקבלם על עצמן כל , לכן בני אדם מוצאים את עצמם מחויבים. במלואה

  165".בה באה דת זאת לידי ביטוי, לחבור לחברה כלשהי, גדלהתא, דת

  

אם נשתמש בתובנות שעלו מניתוח שאלת המעבר מהמצב הטבעי למצב המדיני במקרה של 

נגלה כי לוק אינו מתאר את המעבר כתוצר של בחירה , המדינה לבחינת החברה הדתית

- דתי מתואר באופן חד-המצב הטבעי: אלא כתוצר של חובה, רציונאלית או של נטייה טבעית

חוסר מספיקות זאת הופכת . משום שאינו מכסה את כל עולמה של הדת, משמעי כלא מספק

בכך מסתמן הבדל בולט בדיון אודות המצב הטבעי . דתי להכרחי-את המעבר למצב המדיני

פי ששני המצבים -על- אף: דתי- דתי והמצב המדיני- והמצב המדיני והדיון אודות המצב הטבעי

, משמעית-המעבר לחברה המדינית אינו מוצג כחובה חד, ים נתפסים כלא מספקיםהטבעי

בעוד שהמעבר לחברה הדתית מושתת , אלא כתוצר של שיקול עדיפויות או ציות לנטייה

  166.באופן גלוי על חובה

                                                            
  

165 Nuovo: Writings ,בעבודה זו 136' הערת שוליים מס, 113' עמ: לתרגום הפסקה ראו. 73' עמ.  

ממקם את מושג לפרש את הציות לנטייה לחברתיות המובילה לכניסה למצב המדיני באופן ה, כמובן, אפשר 166

 God having made": לאדם יש נטייה טבעית לחיברות כאשר לוק טוען כי, לפי פרשנות זו. ההכרח בשיח זה

man such a creature, that in his own judgment, it was not good for him to be alone, put him under 

strong obligations of necessity, convenience, and inclination to drive him into society, as well as 



154 

אם נתייחס . מדיון זה עולה השלכה מעניינת שמעשירה את הבנתנו את החברה הדתית

לפחות מבחינה (תתכן , בר לחברה המדינית כתוצר של שיקוללתיאור המסביר את המע

שהרי לוק אינו אומר בשלל התבטאויותיו , אפשרות של הישארות במצב הטבעי) תיאורטית

וכי בלתי ניתן להעלות על הדעת סיטואציה , השונות לגבי המעבר לחברה מדינית כי הוא חובה

הדתית מתואר כהכרחי והישארות המעבר לחברה , לעומת זאת. של הישארות במצב הטבעי

, לכן נוכל לומר כי בעוד שהחברה המדינית היא אופציונאלית. במצב הטבעי אינה אפשרית

  . החברה הדתית היא חברת חובה

  

וסיבת המעבר אליהן חושפים בפנינו אלמנט , המדינית והדתית, הבדלים אלה בין החברות

במעבר לחברה מדינית האדם . יצרתחשוב בהבנת החברה הדתית והחוויה הדתית שהיא מי

המעבר נתפס , כך או כך. פועל מרצון לשיפור תנאי חייו או כממלא מעין ציווי כמעט ביולוגי

כאשר האדם הדתי עובר לחברה דתית הוא פועל , לעומת זאת. כאקט המוביל לתוצאה חיובית

ית המעבר סיטואצי. המצביע לכיוון הפרטיות, שלו" אינסטינקט הדתי"כמעט בניגוד ל

המצויה במעין אותו רגע תיאורטי בו מבין האדם הדתי הפרטי כי הוא , דתי-מהמצב הטבעי

באופן משמעותי , אם כן, שונה, חייב לצאת מגבולות עצמו בכדי למלא את חובותיו הדתיות

שסותר את הנטייה הדתית , משום שהיא נתפסת כמהלך של חובה, מהמעבר לחברה המדינית

  ". בעיתט"הראשונית או ה

  

מעלה  -הטבעי והמדיני –בין המצבים השונים " תודעת המעבר"-דיונינו במה שנוכל לכנות כ

, כלומר? האם לוק אכן סבור ששיקולים מהסוג בו עסקנו עד כה אכן נערכים: נקודה מעניינת

האם הוא סבור שכל מעבר לחברה אכן כרוך בהחלטה מודעת של האינדיבידואל החובר 

שכל אדם דתי אכן עובר את תהליך הכרת החובה שביציאה אל מחוץ לעולם ו, לחברה כלשהי

אנו מניחים שהיציאה מהמצב , מחד: נראה לי שהתשובה לשאלה זו היא כפולה? הדתי הפרטי

 
                                                                                                                                                               
fitted him with understanding and language to continue and enjoy it." in: Second Treatise of 

Government, p. 35.    גם אם נקבל את . מטבע ברייתו, הוא טוען למעשה כי האדם חייב להיכנס למצב הטבעי

לוק את המעבר למצב נוכל לטעון כי קיים הבדל משמעותי בינה לבין הדרך בה מתאר עדיין , הפרשנות הזו

  . החברתי הדתי
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. הטבעי למצב המדיני היא מודל מחשבתי שנועד לתאר את הסיבות להיווצרותה של חברה

יציאה מהמצב הטבעי עוסק פחות בתהליך בשל כך סביר להניח שדיונו של לוק בסיבות ל

  . ויותר בתובנות שהוא עשוי ללמד אותנו על חברה ועל חבריה, המתרחש בתודעה

  

תהליך שכזה , נראה כי בהקשר של החברה הדתית, למרות התיאורטיות של הרעיון, מאידך

כמו ש, אנשי אליטה -אולם רק עבור מעטים , של רציונליזציה והכרת חובה עשוי להתקיים

וזקוקים לתובנה הרציונאלית אודות הכרחיות , לוק מבינים עד כמה הדת היא מהות פרטית

הרציונאליזציה של הכרחיות המעבר מיועדת לאותם , לפי הסבר זה. המעבר לחברה הדתית

אנשים . בהן דנו בפרק הקודם" אוטרקיות דתיות פרטיות"אנשים המסוגלים ליצור את אותן 

דתי -אל העולם המדיני, דתי-ר מספק כדי לצאת מהמצב הטבעיאלה הם הזקוקים להסב

אנשים אלה הם חיים בחברה הדתית . פרטי- בסתירה לעולמם הדתי, כפי שראינו, העומד

אנשי ההמון חיים בחברה הדתית ללא תחושה של , לעומתם. מתוך תודעה של הכרח וחובה

  .או בסיבה כדי לשהות בו ולכן אין להם צורך בהסבר, סתירה עמוקה עם פנימיותם הדתית

  

את אחד , אם כן, דתי חושפת בפנינו-דתי למצב המדיני-סוגית המעבר מהמצב הטבעי

החברה הדתית היא חברה : מהאלמנטים חשובים להבנת מושג החברה הדתית של לוק

ראינו שסביר להניח שתודעת חובה , עם זאת. שהשהיה בה נעשית מתוך תודעת הכרח וחובה

משום שרק איש האליטה מסוגל , קה של האליטה הדתית ולא של ההמוןזו היא מנת חל

בכך . דתי-פנימי ואת הסתירה שבינו לעולם המדיני-להבין את הסגוליות של עולמו הדתי

המכיר בעובדה , מציפה שאלת המעבר את המוטיב האליטיסטי של הגותו הדתית של לוק

יש ההמון והן איש האליטה חברים הן א -ידי אנשים שונים בצורה שונה -שדת נחווית על

  .אולם הם עושים זאת בצורה שונה, בחברה הדתית
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התמשכותו של אקט ? פעמי או מעבר מתמשך- מעבר חד –מעבר ממצב טבעי למצב מדיני 

  הבחירה

  

היא שאנו , דתי- פרטי כמעין מצב טבעי-אחת ההשלכות המעניינות של תיאור המרחב הדתי

המצב , במעבר למצב המדיני) אם התקיים בכלל(המסתיים , ירואים כי לעומת המצב הטבע

שהרי העולם הדתי הפרטי , דתי נוצר- דתי ממשיך להתקיים גם כאשר המצב המדיני-הטבעי

, הטבעי והמדיני, מכאן אנו לומדים כי בעולם הדתי מתקיימים שני המצבים. קיים כל הזמן

מה משמעות . בשני האזורים בו זמניתשוהה , בניגוד לאדם המדיני, וכי האדם הדתי, במקביל

נבחן כיצד מבין לוק את סוגית המעבר לחברה המדינית ואת היכולת לצאת ממנה כדי ? הדבר

לוק מתאר את אפשרות ביטול המעבר . בהקשר הדתי הלהיטיב להבין את עמדתו בשאלות אל

  :למצב המדיני כך

ידי הצהרה -לידי הסכם בפועל וע-על, אולם כל מי שנתן פעם את הסכמתו"

אנוס הוא בכל עת להיות ולהישאר נתינה , מסוימת הלהשתייך לקהיליי, מפורשת

בגלל , אלא אם כן, ולעולם לא יוכל לשוב אל החירות שבמצב הטבעי, ללא שינוי

ידי הודעה פומבית -או אם על, יתפורר הממשל שהאיש היה כפוף לו, איזו שואה

  167".היבטל הממשל את חברותו בקהיליי

  

החובר לחברה . כיוונית- משמעי את היציאה מהמצב הטבעי כחד-לוק מתאר באופן חד

. אלא אם תתפרק, ואין לו כל יכולת לעוזב אותה, מסוימת מחויב להישאר בה עד למותו

מתאר לוק את החברה הדתית ואת , לעומת חוסר היכולת לצאת מהחברה המדינית

  :ההצטרפות אליה בצורה שונה מאד

                                                            
  

 he, that has once, by actual agreement, and any express ..": 91' עמ, מסכת שניה על הממשל 167

declaration, given his consent to be of any commonwealth, is perpetually and indispensably 

obliged to be, and remain unalterably a subject to it, and can never be again in the liberty of the 

state of nature; unless, by any calamity, the government he was under comes to be dissolved; or 

else by some public act cuts him off from being any longer a member of it." in: Second Treatise of 

Government, p. 56.  
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שאם לא כן היה כל אדם מקבל את דתו , נולד כחבר של כנסייה מסוימתאיש אינו "

וכל אחד , בהתאם לחוק הירושה, יחד עם אחוזותיהם, בירושה מאביו ומאבותיו

כך . והלא אין  להעלות על הדעת דבר אבסורדי מזה; היה חב את אמונתו להוריו

ו מסור לכת אינ, מטבעו שום אדם אינו קשור לכנסייה כלשהי. הם פני הדברים

את דת האמת , לדעתו, אלא מרצונו הוא מצטרף לחברה שבה הוא מוצא, כלשהי

אם יגלה . בה רזהו גם המניע שלו להתמיד ולהישא. ואת הפולחן המקובל על האל

או יחשוב שמשהו , לימים טעות כלשהי המצויה לדעתו בתורת הכנסיה הזאת

תה החירות לעזוב אותה ראוי שתהיה לו או, בפולחן המקובל בה אינו מתאים

  168".שהיתה לו להצטרף אליה

  

החברה "וביחסו למושג , המופיע בציטוט שהבאנו" הכנסיה"בהמשך אעסוק בהרחבה במושג 

לאור . היא התגלמותה של החברה הדתית" כנסיה"לעניינו כעת די אם נציין כי ה". הדתית

של החברה המדינית ההבדל העולה משני הטקסטים שצוטטו בשאלת יכולת העזיבה , זאת

לאחר . האדם המדיני עובר פעם אחת מהמצב הטבעי למצב המדיני. הדתית בולט הוהחבר

המעבר מהמצב הטבעי למצב . מכן אין לו את היכולת לעזוב את החברה אליה הוא שייך

פרט למקרה קיצוני של התפוררות מוחלטת של (פעמי ובלתי הפיך -חד, אם כן, המדיני הוא

  ). או של שלילת אזרחות החברה המדינית

  

                                                            
  

 Nobody is born a member of any church; otherwise the religion": 44-45' עמ, האיגרת על הסובלנות 168

of parents would descend unto children by the same right of inheritance as their temporal estates, 

and everyone would hold his faith by the same tenure he does his lands, than which nothing can be 

imagined more absurd. Thus, therefore, that matter stands. No man by nature is bound unto any 

particular church or sect, but everyone joins himself voluntarily to that society in which he 

believes he has found that profession and worship which is truly acceptable to God. The hope of 

salvation, as it was the only cause of his entrance into that communion, so it can be the only reason 

of his stay there. For if afterwards he discover anything either erroneous in the doctrine or 

incongruous in the worship of that society to which he has joined himself, why should it not be as 

free for him to go out as it was to enter?" in: A Letter Concerning Toleration, pp. 120-121.   
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אל " שלב המעבר", לעומת טוטאליות זו בכל הקשור לאפשרות העזיבה של המצב המדיני

לפי הציטוט . דתי- החברה הדתית מתייחד בהימשכותו גם לאחר הכניסה למצב החברתי

, גם לאחר שהצטרף לחברה דתית מסוימת, האדם הדתי', האיגרת על הסובלנות'שלעיל מ

-דתי למצב החברתי-המעבר מהמצב הטבעי. ת אותה חברה בכל זמן שהוא רוצהיכול לעזוב א

, הוא יכול להתרחש שוב ושוב. פעמי-כיווני ואינו חד-אינו חד, למרות שהוא הכרחי, דתי

ולעזוב אותן לפי  -כנסיות  –משום שלאדם הדתי ניתן החופש להצטרף לחברות דתיות שונות 

, קיים חופש תנועה נרחב, להשתייך לחברה דתיתכך קורה שבתוך החובה . ראות עיניו

דתי ולהשתייך -האדם הדתי חייב אמנם לעבור למצב המדיני. המאפשר תזוזה מחברה לחברה

אלא הוא , אך הוא אינו חייב להשתייך תמיד לאותה התגלמות הספציפית שלה, לחברה דתית

  . רשאי לנדוד ביניהן

  

ועה בין החברות הדתיות השונות מחייב את האדם נוכל אפילו לטעון כי חופש התנ, זאת ועוד

האדם . אם אלה אינן מספקות לו את הדרוש לו למילוי חובותיו הדתיות, הדתי לנוע ביניהן

, המצטרף לחברה הדתית בשל חובתו לעמוד במלוא מטלותיו הדתיות, הדתי הפרטי של לוק

בדוק האם חברה זו אלא הוא צריך ל, אינו יכול להסתפק בחברות בחברה דתית מסוימת

חובה עליו לעבור להתגלמות אחרת של החברה , אם אין הדבר כך. מספקת לו את הדרוש לו

אולי אפילו פעם אחת , בניגוד להתאגדות המדינית שנוצרת פעם אחת, וכך. הדתית

מתרחשת מידי יום בבחירה שעושה כל , לפחות האידיאלית, ההתאגדות הדתית, מיתולוגית

  . אותה חברה הדתית או לעזוב לאחרתאדם אם להישאר ב

  

המסוגלים , אליטה, יתכן כי תיאור זה של בחירה ותנועה מתמדת רלוונטי לגבי אנשים מעטים

אך גם אם אינו מתאר את . לחיות את חייהם הדתיים מתוך מודעות ובחינה מתמשכות

רה הדתית תיאור זה מציג בפנינו את האידיאל של החב, המציאות של החברה הדתית וחבריה

חברה שהחברים בה פועלים מתוך תחושת מעבר וחופש מתמדת דווקא בשל  –ושל חבריה 

  . תחושת ההכרח שהובילה אותם אליה
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  סיכום -מעבר מהמצב הטבעי למצב המדיני 

  

אנו רואים כי השימוש בעולם המונחים של הדיון המדיני כתשתית לדיון אודות החברה 

ואת , ן בצורה טובה יותר את הסיבות להיווצרותה של חברה זוהדתית של לוק סייע לנו להבי

ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם ממצאינו מניתוח שאלת היחס בין . חווית השהיה בה

פי שלוק מייחס להיבט החיצוני של -על-שם מצאנו כי אף, פנים לחוץ בתפיסת הדת של לוק

הוא , העולם הדתי הפנימי והפרטיהדת ולמרחב הציבורי הדתי ערך דתי נמוך יותר מזה של 

גם לא עבור אנשי האליטה , מדגיש כי פאזה זו היא פאזה הכרחית שלא ניתן לבטל אותה

  . שעולמם הדתי מתרחש ברובו בתווך שבינם לבין האל

  

ציבורי משתמעות גם מהיבט ייחודי - פרטי ולחיצוני- שניות ומתח אלה ביחסו של לוק לפנימי

אך משמר , לוק אמנם מתאר את השהיה במצב זה כהכרחית. ידת-נוסף של המצב המדיני

. כמצב של חופש אינדיבידואלי ושל כפיפות ישירה לחוקי האל, לצידו את המצב הדתי הטבעי

מבחינה זו ניתן לומר . מדיני-שהלוא העולם הדתי הפרטי מתקיים במקביל למצב הדתי

  .שהאדם הדתי שוהה בו זמנית בשני העולמות

  

  

  חברה המדינית והחברה הדתיתמהותה של ה

  

נוצרות מסיבות שונות וכי לשוני זה יש השלכות , המדינית והדתית, ראינו כי שתי החברות

דרך נוספת להעמיק בהבנתנו . דתי והשהיה בו-מעניינות על האופן בו מובנים המצב החברתי

היא  היא שאלת התפקיד שחברה זו אמורה למלא והמטרה שלשמה, את נושא החברה הדתית

כך אנו בוחנים את שאלת ההיווצרות של החברה הדתית הן מנקודת המבט של שאלת . נוצרת

נקודת "והן מנקודת המבט של , קרי מתחילתו של התהליך, הסיבה ליציאה מהמצב הטבעי

  . הבוחנת את תפקידה ומטרותיה של חברה זו, "הסיום
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 Raison - מיטיב לוק להציג את ה , בכל הקשור לשאלת המעבר מהמצב הטבעי למצב המדיני

d'être של החברה המדינית:  

אדם אשר נוסדה אך ורק לשימור ולקידום של - המדינה נראית לי כחברה של בני"

והנה חוקי הממשל מכוונים אך ורק לטובת הנכסים . .... נכסיהם האזרחיים

כוחו של החוק האזרחי ותחולתו מסוים הוא ומוגבל אך ורק וכל , האזרחיים הללו

וכוח זה אינו יכול ואינו צריך להתרחב ולחול על , לדאגה לנכסים הללו ולקידומם

  169".גאולת הנפשות

  

חומרי - מטרותיה של החברה המדינית המצטיירת מהציטוט שלעיל מתמקדות בתחום הגופני

צורת , מטרות אלה הן המעצבות את אופייה .הגוף והרכוש, החירות, שימורם של החיים -

ניתן כמובן להרחיב ולהעמיק בשאלות הרבות ובקשיים . כוחה וגבולות סמכותה, התנהלותה

המחקר אודות לוק , ואכן, העולים מהגדרה זו ומהגדרות דומות ממקורות אחרים של לוק

. ים הללועסק בשאלות אלה בהרחבה במהלך מאות השנים שעברו מאז כתיבתם של הטקסט

די בהגדרה ראשונית זו כדי להציב אל מולה את הגדרותיו  - החברה הדתית  –ואולם לעניינינו 

  . של לוק לסיבות להיווצרותה ולמטרותיה של החברה הדתית

  

דומה כי הסיבה המשמעותית ביותר להיווצרותה של החברה הדתית הוזכרה כבר בסעיף 

ת אמות עולמו "את כל חובותיו הדתיות בדלאי יכולתו של האינדיבידואל למלא . הקודם

, דתי בדמות חברה דתית-דתי אל מצב מדיני-הפרטי מאלצת אותו לצאת מהמצב הטבעי

מה נכלל באותה , ואולם. המוצגת כמקום בו מכוסים כל היבטיה ומטרותיה של הדת במלואם

ק אינו לו? מהם החלקים שרק החברה הדתית יכולה לספק? הגדרה של חיים דתיים מלאים

                                                            
  

 The commonwealth seems to me to be a society of men": 40-41' עמ, האיגרת על הסובלנות 169

constituted only for the procuring, preserving, and advancing their own civil interests… Now that 

the whole jurisdiction of the magistrate reaches only to these civil concernments, and that all civil 

power, right and dominion, is bounded and confined to the only care of promoting these things; 

and that it neither can nor ought in any manner to be extended to the salvation of souls…" in: A 

Letter Concerning Toleration, p. 118.  
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יתכן שהימנעותו מלציין מהם לדעתו תפקידיה המובהקים של החברה הדתית נובעים . מפרט

לוק שאינו סבור כי ניתן להציג . מרצונו לייצר הגדרה רחבה וטולרנטית שתתאים לכל דת

אמורה " שירותים דתיים"אינו רוצה למנות אילו , אמיתות דתית כאובייקטיביות וודאיות

  .החברה הדתית לספק

  

שתיקתו של לוק לגבי מטרותיה ומטלותיה הספציפיות של החברה הדתית יכולה להיות 

כתוצר של רצונו להציג את החברה הדתית כפאזה שתפקידה לשרת את , אם כן, מפורשת

אנו , לצידה של מגמה אינדיבידואליסטית זו, ואולם. םהאינדיבידואל הדתי וצרכיו הייחודיי

  : החברה הדתית באור שונה במקצתמוצאים טקסטים המציגים את 

ונראה לי שאלו , ודאי ישנן כמה מטרות אחרות לדת שניתן להשיג רק בחברות"... 

עבודת האל ) 2(הנחיה המכילה את עיצוב ההבנה וההכנעה של הרצון ) 1: (הן

  170....".הפצה של האמת ושל דבר האל לדורות הבאים) 3(בציבור 

  

ג לוק בטקסט זה אינם עומדים בסתירה לטענתו במבט ראשון נראה שהאלמנטים שמצי

המרכזית אודות תפקידה של החברה הדתית לפתור את בעיית חוסר המספיקות של המרחב 

עיצוב הרצון  –שני הסעיפים הראשונים , ואכן. אלא דווקא משלימים אותה, הדתי הפרטי

קות של האדם ועבודת האל בציבור יכולים להיות מובנים בהקשר הטיעון של חוסר המספי

אדם זה מקבל בחברה הדתית הן את שרותי הדת הפולחניים והציבוריים והן . הדתי היחיד

חינוכית המעצבת את תפיסת עולמו הדתית ומכשירה אותו להשיג -את המסגרת החברתית

  . את יעדיו הדתיים

  

לכסות את כל אותם  –זו בין מטרתה העיקרית של החברה הדתית " הרמוניה"לעומת 

עומדת , לשתי המטרות שסקרנו עד כה -טים שאינם ממוצים בגבולות עולמו של היחיד ההיב

                                                            
  

170 CNS ,73-74' עמ: ".. there must be some other great ends of religion to be attained onely in 

societyes, which seem to me to be these, (1) edification, which consists in forming the 

understanding & subdueing of the will (2) the publick worship of god. (3) the propagation of truth 

& continuation of the Gospell downe to posterity." במדויק מהמקור האיות הועתק.  
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במעין  -הפצתם של האמת ושל דבר האל לדורות הבאים  - המטרה השלישית שמונה לוק 

סיבת . לפי תפיסה זו החברה הדתית קיימת כדי לשמר את הדת. מתח עם המוטיב הפרטי

דיבידואל ומציגה את החברה הדתית כמתקיימת עבור קיום זו חורגת מגבולות צרכיו של האינ

  .מושג או מהות כלליים וחיצוניים לו

  

בטרם נתייחס להשלכות שיש להסבר זה על תפיסת החברה הדתית של לוק נציין כי 

קיומו של חינוך רציני , ללא ציבוריות ממוסדת. סיבה זו היא הגיונית ביותר, כשלעצמה

א הישרדותו של רעיון תלויה ביכולתו להתפשט מעבר לאדם שהלו. ומעמיק אינו מובן מאליו

התפשטות זו , במקרה הדתי. הן במרחבי אותה תקופת זמן והן לאורך הדורות, היחיד

יכולתה של הדת לייצר מנגנוני . מתרחשת כאשר אנשים נוספים מוכנסים לעולם התוכן הדתי

חברה העוסקת לא רק ובשל כך החברה הדתית היא , לקיומה, אם כן, הסברה חיונית

ולא רק בהכוונת תודעתם של חבריה אלא גם של אלה שאינם נמנים על  לבאינדיבידוא

  .שורותיה

  

, הקדיש לוק מאמצים רבים להסביר ולהסדיר את אופן ההתפשטות של רעיונות הדת, כידוע

, ואולם התנגדותו להתפשטות כוחנית. תוך שהוא מתנגד נחרצות לשימוש בכוח ובכפייה

אין פירושה כי לוק סבר שאל לה לדת לעסוק , צעות כוח הזרוע או כוח הכפייה של הריבוןבאמ

  :רשאי, כולל הריבון, לוק סבור כי כל אחד, נהפוך הוא. בעשיית נפשות

ובעזרתם להחזיר את בעלי האמונה האחרת אל האמת , להידרש לטיעונים" 

לשכנע את זולתו שהוא  ,לזרז, תמותה מותר להזהיר- לכל בן.... ולסייע לגאולתם

  171..".שכל לקבל את דעתו-להביאו בטיעוני, טועה

  

                                                            
  

 use of arguments, and, thereby; draw the heterodox into the …": 42-43' עמ, האיגרת על הסובלנות 171

way of truth, and procure their salvation... Every man has commission to admonish, exhort, 

convince another of error, and, by reasoning, to draw him into truth…" in: A Letter Concerning 

Toleration, p. 119.  
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תקף , שמעניק לוק לממשל האזרחי ולכל אדם לפעול בדרכים המתבססות על שכנוע, היתר זה

ייעוץ , דאגה חסודה המתבצעת באמצעות לימוד:"... בוודאי גם לגבי החברה הדתית משום ש

בכך מעניק לה . ללמד ולייעץ, אם כן, החברה הדתית רשאית 172".והוראה אין למנוע מאיש

כוחה , בנוסף לזכות השכנוע. הפצת האמת ודבר האל –לוק את הלגיטימציה למימוש מטרתה 

  :החינוכי של החברה הדתית בא לידי ביטוי בהיבט נוסף

למען , אדם חירות זו עליהם להיכנס לחברה כנסייתית כלשהי-אם ניתנת לבני"

אלא גם כדי , ולא רק לשם הגברת אמונתם ההדדית, בוד את האל יחדיויוכלו לע

והם נכונים לתת לאל את אשר אין הם , האל-להעיד בפני העולם שהם עובדי

זאת ; מקובל עליו-ולא בלתי, ראוי לו- אשר לפי סברתם אינו בלתי, בושים לתת לו

באמצעות חיים , ועוד שבאמצעות טוהר הדוקטרינה שהם מחזיקים בה

הם מבקשים לעודד אחרים לאהוב את הדת , המוקדשים ודרכי הפולחן הנאותים

  173..".ואת האמת

  

מציטוט זה עולה כי החברה הדתית של לוק היא לא רק חברה שיש לה רשות להשתמש בכוח 

כלפי  –כסוג של אקט המכוון כלפי חוץ , אלא היא גם אמצעי של הצהרה פומבית, השכנוע

החושף את עולמו הפנימי של האדם בפני  –חזים בדעות שונות העולם וכלפי האנשים האו

  . העולם

  

, בראש ובראשונה, פי שלוק מציג את החברה הדתית כמכוונת-על- כי אף, אם כן, אנו רואים

הוא מכיר בקיומם של כמה אלמנטים המצויים מחוץ לתחומי עולמו של , לאינדיבידואל

                                                            
  

 .55' עמ, האיגרת על הסובלנות 172

 ,Men, therefore, constituted in this liberty are to enter into some religious society": 62' עמ, שם 173

that they meet together, not only for mutual edification, but to own to the world that they worship 

God and offer unto His Divine Majesty such service as they themselves are not ashamed of and 

such as they think not unworthy of Him, nor unacceptable to Him; and, finally, that by the purity 

of doctrine, holiness of life, and decent form of worship, they may draw others unto the love of the 

true religion.." in: A Letter Concerning Toleration, p. 132.  
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צון לשכנע אחרים בנכונותן של תכניה של הר, הצהרתי של השייכות-האקט הפומבי. היחיד

מציגים בפנינו מטרות ותפקידים , חברה דתית מסוימת והרצון לשמר תכנים אלה לאורך זמן

  . אלא גם למטרות שמחוצה לו, שאינם מכוונים לאינדיבידואל הדתי ולעולמו האישי בלבד

  

לוק יוצרים תמונה לא ננסה לכפות הרמוניה במקום בו ציטוטיו של , כפי שציינו לא פעם

, אינדיבידואלי-לכן לא ננסה להציג הסבר שיוכל להכיל הן את המוטיב הליברלי. מורכבת

המצדיק את קיומה של החברה הדתית בהיותה כלי פונקציונאלי לסיפוק צרכיו של היחיד 

חינוכי שיש לו -פומבי- והן את ההשקפה הרואה בחברה הדתית ככלי ציבורי, הדתי מחד

, ושאופקיו משתרעים הרחק מעבר לעולמו של האינדיבידואל הדתי, משל עצמותפקיד וערך 

פרטי כסיבת קיומה - די אם נציין כי לצד הצגת האדם הדתי, לענייננו. מאידך, בזמן ובמרחב

של החברה הדתית מציב לוק מודל נוסף המציג גם את הזירה הציבורית הכללית כאחד 

  .הדתיתמיעדיה הלגיטימיים והחשובים של החברה 

  

  

  סיכום -מטרותיה ותפקידיה , מהותה של החברה הדתית

  

דתי ולקיומה של החברה הדתית -סקירתנו אחר ההסברים שלוק נותן ליציאה מהמצב הטבעי

דתי למילוי -העלתה כי ההסבר המרכזי למהלך זה הוא חוסר המספיקות של המרחב הפרטי

חוסר . מון ובין אם הוא איש האליטהבין אם הוא איש הה, כל צרכיו של האינדיבידואל הדתי

כפי . לחברה הדתית, דתי- מספיקות זה מאלץ את היחיד הדתי לצאת אל המצב המדיני

שלוק מציב בליבה של תפיסת דת השמה דגש כה רב על עולם , חובת ציבוריות זו, שראינו

  . יוצרת תפיסת דת דינמית הנעה תמידית בין קטביה המנוגדים, התודעה הפרטי

  

-על, ואולם. שניתן לקיים רק בציבור" דרישות חובה"לוק אינו נוטה לפרט מהן אותן , רכאמו

שאותה אנו מייחסים להשקפתו על לוק על חוסר היכולת לדעת , אף ריקנותה של ההגדרה

אנו מוצאים בטקסטים שלו רמזים , "נכונים"בוודאות מהם הדעות והמעשים הדתיים ה

; פולחן וריטואלים: של הציבוריות והפומביות הדתיות לכמה כיוונים אפשריים לתפקידיהן
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לאנשים  -והן כלפי חוץ   -הקהילה הדתית וחבריה  –חינוך ושכנוע המופנים הן כלפי פנים 

כלומר מתן ביטוי , וביצוע אקטים המעידים על האמונה; שאינם מחזיקים באותן דעות דתיות

  . פנימי-פומבי לעולם הדתי

  

, אינה מתיימרת ליצור הרמוניה ואחדותיות בתפיסת הדת של לוקש, בהתאם למתודה שלנו

המלמדת אותנו כי , אנו נמנעים מלנסות לפתור את הקונפליקט העולה מרשימת תפקידים זו

כמו " גדולים ממנו"אך גם לשרת ערכים , החברה הדתית נועדה לשרת את האינדיבידואל

מוד בסתירה לעולמו ולצרכיו של ערכים העשויים לע, או הדורות הבאים, או האמת, הדת

בדומה למקומות אחרים בהם נתקלנו בכפילות או בסתירה פוטנציאלית בדבריו של . היחיד

  .לוק נסתפק בציון קושי זה ובדואליות שהוא יוצר במושג החברה הדתית

  

 

  מכניזם ההיווצרות

  

ברה לאחר שבחנו לעומק את שאלת המצב הטבעי הדתי ואת הסיבות להיווצרותה של ח

אותו נכנה בשם , הדתית והמדינית, נבחן כעת היבט נוסף בהבדלים בין שתי החברות, דתית

. משום שהוא עוסק במנגנון המאפשר את הפיכתם של יחידים לחברה, "מכניזם ההיווצרות"

אלא בתהליך המתרחש במהלך מעבר , מנגנון זה אינו מתמקד בסיבות למעבר למצב המדיני

  . על כל המשתמע מכך, ידואל לחלק ממהות חברתיתההופך את האינדיב, זה

  

עיון בדרכים בהן מתאר לוק את תהליך ההיווצרות של החברה המדינית ושל החברה הדתית 

הבדל זה מבוסס על . מגלה כי קיים הבדל מהותי במכניזם ההיווצרות של שתי החברות

של זכות או כוח  העובדה שבעוד שביצירת החברה מדינית קיים אלמנט של ויתור ומסירה

בחברה הדתית אין מסירה של זכות או של כל דבר , לידי הגוף החברתי המתהווה או הקיים

ומוביל , סמכויותיה ודרכי התנהלותה, זהו הבדל משמעותי המשפיע על אופי החברה. אחר

עומדת , המושתתת על ויתור והעברת סמכות לידי הריבון, לכך שלעומת החברה המדינית
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נבחן כעת  174".חברה חופשית של בני אדם המתקבצים מרצונם שלהם"ת שהיא החברה הדתי

  .בצורה מעמיקה את ההבדלים בדרכי היווצרות של שתי החברות ואת משמעותם

  

מכניזם "גם בשאלת , בדומה לסוגית מוטיבציית המעבר מהמצב הטבעי למצב המדיני

לא אדון בסוגיות , כמקודם. תשל החברה המדינית של לוק קיימות פרשנויות רבו" ההיווצרות

אנו . אלא רק אשתמש בהן כדי להאיר שאלה זו בהקשר של החברה הדתית, אלה לעומקן

  : רואים כי בבסיסה של החברה המדינית ממקם לוק את הויתור ואת המסירה

פירוש , ומתאחדים כעדה, ששרויים היו במצב הטבע, אדם-כשבאים איפוא בני"

הסמכות הנצרך לשם התכליות שלשמן הם -הדבר שמוותרים הם על כוח

  175".מתאחדים כחברה

  

בתרגמו , בחר, יוסף אור, לעברית' המדינימסכת השנייה על הממשל 'חשוב לציין כי מתרגם ה

 .""power" כוח"מופיעה רק המילה , ואולם בטקסט באנגלית, "סמכות-כוח"בצירוף , פסקה זו

ואולם היא יוצרת קשיים , אינה בלתי מובנת" סמכות"בחירתו של אור להוסיף את המילה 

הראיה לכך היא שלוק מבחין בין . בירידה לעומקו של מנגנון היווצרותה של החברה המדינית

ואולם  176.בנפרד במקומות אחרים בכתיבתו" "authority"-וב powerשתי המילים ומשתמש ב

                                                            
  

  . 44' עמ, האיגרת על הסובלנות 174

 Whosoever therefore out of a state of nature unite into a": 74' עמ, מסכת שניה על הממשל 175

community, must be understood to give up all the power, necessary to the ends for which they 

unite into society.." in: Second Treatise of Government, p. 45.  

 in the first institution of some commonwealths, give a rise to, and place in the": ראו למשל 176

beginning, the power in one hand; yet it is plain that the reason, that continued the form of 

government in a single person, was not any regard, or respect to paternal authority; since all petty 

monarchies, that is, almost all monarchies, near their original, have been commonly - at least upon 

occasion – elective". in: Second Treatise of Government, p. 48.   

הביא יתרון , אמנם אפשר שבשעה שקהיליות מסויימות נוסדו לראשונה: "מתרגם זאת כך, לעומת זאת, אור

ה שהביאה לידי התמדתה של עם כל זה ברור שהסיב; מעמדו של האב לידי ריכוזו של השלטון בידי איש אחד
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דה זו אינה לדקדק בפרטי תהליך העברת הכוח ויצירת הסמכות מכיוון שמטרתה של עבו

נסתפק בציון מרכזיותם והכרחיותם של הוויתור והמסירה של אלמנטים , בחברה המדינית

המובילים לכך שחלק ניכר מכוחו או זכותו של האדם הפרטי מועבר לישות החיצונית , אלה

לק בחברה המדינית במחיר של אובדן היחיד לוקח ח. המשותפת ואף עשוי להיות מופעל כנגדו

  .חלק ניכר מריבונותו העצמית

  

, לעומת הכרחיות המסירה והוויתור על הריבונות העצמית במקרה של החברה המדינית

עמדתו של לוק לגבי מסירה או ויתור על כוח או סמכות במקרה של החברה הדתית הפוכה 

  :לגמרי וגם מוצהרת וגלויה

אלא , אינו מסור לכת כלשהי, שור לכנסייה כלשהימטבעו שום אדם אינו ק" 

את דת האמת ואת הפולחן , לדעתו, מרצונו הוא מצטרף לחברה שבה הוא מוצא

אם יגלה לימים טעות . זהו גם המניע שלו להתמיד ולהשאר בה. המקובל על האל

או יחשוב שמשהו בפולחן המקובל , כלשהי המצויה לדעתו בתורת הכנסיה הזאת

ראוי שתהיה לו אותה החירות לעזוב אותה שהיתה לו להצטרף , איםבה אינו מת

  177".אליה

  

המכניזם "עומד , הבלתי הפיך של החברה המדינית" מכניזם הוויתור והמסירה"אל מול 

במכניזם זה לא קיים . המבוסס על בחירה על סמך התאמה ורצון, של החברה הדתית" הרצוני

משום שהאינדיבידואל הדתי אינו נדרש להעביר דבר מה כדי , אלמנט של ויתור או מסירה

כך קורה שהיחיד הוא חלק . כל שנדרש ממנו הוא לרצות. יתליצור או להצטרף לחברה הדת

ניתן אמנם לטעון כי . על ריבונות דתית עצמית מלאה, למעשה, מהחברה הדתית בעודו שומר

אך לדעתי אין , היחיד החובר לחברה הדתית נאלץ לוותר על פרטיותו הדתית ועל יתרונותיה

את פרטיותו הדתית לחברה " מוסר"הדבר יוצר מכניזם של ויתור משום שיחיד זה אינו 

 
                                                                                                                                                               

כלומר כמעט כל (כי כל המלכויות הזעירות , סמכותו של אב- צורת ממשל זו לא היתה יחס של כבוד ויקר לכוח

, מסכת שניה על הממשל: ראו". נבחרות –ועל כל פנים לעת מצוא  –היו ברגיל ) המלכויות שבסמוך להתייסדותן

 .ומות שלוק מקפיד להפריד ביניהםגם במק, אור מערבב בין סמכות וכוח. 79' עמ

 .בעבודה זו 168' הערת שוליים מס, 160' עמ: לתרגום הפסקה ראו. 44-45' עמ, האיגרת על הסובלנות 177
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, הפרטיות הדתית נשמרת. שהלוא הוא יכול לשמר אותה במקביל לחברותו בחברה זו. הדתית

שאינו כולל , מכניזם היווצרות זה. לצד הציבוריות הדתית, וממשיכה להתקיים, אם כן

רת חברה כך נוצ. יוצר מודל של חבירה וולונטרית וטנטטיבית, מסירת דבר מה לחברה הדתית

  178".חופשיה מכל כוח מאלץ"שהיא 

  

בפרק המבוא של עבודה זו ציינו כי הוולונטריות של החברה הדתית היא אחד מהתוצרים של 

שהדירה את הדת מהמישור המדיני ונטלה ממנה את כלי , הכפפתה לפוליטיקה הליברלית

צרת פוליטיקה ראינו ששלילת היכולת להשתמש בכלי הממשל יו. האכיפה שהיו בידיה לפנים

, משום שהיא מתבססת על מנגנונים אחרים של סמכות, שהיא שונה מהפוליטיקה המדינית

, בו נדון בהרחבה במושג הכנסיה של לוק, בחלקו השני של פרק זה. הנהגה ואכיפה, חקיקה

, לעניינו. נרחיב בסוגיות מעניינות אלה של הפוליטיקה של החברה הדתית בעידן הליברלי

נציין כי אנו רואים כיצד הבנת פרוצדורת , הדיון אודות טיבה של החברה הדתית בשלב זה של

דתי שופכת אור על ניסיונו של -דתי למצב המדיני- המעבר של האינדיבידואל מהמצב הטבעי

  . לוק לשלב בין ההשקפה הליברלית לפוליטיקה הדתית

  

נו את ניסיונו של לוק  בפני, אם כן, של החברה הדתית חושף" מכניזם ההיווצרות"הדיון ב

. וכנטולת כל כוח אכיפה, להציג את החברה הדתית כנבדלת לחלוטין מהחברה המדינית

החברה ? אינו נושא רלוונטי בכל הקשור לחברה הדתית' כוח'ואולם האם משמעות הדבר ש

  ? הדתית של לוק היא אכן חברה נטול כל כוח

  

  החברה הדתית ושאלת הכוח

  

לוק דן בה  –היא גלויה יחסית , שאף כי אינה פשוטה, בחברה האזרחיתבניגוד לסוגית הכוח 

: הרי שסוגית הכוח בחברה הדתית סבוכה יותר מכמה סיבות -באופן מפורט במקומות רבים 

בדומה להיבטים רבים של הדיון בנושא , שכן לוק, האחת היא העדרו של דיון מסודר בנושא

                                                            
  

 .שם, שם 178
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יה להעדרו של דיון מסודר בשאלת הכוח בחברה הסיבה השני. אינו מרחיב בשאלה זו, הדתי

של לוק בנושא היא שהדיון אודות הכוח אינו " רשמית"הדתית נובעת מהעובדה שעמדתו ה

  :רלוונטי בהקשר הדתי

עבודת האל בפומבי לשם השגתם , כפי שנאמר, תכליתה של חברה דתית הריהי"

דבר הקשור להחזקה  גם אי אפשר לעשות, בחברה זו אין לעשות דבר.. נצח-של חיי

שהרי , כאן אין להתיר שימוש בכוח למטרה כלשהי; בנכסים אזרחיים או ארציים

  179".הכוח הוא כולו נחלת הממשל האזרחי

  

הוא "משום שהכוח " אין להתיר שימוש בכוח"לוק כותב כי החברה הדתית היא חברה בה 

כי , ניזם ההיווצרותבהתאמה לדיונינו במכ, בכך הוא מרמז". כולו נחלת הממשל האזרחי

בעוד שהחברה האזרחית היא חברה שנוצרת באמצעות מהלך של מסירת כוח ולכן יש לה 

קריאה נוספת של , ואולם. 'חברה ללא כוח'החברה הדתית היא , יכולת וזכות להשתמש בו

אלא , פסקה זו תתמקד בעובדה כי לוק אינו כותב כי השימוש בכוח הוא בלתי אפשרי

שאין "החברה הדתית אינה חברה , לפי פרשנות זו. חברה הדתית אינו מותרשהשימוש בכוח ב

  ? על איזה כוח מדבר לוק". חברה שאין להשתמש בה בכוח"אלא , "לה כוח

  

, טוען לוק כי הריבון, תוך כדי דיון גלוי בשאלת כוחו של הריבון', האיגרת על הסובלנות'ב

צפונים כוחה : "שבה, ול להשפיע על האמונהאינו יכ, "כל כוחו של זה צפון ביכולתו לאלץ"ש

המציגה את המפגש בין הריבון , צורת הצגה זו 180".דת הנושאת גאולה, ותועלתה של דת אמת

                                                            
  

 The end of a religious society (as has already been said) is the public worship of": 47' עמ, שם 179

God and, by means thereof, the acquisition of eternal life. All discipline ought, therefore, to tend to 

that end, and all ecclesiastical laws to be thereunto confined. Nothing ought nor can be transacted 

in this society relating to the possession of civil and worldly goods. No force is here to be made 

use of upon any occasion whatsoever. For force belongs wholly to the civil magistrate…" in: A 

Letter Concerning Toleration, p. 122. 

  .42' עמ, האיגרת על הסובלנות 180
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מעמידה אל מול כוחו של הממשל האזרחי סוג אחר של , לדת כמפגש בין שני סוגים של כוח

  :שלוק עוסק בו רק בצורה מרומזת, כוח

כי יגזלו נכסיו . שהוא אינו נכנע לאלימות חיצוניתוהלא זה טבע השכל האנושי "

כל זה יהיה לשווא אם בעינויים אלה , כי יושלך לכלא וכי יענו את גופו, של אדם

  181".אתה מבקש לשנות את הבנתו הפנימית את הדברים

  

לעולם החיצוני , במהלך מעניין של פנים וחוץ מנגיד לוק בין עולמו הפנימי של האינדיבידואל

אך אלו הם , מתקיים כוח, טוען לוק, בשני העולמות הללו. יים השליט וכוחו לאלץבו מצו

, שהוא תוצר של תהליך יצירתה של החברה המדינית, הכוח הכפיי –כוחות מסוגים שונים 

הנובע מהכרה , כוח פנימי, זהו כוח אפיסטמולוגי? מה טיבו של כוח זה. וכוחה של דת האמת

חזקה ככול , גופנית-וח זה שולל כל אפשרות של השפעה חיצוניתכ. בדבר מה כאמיתי וכוודאי

  182.שתהיה

  

מדיני - אלא עולם בעל כוח מסוג שונה מכוחו הפיזי, אינו עולם נטול כוח, אם כן, העולם הדתי

כלומר , כוחות שונים אלה נפגשים לא רק בנקודת המגע המתוארת בטקסט לעיל. של הריבון

זאת . אלא גם במערכת יחסיה של המדינה עם חברה הדתית, במפגש שבין היחיד למדינה

                                                            
  

 And such is the nature of the understanding, that it cannot be compelled to the belief": שם, שם 181

of anything by outward force. Confiscation of estate, imprisonment, torments, nothing of that 

nature can have any such efficacy as to make men change the inward judgment that they have 

framed of things." …" in: A Letter Concerning Toleration, p. 119.  

מיטשל עוסק בחלוקה בין שני העולמות או האזורים ומתאר את עולם האמונה הפנימי כמי שפועל ומכריע  182

לפיכך הוא טוען כי לוק סבור שמבחינה אפיסטמולוגית אין לכוח כל אפשרות להשפיע . לפי הכרעות רציונאליות

 .J. Mitchell, "John Locke: A Theology of Religious Liberty" in N.Bראו . על התבונה ועל האמונה

Reynolds and C.W. Durham (eds.), Religious Liberty in Western Thought, Scholars Press, Emory 

University, 1996, pp. 145-146. ניתוחו של מיטשל את הסוגיה מתמקד בשאלת יחסו של לוק לתורתו של ישו .

שיטתו . כוח ואמונה התרחשה רק אחרי בואו של ישו לעולם, סבר לוק כי הפיצול בין סמכות, לטענתו

מכאן מסיק . האוניברסאלית שביטלה את הברית הישנה ביטלה את סמכותה של התיאוקרטיה לכפות אמונה

  . 147' עמ, ראו שם. מיטשל שתמיכתו של לוק בסובלנות נשענת מעיקרה על טיעון תיאולוגי
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נובע לא רק העולם הדתי , כלומר מכוח האמונה, ת של היחידמשום שמתוך אמונת האמ

החברה הדתית שהיחיד חובר  –הפרטי אלא גם האופנים בהם הוא מתממש ברשות הכלל 

  :המשקפת באופן אותנטי את תפיסת האמת של המאמין , אליה להגשמת אמונתו בעולם

פולחן אם אתה מגלה את אמונתך ב, שהרי אם אתה אומר שאתה מאמין במשהו"

, ובה בעת אינך משוכנע בלבבך שבדברים אמיתיים ורצויים בעיני אלוהים, חיצוני

  183".אלא להיפך מכשיל אותה, אינך מקדם כלל את גאולתך

  

כך , כשם שאמונת האמת של היחיד מהווה כוח שהוא חסין בפני כוח הכפייה של הריבון, וכך

, הדת מייצרת. סינים בפניו של כוח זהח –החברה הדתית ופולחניה  -גם תוצריה של אמונה זו 

ת אמותיו של "הן בדל, ומגביל את תחומי פעולתו, כוח העומד כנגד לכוחו של השלטון, אם כן

  .עולמו של המאמין היחיד והן בספירה הציבורית של החברה הדתית

  

אינו מסתכם רק בכוחה של , על גילומיה הפרטיים והציבוריים, כוחה של הדת, ואולם

 Force, Metaphor and Persuasion in Locke's A Letter":במאמר. לייצר חיץ בפני הריבון האמונה

Concerning Toleration"   מנתח וילאם וולקר בצורה מורכבת את מערכת הכוחות הפועלת

, "איגרת על הסובלנות"כפי שהיא באה לידי ביטוי ב, האזרחית והדתית –בשתי החברות 

ידי לוק כחברה - אף שהיא מוגדרת על- על, כוח שיש לחברה הדתית ומצביע על סוג נוסף של

  184.שאינה מפעילה כוח פיזי נגד הגוף או הרכוש

  

                                                            
  

 Whatever profession we make, to whatever outward worship we": 42' עמ, האיגרת על הסובלנות 183

conform, if we are not fully satisfied in our own mind that the one is true and the other well 

pleasing unto God, such profession and such practice, far from being any furtherance, are indeed 

great obstacles to our salvation." …" in: A Letter Concerning Toleration, p. 119.   

184 W. Walker, "Force, Metaphor and Persuasion in Locke's A Letter Concerning Toleration", in: 

C.J. Nederman And J.C. Laursen (eds.), Difference and Dissent – Theories of Tolerance in 

Medieval and Early Modern Europe, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham &London, 

1996, pp.205-229.   ) להלןWalker: Force.(  
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, יחיד או ארגון, סבור לוק כי כל אחד, כפי שראינו בדיונינו אודות תפקידה של החברה הדתית

  :רשאי

ובעזרתם להחזיר את בעלי האמונה האחרת אל האמת , להידרש לטיעונים" 

לשכנע את זולתו שהוא , לזרז, תמותה מותר להזהיר- לכל בן.... ייע לגאולתםולס

  185..".שכל לקבל את דעתו-להביאו בטיעוני, טועה

  

, אומר וולקר, ואולם. רשאית ללמד ולייעץ, ממש כמו כל גוף או אדם פרטי, החברה הדתית

ליכולת החינוך השווה בעוצמתה , לוק יודע כי יכולת זו של הכנסיה אינה יכולת תמימה

מתייחס לוק ליכולת זאת ' האיגרת על הסובלנות'במקום אחר ב. והשכנוע של גופים אחרים

, הריהו השיכנוע] קרי החברה הדתית[על כן הנשק של חברה כזאת : "ולעוצמתה במפורש

  186".האזהרה והעצה

  

ח שוולקר מצביע עליו במאמרו ומקשרו לעניין ייחודו של כו, השימוש במטפורת הנשק

  :מופיע במקומות נוספים באיגרת, השכנוע של החברה הדתית

, באמת ובתמים את גאולתן של הנפשות, בדומה למנהיג גאולתנו, אילו ביקשו"...

היו הולכים לאור המופת של נסיך השלום הזה אשר לא צייד את שליחיו בברזל 

מידות  בטוהר, בבשורת שלום, אלא ציידם באוונגליון, ולא באלימות, ולא בחרב

והרי אילו מן הראוי היה . ובאורח מופת למען יכבשו עמים וקבצום לכנסייתו

ובכוחו של חייל צריך , מאמינים לחיק האמונה-להביא באלימות ובנשק את הלא

הלא עמדו , העיוורון או את החוטאים העיקשים- היה להחזיר למוטב את מוכי

  187..".לרשותו של המנהיג הזה לגיונות צבא השמיים

                                                            
  

  .בעבודה זו 171' הערת שוליים מס, 165' עמ: לתרגום הפסקה ראו. 42-43' עמ, האיגרת על הסובלנות 185

 The arms by which the members of this society are to be kept within their duty are": 48' עמ, שם 186

exhortations, admonitions, and advices." in: A Letter Concerning Toleration, p. 123.   

 If, like the Captain of our salvation, they sincerely desired the": 39-40' עמ, האיגרת על הסובלנות 187

good of souls, they would tread in the steps and follow the perfect example of that Prince of Peace, 

who sent out His soldiers to the subduing of nations, and gathering them into His Church, not 
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גם , ומה למקומות אחרים בהם ציינו את ההבדלים שבין הטקסט באנגלית לתרגום לעבריתבד

) המציין בהקדמה לספר כי תרגם הן מלטינית והן מאנגלית(כאן בחירתו של המתרגם לעברית 

משנה , המופיעה בטקסט באנגלית, his soldiers, במקום חיילים" שליחים"להשתמש במילה 

  . אותו" תמרככ"את משמעות הטקסט ו

  

, מעידים, ועוד, חיילים, נשק, ) (Subduingיכבשו: השימוש באוצר מילים הכולל מילים כמו 

 - האזהרה והעצה , השכנוע -חינוכיים -כי לוק מייחס לאמצעים הרטוריים, אליבא דוולקר

, אין לקבל את ההנחה העולה מקריאה ראשונית בכתביו, הוא טוען, לכן. עוצמה לא מבוטלת

אלא יש לסייג ולציין כי הכוונה בהקשר זה היא , רה הדתית היא חברה נטולת כוחכי החב

איגרת על 'ב" כוח"יש להבין את המושג , טוען וולקר, לאור זאת. לכוח כפיה גופני בלבד

אלא גם כאלמנט שיכול לגרום , כמו כוחו של הממשל האזרחי, לא רק ככוח פיזי' הסובלנות

עלינו לקבל את הטענה כי " כוח"במשמעות זו של המילה  188.חנילשינוי בעולם החומרי או הרו

היא חברה בעלת כוחות שיש להם , אף כי אינה משתמשת בכוח כפיה פיזי, החברה הדתית

  .השפעה ממשית ומשמעותית על העולם

  

הבנת מושג הכוח בהקשר שהוא רחב יותר מכפיה פיזית מאפשר לנו לזהות מוקדי כוח 

המהווים , שני כוחות אלה. כוח האמונה וכוח השכנוע –הדתית  משמעותיים בדת ובחברה

 
                                                                                                                                                               
armed with the sword, or other instruments of force, but prepared with the Gospel of peace and 

with the exemplary holiness of their conversation. This was His method. Though if infidels were to 

be converted by force, if those that are either blind or obstinate were to be drawn off from their 

errors by armed soldiers, we know very well that it was much more easy for Him to do it with 

armies of heavenly legions than for any son of the Church, how potent soever, with all his 

dragoons." in: A Letter Concerning Toleration, p. 117.   ב בציטוט זה ראולדיון נרח:Walker: Force ,

  .213' עמ

  .217' עמ, שם 188
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עומדים בסתירה לדבריו המפורשים של לוק על היות הכוח , אתגר ברור ומשמעותי לריבון

  ? כיצד ניתן להבין את סתירה זו 189".כולו נחלת הממשל האזרחי"

  

נה מעידים על בפרק הקודם דנו בעובדה שמאמציו של לוק להבדיל ולהפריד בין הדת והמדי

הדיון בסוגית הכוח של החברה הדתית מעבה הבחנה זו . קירבה ודמיון בין שתי המערכות

קיומה של יכולת ממשית להשפיע על  -בהציגו את אחת מנקודות דמיון בין שתי המערכות  

ואולם נראה כי הדמיון בין המדינה והחברה הדתית אינו הסיבה . הנעשה במרחב הציבורי

הפועלים בכל אחת , וכי לשוני בין שני סוגי הכוח, נציאל החיכוך ביניהןהיחידה לפוט

  . השפעה חשובה לא פחות על הקונפליקט ביניהן, מהמערכות

  

מדובר במפגש בין שני , כאשר כוח הכפייה של המדינה עומד לנוכח כוחה של האמת הדתית

כיצד ניתן . פנימי ואותנטיהאחד פרוצדוראלי ופוליטי והשני . עולמות תוכן וכוח שונים לגמרי

כיצד ניתן להכריע ביניהם ? להסדיר את מערכת היחסים בין שני הכוחות המנוגדים הללו

העולה מקריאה בין השיטין בדבריו של לוק על , דומה כי שאלה זו? במקרה של סתירה

" ציביליזציה הדתית"היא אחת משאלות הליבה של המפגש בין ה, החברה הדתית

בין הריבון והחברה " מפגש גבולות"שיותר משהוא , "ליברלית-הפוליטית ציביליזציה"וה

הדתית הוא מפגש בין תפיסות שונות לחלוטין אודות המוטיב שעל פיו יש להבין ולארגן את 

האם יהיה זה הסדר פוליטי המאפשר מקסימום נוחות והגשמה אישית לחבריו  –חיי האדם 

  ?המרחב האישי והציבורי אליה או תפיסת אמת אבסולוטית שיש להכפיף את

  

עמדתו בנושא זה , אף הימנעותו של לוק מלעסוק בדיון זה במלוא עומקו והשלכותיו-על

ידו של הריבון על העליונה וכוחו , מדיני-בכל הקשור להתנהלותו של העולם הפוליטי: ברורה

נביעה ישירה בכל הקשור לעולם הדתי הפנימי ולחברה הדתית הנוצרת ב; הוא שיכריע ויכוון 

הכרעה זו חושפת בפנינו את אחד מקווי . זהו תחומן של האמונה והאמת הדתיות, מעולם זה

העדפת הסדר הליברלי על פני הסדר הדתי בארגונם של חיי היחד  –היסוד של הגותו של לוק 

  . גם במחיר דחיקתה של האמת הדתית אל מחוץ לסדר היום הציבורי, המדיניים

                                                            
  

  . 47' עמ, האיגרת על הסובלנות 189



175 

יותר משהוא , לאורה של תובנה זו ניתן לומר כי ניסיונו של לוק להציג את הדת כחסרת כוח

משקף את רצונו של לוק להגביל , משקף את הדרך בה הוא מבין את הדת ואת החברה הדתית

  . ולהסדיר את מידת ההשפעה שיש לדת במישור המדיני

  

  סיכום - "  מכניזם ההיווצרות"

  

של החברה הדתית הציגו בפנינו את אחד מההבדלים " ההיווצרותמכניזם "דיוננו בשאלת 

לבין החברה , "מכניזם הוויתור והמסירה"המבוססת על , החשובים שבין החברה המדינית

משום , בו לא קיים אלמנט של ויתור או מסירה, "מכניזם רצוני"המבוססת על , הדתית

. ור או להצטרף לחברה הדתיתשהאינדיבידואל הדתי אינו נדרש להעביר דבר מה כדי ליצ

כלומר חברה נטולת כוח אכיפה שחבריה , מכניזם זה יוצר חברה שהיא חברה וולונטרית

  . לוקחים בה חלק מרצונם

  

בהמשכו של פרק זה ובפרק הבא נעסוק בהרחבה בהשלכות המעניינות שיש להפיכתה של 

ועל ההסדר , שלוק פי- החברה הדתית לחברת רצון על הדרך בה מובנת החוויה הדתית על

, הבנת הדרך בה מציג לוק את היבטיה הציבוריים של הדת, לענייננו כעת. דתי שלו-הפוליטי

נסתפק בציון החשיבות הרבה שהוא מעניק לקביעה שהחברה הדתית היא חברה נטולת כוח 

  .אכיפה

  

ל ניתן להבין את התמקדותו הגלויה והברורה של לוק בהעדר כוח האכיפה ש, כפי שראינו

אף -על, ואולם. החברה הדתית כחלק מניסיונו להסדיר את מערכת היחסים בין הדת למדינה

בהציגו , שעל פני השטח מצליח לוק להסדיר את מערכת היחסים בין החברה הדתית והמדינה

, הוא מסמן עבורנו, את האחת מהן כחברת הכוח והאכיפה ואת השניה כחברת הרצון

כוח אמונת  -אופנים אלה . ה של החברה הדתית אינו מנוטרלשני אופנים בהם כוח, בעקיפין

, מציגים את החברה הדתית כחברה בעלת כוחות משמעותיים -האמת וכוח החינוך והשכנוע 

  . המהווים אתגר מתמיד לחברה האזרחית
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משמעי - שם ראינו כי לוק נוטה להימנע מלהציג פתרון חד, בניגוד למקומות אחרים בעבודתו

בשאלת הסדרת כוחותיהן של הדת והמדינה בולטת , ולות מתפיסת הדת שלולדילמות הע

. ידה של הדת על העליונה, בכל הקשור לעולם הפנימי: הקפדתו של לוק להציג משנה ברורה

אין ביכולתו להביא לשינוי מחשבתי או אמוני בעזרתו של , לא משנה כמה כוח יפעיל הריבון

כלומר לאופן התנהלותה של , פוליטי-ולם המדיניבכל הקשור לע, לעומת זאת. כוח פיזי

יכולתו של הריבון למנוע את קיומו של מעשה דתי העובר על חוקיו מעידה כי במקרה , המדינה

  . פרוצדוראלי של הריבון עדיף על כוחה של הדת-כוחו הפוליטי, של סתירה בין השיטות

  

מדיני -פוליטי- רחב החיצוניהכרעה זו להעניק לריבון את העדיפות בכל הקשור לניהול המ

למסגרת המצומצמת של , אף כוחה הרב-על, מגבילה את תחומה של האמת הדתית

כך אנו לומדים כי לוק אכן . האינדיבידואל ושל החברה הדתית המספקת את צרכיו הדתיים

וכי יש לבחור בשיטה הליברלית כגורם , מדיני-סבר שאמת זו אינה שייכת למרחב הציבורי

רבדים עמוקים , אם כן, חושף בפנינו" מכניזם ההיווצרות"ניתוח . חיי המדינה המארגן של

מבדוק כעת היבט נוסף העולה . ומעניינים בדרך בה מבין לוק מהי דת ומה מקומה בעולם

  .מהצגתה של החברה הדתית כחברת רצון

  

  

  תודעת השייכות לחברה המדינית ולחברה הדתית

  

חברתי שהחברות בו תלויה ברצונו של האינדיבידואל כארגון " חברה דתית"הבנת המושג 

ושניתן להצטרף אליו ולעזוב אותו בקלות ללא מסירה או ויתור על כוח או זכות משפיע , הדתי

שהלוא שייכות . אלא גם על חוויית השייכות אליה, לא רק על הדרך בה מתנהלת חברה זו

נה דומה לשייכות הנתונה בכל אי, כמו במקרה של החברה המדינית, שלא ניתן לבטל אותה

לאור זאת נוכל לומר כי האינדיבידואל הדתי חווה את שייכותו . רגע לשיקול מחדש ולביטול

אם כי , לחברה הדתית בדרך שונה לגמרי מהדרך בה הוא חווה את שייכותו לחברה המדינית

  .משום שהוא חי בשתיהן בו זמנית, שתי החוויות הללו מתקיימות במקביל בתודעתו
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אייזנך את חוויית כפילות התודעה מן הסוג שתיארנו כעת כחוויה המאפיינת את החשיבה 

לוק ומיל כמי שחי באופן תמידי , של הובס" אדם הליברלי"אייזנך מתאר את ה. הליברלית

בו היחיד הוא יצור חופשי ששאיפתו המרכזית היא , האחד הוא העולם המדיני :בשני עולמות

השני הוא עולם בו היחיד הוא יצור כפוף . לחברה" תשלום"למקסם את רווחיו במינימום 

  190).מיל( האו של רעיון או אידיא) הובס ולוק(בין אם זהו עולם של האל והדת  –לעול 

  

לכפילות העולמות והתודעות מדגיש אייזנך ואומר כי בבואו לנתח את הגותו של לוק בהקשר 

מתאפיינת הגותו של לוק בכך , לעומת הובס שניסה להפריד בין שני העולמות באופן שיטתי

  : שהוא מנסה ליצור הרמוניה ולגשר בין שני העולמות

הסקפטיות הרדיקלית של הובס יוצרת ראיה מחולקת באופן סיסטמתי לגבי " 

הלוויתן של הובס לוקח הפרדה זו . חוקיים ודתיים, האדם ויחסיו המוסריים

לוק מתחיל בהפרדות . לנקודה הקיצונית ביותר שלהם ומקודד אותה לתוך הספר

  191".אלה ומחפש גשר עבור כל אחת מהן

  

בין הובס ולוק מלמדים אותנו כי אייזנך אינו סבור שיצירת גשרים ההבדלים שאייזנך מונה 

בין שני העולמות והרמוניה בין התודעות השונות היא האופציה היחידה הפתוחה בפני ההוגה 

ואולם דווקא לנוכח ההפרדה הקיצונית בה נוקט הובס בין תודעת החופש לתודעת . הליברלי

ו שיטה בה תתקיים חפיפה בין שני העולמות בולט רצונו של לוק למצוא דרך א, החובה

כלומר תחומים בהם נפגשים שני , "גשרים"אייזנך מציין כמה . שהאינדיבידואל שייך אליהם

  192.העולמות במעין הרמוניה בהגותו של לוק

  

                                                            
  

190 J.E. Eisenach, Two Worlds of Liberalism – Religion and Politics in Hobbes, Locke, and Mill, 

The University of Chicago Press, Chicago, 1981, pp. 5-11. ) להלןEisenach: Two Worlds.(  

  . 74' עמ, שם 191

 .77-79' עמ, שם 192
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. אחד מהתחומים המשמשים כנקודת מפגש בין עולם החופש ועולם החובה הוא תחום המוסר

ם זה פועל האדם כשהוא כפוף לשני העולמות ולשתי מערכות בתחו, לטענתו של אייזנך

האיגרת על 'אייזנך מבסס טענה זו בהתייחסו לדבריו של לוק ב. הערכים הנובעות מהם

  :'הסובלנות

נוגע גם לחיים , שאינו חלק פחות של הדת ושל האמונה הכנה, יושר המידות"

פעולות , הנה כי כן. הובו צפונה הן גאולת הנפשות והן גאולת המדינ, האזרחיים

כלומר רשות , החיצונית והפנימית, מוסריות נתונות לשיפוטן של שתי רשויות

  193".הממשל ורשות המצפון

  

על רצונו לעגן את , אליבא דאייזנך, הכפילות המובנת של העולם המוסרי של לוק מעידה

תחום נוסף  .אפשרות קיומם של תחומים בהם פועלים שני העולמות במקביל ומתוך הרמוניה

טוען , מרחב זה. בו טוען אייזנך כי לוק בונה גשר בין שני העולמות הוא תודעתו של היחיד

עולם הדת והחובה הפועל על סמך האמונה ועולם  -נחלק לשני סוגים של תודעה , אייזנך

הרואה את עולם הדת , כנגד עמדה זו 194.החברה המדינית והחופש פועל על סמך הידיעה

  : ניתן לטעון כמה טיעוני נגד, המצוי בהרמוניה עם עולם הידיעה המדיני, כעולם האמונה

  

משמעי לטיבו האפיסטמולוגי של העולם הדתי -ראינו כי לוק אינו מתחייב באופן חד, ראשית

בניגוד , שנית. וכי במקביל לאמונה הוא מכיר ברלוונטיות של הידיעה לפרויקט הדתי

, מתקיים בתודעתו של האינדיבידואל כמאורע הרמוניהרואה במפגש ה, לתפיסתו של אייזנך

דוגמא להבנת . ניתן לראות בתודעתו המפוצלת של האינדיבידואל מקור לקושי או סתירה

  :כמקור למתח ולאו דווקא הרמוניה עולה מהציטוט הבא" קיום הכפול"ה

                                                            
  

 A good life, in which consist not the least part of religion and true": 76' עמ, האיגרת על הסובלנות 193

piety, concerns also the civil government; and in it lies the safety both of men's souls and of the 

commonwealth. Moral actions belong, therefore, to the jurisdiction both of the outward and inward 

court; both of the civil and domestic governor; I mean both of the magistrate and conscience." in: 

A Letter Concerning Toleration, pp. 140-141.  

194 Eisenach: Two Worlds ,75' עמ .  
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ומה אם : תאמר. ואחר כך בציות לחוקים, קודם כל מחוייב אדם בציות לאלוהים"

: על כך אשיב? חוקי -ציא הממשל צו שמצפונו של אדם פרטי יחשוב אותו לבלתייו

, אם הממשל מתנהל כיאות ותכלית הצווים היא באמת טובם הכללי של האזרחים

ימנע האיש הפרטי מעשיית הדבר , ואם יקרה כזאת. מקרה כזה יהיה נדיר

ם לשאתו אינו אבל יהיה נכון לשאת בעונש שלהסכי, שמצפונו אוסר עליו לעשותו

  195".חוקי לדידו-דבר לא

  

בציטוט שלעיל עוסק לוק במצב בו מוצא האינדיבידואל את עצמו כפוף לשתי מערכות או 

: לוק מציע שני פתרונות אפשריים לסיטואציה זו של כפילות וסתירה. לשתי תודעות סותרות

עשויה , המדיניהדתי ו, לוק מניח כי סתירה של ממש בין שני העולמות –האחד הוא צמצום 

אחוז "בנוסף מציע לוק פתרון נוסף המסתמך על שיטת ; להתרחש רק לעיתים רחוקות ביותר

במקרה של סתירה ממשית בין אמונה דתית וחוק המדינה מציע לוק  -" בחבל בשני קצותיו

  :ולהשאיר את השיפוט בידי האל, לקיים את שתי מערכות התודעה במקביל

אני חוזר , האל לבדו. שישפוט בין המחוקק ובין העם שהרי אין שופט עלי אדמות"

הוא שביום הדין האחרון יקבע מה דינו של , יכול להיות בורר במקרה כזה, ואומר

, לפי כנותו ויושרו במאמציו להשיג את טובת הכלל: כלומר, לפי המגיע לו, כל אחד

ים ובמידה שעשה כל זאת מתוך שמירה על חוקי אלוה, את השלום ואת הצדקה

  196".ואדם

                                                            
  

 For obedience is due, in the first place, to God and, afterwards to": 79' עמ, האיגרת על הסובלנות 195

the laws. But some may ask: "What if the magistrate should enjoin anything by his authority that 

appears unlawful to the conscience of a private person?" I answer that, if government be faithfully 

administered and the counsels of the magistrates be indeed directed to the public good, this will 

seldom happen. But if, perhaps, it do so fall out, I say, that such a private person is to abstain from 

the action that he judges unlawful, and he is to undergo the punishment which it is not unlawful for 

him to bear." in: A Letter Concerning Toleration, pp. 142-143.  

 For there is no judge upon earth between the supreme magistrate": 80' עמ, האיגרת על הסובלנות 196

and the people. God, I say, is the only judge in this case, who will retribute unto every one at the 

last day according to his deserts; that is, according to his sincerity and uprightness in endeavouring 
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עליו  –האזרחית והדתית  –כאשר האינדיבידואל נתקל בסתירה מהותית בין שתי המערכות 

אך לשאת בעונשו , האסור על פי חוק, לקיים את המעשה הדתי -להכפיף את עצמו לשתיהן 

השואפת להימנעות מהכרעה בכל הקשור לכפילות בעולם , עמדה זו. של החוק במקביל

משמעית ושיטתית של לוק להכריע בדילמות -מעניין מול תביעתו החדעומדת במתח , הפנימי

המכיר בעליונותה , לוק הפרגמטי. המתרחשות בעולם החיצוני לפי כלליו של העולם המדיני

מעניק לה את העדיפות , של השיטה הליברלית בכל הקשור לניהול תקין של המרחב הציבורי

בר בסתירה המתרחשת בעולמה הפנימי של כאשר מדו, לעומת זאת. בניהולם של חיי היחד

המשמרת את קיומן , התודעה האינדיבידואלית מעדיף לוק להגיע למצב של השהיית שיפוט

  .ותפעולן שתי המערכות במקביל

  

, כפי שטוען אייזנך, יתכן: קריאה זו לכפילות תודעתית יכולה להיות מובנת בכמה אופנים

יתכן שהשהיית , עם זאת. בין שני עולמות התודעה שכפילות זו מעידה על קיומה של הרמוניה

מעידה על חוסר , יותר משהיא מעידה על אמונתו הדתית של לוק, השיפוט עד יום הדין

לפי פרשנות . היכולת האנושית למצוא פתרון במקרה של סתירה מהותית בין שתי המערכות

דעתית בלתי פתירה שיש לוק אינו שואף ליצור הרמוניה אלא הכרה בקיומה של שניות תו, זו

מתייחס שגיא " האומנם קונפליקט: יהדות ודמוקרטיה"במאמר . ללמוד לחיות עימה

  : לסיטואציה זו

אין האדם החי בתודעה , גם במצבים שאין מושגת בהם ההתאמה בין המערכות"

: מחויבות מזדרז לסגת אל התפיסה לפיה יש מקור מחויבות אחד בלבד- של כפל

נסיגה זו היא עיוות של המציאות העובדתית , של אדם מעין זהבעיניו . דבר האל

ולפיכך הפתרון של ויתור על אחת מהקרניים המכוננות את , והערכית כאחת

-דווקא תודעת הקונפליקט משקפת את כפל, מבחינה זו. הקונפליקט אינו אפשרי

  197".המחויבות

  

 
                                                                                                                                                               
to promote piety, and the public weal, and peace of mankind." ." in: A Letter Concerning 

Toleration, p. 143.  

  .185' עמ, יהדות: שגיא 197
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. בשני עולמות במקביל היא חלק מהותי מחוויית החיים, אומר שגיא, תודעת הקונפליקט

אודות מרכזיותו של הקונפליקט להבנת הדרך בה פועלת תודעתו של המבקש לחיות , תובנה זו

מתארת באופן יפה לא רק את היחס שבין התודעה הדתית לתודעה , זמנית- בשני העולמות בו

 ראינו שבשל. אלא גם את המתרחש בתוך גבולותיה של התודעה הדתית הלוקיינית, האזרחית

אך בבואו . הדתי בעל כורחו" המצב הטבעי"יוצא האדם הדתי מ, נטייתו לפרטיות וליחידות

זאת משום שלא קיימת ? לאיזו חברה להיכנס –להיכנס לחברה הדתית נתקל אדם זה בשאלה 

האדם הדתי חווה את שאלת , כלומר. שונות" חברות דתיות"אלא קיימות " חברה דתית"

" החברה הדתית"מושג , מחד. כמעט הפוכים, שונים מאד בשני מובנים" החברה הדתית"

והוא מוצא את עצמו מחויב לצאת מהמצב הפרטי הטבעי למצב , הר כגיגית, נכפה עליו

היא תחושת החופש הנובעת מן " החברה הדתית"התגלמותו של מושג , מאידך. החברתי

  . היא וולונטרית, העובדה שההשתייכות לכנסיה זו או אחרת

 

  

  סיכום –תודעת השייכות 

  

האדם הלוקייני חי בכמה מערכות תודעה , אנו רואים כי בכל הקשור לתודעת השייכות

במקרה של התודעה האזרחית והתודעה הדתית מדובר בשתי מערכות שונות : במקביל

בנוסף לכפילות זו מתקיימת . פתיר- להימצא בקונפליקט מהותי ובלתי, כפי שראינו, העשויות

של האדם הלוקייני כפילות נוספת הבאה לידי ביטוי בדרך בה נחוות השייכות בתודעתו 

בשל ההכרח לעבור מהמצב , זאת משום ששייכות זו נתפסת הן כחוויית חובה. לחברה הדתית

בשל היכולת לעבור בין החברות הדתיות , והן כחוויית חופש, דתי-דתי למצב המדיני-הטבעי

חלק בלתי נמנע מתודעת , אליבא דלוק, אם כן ,הכפילות והקונפליקט הם. השונות

  .על היבטיהן השונים, ההשתייכות לחברה הדתית וחוויית ההשתייכות אליה
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  סיכום -החברה הדתית והחברה המדינית 

  

תוך התמקדות בדומה ובשונה , "חברה דתית"-ו" חברה מדינית"הדיון ההשוואתי במושגים 

במשנתו ' חברה דתית'להעלות נקודות חשובות להבנת המושג סייע בידינו , שבין שתי החברות

. חוויית השייכות אליה ועוד, אופייה, מכניזם ההיווצרות שלה, מטרת קיומה - של לוק 

סקירתנו את הסעיפים השונים ציירה בפנינו תפיסה המציגה את החברה הדתית כחברה 

ידי מילוי -על, חיי נצח שתכליתה היא לאפשר את השגתם של, נטולת כוח אכיפה, רצונית

  .הצרכים הדתיים שהאינדיבידואל אינו יכול למלא בעצמו

  

המציגה בפנינו את הרעיון התיאורטי של החברה הדתית ואת תפקידה , אל מול תפיסה זו

חברה  –עומדת החברה הדתית של זמנו של לוק , בתפיסת הדת של לוק ובשיטתו הפוליטית

פער זה . ועם דתות אחרות על השליטה במרחב הציבורי המצויה בסכסוך פוליטי עם הריבון

של החברה " אידיאלי"בין הרצוי והמצוי עשוי ללמד אותנו כי עיסוקו של לוק בתיאור ה

אינו רק דיון , כחברה נטולת כוח שהחברים בה משתייכים אליה מרצונם החופשי, הדתית

ר ביקורתי הבא להאיר את אלא גם תיאו, ועל החוויה הדתית' דת'תיאורטי על ה-פילוסופי

  . הליקויים שלוק מוצא בדת וביחסה למציאות הפוליטית בה היא פועלת

  

דיון הטומן בחובו , אם כן, והחברה הדתית הוא" ציבוריות דתית"דיונו של לוק בשאלת ה

הדורשת הצדקה חזקה ליציאה מעולם , הן מהזווית הפרטית –אתגרים וקשיים לא מעטים 

התובעת את הסדרת , פוליטית- והן מהזווית המדינית; זירה הציבוריתהתודעה היחידנית ל

ידי ניתוח מושג -על, נבחן כעת היבטים נוספים של דיון זה. נוכחותה של הדת במרחב זה

   .הכנסיה של לוק
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  הכנסיה

  

  מבוא

  

דיונינו בשאלת היבטיה הציבוריים של תפיסת הדת של לוק הובילו אותנו לבחון את משמעות 

לוק מבין את הממד הציבורי של הדת כחלק , כפי שראינו. בהקשר הדתי" חברה"הביטוי 

אלא גם עם , המצויה במתח לא רק עם פרטיותה של הדת הלוקיינית, עמדה זו. הכרחי מהדת

מאלצת את , השואפת לנטרל היבטיה הציבוריים של הדת ולהפריט אותה, העמדה הליברלית

ג של חברה ניתן לקיים בתווך שבין שתי התביעות לוק להתמודד עם הצורך להסביר איזה סו

  . הסותרות הללו

  

בחלקו זה של פרק על הציבוריות הדתית ניבחן שאלה זו באמצעות ניתוח מושג הכנסיה של 

ביניהם נע , מילה זו מופיעה בטקסטים אותם אנו בוחנים בכמה הקשרים ומשמעויות. לוק

ואולם אנו נקפיד להתייחס בפרק זה . השוניםללא הקפדה יתרה על הפרדה רובדי הדיון , לוק

. הכנסיה כגילום ספציפי של רעיון החברה הדתית –רק למשמעות הרלוונטית לדיונינו

בעמודים הבאים נבחן את מושג הכנסיה ונבדוק האם אכן מצליח לוק לייצר מודל של חברה 

  .דתית העולה בקנה אחד עם עולמן של הדת ושל השיטה הליברלית
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  הגדרה - ? כנסיהמהי 

  

  :מתאר לוק את הכנסיה כך" איגרת על הסובלנות"ב

, נראה לי שהכנסייה היא חברה חופשית של בני אדם המתקבצים מרצונם שלהם"

לשם עבודת אלוהים בציבור באופן שהם סבורים כי הוא מקובל על האלוהות 

  198".אני אומר שזו חברה חופשית ורצונית. ומועיל לגאולת נפשותיהם

  

מההיבטים המעניינים העולים מעיון ראשוני בהגדרה זו הוא שלוק מציין בה באופן  אחד

חברה חופשית  –ואת אופייה , עבודת אלוהים בציבור - מפורש את מטרת קיומה של הכנסיה 

, הגדרה פוזיטיבית זו שונה מההגדרות השונות של החברה הדתית בהם עסקנו עד כה. ורצונית

ציבוריות הדתית בעיקר מההיבט השלילי של חוסר מספיקותו של הגדרות שבחנו את סוגית ה

  . האינדיבידואל הדתי

  

אך יתכן שיש בו כדי לשפוך אור על טיבו של , יתכן שלא? האם הבדל זה הוא הבדל משמעותי

" חברה דתית"בדיון על ". חברה דתית"מושג הכנסיה ועל מערכת היחסים בינו לבין המושג 

הוא עוסק יותר בסיבות לקיומו , כלומר. מהמרחב הדתי הפרטי עוסק לוק בשאלת היציאה

הדיון על הכנסיה מתמקד פחות בהסבר , לעומת זאת. דתי ופחות בטיבו-של המרחב הציבורי

הבדל זה עשוי . ציבורי-ליציאה מן הפרטי ויותר בשאלה מהו טיבו של אותו עולם חיצוני

אינו רק דיון במושג כללי " הכנסי"ובמושג " חברה דתית"לרמוז כי הדיון במושג 

השאלה התיאורטית מדוע קיים ממד  -אלא גם דיון בשאלות שונות , ובהתגלמויותיו השונות

                                                            
  

 A church, then, I take to be a": בטקסט באנגלית כתוב המשפט כך. 44' האיגרת על הסובלנות עמ 198

voluntary society of men, joining themselves together of their own accord in order to the public 

worshipping of God in such manner as they judge acceptable to him, and effectual to the salvation 

of their souls. I say it is a free and voluntary society" in: A Letter Concerning Toleration, p. 120. 

הוא כלל אינו מגדיר או , "קהיליה"ו" כנסיה"וולקר מציין כי בעוד שלוק מגדיר בצורה מפורשת את המושגים 

  .205' עמ, Walker: Force: ראו. תמסביר מה הוא מבין כסובלנו
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והשאלה הפרקטית והממוקדת יותר על טיבה והתנהלותה של , ציבורי בתפיסת דת פרטית

  . ציבוריות זו

  

" ממוקדות"סק בשאלות נוכל לטעון כי הדיון במושג הכנסיה של לוק עו, אם נקבל פרשנות זו

ההגדרה שהבאנו בעמוד ? כיצד היא מתפקדת? מהם מאפייניה –אודות הציבוריות הדתיות 

הכנסיה היא חברה שנוצרה למטרת : הקודם מעניקה לנו שתי תשובות חשובות לשאלות אלה

למרות ששני . הכנסיה היא חברה חופשית ורצונית; קיומה של עבודת אלוהים בציבור

נפריד ביניהם באופן מלאכותי מעט כדי להיטיב ולהבין את , ו קשורים זה בזהההיבטים הלל

וכדי לבחון כיצד הוא מבין את הציבוריות הדתית ואת הפוליטיקה , מושג הכנסיה של לוק

  .שלה

  

  עבודת אלוהים בציבור

  

בפרקים הקודמים ראינו כי ציבוריות היא אחת מהמרכיבים ההכרחיים של חווית הדת של 

  : לוק

משום שכאשר בני האדם מבינים שמחובתם לכבד ולעבוד את האל שהם "

  199".הם עושים זאת באמצעות מעשים ציבוריים של מסירות, משרתים

  

אמצעי למימוש אחד , אם כן, מהווה' עבודת אלוהים בציבור'כפאזה בה מתבצעת , הכנסיה

מהי טיבו של , ואולם. הצורך בציבוריות, מהצרכים המרכזיים וההכרחיים של האדם הדתי

בדיונינו בשאלות על הציבוריות הדתית ועל מהותה ותפקידיה של ? מה כלול בו? ציבור זה

בהקשר הדתי עשויות להיות כמה משמעויות ' ציבור'ושג החברה הדתית ראינו כי למ

  : רלוונטיות

                                                            
  

199 CNS ,75' מע :"… for Men finding it their duty to honour, and worship the god they served, were 

to doe it by publick acts of devotion."  האיות הועתק במדויק מהמקור.  
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שאם לא כן למה אנו מתכנסים בכלל ; הכל מסכימים שיש לעבוד את האל בציבור"

אדם חירות זו עליהם להיכנס לחברה -אם ניתנת לבני? בכינוסים פומביים

ת אמונתם ולא רק לשם הגבר, למען יוכלו לעבוד את האל יחדיו, כנסייתית כלשהי

והם נכונים לתת לאל את , האל-אלא כדי להעיד בפני העולם שהם עובדי, ההדדית

-ולא בלתי, ראוי לו-אשר לפי סברתם אינו בלתי, אשר אין הם בושים לתת לו

, זאת ועוד שבאמצעות טוהר הדוקטרינה שהם מחזיקים בה; מקובל עליו

בקשים לעודד אחרים הם מ, באמצעות חייהם המקודשים ודרכי הפולחן הנאותים

קודש שונים שאין אדם פרטי יכול -ולבצע מעשי, לאהוב את הדת ואת האמת

  200..."לבצעם כלל וכלל לחברות דתיות שכאלה אני קורא כנסיות

  

כאשר : בכמה אופנים שונים' ציבור'מוצג , שבחלק ממנו דנו בתחילתו של פרק זה, בציטוט זה

מקבל , קודש שלא ניתן לבצע במרחב הפרטי מסייעים חברי הכנסיה זה לזה לבצע מעשי

כאשר העשייה הציבורית מתפקדת כעדות וככלי חינוכי . משמעות קהילתית' ציבור'המושג 

המתייחסת לא רק לחבריה של הכנסיה , משמעות רחבה יותר' ציבור'מקבל המושג 

, ונםמרצ, התקבצותם של בני אדם, הכנסיה. אלא גם לאנשים נוספים מחוצה לה, המסוימת

                                                            
  

 All men know and acknowledge that God ought to be publicly": 62' עמ, האיגרת על הסובלנות 200

worshipped; why otherwise do they compel one another unto the public assemblies? Men, 

therefore, constituted in this liberty are to enter into some religious society, that they meet 

together, not only for mutual edification, but to own to the world that they worship God and offer 

unto His Divine Majesty such service as they themselves are not ashamed of and such as they 

think not unworthy of Him, nor unacceptable to Him; and, finally, that by the purity of doctrine, 

holiness of life, and decent form of worship, they may draw others unto the love of the true 

religion, and perform such other things in religion as cannot be done by each private man apart. 

These religious societies I call Churches…" in: A Letter Concerning Toleration, p. 132.    

 there must be some other great ends of religion to be attained onely in ..": 74' עמ, CNS וראו גם

societyes, which seem to me to be these, (1) edification, which consists in forming the 

understanding & subdueing of the will (2) the publick worship of god. (3) the propagation of truth 

& continuation of the Gospell downe to posterity.." האיות הועתק במדויק מהמקור.  
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את ההתכנסות  –שתי פאזות ציבוריות שונות  , אם כן, משרתת, לשם עבודת אלוהים בציבור

  .הדתית הספציפית ואת כלל הציבור

  

דתי או -הקהילתי, כדי לפעול בציבור, אם כן, חבריה של כנסיה מסוימת מתקבצים יחדיו

מה ? שלוק מתאר לנו את תפקידיהן הציבוריים, מה כוללות פעולות אלה, ואולם. הכללי

מה הרכיבים של אותו חלק מהחיים הדתיים שלוק טוען שהוא יכול להתרחש רק ? תוכנן

', האיגרת על הסובלנות'לא בהמשכו של הטקסט מ, ון בכךלוק אינו מרחיב את הדי? בכנסיה

הוא אינו מספק לנו תיאור מפורט . ולא במקומות נוספים CNS -לא בהמשכו של הטקסט מה 

עבודת אלוהים "ועשויים להיחשב כ, של אקטים או התנהגויות המשתייכים לתחום זה

ניו של לוק אנו יכולים להניח לאור היכרותנו עם טיעו. או קריטריונים להבחנה בהם, "בציבור

  . כי שתיקה זו אינה מקרית

  

בה דנו  CNS–פגשנו הגדרה כללית וחסרת קריטריון אובייקטיבי בהגדרת הדת מה , כזכור

הגדרה זו נמנעה מלציין אילו מעשים או דעות עשויים , כפי שראינו 201.בהרחבה בפרק הקודם

כעת אנו ". ?מהי דת"שן יחיד לשאלה להיחשב כדתיים והציבה את האינדיבידואל הדתי כפר

לוק לא רק נמנע מלציין באופן גלוי ". כנסיה"מזהים אופן פעולה דומה גם בהגדרת מושג ה

עבודת "אלא שהוא כותב כי את המושג , "עבודת אלוהים בציבור"ומפורש מה עשוי להיחשב כ

רים כי הוא סבו"יש להבין כמה שבני האדם המתאגדים ליצירת כנסיה " אלוהים בציבור

המתכתב באופן ישיר עם הצבתו של , תנאי זה". מקובל על האלוהות ומועיל לגאולת נפשם

היא מה " עבודת אלוהים בציבור"מלמד אותנו ש, הסובייקט כקריטריון יחיד להגדרת הדת

ממש כשם , כלומר". עבודת אלוהים"שקהילת האנשים שיוצרים את הכנסיה קובעת שהוא 

הקהילה הדתית היא קנה , ידה לקביעת מהי הדת ומהו המעשה הדתישהיחיד הוא קנה המ

  ". עבודת אלוהים בציבור"המידה לקביעת מהי ייחשב כ

  

המקבל את תוכנו ואת פשרו מהקהילה " מושג ריק", אם כן, הוא" עבודת אלוהים בציבור"

 מקבל את פשרו בתחומי תודעתו של" המעשה הדתי"ממש כשם שמושג , המתקבצת לביצועו

                                                            
  

  . 74-75' עמ, שם" הדת היא רק אותם דעות ופעולות שאני מחזיק או מקיים למען ריצוי האל בלבד "  201
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ריקנות זו מושכת את תשומת ליבנו להיבט מעניין נוסף בחלקה הראשון של הגדרת . היחיד

. הימנעותו של לוק מלכרוך את עניין האמונה עם ליבת הגדרתה של הכנסיה -הכנסיה של לוק 

אך , כי עבודת האל המשותפת משמשת גם להגברת האמונה, בציטוט שלעיל, לוק אמנם מציין

מחדדת את , ולל את סוגית האמונה במקום מרכזי בהגדרת הכנסיה שלועצם העובדה שאינו כ

  . השאלה האם תחום האמונה הוא אחד מתחומי הפעולה הלגיטימיים של הכנסיה

  

או שמא נושא זה ? האם צריכה הכנסיה לצפות לאחידות דעות בנושאי אמונה בקרב חבריה

ותיהם לגבי פולחן שיש לבצע כלל אינו מצוי בתחומי אופקיה משום שכל ענייניה הוא עמד

אך אנו נוכל לנסות ולשער כי אם נקבל את הימנעותו , לוק אינו מתייחס לסוגיה זו? בציבור

ניתן להעלות על הדעת מודל של כנסיה , של לוק משאלת האמונה בהקשר הכנסייתי כמכוונת

ה מזה אך שונים ז, בה חברים אינדיבידואלים הדומים זה לזה בעמדותיהם לגבי הפולחן

  . באמונותיהם

  

המציג את הכנסיה כפאזה פונקציונאלית אליה באים אינדיבידואלים בעלי , יתכן כי מודל זה

אולם , הוא מודל קיצוני במקצת, אמונות דתיות שונות כדי לספק את צרכי הפולחן שלהם

י בכל הוא ממחיש בצורה יפה את נטייתו של לוק להפרדה בין פנימי וחיצוני ובין פרטי וציבור

הצגת הכנסיה כמהות ציבורית שעניינה הוא ההיבטים החיצוניים ופולחניים של . הקשור לדת

  . רוחני שלוק מזהה כליבת הדת- מעמידה אותה אל מול העולם הפרטי ופנימי, החוויה הדתית

כל עוד מצוי האינדיבידואל הדתי במצב של אותנטיות והתאמה בין עולמו , לפי פרשנות זו

אין חשיבות לשאלה , המתקיים בגבולותיה של כנסיה מסוימת, לעולמו הציבורי פרטי-הפנימי

זאת משום שהכנסיה היא המקום בו משתפים היחידים . מהן אמונותיהם של חבריו לכנסיה

  . פעולה בנושאי הפולחן הציבורי בלבד

  

יו של שדיכוטומיה חזקה זו בין האמונה והפולחן אינה משקפת נכונה את דעות, כמובן, יתכן

וכי לוק לא סבר שהכנסיה אכן אמורה , ציבורית-לוק על מהותה ותפקידיה של הפאזה הדתית

עם . מלהימנע בעיסוק באמונותיהם של חבריה ולספק להם רק מצע פולחני חיצוני משותף

שתיקתו של לוק בנושא מקומה של האמונה המשותפת והדגש הרב שהוא שם על , זאת
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מעלים על הדעת את אפשרות , מהותה של הכנסיה ותפקידיהמרכזיותו של הפולחן להבנת 

  . מעניינת זו

  

  

  סיכום -עבודת אלוהים בציבור 

    

מלמד אותנו כי לוק רואה ' האיגרת על הסובלנות'ניתוח חלקה הראשון של הגדרת הכנסיה מ

הן , בכנסיה את אחת מהפאזות העיקריות מהן מתממשות הנטיות הציבוריות של הדת

הימנעותו מלציין במפורש מה אמורים גלויים . לית והן במסגרת הקהילתיתבמסגרת הכל

בדומה למקומות אחרים בהם נתקלנו , אלה של ציבוריות דתית לכלול מלמדת אותנו

אלא " תקן אובייקטיבי"כי לוק אינו מעוניין להציב , בשתיקתו בנטייתו להגדרות כוללניות

דיר בעצמה מה ייתפס על ידה כמקובל על קהילתית להג-מוכן לאפשר לכל התכנסות דתית

נבחן כעת את חלקה השני של הגדרת הכנסיה ונראה . האלוהות ומועיל לגאולת נפשותיהם

   .את הדיון על ציבוריות דתית' רצוני'ו' חופשי'כיצד מעשיר השימוש במושגים 
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  חברה חופשית ורצונית

  

בנוסף להיות הכנסיה הפאזה בה כותב לוק כי ' האיגרת על הסובלנות'בהגדרת הכנסיה מ

חברה חופשית של בני אדם המתקבצים : "מבוצעת עבודת אלוהים בציבור הכנסיה היא

  .202".אני אומר שזו חברה חופשית ורצונית... מרצונם שלהם

  

נציין כי , בהקשרו של הדיון על מושג הכנסיה" רצון"-ו" חופש"בטרם ננתח את המושגים 

גם כאן , צאנו פערים בין התרגום לעברית והטקסט באנגליתבדומה למקומות אחרים בהם מ

באנגלית לתרגום ' איגרת על הסובלנות'אנו מוצאים הבדלים בין המונחים המופיעים ב

המתרגם לעברית  - voluntary society -בזמן שבטקסט באנגלית כתוב : המופיע בגרסה העברית

כתוב בתרגום  - their own accord -ב כשבאנגלית כתו; כותב חברה חופשית ולא חברה רצונית

מושג המופיע גם בהגדרת הכנסיה , משמעו הסכמה accord -בעוד ש, רצונם שלהם –לעברית 

  . CNS–מה 

  

תרגום המחליף . הבדלים אלה אינם שוליים וחשוב לציין את קיומם ולעמוד על משמעותם

אנו נשאף , ואולם. ניהןכי לא קיים הבדל משמעותי בי, למעשה, מילים אלה זו בזו טוען

המייצגים , נושאות מטעני תוכן שונים –חופש והסכמה , רצון –להראות כי מילים אלה 

כדי . על הציבוריות הדתית ועל החוויה הדתית, צדדים שונים של הדיון הלוקייני על הדת

                                                            
  

 A church, then, I take to be a voluntary society of men, joining": 44' עמ, האיגרת על הסובלנות  202

themselves together of their own accord in order to the public worshipping of God in such manner 

as they judge acceptable to Him, and effectual to the salvation of their souls." in: A Letter 

Concerning Toleration, p. 120  

, CNS ראו למשל. עולה גם במקומות אחרים בהם דן לוק במושג הכנסיה, מרכזיותם של המושגים חופש ורצון

 These Religious societyes (at least among Christians) are called Churches. Which are onely: 75' עמ

voluntary societyes which men by their owne consent enter into for the ends of Religion above 

mentioned can have no other Government then that which the society it self shall agree of over its 

owne members. .האיות הועתק במדויק מהמקור.  
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מם נבחן מקו, וכדי שנוכל לפסוק בנוגע לתרגום לעברית, להבין את עמדתו של לוק בסוגיה זו

  .בהגדרת מושג הכנסיה ואת משמעותם של ביטויים אלה בהגותו של לוק

  

, האם, ואולם. נזכרים באופן בולט בהגדרת הכנסיה הלוקיינית' רצון'ו' חופש'המושגים 

? מהווים גם הם מרכיב הכרחי בהגדרת הכנסיה, "עבודת אלוהים ציבורית"בדומה למושג 

. יבת הקיום של הכנסיה המגדירה את מהותהראינו כי עבודת האלוהים הציבורית היא ס

האם גם  החופש והרצון הם חלק ממטרות וממהות הכנסיה או שמא הם משמשים רק כתנאי 

  ? האם הם תנאי הכרחי, ואם הם אכן רק תנאי ולא מטרת קיום? לקיומה

  

האם ? מה דינה של עבודת אל ציבורית המתבצעת ללא חופש –נוכל לבחון סוגיה זאת כך 

פרשנות ראשונית תטען כי גם במסגרת ? התכנסות חברתית שכזו עשויה להיחשב ככנסיה

עבודת אלוהים : "חברתית בה מתבצעת עבודת האל הציבורית ללא חופש נוכל למצוא

השמה את הדגש , ות זולפי פרשנ". עבודת האל בפומבי לשם השגתם של חיי נצח"או " בציבור

ניתן לראות בהתכנסויות אלה כנסיות משום , על קיומן של מסגרות פולחן ציבוריות בלבד

  . שהן ממלאות את ההתניה ההכרחית של קיום עבודת אלוהים בציבור

  

בנוסף , הדגש הרב ששם לוק על אלמנט החופש ואלמנט הרצון בשתי ההגדרות לכנסיה שבחנו

מובילים אותנו לבחון בצורה " עבודת אלוהים בציבור"את המושג לדרך בה למדנו להבין 

, ראינו כי בכל הקשור לעבודת אלוהים. שונה את מקומם של החופש והרצון בהגדרת הכנסיה

שם לוק דגש רב על היות הפולחן ביטוי אותנטי לצרכיהם הדתיים של , באופן פרטי או בציבור

ה נובעת מעולמו הדתי של האדם הפרטי ואינה עשייה דתית שאינ, בעולמו של לוק. מבצעיו

היא יכולה . מתרחשת בהרמוניה עם עמדותיו הדתיות אינה יכולה להיחשב כעבודת אלוהים

אך למעשה היא אינה עשייה דתית המוציאה את , אולי להיחשב כפולחן למתבונן מבחוץ

שאינם משקפים  חברה שנוצרת לביצועם של פולחנים, לכן. האינדיבידואל הדתי מכדי חובתו

עבודת  –את רצונם של חבריה אינה מבצעת עבודת אלוהים ואינה ממלאת את יעודה ככנסיה 

  .אלוהים בציבור
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הם אמנם אינם חלק . תפקיד חשוב בכינונה של הכנסיה, אם כן, החופש והרצון ממלאים

 בשל התפקיד המרכזי שלוק מייחס להם, ממטרותיה אך הם מהווים תנאי הכרחי לקיומה

מחד                " עבודת אלוהים בציבור"מכאן אנו לומדים כי . בכל הנוגע לקשר שבין אמונה לפולחן

מאידך מרכיבים את מושג הכנסיה הלוקייני כשני מוטיבים הכרחיים אך " רצון" -ו" חופש" - ו

חופש ורצון לבדם אינם מספיקים כדאי להפוך התכנסות להתכנסות . לא מספיקים לכשעצמם

רק כאשר שני היבטים אלה . ית וכך גם עובדת קיומה של עבודת אלוהים בציבורדת

  . מתקיימים במקביל ניתן לומר על התארגנות מסוימת שהיא אכן כנסיה

  

ננסה כעת . שלוק מציב את נושא החופש והרצון כציר מרכזי במושג הכנסיה, אם כן, ראינו

ומהן ההשלכות של הצבתם , אלה לבחון למה מתכוון לוק בכל הנוגע לשימוש במושגים

  . כאלמנט מרכזי בהגדרת הכנסיה

  

  

  

  וחופש תוולונטריו

  

 freeוהן בביטוי " voluntary society"בבואנו לדון בבחירתו של לוק להשתמש הן בביטוי 

society" "חברה "פי שהשימוש במונחים -על-נפתח בציון העובדה כי אף, בהגדרת הכנסיה שלו

עשוי לגרום לנו לחשוב על הכנסיה כחברה בה מתקיימים חבריה " וניתחברה רצ"ו" חופשית

חופשית , מקפיד לוק לציין באופן ברור כי הכנסיה, מתוך חופש מוחלט וללא שום מגבלות

ללוק חשוב לציין כי השימוש במונחים , כלומר. מתנהלת על פי חוקים, ורצונית ככל שתהיה

ולקיומה של חברה נטולת כל , של הכוונה ואכיפהאינו סימן להעדר מוחלט ' רצון'ו' חופש'

לאורה של הבהרה חשובה זו נבחן את . כללים ומנגנונים בה שוררת מעין אנרכיה מתמשכת

  .משמעותם של ביטויים אלה

  

לוק אינו עוסק בהרחבה , או במקומות אחרים בכתיבתו הדתית', איגרת על הסובלנות'ב

אך בהגותו מוקדש מקום , "חברה רצונית" או" חברה חופשית"במשמעותם של המונחים 

דיון זה מתרחש בעיקר בהקשר האפיסטמולוגי ומופיע . נכבד לדיון אודות רצון ואודות חופש
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במסגרת ניסיוננו להבין את מושג הכנסיה של לוק לא נוכל להרחיב . במסה על שכל האדם

, ת של שאלות אלהחופש הרצון וההשלכות המוסריו, בסוגיה האפיסטמולוגית אודות הרצון

אך נוכל לנסות ולשאוב מדיון זה משמעויות שעשויות להיות רלוונטיות להבנת המושגים 

ראוי לזכור כי ההעברה מהדיון , עם זאת 203".חברה חופשית"ו" חברה רצונית"

האפיסטמולוגי לדיון הפוליטי אינה מובנת מאליה וכי יש להתייחס בזהירות למשמעויות 

ננסה , מתוך התייחסות לסייגים מתודולוגיים אלה. הקשרים השוניםהשונות של המושגים ב

בהקשר של " רצון"- ו" חופש"להבין טוב יותר למה מתכוון לוק כאשר הוא משתמש במונחים 

  . הדיון אודות הציבוריות הדתית

  

רובד ראשון של פרשנות לצמד המושגים הללו מתקשר לשאלה המרכזית בה עוסקת עבודה זו 

אחד מהאלמנטים המרכזיים בהסדרת , כפי שראינו. מערכת היחסים בין הדת למדינה –

שאחת ממשמעויותיו היתה , מקומה של הדת בעולם הליברלי היה תהליך הדרתה מהפוליטי

, מהלך זה הפך את הדת לישות וולונטרית. שלילת יכולתה של הדת להשתמש בכלי אכיפה

בין המדינה האוכפת , הבחנה זו. של חבריה בלבדכלומר ישות הנאלצת להסתמך על רצונם 

לדת הוולונטרית היא אחד מההיבטים המוכרים והראשוניים של עיסוקו של לוק בנושאים 

  .אלה

  

קיים בדיון הלוקייני , המשתמעת מהפרדתה מהמדינה, לצד דיון זה בוולונטריזציה של הדת

ל הדת ושל ההתגלמויות הציבוריות בהקשר ש' רצון'ו' חופש'המעניק לדיון אודות , רובד נוסף

בדומה , המתגלה שוב, רובד זה מצוי בדיונו האפיסטמולוגי. השונות שלה נפח ועומק נוספים

מסה על שכל 'ב. ככלי חשוב להבנת תפיסת הדת של לוק, לדיוננו בשאלת יחסו של לוק לאמת

הנוכחי של דיונינו בהקשר  204.עוסק לוק במושגי החופש והרצון, בדיונו על מושג הכוח', האדם

                                                            
  

 -A. Rapaczynski, Nature and Politics: ראו לדוגמה את דיונו של רפזינסקי, לדיון מורחב בשאלות אלה 203

Liberalism in The Philosophies of Hobbes, Locke, and Rousseau, Cornell University Press, Ithaca 

and London, 1987, pp. 126-176.  

פרק זה הוא הארוך ביותר : "בהערות השוליים לחלק זה במסה על שכל האדם באנגלית כותב עורך הספר כי 204

אך פרט לארבעת חלקיו הראשונים וחלקו המסכם יש לו קשר מועט עם הבעיה בה עוסקת המסה או , במסה

שהוא יותר משעמם , שאר הפרק מוקדש לדיון ממושך בשאלת חופש הרצון.... הדוקטרינה המאפיינת אותה
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לא נעמיק לבחון את הטקסט המורכב של הפרק על הכוח ולברר את כל הסוגיות העולות ממנו 

הן בהקשר הספציפי של הדיון אודות הגורמים המובילים לפעולה והן בהקשר הרחב של  –

אך ננסה לחלץ ממנו תובנות הרלוונטיות לשאלות העולות ממושג  -הדיון האפיסטמולוגי 

  . של לוק הכנסיה

  

בפרק אודות הכוח מבחין לוק בין הרצון לבין השכל ומכנה את שניהם כוחות ויכולות 

)faculties (את הרצון מגדיר לוק כך. של הרוח:  

להמשיך או לסיים פעולות שונות של , מוצאים אנו בקרבנו כח להתחיל או למנוע"

העדפה של הרוח ידי המחשבה או ה-אך ורק על, רוחנו ותנועות שונות של גופנו

. כאילו היתה מפקדת לעשות או שלא לעשות פעולה מיוחדת זו או אחרת, המצוה

השמוש בפעל שמשתמשים אנו בכח ). will(הכח הזה הוא מה שקוראים אנו הרצון 

זה כדי לכוון איזו פעולה מיוחדת או להמנע ממנה הוא מה שקוראים אנו רציה 

)volition ( או פעולת הרצון)willing.( פי פקודת הרוח - אם נמנעים אנו מפעולה זו על

וכל פעולה הנעשית בלי , )voluntary(קוראים אנו להמנעות זאת רצונית , והוראתה

  involuntary."(205(רצונית -מחשבה כזו של הרוח נקראת אי

 
                                                                                                                                                               

את עמדתו  האורך נובע בחלקו מהעובדה שבין המהדורה הראשונה לשנייה שינה לוק. ממחכים לקורא המודרני

 A.S. Pringle-Pattison, (ed.), John Locke, An Essay Concerning: ראו". בנוגע למה מוביל אותנו לפעולה

Human Understanding, Clarendon Press, Oxford, 1964, p. 135.  

 That we find in ourselves a power to begin or forbear, continue or end": 335-336' עמ, מסה 205

several actions of our minds, and motions of our bodies, barely by a thought or preference of the 

mind ordering, or as it were commanding, the doing or not doing such or such a particular action. 

This power which the mind has thus to order the consideration of any idea, or the forbearing to 

consider it; or to prefer the motion of any part of the body to its rest, and vice versa, in any 

particular instance, is that which we call the Will. The actual exercise of that power, by directing 

any particular action, or its forbearance, is that which we call volition or willing. The forbearance 

or performance of that action, consequent to such order or command of the mind, is called 

voluntary. And whatsoever action is performed without such a thought of the mind, is called 

involuntary." in: Essay, p 236.  
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לא נעמוד על כל המורכבויות העולות מציטוט זה ונסתפק בציון העובדה שהרצון הוא , כאמור

 -ודעה הבא לידי ביטוי בהעדפת דבר אחד על השני ומשפיע על פעולות התודעה כוח של הת

mind  - מגדיר לוק כך, הנידון גם הוא בפרק על הכוח, את מושג החופש. או הגוף:  

את הכח להתחיל בקרבו כמה פעולות או להמנע , כמדומני, כל אדם מוצא בתוכו"

היקפו של שלטון זה של הרוח כשמתבוננים אנו ב. להמשיכן או לשים קץ להן, מהן

נוצרים המושגים של החופש , בפעולות האדם שמוצא כל אחד ואחד בתוך עצמו

)liberty ( וההכרח)necessity .( מושג החופש הוא מושג הכח שיש באיזה פועל שהוא

כפי הכרעתה או מחשבתה של הרוח , לעשות איזו פעולה מיוחדת או להמנע ממנה

אבל במקום שאין לפועל כח לעשות כפי ; אחד על השני ידיה מבכרת היא דבר- שעל

  206".שם אין לו חופש, רצונו את אחד משני הדברים הללו

  

וכי המושג מבטא , מציטוט זה אנו לומדים כי לוק גוזר את מושג החופש מדיונו אודות הרצון

. "כפי הכרעתה או מחשבתה של הרוח"את יכולתו של סוכן הפעולה לבצעה או להימנע ממנה 

כגון מדוע דבר מה אפשרי , בשאלות שמחוץ לרוצה, אם כן, מושג החופש הלוקייני אינו עוסק

, אלה בשאלה מה אפשר או אי אפשר להוציא אל הפועל, מה מקורן של המגבלות ועוד, או לא

לפי תפיסה זו . מה מכל הדברים שרוחו מעדיפה הוא יכול לממש –מזווית הראיה של הרוצה 

כלומר הם מגדירים את תחום הפעולה של , של הרצון" הגדרות גודל" החופש וההכרח הם

  :הרצון

 
                                                                                                                                                               

   

 Every one, I think, finds in himself a power to begin or forbear, continue or": 338-339' עמ, מסה 206

put an end to several actions in himself. From the consideration of the extent of this power of the 

mind over the actions of the man, which everyone finds in himself, arise the ideas of liberty and 

necessity...So the idea of Liberty, is the idea of a power in any Agent to do or forbear any 

particular Action, according to the determination or thought of the mind, whereby either of them is 

preferred to the other` where either of them is not in the Power of the Agent to be produced by him 

according to his Volition, there he is not at Liberty " in: Essay, pp. 237-238.  



196 

ידי מה שהוא מכוון את הבחירה של רוחו המעדפת את -על, שבמדה שיכול מישהו"

לגרום שהמעשה ההוא ימצא , או להפך, מציאותו-מציאותו של איזה מעשה על אי

לחשוב את מישהו לחפשי כי איך אפשר לנו . באותה מדה הוא חפשי, או לא ימצא

  207".יותר מאשר במדה שיש לו הכח לעשות מה שהוא רוצה

  

למרות קשר הדוק זה בין , ואולם. את המידה בה יכול הרצון להתממש, אם כן, חופש מתאר

כלומר , "החופש אינו שייך לרצון"מקפיד לוק לטעון ש, ואולי דווקא בשל כך, חופש ורצון

האחת היא שרצון : לוק מונה שתי סיבות לכך". רצון חופשי"שאין טעם לדבר על מה שמכונה 

  :וחופש הם שניהם כוחות

ואינו יכול להיות תואר או אפינה של , שייך רק לפועלים, שאינו אלא כח, החופש"

  208".הרצון שאף הוא אינו אלא כח

  

וא לשאלה האם ערך ה, אומר לוק, דומה' רצון חופשי'כמו למשל בביטוי , ייחוס החופש לרצון

, אומר לוק, חשוב להימנע, בו יש לדקדק בהבנתו של כל מושג, בדיון הפילוסופי. מרובע

ניתן כמובן לדון בטיבו של טיעון זה ולשאול מדוע קובע לוק . מלייחס ליכולת יכולת אחרת

אך לעניינו נסתפק בציון העובדה שללוק חשוב להראות כי רצון האדם אינו , שכוח הוא יכולת

אותו הוא מכנה , מונה לוק טיעון נוסף להעדר חופש הרצון, לטיעון המושגי בנוסף. חופשי

בכל הקשור לאקט הרצייה פועל כוח הרצון תחת , לטענתו 209".אם האדם חופשי לרצות"

                                                            
  

 That so far as any one can, by the direction or choice of his mind, preferring the": 342' עמ, מסה 207

existence of any action to the non-existence of that action, and vice versa, make it to exist or not 

exist, so far he is free. …  for how can we think any one freer, than to have the power to do what 

he will?" in: Essay, p. 244.  

 liberty, which is but a power, belongs only to agents, and cannot be an… ": 340' עמ, מסה 208

attribute or modification of the will, which is also but a power." in: Essay, p. 240.    

  .Whether a Man be free to will." in: Essay, p. 245" : 342' עמ, מסה 209
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פעולת הרצון פועלת , כלומר 210".ברוב המקרים אין האדם חפשי לרצות או לא"הכרח ולכן 

  . ופשיהבאופן הכרחי ולכן לא ניתן לכנות אותה כח

  

אינה , שמטרתה לברר את שאלת החברה הדתית של לוק, מסגרת הדיון שלנו, כאמור

מאפשרת לנו לרדת לעומקן של הסוגיות האפיסטמולוגיות והמוסריות הנובעות מתפיסת 

' מסה'התובנות אליהן הגענו מהעיון ב, ואולם. חופשי של לוק) לא(החופש והרצון ה, הרצון

 Two Concepts: במאמר. את הסוגיות בהן נתקלנו בהגדרת הכנסיה ישמשו אותנו כדי להבהיר

of Freedom כאשר הוא מציג את דיונו של לוק אודות חופש ורצון , מבצע רואו מהלך דומה

מבדיל לוק בין , לפי רואו. בצורה תמציתית ומשליך ממנו לדיון אודות תפיסת הפעולה של לוק

  : על מנת שלוק יגדיר פעולה כפעולה רצונית ,לטענתו 211.פעולה חופשית ופעולה רצונית

כל מה שנדרש הוא שתרצה לעשות פעולה זו ושתבצע אותה כתוצאה של רציה "

  212".זו

  

פעולה חופשית בעולמו של לוק תהיה פעולה שניתן היה לא לבצע אותה לו מבצע , לעומת זאת

  :הפעולה היה רוצה בכך

פעולה היא חופשית אם . ונטריתאינה רק פעולה וול, אומר לוק, פעולה חופשית"

היא וולונטרית ואם זה נכון שאם היית רוצה לעשות משהו אחר במקומה היית 

אנו יכולים לומר כי אתה חופשי ביחס לפעולה מסוימת , אם כך, עבור לוק. יכול

ובכוחך להימנע ממנה אם , בתנאי שזה בכוחך לבצע אותה אם אתה רוצה בכך

  213".תרצה להימנע

                                                            
  

 .in most cases a Man is not at liberty, whether he will will, or no.." in: Essay, p ..": 343' עמ, מסה 210

247.   

211 W.L. Rowe, "Two Concepts of Freedom" in: Proceedings and Addresses of the American 

Philosophical Association, Vol. 61, (1987), pp. 43-64. ) להלןRowe: Concepts  .(  

  . 44' עמ, שם 212

  .45' עמ, שם 213
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ס למושג החופש כמושג המכיל את הוולונטריות אך מוסיף לה רובד נוסף העוסק רואו מתייח

יש לראות את ההיבט הרצוני של הפעולה עוסק בתודעת המבצע , לטענתו. באפשרות הביצוע

כוח זה עשוי לנבוע הן . מה שרואו מכנה כוח, ואת היבט החופש כעוסק ביכולותיו של המבצע

כלומר התנאים והסביבה בהם פועל , ממקור חיצוני והן, כלומר המבצע, ממקור פנימי

  . אלא גם בת ביצוע, צריכה לא רק להיות וולונטרית, אם כן, פעולה חופשית. המבצע

  

משקף " רצון"את תפיסתו האפיסטמולוגית של לוק כתפיסה בה המושג , אם כן, רואו מציג

משום , של האדם תודעה שהיא למעשה תוצר בלתי נמנע של נסיבות ואירועים בתודעתו

אליבא , כך קורה 214.שהחלטתו של אדם מסוים נובעת תמיד ובאופן הכרחי מנתונים מסוימים

כלומר בזירת , שדיונו של לוק אודות החופש מתקיים מעיקרו מחוץ לזירת התודעה, דרואו

אם נקבל את פרשנותו של רואו נוכל לטעון את שאלת החופש . המעשה ונסיבותיו החיצוניות

בהגותו של לוק ואת שאלת היחסים ביניהם יש להבין כשאלות על היחס בין עולם  והרצון

  .לנסיבות חיצוניות שהן קונטינגנטיות, שהוא הפנימי וההכרחי, התודעה

  

' מסה על שכל האדם'תובנות אלה יועילו לנו בניסיון לקשור את הדיון האפיסטמולוגי שב

-במסגרת הדיון הדתי" חברה חופשית"ו" חברה רצונית"לחיפושינו אחר פשרם של המושגים 

, תהא תפיסתו הדתית הפרטית אשר תהא, טוען לוק כי כל אדם, כפי שראינו. חברתי של לוק

                                                            
  

, לטענתו. החותמת את גבולות הדיון בחופש בתחום המעשה בלבד, רואו מבקר עמדה זו של לוק. 47' עמ, שם 214

אנו מוכרחים לסכם כי דיונו של לוק אודות חופש : "דיון שאינו מתייחס לשאלת חופש הרצון הוא בלתי מספק

חייב שיהיה לך את ; אין זה מספיק שיש לך הכוח לעשות משהו אחר אם תרצה בכך. ט בלתי מספקהוא פשו

לא רק את הכוח לעשות את מה , חייב לכלול את הכוח לרצות, אם כן, חופש ראוי לשמו. הכוח לרצות אחרת

ר אותן בהקשר הדיון בשאלות העולות מסוגית חופש הרצון הן רבות ולא נוכל לסקו). שם, שם" (שאנו רוצים

. נציין את מאמרו של סנדל העוסק בשאלה זו בהקשר של היחס בין חופש התודעה וחופש הבחירה. מצומצם זה

, סנדל מציין כי הדיון בנושא החופש בהקשר של דת בתפיסה הליברלית עשוי לעסוק בשאלה של חופש התודעה

בשאלת הזכות לקיים את אורח החיים  ובשאלה של חופש הבחירה העוסקת, כלומר בשאלה האם ובמה להאמין

גם בימינו ולא רק דיונו של לוק בן המאה , חלק מהדיון הליברלי בשאלה זו, לטענתו של סנדל. הדתי הרצוי

 .M.J: ראו. מקבל את ההנחה כי האמונה והשלכותיה אודות אורח החיים הם נגזרת הכרחית, עשרה-השבע

Sandel, "Religious Liberty-Freedom of Conscience or Freedom of Choice" in Utah Law Review 

(1989), pp. 597-616.   
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-מסקנה זו נגזרת באופן חד, לשיטתו. לחברה דתית זו או אחרתמכיר במחויבותו להיכנס 

כעת נוכל להסביר עמדה זו ולומר כי . משמעי מהדרך בה מבין כל אחד את חובתו כלפי האל

  :ציבורי משום- לפי לוק זהו רצונו ההכרחי של כל אדם דתי לצאת אל המרחב הדתי

אפשר - אי, לעשותה כשעולה על דעתו של האדם שתיעשה מיד איזו פעולה שבכחו"

עשיתה של -כי הכרח גמור הוא לאדם להעדיף את עשיתה או אי. לו להיות חפשי

מוכרח הוא לרצות או בזה . כשאך עולה היא כך על דעתו, פעולה שבכחו לעשותה

  215".או בזה

  

, ואף להצטרף אליה בפועל, האדם הדתי מחויב לרצות בקיומה של חברה דתית ובחברות בה

אם , היציאה לציבוריות הדתית היא. אינו חופשי לרצות אחרת, מנסח זאת כפי שלוק, משום

  . הכרחי, כאמור, שהוא, תוצר של הרצון, כן

  

גורמת לנו לחדד את הדרך בה אנו מבינים את  –כוח תודעתי הכרחי   –הבנה זו של מהו הרצון 

רצון  אם נחיל את עולם המשמעות של". חברה רצונית"משמעות העובדה שהכנסיה היא 

חברה "על הדיון בציבוריות דתית נראה כי הביטוי ' מסה על שכל האדם'וחופש שמצאנו ב

, אין משמעותו שהכנסיה היא חברה בה יכול כל חבר לעשות ככול העולה על רוחו" רצונית

 –אלא הוא מלמד על היות הכנסיה חברה שהיא תוצר וגילום רצונם ההכרחי של חבריה 

. בא לידי ביטוי ומימוש, צונם ההכרחי בכל הקשור לאמונה באלהכנסיה היא הפאזה בה ר

  . הכנסיה היא ציבוריות של הכרח מעצם היותה ציבוריות רצונית

  

                                                            
  

 a man in respect of willing or the act of volition, when any action in his power ..": 343' עמ, מסה 215

is once proposed to his thoughts, as presently to be done, cannot be free. The reason whereof is 

very manifest. For, it being unavoidable that the action depending on his will should exist or not 

exist, and its existence or not existence following perfectly the determination and preference of his 

will, he cannot avoid willing the existence or non-existence of that action; it is absolutely 

necessary that he will the one or the other; i.e. prefer the one to the other.. " in: Essay, p. 245. 
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אלמנט החופש , העוסק בהכרחיותו של המעבר מהפרטי לציבורי, לעומת אלמנט הרצון

של  מבטא בהקשר, מה שהוא מגדיר כמסוגלות לנהוג בהתאם לרצוננו, בתפיסתו של לוק

, הדיון אודות הציבוריות הדתית את הנסיבות המשפיעות על פעולתה של החברה הרצונית

  .כלומר הסביבה בה נוצרת ומתקיימת הכנסיה

  

היא חברה שבה , לפי הגדרה המתבססת על ציטוט זה ועל הבחנותיו של רואו, חברה חופשית

י בו קיים הרצון בין אם יש בניגוד לדיון האפיסטמולוג, וכך. רצונם של חבריה הוא בר מימוש

רצון , בדיון על החברה הדתית קשורים שני האלמנטים, לפועל חופש לממשו ובין אם אין לו

זאת מכיוון שכדי שהכנסיה תהיה גילום חיצוני וציבורי של הרצון . בקשר הדוק יותר, וחופש

התודעה שיאפשר לאותו רצון לצאת מהזירה פנימית של , ההכרחי יש צורך מהותי בחופש

כלומר כדי שתוכל לבטא ולגלם את , כדי שכנסיה תתקיים. ולהתקיים בעולם שמחוץ לתודעה

ללא מרחבי חופש אלה הרצון . סביבתה חייבת ליצור עבורה חללי חופש, רצונם של חבריה

  . הדתי אינו יכול להתגלם ולעבור מהזירה הפנימית לזירה החיצונית

  

ידי -בתפיסת הדת של לוק על" חללי חופש"ובנה בניתן לפתח דיון זה אודות הצורך המ

ההיבט , במקרה שלנו 216".חופש שלילי וחופש חיובי"השימוש בכלים הידועים של המונחים 

כלומר , בא לידי ביטוי בהיות הכנסיה חברת רצון.." החופש ל"כלומר , החיובי של החופש

סמל את ההיבט מ.." חופש מ"אלמנט ה; האמצעי בו מממשים חבריה את רצונם הדתי

הבא לידי ביטוי בצורך של אינדיבידואלים הדתיים ושל החברות הדתיות , השלילי של החופש

                                                            
  

, לשיטתו". שני מושגים של חירות"המופיע במסה , כמובן היא לדיונו הקלאסי של ברלין בסוגיה זו, הכוונה 216

או  –אדם או קיבוץ של בני אדם  –מהו התחום אשר במסגרתו מניחים למושא "שלילי עוסק בשאלה   חופש

וחופש חיובי " ידי זולתו- בלא התערבות על, לעשות או להיות מה שיכול הוא לעשות או להיות, צריך להניח לו

ולא , מהו או מיהו מקור השליטה או ההתערבות היכולות לגזור כי מישהו יעשה או יהיה משהו"עוסק בשאלה 

החופש . 173'  עמ, ז"תשמ, תל אביב, ל חרותארבע מסות ע, "שני מושגים של חירות", ברלין' י: ראו ". ?דבר אחר

זהו תחום . השלילי מגדיר מרחב בו לא ניתן לכפות או לאסור על אדם או קבוצה לעסוק בדברים בניגוד לרצונם

בחופש של הפרט , ...החופש החיובי עוסק בחופש ל. בו לשלטון אין זכות לכוון את חייו, ..בו חופשי האדם מן

רובם ככולם הסכימו , ברלין מציין כי ההוגים הפוליטיים. מה שנראה לו כנכון וראוילהתאוות ולשאוף לקראת 

ואולם הוא , שבלעדיהם אין יכולה החברה האנושית להתקיים, כי אין מנוס מהגבלת האדם בגבולות מסוימים

  ). 176'  מע, שם". (ולאמיתו של דבר למיקוח, שאלה לוויכוח"מוסיף כי מיקומו של גבול זה אינו מוסכם וזו 
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חברה דתית  –בחללים פנויים בהם יוכלו לממש את רצונם וליצור כנסיה , שהם יוצרים

המשפיעים , .."חופש מ"נוכל לציין כמה מעגלים שונים בהם באה לידי ביטוי סוגית ה. רצונית

  : יבות התהוותה של הכנסיה ויוצרים את סביבות החופש שלהעל נס

  

  חופש הכנסיה מהמדינה

  

בפרקים הקודמים של עבודה זו נוכחנו כי עמדותיו של לוק לגבי חופש הפולחן השתנו במהלך 

אם בשלב מוקדם של . בשל  ההתפתחות בחשיבתו על הקשר בין פנים וחוץ בדת, שנות כתיבתו

הכיל את קיומו של דיסוננס או אפילו ניתוק בין עולם האמונה הפנימי כתיבתו יכול היה לוק ל

כפי שהוא , בשלב מתקדם יותר של כתיבתו, לתחומו של הפולחן החיצוני המתרחש בכנסיות

זאת . תובע לוק רצף הדוק יותר בין העולמות, בא לידי ביטוי באיגרות על הסובלנות למשל

כהמשך , הבא לידי ביטוי בכנסיה, ה החיצונימשום שבשלב זה מבין לוק את עולם העשיי

ממש כשם שכדי שלמעשה הדתי האישי יהיה פשר , וכך. וכתוצר הכרחי של העולם הפנימי

חייב האינדיבידואל הדתי חייב להיות חופשי לקבוע בעצמו מהם המעשים הדתיים שעליו 

ת כעבודת קהילה צריכה להיות חופשית לקיים את מה שהיא בעצמה תופס-הכנסיה, לבצע

  : אלוהים בציבור

הממשל אינו רשאי לאסור על כנסייה כלשהי לנהל את הפולחנות הקדושים שלה "

שהרי זו , ואם יעשה כן יהרוס את הכנסייה כולה, ואת טקסיה כמקובל בה

  217".תכליתה לעבוד את האל בדרכה ובחופשיות גמורה

  

, ואין זכות קיום לחברת הרצון ההכרחי, אין פשר לעבודה הדתית, ללא חופש אין אותנטיות

חייבת המדינה לייצר את החופש המאפשר לכנסיה למממש ולגלם , בשל כך. שהיא הכנסיה

בכל , כלומר ניטרליות שלילית, התערבות-ידי נקיטת מדיניות של אי- על, את רצונם של חבריה

אחת , כפי שציינו בפרק המבוא. כל עוד אינו סותר את החוק האזרחי, הקשור לפולחן הדתי

ניטרליות כלפי "מהשאלות אודות מנגנון הניטרליות שמפעילה המדינה הליברלית היא שאלת 

שאלת יחסיהן של הכנסיה והמדינה מפנה את תשומת ליבנו לעובדה שכשם שלוק סבור ? "מה

                                                            
  

 .בעבודה זו 66' הערת שוליים מס, 53' עמ: לתרגום הפסקה ראו. 67-68' עמ, האיגרת על הסובלנות 217
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כך , יו ולמעשיו הדתיים של האינדיבידואלשהממשל אמור להיות ניטרלי בכל הקשור לדעות

הניטרליות . הוא אמור להיות ניטרלי כלפי הגופים השונים בהם באות עמדות אלה לידי ביטוי

אלא גם על הממסדים , לא רק על היחידים, אם כן, הדתית של המדינה הליברלית פועלת

  . הדתיים השונים

  

האם אמורה המדינה להיות ניטרלית . ותפתח לשאלות רבות ונוספ, כמובן, קביעה זו פותחת

ולפעול במעין ניטרליות שלילית השואפת להימנע מכל עיסוק בנושאים , לחלוטין לנושא הדת

המסדיר את , כרגולטור, או שמא אמורה המדינה לפעול בנושא זה בניטרליות חיובית? דתיים

ופה בה כתב את בתק –לוק אינו מרחיב בסוגיות אלה ? נושא הפעילות הדתית הציבורית

ורבות מההשלכות והאתגרים שתעורר הפרדת הדת " בחיתוליו"דבריו היה רעיון הניטרליות 

גם אם לא נוכל לבחון בצורה מעמיקה את מערכת , ואולם. מהמדינה טרם היו ידועות

השיקולים שהמדינה צריכה להפעיל אם ברצונה להימנע ככול האפשר מלהתערב בנעשה 

כי הזכות שלוק מעניק למדינה לפעול למניעת קיומו של מעשה דתי נוכל לציין , בכנסיה

מתארת יפה את מערכת היחסים בין הכנסיה למדינה , במקרה של מעבר על אחד מחוקיה

הרצון הדתי יכול לבוא לידי ביטוי כל עוד המדינה אינה : בהקשרם של מושגי החופש והרצון

, במידה שהמדינה מאפשרת לה להיותהכנסיה היא חופשית רק , כלומר. מונעת את קיומו

  . משום שהמדינה היא המייצרת את חלל החופש בו היא פועלת

  

, תלות זו משמרת את ההיררכיה בין המדינה לדת בכל הקשור לניהולו של המרחב הציבורי

ומציגה את מושג הכנסיה כחברה רצונית וחופשית של לוק כעולה בקנה אחד עם ניסיונו 

היא חופשית במידה , חברת הרצון, הכנסיה. חסים בין הדת למדינהלהסדיר את מערכת הי

כך משמר מושג הכניסה הלוקייני את עדיפותה של הפוליטיקה . שהמדינה מאפשרת לה להיות

  .הליברלית כגורם המארגן של חיי היחד
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  חופש הכנסיה מכנסיות אחרות

  

הלוקיינית שופכת אור גם על הבנת משמעותם של המושגים רצון וחופש בהקשר של הכנסיה 

? כיצד אמורות חברות רצון הכרחיות אלה לנהוג זו בזו. סוגית יחסיהן של הכנסיות השונות

כולל כנסית , הדרך בה מבין לוק מהי כנסיה משפיעה על מערכת היחסים בין הכנסיות השונות

  :אם אחת כזו קיימת, המדינה

רטיים החולקים זה על זה מה שאמרתי ביחס לסובלנות ההדדית של אנשים פ"

אני רוצה להשיא גם על הכנסיות המיוחדות המתייחסות זו אל זו כמו , בענייני דת

אפילו כאשר הממשל , לכנסיה אחת אין זכות כלשהי לגבי זולתה; אנשים פרטיים

הנה ... באמונתה של כנסייה אחת ולא אחרת, כפי שיקרה לפעמים, האזרחי מחזיק

כמו בין , השוויון והידידות, כנסיות השונות ישררו השלוםכי כן מן הראוי שבין ה

  218".מבלי שתהיה לאחד זכות שיפוט לגבי זולתו, אנשים פרטיים

  

בו עיגן את חופש הפולחן של הכנסיה בחופש , "עבודת אלוהים בציבור"בדומה לטיעונו אודות 

קשור משתמש לוק במתודה של הקשה מן היחיד אל החברה בכל ה, הפולחן של היחיד

כשם שהאינדיבידואל הדתי אינו יכול לטעון את עמדותיו הדתיות בערך של אמת . לסובלנות

כך גם הכנסיה אינה יכולה לכפות את עמדותיה על , אובייקטיבית ולכפות אותן על זולתו

, זאת משום שהכרחית ככול שתהיה. כמו היחיד היא מחויבת לסובלנות הדדית. רעותה

הכנסיה שוב אינה נתפסת כביטוי או , רצון הדתי של חבריה מהיותה חברה המגלמת את

אין לכנסיה מסוימת את היכולת לטעון לעדיפות על , בשל כך. גילום של אמת אבסולוטית

                                                            
  

 What I say concerning the mutual toleration of private persons differing from": 49-50' עמ, שם 218

one another in religion, I understand also of particular churches which stand, as it were, in the 

same relation to each other as private persons among themselves: nor has any one of them any 

manner of jurisdiction over any other; no, not even when the civil magistrate (as it sometimes 

happens) comes to be of this or the other communion. ... And therefore peace, equity, and 

friendship are always mutually to be observed by particular churches, in the same manner as by 

private persons, without any pretence of superiority or jurisdiction over one another." in: A Letter 

Concerning Toleration, p. 124.  
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הכנסיות כולן הן מתמודדות שוות ואין אחת שעדיפה על " שוק הכנסיות"ב. כנסיות אחרות

  . דינהגם אם היא כנסית המ, פני האחרות מבחינת טענתה לאמת

  

  

  רצון ושאלת האינדיבידואל והכנסיה,חופש

  

לאחר שבחנו את שאלת חללי החופש הנגזרים ממושג הכנסיה הלוקייני בהקשר של חופש 

נבחן שאלות אלה זווית הראיה , הכנסיה מהמדינה והחופש שכנסיות שונות מייצרות זו לזו

  : ייחסותו של לוק לסוגיהבהקשר זה קיימות כמה נקודות מעניינות בהת. של האינדיבידואל

  

  שאלת האתיאיזם –האדם של לוק אינו חופשי מדת 

  

בלטה העובדה , בהיבטיה השונים אותם סקרנו עד כה, במהלך דיונינו בתפיסת הדת של לוק

, תפקיד חשוב, בהיבטיו השונים, פי שלוק יוצר מערכת דתית בה יש לחופש-על-שאף

אזורי הכרח אלה הוא ההכרח לקחת חלק אחד מ. מתקיימים בה כמה אזורים של הכרח

, הכרח נוסף. למרות הנטייה הפרטית המהותית שלוק מזהה בחוויה הדתית, בחברה הדתית

המצוי גם הוא בלב תפיסת הדת של לוק הוא שהאדם של לוק אינו אדם חופשי לרצות להיות 

זאת . כלשהי ומכאן שגם אינו חופשי לא להשתייך לכנסיה, או לא להאמין באלוהים, לא דתי

דבר זה בא לידי ביטוי בחוסר . משום שלוק אינו מקבל את האתיאיזם כאופציה אפשרית

  : סובלנות מוחלט שלוק מפגין כלפי תפיסה זו

. אין להתייחס בסובלנות כלשהי לאלה המכחישים את קיומה של האלוהות".. 

ות ולא לא האמנ, שהרי על מי שמכחיש את קיום האל אינן מקובלות לא ההבטחות

ואין כל קדושה נודעת , הבריתות שהם הקשרים היוצרים את החברה האנושית

ואפילו זו הרחקה הנעשית , הרי הרחקת האל מכל הקשרים הללו; להן בעיניו

  219".מבטלת אותם כליל, במחשבה בלבד

                                                            
  

 those are not at all to be tolerated who deny the being of a …": 83-84' עמ, האיגרת על הסובלנות 219

God. Promises, covenants, and oaths, which are the bonds of human society, can have no hold 



205 

. מהכתוב עולה במפורש כי בתפיסת עולמו של לוק אין לקבל את חוסר האמונה באל כאופציה

, זאת ועוד. מכך אנו לומדים כי לאדם הלוקייני אין חופש מדת או חופש מהכנסיהכתוצאה 

. אלא אף במישור המחשבתי, לוק מקפיד לציין כי מגבלה זו חלה לא רק במישור הפולחני

אלא טוען כי גם קיומה , לוק אינו מסתפק רק בשלילת גילויים ציבוריים של התופעה, כלומר

שום , אם כן, בעולמו של לוק אין. ן ולכן יש לאסור גם עליובעולם הפרטי של המחשבה מסוכ

טיעון זו . בו ניתן לתת חופש לרצון לא להאמין בקיומו של האל, לא ציבורי ולא פרטי, מרחב

והן ' מסה על שכל האדם'הן ב, שהרי ראינו, יוצר קושי משמעותי בתוך שיטתו של לוק

  :דעה לפעול באופן ההכרחי בו היא פועלתכי לא ניתן למנוע מהתו', איגרת על הסובלנות'ב

- אין זה ענייני של כוח, שהרי אם אנו מאמינים שדבר זה או דבר אחר הוא אמיתי"

  220".הרצון שלנו

  

בקריאה . ניתן להעלות כמה כיווני מחשבה לפתרונות אפשריים? כיצד ניתן ליישב סתירה זו

קשובה לציטוט אודות האתיאיזם מהעמוד הקודם מעניין לשים לב לעובדה כי לוק אינו כותב 

מכאן נוכל ללמוד כי יתכן . כי קיומה של חשיבה אתיאיסטית אינו אפשרי אלא כי אינו מותר

טענה זו . את האפשרות התיאורטית של אתיאיזם אלא רק את זכות קיומושלוק אינו שולל 

מתחזקת לאור העובדה שההסבר אותו מספק לוק לשלילת האתיאיזם אינו שיקול תיאולוגי 

 
                                                                                                                                                               
upon an atheist. The taking away of God, though but even in thought, dissolves all.." in: A Letter 

Concerning Toleration, p. 145.  

 unless they had no religion at …": שם הוא אומר' איגרת השלישית על הסובלנות'לוק דבק בעמדה זו גם ב

all, and then they come not within our author's toleration; which is toleration only of men of 

different religions, or of different opinions in religion.."  ראו :J. Locke, Works, vol. 5, Four Letters 

concerning Toleration, London, 1823; reprinted, Aalen: Scientia Verlag, 1963, p. 186.     

רבות נכתב אודות תאוריות : "הכותב כי  חקר בנושא זה ראו את שולמןעוד על יחסו של לוק לאתאיזם ועל המ

אבל , הן בהקשר של בעיות בנות זמננו והן בהקשר ההיסטורי של המאה השבע עשרה, הסובלנות של בייל ולוק

  . 328' עמ, Schulman: Twilight: ראו". שלילת הסובלנות לאתאיזם הוא נושא שלא נחקר מספיק

 And to believe this or that to be true does not depend upon our": 75' עמ, לנותהאיגרת על הסוב 220

will." in: A Letter Concerning Toleration, p. 140.  
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פרקטי המתאר את פוטנציאל ההרס -אלא הוא טיעון הנשען על שיקול פוליטי, פיזי-או מטה

י תפיסה זו רק עובדת קיומו של האל יכולה לפ. החברתי הטמון בהעדרה של אמונה באלוהים

 –להוות את הבסיס לקיומן של ההתקשרויות השונות היוצרות את החברה אנושית 

  .בשל כך יש לאסור את קיומה של עמדה השוללת את קיומו. 'החוזים וכו, ההבטחות

  

את זכות הקיום של העמדה האתיאיסטית ולא את " רק"האם העובדה שלוק שולל , ואולם

ניתן למנות כמה מישורים בהם תביעה זו ? פשרות קיומה הופך את עמדתו לקוהרנטית יותרא

על ? על מי מוטלת החובה לאכוף את תקנת האתיאיזם, ראשית: מעוררת קשיים משמעותיים

הרי לוק הוכיח באותו ובמופתים כי למדינה אין יכולת להשפיע על המתרחש ? המדינה

והלוא המדינה היא המהות היחידה בעולמו ? ופים אחריםהאם הכוונה לג. בתודעה הפרטית

איך אינו , אתיאיזם-כי יש לאכוף אנטי, אם כן, לוק טוען. של לוק שיש לה יכולת אכיפה

  . מסביר כיצד תתבצע אכיפה זו

  

בעיקר , עמדתו של לוק בנושא האתיאיסטי עומדת בסתירה לתפיסתו האפיסטמולוגית, שנית

] כיצד. בה מודגשת עצמאותה של התודעה הפרטית', ל שכל האדםמסה ע'כפי שהיא מוצגת ב

הסבר אפשרי ראשון : ננסה להציע כמה הסברים אפשריים? ניתן להסביר תביעה זו, אם כן

כפי שראינו במקומות , לשלילת האתיאיזם של לוק נובע מתפיסתו האפיסטמולוגית הטוענת

ה זו נגזרים חובות מסוימים הם כי קיומו של האל והעובדה שמידיע, אחרים בעבודה זו

כלומר לוק סבור שידיעת . התכנים היחידים שלוק מוכן להתחייב לאמיתותם האובייקטיבית

  .האל נכפית על התודעה אנושית

  

כחוט , מוטיב החוזר. הסבר אפשרי נוסף לשלילת האתיאיזם עוסק בפרגמטיות הלוקיינית

כמו שאלת , מה לסיטואציות אחרות בהן דנובדו. בהיבטים שונים של דיוניו אודות הדת, השני

ניתן לומר כי גם כאן מעמיד לוק את טובת החברה , המעשה הדתי והריבון או היחס להמון

מעדיף לוק את , לפי מערכת שיקולים זו. מעל לאותנטיות הדתית במקרה של סתירה עקרונית

  . ת והעצמאיותהאותנטיו, חוסנה של החברה על פני הדבקות בעקרון האינדיבידואליות
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, אפשרות נוספת להבנת סוגית זו תנבע דווקא מההקשר הכללי של הגותו של לוק ומאורח חייו

שחי בתקופה שבה חילוניות ואתיאיזם טרם הפכו , ותתבסס על העובדה שלוק היה אדם דתי

לא היה מסוגל לקבל את , כבן וכתוצר של תקופתו, שלוק, אם כן, יתכן. לתופעות מקובלות

אפשרות נוספת עשויה לטעון כי על רקע תקופתו לא יכול . איזם כאפשרות לגיטימיתהאתי

היה לוק להרשות לעצמו שקריאתו לסובלנות תפורש גם כקריאה לאתיאיזם ולכן חייב היה 

  . להציג חזית חריפה נגד קו מחשבה זה

  

סוגיה נימנע מלהכריע ב, בדומה למקומות קשים אחרים בהם נתקלנו בסוגיה בלתי פתירה

אך נציין כי עצם העובדה שלוק בוחר לשלול את הלגיטימיות של ההשקפה , קשה זו

משרטטת באופן ברור ונוקשה את קווי הדיון , גם במחיר של סתירה מהותית, האתיאיסטית

כפי שהוא מצטייר , ניתן לומר כי בעולמו ההגותי של לוק. בשאלת החופש בתחום הדתי

האדם של לוק . דת אך אין לו חופש מדת ומציבוריות דתיתלאדם יש רק חופש ל, בהקשר זה

חייב להאמין באל וחייב לרצות לעבוד אותו בציבור ולכן הוא מוכרח לחבור לחברה דתית 

  . כלשהי

  

  

  האדם הדתי חופשי מכנסיה מסוימת

  

לא , פי שהאדם הלוקייני מחויב להאמין באל ולקחת חלק בחיים הדתיים הציבוריים-על-אף

זאת משום שבמערכת יחסיו של האדם . הווייתו הדתית הציבורית היא הוויה של כפייהכל 

העדר שליטה מוחלטת של : היחיד עם הכנסיה הוא חווה היבטים שונים של חופש שלילי

אלמנטים אלה באים לידי ביטוי . ויכולתו להיכנס ולצאת מהכנסיה בחופשיות, הכנסיה בחייו

  :וף ונפש במערכת היחסים שבין הכנסיה והיחיד החבר בהבהכלתה של הפרדה חמורה בין ג

גם אי אפשר לעשות דבר הקשור להחזקה בנכסים , בחברה זו אין לעשות דבר"

שהרי הכוח , כאן אין להתיר שימוש בכוח למטרה כלשהי; אזרחיים או ארציים
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ולמשפטו נתונה הבעלות על נכסים חיצוניים , הוא כולו נחלת הממשל האזרחי

  221".ש בהםוהשימו

  

ולכן חבריה חווים , לכנסיה אין זכות להשפיע על נכסיהם הגופניים והחומריים של חבריה

יתכן אמנם כי חבר כנסיה מסוים . חופש שלילי בכל הנוגע להיבטים אלה של חייהם הדתיים

אך , יכול להחליט על דעת עצמו לאפשר לכנסיה שלו לפעול פעולות שישפיעו על גופו או ממונו

בכך מגביל לוק את שליטתה של . ינבע מרצונו שלו ולא בשל ציווי או כוח של הכנסיההדבר 

  . הכנסיה על חייהם של החברים בה

  

מחויבת , מהיותה חברת פולחן, ראינו כי יתכן שהכנסיה של לוק, חומרי זה-בנוסף לחופש פיזי

הזכות או היכולת לפי תפיסה זו לכנסיה אין את . גם בחופש שלילי בכל הקשור לנושא האמוני

. לחדור בכוח את גבולות התודעה של חבריה ועליה להשאיר מרחב זה חופשי מכל כפיה

המכלילה בדיון על החופש השלילי שהכנסיה יוצרת לחבר בה גם את תחומן של , אפשרות זו

דתי " אזור"תבליט את ההיבט הפונקציונאלי של הגדרת הכנסיה ומחויבותה ליצור , האמונות

  .ל ככול שאפשר עבור חבריהפרטי גדו

  

מוטיב חופש משמעותי נוסף במערכת יחסיה של הכנסיה הלוקיינית עם היחיד עוסק בחופש 

 222".ראוי שתהיה לו אותה החירות לעזוב אותה שהיתה לו להצטרף אליה: "של יחיד זה ש

מציג בפנינו את , המצטרף למימדי החופש השליליים שמנינו כעת, מימד חופש זה

אך חווה בה חופש , לספרה הדתית הציבורית, בעל כורחו, ידואל הדתי כאדם הנכנסהאינדיב

שאינה יכולה לכפות עליו להצטרף אליה או , כמעט מוחלט בכל הנוגע לשייכותו לכנסיה

                                                            
  

 Nothing ought nor can be transacted in this society relating to the": 47' עמ, האיגרת על הסובלנות 221

possession of civil and worldly goods. No force is here to be made use of upon any occasion 

whatsoever. For force belongs wholly to the civil magistrate, and the possession of all outward 

goods is subject to his jurisdiction." in: A Letter Concerning Toleration, p. 122.  

 .בעבודה זו 177' הערת שוליים מס, 171' עמ: לתרגום הפסקה ראו. 44-45' עמ, ל הסובלנותהאיגרת ע 209
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אינה יכולה לפגוע בגופו וברכושו ויתכן גם שאינה יכולה לתבוע ממנו לאחוז , להישאר בה

  .במערכת אמונית מסוימת

  

ניתן , של הדומיננטיות של חווית החופש בכל הקשור ליחסיהם של היחיד והכנסיה לאורה

האינדיבידואל הדתי של , לנסות ולהשתמש בלשונו של סרטר ולומר כי בכל הקשור לכנסיה

זאת משום שמחויבותו המהותית להשגת חוויה דתית אותנטית  223.לוק נידון להיות חופשי

מאלצת אותו לבחון ולבחור בקפידה את , ציבורי- ויכולת התנועה המובנת במרחב הדתי

שתשרת טוב , ולנוע במקרה הצורך להתגלמות שונה של ציבוריות דתית, הכנסיה בה הוא חבר

נוכל לומר כי , אם נרחיב את השימוש בדבריו של סרטר כמטפורה. יותר את צרכיו הדתיים

דתית ובמרחב זה הוא לעולמה של הציבוריות ה, בעל כורחו, האדם הדתי של לוק מושלך

בשעה שיש , חברות בכנסיה לא הולמת, במקרה זה. אחראי לכל מעשיו ועל פיהם יישפט

החרות הדתית . ביכולתו לעבור לכנסיה אחרת עשויה להיתפס כפעולה דתית לא ראויה

במחויבות , אם כן, כרוכה, הגדולה המצויה במערכת היחסים בין אינדיבידואל הדתי לכנסיה

  . גדולה

  

  

  סיכום – רצון ושאלת האינדיבידואל והכנסיה, חופש

  

שני ההיבטים שבחנו בסוגית החופש במערכת היחסים בין האדם הפרטי לכנסיה מציגים 

היחיד אינו חופשי : בפנינו את יחסו של לוק לשאלת יחסיו של האינדיבידואל עם הכנסיה כך

וד שהאדם הלוקייני חייב זאת משום שבע. אך הוא חופשי מהכנסיה, מהדת ומהחברה הדתית

בבואו לחבור לכנסיה , להאמין באל וכתוצאה מכך הוא חייב לקחת חלק בחברה הדתית

שאינה מכילה או מקיפה את כלל הווייתו , מסוימת הוא מוצא מהות ציבורית לא אבסולוטית

  .והמחויבת ליצור עבורו חללי חופש נרחבים, הדתית

                                                            
  

, כיוון שהוא לא ברא את עצמו, נידון. זאת כוונתי כאשר אני אומר שהאדם נידון להיות חופשי: "סרטר כותב 223

, פ סארטר"ז: ראו. "מאחר שברגע שהוא הושלך לתוך העולם הוא אחראי לכל מעשיו, פי כן הוא חופשי-על-ואף

  . 21' עמ, ח"תשמ, ירושלים, הוצאת כרמל, האקסיסטנציאליזם הוא הומניזם
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  סיכום  -חברה חופשית ורצונית 

  

, ו של לוק את הכנסיה כחופשית וכרצונית משכה את תשומת ליבנו לצמד מושגים זההגדרת

לדרכים השונות בהם ניתן להבין את השימוש בהם ולמשמעויות השונות שיש לתובנות אלה 

עולה ' רצון'וב' חופש'פרשנות אחת לשימוש ב. לגבי הדרך בה מבין לוק מהי ציבוריות דתית

. גם לעברית להתייחס לשני המושגים כנרדפים זה לזהבקנה אחד עם בחירתו של המתר

במשמעות זו מובנת הגדרת הכנסיה של לוק כחברה רצונית וחופשית בעיקר לאור רצונו של 

. לפוליטיקה של המדינה, כפי שהיא מתגלמת בכנסיה, לוק להבדיל בין הפוליטיקה הדתית

שהיא חברה , לכנסיה, יהשבידיה כוח הכפי, היגדיו הברורים על ההבדלים שבין המדינה

מעידים על התייחסותו לאלמנט החופש והרצון כמגדירים את האופן בו אמורה , נטולת כוח

  .ואת האופן בו אמור חבר הכנסיה לחוות את השייכות אליה, להתנהל הפוליטיקה הדתית

  

כמונחים המסמלים את היפוכה של הפוליטיקה ' רצון'ול' חופש'המתייחסת ל, במשמעות זאת

להתייחס ' האיגרת על הסובלנות'ניתן להבין את בחירתו של מתרגם הטקסט של , מדיניתה

במקביל לרובד הראשוני המתייחס , כפי שראינו, עם זאת. לשני המונחים כשווים בערכם

ניתן להבחין , להגדרת הכנסיה של לוק כאמצעי המחשה להבדלה ולהפרדה בין הדת למדינה

  .מקבלים משמעות נוספת' רצון'והמושג ' חופש'בין המושג  בו ההבדלים, ברובד דיון נוסף

  

, המתבסס על התובנות העולות מדיונו האפיסטמולוגי של לוק אודות הרצון והחופש, רובד זה

פרשנות זו ". חברה חופשית" –ו " חברה רצונית: "מאפשר לנו להציע פרשנות נוספת למושגים

שהיא , הרצוני לעולם התודעה הדתיתמבחינה בין שני המושגים ומייחסת את ההיבט 

את היבט החופש . הכרחית וחייבת לבוא לידי ביטוי בחברות בחברה דתית זו או אחרת

  . מייחסת פרשנות זו לנסיבות החיצוניות בהן מתרחש ביטוי ציבורי זה של הרצון הדתי

  

יוצרת , בהקשר של הגדרת הכנסיה של לוק, מערכת היחסים בין שני המושגים, במשמעות זו

שהמדינה והכנסיה מחויבות לייצר כדי שהאדם הדתי " תחללי הימנעו"מערכת מעניינת של 

כך . כלומר את מה שנובע באופן הכרחי מאמונתו ותפיסת עולמו, הפרטי יוכל לממש את רצונו

במהלך שנוי , ושולל ממנו" סד האמונה"אף שלוק כולא את האדם הפרטי ב-קורה שעל
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דתית , הוא בונה סביבו מערכת ציבויות, רצות לא להיות דתיאת היכולת ל, במחלוקת

המדינה אמורה לאפשר לאזרחיה : המנסה למקסם את החופש שלו בהקשר הדתי, ואזרחית

את הגמול , לדעתם, את התנאים המקסימליים לחיפושיהם אחר אורח החיים שיבטיח להם

חללי "חויבות ליצור הכנסיות השונות המרכיבות את המרחב הדתי הציבורי מ; האלוהי

והכנסיה הספציפית אינה ; אחת עבור השניה ולהימנע מלכפות את רצונן זו על זו" חופש

, אדם הלוקייני. יכולה לכפות על האינדיבידואל להיות חבר בה או לפגוע בגופו וברכושו

ממידה רבה מאד של , אם כן, נהנה, שאמנם אין לו חופש מדת ומהאלמנטים הציבוריים שלה

  . עד כי ניתן לומר עליו שהוא נידון להיות חופשי, ש בתוך המרחב הדתי הציבוריחופ

  

החושפים בפנינו , שני מושגי מפתח בהבנת תפיסת הדת של לוק, אם כן, החופש והרצון הם

את המורכבות הגדולה הכרוכה ביצירת מודל של ציבוריות דתית המשקף הן את עולמו של 

 –הן את הכרח והן את החופש ; יעת ההפרדה בין דת ומדינהוהן את תב, האינדיבידואל הדתי

  . שני מוטיבים מרכזיים בחוויית הדת הלוקיינית
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  סיכום -הכנסיה 

  

, "כנסיה"דיוננו בשאלת הציבוריות הדתית במשנתו של לוק הוביל אותנו לבחון את המושג 

מתגלמת התביעה פוליטית בה -המופיע בכתביו פעמים רבות במשמעות של הישות החברתית

נוכחנו לדעת כי מושג זה . ההכרחית לצאת מהמרחב הדתי הפרטי אל המרחב הדתי הציבורי

בעיקר בכל הקשור , מייצג את הפאזה בה מתקיימים היבטיה הציבוריים של החוויה הדתית

ראינו כי לוק , עם זאת. לעבודת האל הדורשת את נוכחותם ומעורבותם של אנשים נוספים

, "עבודת אלוהים בציבור"אילו פעולות או תכנים עשויים להיחשב לשיטתו כ נמנע מלציין

כלומר " כנסיה"שתיקה זו מכוונת אותנו לראות ב. כלומר כפעולות כנסייתיות לגיטימיות

  .את מקור הפשר והתוקף היחיד לפולחן המתבצע בה, בקהילה הדתית הספציפית

  

יתה של הכנסיה בתודעתם המכוננת של בנוסף לאופן בו ממקם לוק את מרכז הכובד בהווי

את מרכזיותם של '  איגרת על הסובלנות'מציף הניתוח של הגדרת הכנסיה מה, חבריה

הן , להבנת הדרך בה מבין לוק את נושא השייכות לחברה דתית' רצון'ו' חופש'המושגים 

 בכדי לבחון סוגיה זו השתמשנו במתודה. מבחינת האינדיבידואל והן מבחינת המדינה

, ניתוח עמדתו האפיסטמולוגית של לוק בשאלות אלה –שסייעה בעדנו גם בפרקים קודמים 

מסה 'סקירת עמדותיו של לוק בכל הקשור לחופש ולרצון ב. והקשה מהממצאים לתחום הדתי

, לימדה אותנו כי לוק רואה בצמד מושגים זה מושגים שונים בתכלית' על שכל האדם

ובסיטואציה החיצונית בה מתרחש רצון זה ) רצון(ה מחד העוסקים בתודעת האדם והכרחיות

לאורן של הבחנות אלה הבנו את הגדרתו של לוק את הכנסיה כחברת חופשית ). חופש(מאידך 

כדרך לתאר את הכנסיה כחברה בה מתגלם רצונם ההכרחי של חבריה באמצעותם , ורצונית

  .חבריה ושהיא מייצרת עבור, של חללי חופש שהמדינה מייצרת עבורה

  

, להם הקדשנו תשומת לב רבה בפרק זה', רצון'ו' חופש'בנוסף למובנים אלה של המושגים 

בהקשרה של הכנסיה מעלה על הדעת היבט מעניין נוסף ' וולונטרי'או ' רצוני'השימוש במונח 

בהקשר של ' רצון'היבט זה נובע מהבנת המושג . דתית של לוק-של ההתארגנות החברתית

כלומר חברה שאינה יכולה להפעיל , הצגתה של הכנסיה כחברה וולונטרית. העדר אכיפה

מפנה את תשומת ליבנו , אמצעי אכיפה וחברה שהשייכות אליה תלויה ברצונם של חבריה
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אמנם מושג זה אינו נוכח ". חברה אזרחית"לדמיון הקיים בין מושג הכנסיה הלוקייני למושג 

בדומה לשימוש , אך דומה כי השימוש בו, עשרה-בעבאופן טבעי בדיוניו של לוק בן המאה הש

שתפקידם היה לחלץ מדיונו של לוק תובנות שאינן " מלאכותיים"שעשינו עד כה במושגים 

עשוי לסייע לנו לבחון כמה היבטים מעניינים בדרך בה מבין , מופיעות ברובד הראשוני שלהם

  .לוק מהם תפקידיה של הכנסיה

  

  מושג הכנסיה וחברה אזרחית

  

" אזורי המחיה הפוליטיים"צמצום , דחיקת הדת אל מחוץ לעולמה של הריבונות המדינית

שלה לתחומיו של העולם הקהילתי ושלילת יכולתה להשתמש בכלי אכיפה מעלה על הדעת 

כמובן . כמודל רלוונטי לדיוננו על מושג הכנסיה של לוק" החברה האזרחית"את המודל של 

החברה "עלינו להקפיד ולהבחין בין מה שלעיתים כונה שבבואנו לנהל דיון מסוג זה 

שהוא מושג , "החברה האזרחית"ובין המושג , בשיטתו של לוק אך כוונתו למדינה" האזרחית

   224.עשרה-שהתגבש לכדי מונח נפרד וייחודי במאה השמונה

  

 רעיון שהתגבש כמאה שנים, כאמור, שהוא, "חברה אזרחית"הרעיון של , אם כן, כיצד עשוי

בכדי לענות על שאלה זאת נבחן כמה ? להיות רלוונטי לדיון הלוקייני, לאחר שנות חייו של לוק

  -קונווי מתאר שלוש דרכים בהם מתחברים בני אדם אלה לאלה : מההגדרות למושג זה

ומבחין בין צורות התחברות שונות אלה על סמך  -החברה האזרחית והמדינה , המשפחה

  :לטענתו החברה האזרחית היא. המתקבלים מהן" תוצרים"ה

סך כל ההתחברויות הפרטיות הרצוניות המתפתחות בין אינדיבידואלים מעבר "

ידי -כל אלה נוצרים באופן ספונטאני ומנוהלים על. לרובד של משפחותיהם

  225".הסכמים וולונטריים

                                                            
  

ועל הקשר בינו ובין התאוריות הפוליטיות של לוק " חברה אזרחית"על הקושי להגדיר את משמעות המושג  224

  .Dunn: Contemporary: ראו

225 Conway: Classical Liberalism ,14' עמ.  
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ה אך גם אינ, תיאורו של קונווי את החברה האזרחית כהתארגנות שהיא אינה המשפחה מחד

והדגש שהוא מעניק להיבט הוולונטרי של התארגנות זו מעלים על הדעת , המדינה מאידך

כמו המודל של . כמה קווי דמיון בין מודל זה ובין תיאורית הכנסיה הוולונטרית של לוק

כשהיא מציעה התארגנות , גם הכנסיה הלוקיינית מצויה בתווך שבין הפרטי לפוליטי, קונווי

אלמנטים אלה של דמיון וקירבה מופיעים בהגדרות נוספות . לת ריבונותחברתית רצונית ונטו

  .של החברה האזרחית

  

, מתאר סליגמן את החברה האזרחית כרעיון תיאורטי Civil Society as Idea and Idealבמאמר 

תחילתו של מושג זה במאה , לטענתו. שבא לפתור את המתח הקיים בין הפרטי לציבורי

קריסת המודל המעגן את קיומה של חברה באל או במלך הוביל  כאשר, עשרה-השמונה

ליצירת מודלים חדשים אודות החברה האנושית ואודות הדרך בה נוטלים האינדיבידואלים 

האינדיבידואל  –סליגמן מציין את הקשר ההדוק שבין שני הגורמים הללו  226.חלק בחברה זו

  :כליבת רעיון החברה האזרחית וטוען כי –והחברה 

היא .. אם חברה אזרחית מבוססת על תפיסה מסוימת של ציבוריות משותפת "

 –זהו קיומו של אזרח חופשי ושווה , אחרי הכל. מבוססת גם על קיומו של הפרטי

שמאפשר את קיומה של  –הנובע מהאינדיבידואל האוטונומי ומהסובייקט הפרטי 

הוא מרחב  המרחב הציבורי של האינטראקציות. החברה האזרחית מלכתחילה

ציבורי רק כאשר הוא מובחן מאותם שחקנים חברתיים שנכנסים אליו 

שני המרחבים . במקום בו אין מרחב פרטי אין מרחב ציבורי. כאינדיבידואלים

  227".צריכים להתקיים בכדי שלכל אחד מהם תהיה משמעות

  

יד הצגת מושג החברה האזרחית כמושג המכיל בתוכו מערכת יחסים דיאלקטית בין היח

כפאזה בה , עולה בקנה אחד עם הדרך בה הבנו את מושג הכנסיה הלוקייני, והרבים

                                                            
  

226 A.B. Seligman, "Civil Society as Idea and Ideal", in Chambers Simone and Kymlicka Will 

(eds.), Alternative Conceptions of Civil Society, Princeton University Press, Princeton, 2002, pp. 

  ).Seligman: Civil Societyלהלן (   .13-33

  .14' עמ, שם 227
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ובין , מתרחשים מישורי המגע המורכבים בין הפרטיות הדתיות לכורח בציבוריות

שאו מוצאים הן בהגדרתו של , האם דמיון זה. האינדיבידואליות הסובייקטיבית לפוליטי

על קשר ממשי בין מושג הכנסיה של לוק לרעיון  מרמז, קונווי והן בהגדרתו של סליגמן

אף ששימש כדמות מפתח בהתפתחות -על, לטענת סליגמן? התיאורטי של חברה אזרחית

לא מופיע בהגותו של לוק מודל ברור של התארגנות פוליטית , המודל של חברה אזרחית

הדתית ואת  אם נבחן את הדרך בה מבין לוק את סוגית הציבוריות, ואולם. שאינה המדינה

. הכנסיה נוכל לטעון כי ניתן לראות בדבריו של לוק מעין מודל ראשוני של חברה אזרחית

טיפוס ליצירתו של -מעין אב, אם כן, לאורה של טענה זו נוכל לטעון כי הכנסיה של לוק היא

בו יכול היחיד לפעול להגשמת ערכים ורצונות במשותף עם , תחום ציבורי שהוא אינו מדיני

  . ם נוספים החולקים עימו מערכת זהה של דעות ואמונותאנשי

  

הצגתו של תחום ציבורי ייחודי זה כמרחב בו יכולים האינדיבידואלים להוציא אל הפועל 

ושאינם מתמצים , עמדות וצרכים שאינם יכולים לקבל את ביטוים במסגרת המדינית

הבוחן , נחה של עבודה זועולה בקנה אחד עם קו הפרשנות המ, בגבולותיו של עולמם הפרטי

את תפיסת הדת של לוק לאורו של הניסיון להסדיר את שאלת השלכותיה של תביעת 

  -   Classical Liberalism and Civil Society -במאמר , ואכן. הניטרליזציה של המדינה על הדת

מתארת לומסקי את רעיון החברה האזרחית כרעיון משלים לרעיון הניטרליות של המדינה 

הניטרליות של המדינה הליברלית מובילה ליצירתו של מרחב ציבורי , לטענתה 228.הליברלית

המציע לאינדיבידואל אזרחות פונקציונאלית נטולת תכנים , פונקציונאלי אך מעוקר

עומדת אפשרות החברות בחברות , אומרת לומסקי, אל מול מרחב ציבורי זה. פוזיטיביים

ת לאינדיבידואל מערכת של תכנים וערכים פוזיטיביים המעניקו, אזרחיות מסוגים שונים

  . לניהולם של חיים משמעותיים

  

                                                            
  

228 L.E. Lomasky, "Classical Liberalism and Civil Society ", in S. Chambers and W. Kymlicka 

(eds.), Alternative Conceptions of Civil Society, Princeton University Press, Princeton, 2002, pp. 

50-67.     
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המחלקת את הספירה הציבורית לעולם , פוליטית של לוק-דומה כי התיאוריה הדתית

המציע לאינדיבידואל עולם תוכן פוזיטיבי ומסייע לו , דתי-ניטרלי ולעולם הציבורי-המדיני

המבחינה בין המדינה , חופפת לחלוקה של לומסקי, האישיתלהשיג את מה שנחוץ לגאולתו 

אישיות -הריבונית והניטרלית לבין המרחב בו מתקיימות אינטראקציות בין, הפונקציונאלית

  .וולונטריות בעלות מטען ערכי

  

המבליטות היבטים שונים של רעיון ' חברה אזרחית'לאורן של ההגדרות השונות למושג 

פי שהרעיון התיאורטי של החברה האזרחית גובש שנים -על-כי אף נוכל לומר, תיאורטי זה

המציג את , במיוחד במושג הכנסיה שלו, הרי שניתן למצוא בשיטתו, רבות לאחר חייו של לוק

המסייעת למנוע את יצירתה של , הכנסיה כפאזת ביניים ציבורית בין האינדיבידואל למדינה

מוקטן ומוקדם , מעין דגם ראשוני, ורי והניטרלידיכוטומיה מוחלטת בין הפרטי והערכי לציב

הממלא כיום תפקיד חשוב בהסדרת מערכת היחסים שבין , של מושג החברה האזרחית

  .האינדיבידואל לחברה ולמדינה

  

וולונטרית ונטולת כוח הוא , לאור זאת נוכל לטעון כי מושג הכנסיה של לוק כחברה חופשית

לא רק את הדרך בה אמורה להתארגן הציבוריות מושג כמעט מהפכני המציג באור חדש 

אלא גם את הדרך בה אמור האינדיבידואל להיות שייך למישור הציבורי ולחברת , הדתית

 .הרבים
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  סיכום - החברה הדתית והכנסיה : ציבוריות דתית

  

הדיון בציבוריות בהקשר של משנתו הדתית של לוק הוא הדיון בטיבה של מערכת היחסים 

החולק עימו את היבטיה החיצוניים של החוויה ', אחר'האינדיבידואל הדתי ל הנרקמת בין

אלא מתרחשים גם בתחומיה , כפי שראינו יחסים אלה אינם מתמצים בקיום מקביל. הדתית

חברה "שלוק דן בה תחת הכותרת של צמד המושגים , של התארגנות חברתית משותפת

חשפו , באופן מלאכותי מעט במהלך פרק זהביניהם הפרדנו , מושגים אלה". כנסיה"ו" דתית

הדיון על  -דתית  -בפנינו את פניו הכפולים של הדיון הלוקייני על ההתארגנות החברתית

החברה הדתית עסק בסיבות לקיומו של מרחב ציבורי בליבה של תפיסת דת שהיא פרטית 

ושג הכנסיה הדיון במ. והתמקד בעיקר בחסכים שבעולמו של האינדיבידואל הדתי, ממהותה

ויותר בדרך בה אמורה הציבוריות הדתית , התמקד פחות באינדיבידואל ובצרכיו הדתיים

אם , החברה הדתית והכנסיה הן. לאורן של הנחות היסוד אודות החופש והעדר הכוח, לתפקד

המציגים את השלכות התביעה לקיומה של ציבוריות , מעין שני צדדים של אותה המטבע, כן

  .הדת הפרטית של לוקדתית בתפיסת 

  

דרך נוספת להבין את מורכבותה של סוגית הציבוריות הדתית בשיטתו של לוק פועלת 

צירים אלה . באמצעות זיהוים של כמה צירי מתח עיקריים המתווים את תחומו של דיון זה

ומציגים את , ממשיגים את הקשיים המהותיים הטמונים ברעיון הציבוריות הדתית של לוק

ת שלו כתפיסה דיאלקטית המתארת את החוויה הדתית כחוויה של הימצאות תפיסת הד

  :בתנועה מתמדת בין קטבים מנוגדים

  

  אינדיבידואל וחברה

אחד המקומות הקשים בהבנת תפיסת הציבוריות דתית של לוק הוא שאלת הכלת מושג 

החדרת , נוכפי שראי. שראינו שהוא פרטי ואינטימי ממהותו, על עולם המושגים הדתי' אחר'ה

אלא גם את המושג , מבליטה את לא רק את אלמנט הרבים, נקודת מבט זו לדיון הדתי

ניסיונו של לוק להסדיר סוגיה זו מוביל אותו . על שלל השלכותיו הפוליטיות" ציבור"

שימוש בכוח או , שאינם מתבססים על ויתור, ליצירתם של מודלים ייחודים של שייכות

, בכך הוא יוצר מודל חדשני של התארגנות פוליטית. יות והסכמהאלא על וולונטר, כפייה
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ציבורית -המשמר הן את עצמאותו וריבונותו של היחיד והן את קיומה של מסגרת חברתית

  . מודל זה דומה מאד למודל שאנו מכנים היום חברה אזרחית. משותפת

  

  הכרח וחופש

והבנת , ה הדתית הפרטית מחדהצגת החברה הדתית כנטועה באופן הכרחי בליבה של החווי

, בכל הקשור לגופם, כהתארגנות חברתית המנועה מלהפעיל כוח על חבריה" כנסיה"המושג 

משמעית את -מנכיחה בצורה חד, מאידך, שייכותם אליה ואולי אף אמונתם, רכושם

, ואכן. דיאלקטיקת החופש וההכרח המצויה בבסיסה של הציבוריות הדתית של לוק

דית זו תובעת מן האינדיבידואל לשמר תודעה חזקה של חופש בכל הקשור ציבוריות ייחו

בחוויה של  , זמנית-חורין וככפוף למרּות בו-ולשהות בה כבן, לחברותו הכפויה בחברה הדתית

  . שאייזנך מתאר אותה כחוויה אופיינית לשיטה הליברלית, כפילות תודעתית

  

, קבילה בסיטואציות של חופש ושל הכרחבהימצאות מ, אם כן, השהיה בחברה הדתית כרוכה

והן במצבים , הבאה לידי ביטוי הן במאפייניה הפוליטיים של התארגנות חברתית זו

  . התודעתיים של החברים בה

  

  אותנטיות ופונקציונאליות

אחד משדות המתח המעניינים בהבנת רעיון החברה הדתית של לוק מצוי בשאלת תפקידה של 

-מציג לוק את המרחב הציבורי, כפי שראינו. וויה הדתית הלוקייניתהתארגנות חברתית זו בח

מאפיין . דתי כמרחב אליו באים האינדיבידואלים כדי לספק את צרכיהם הדתיים האישיים

זה מציג את החברה הדתית כמעין רשות רבים פונקציונאלית בה מתקיים מפגש בין 

ה למהות דתית הממלאת תפקיד והופך אות, האינטרסים הדתיים הסובייקטיביים השונים

במתח , כמובן, מצויה, הרואה בכנסיה קהילת הסכמה, גישה זו. משני בלבד בחוויה הדתית

  . עם תפיסת הדת של לוק הרואה באותנטיות האינדיבידואלית את הערך הדתי המרכזי

  

בין אמת לפונקציונאליות ובין היחיד , כי בתווך שבין הכרח לחופש, אם כן, אנו רואים

נפרסת שיטה ייחודית של ציבוריות השואפת ליצור מעין סינתזה , האוטונומי לרשות הרבים
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אף יכולתו -על, מודל פוליטי ייחודי זה, ואולם. בין הדגשים השונים של עולמו הדתי של לוק

מעורר שאלות רבות לגבי הדרך בה ציבוריות זו מתפקדת , לגשר בין הצרכים הדתיים השונים

אילו מנגנוני שלטון ? מה מונע ממנה להפוך לאנרכיה? מנוהלת חברה שכזו כיצד: ומתקיימת

  ? ושליטה מופעלים בה

  

בפרק המבוא של עבודה זו ציינו כי אחת מההשפעות שהיו להדרתה של הדת מהמדינה 

הליברלית היה הביטול הקטגורי וגורף של הכוח וסמכות האכיפה שהיו בידיהן של דתות 

השפיע הן על מערכת היחסים שבין הדת למדינה והן על הדרך בה שינוי מהותי זה . רבות

בפרק הבא ". פוליטיקה דתית חדשה"במה שכינינו בפרק המבוא כ, מתנהלת הקהילה הדתית

נדון בהרחבה במושג זה ונבחן אותו לאורן של תובנותינו החברה הדתית של לוק ועל 

  .מאפייניה הייחודיים
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  פוליטיקה דתית חדשה

  

  ואמב

  

בפרקים הקודמים דנו בהרחבה בתפיסת הדת של לוק ובדרך בה הוא מבין מהי ציבוריות 

אף שלוק מציג את הדת כפרויקט פרטי הוא נוטע בליבה נוכחות -נוכחנו לדעת שעל. דתית

קהיליה דתית הפועלת ללא כוח אכיפה על הגוף  –ציבורית הכרחית המתגלמת בכנסיה 

תיאור זה של המרחב . כמעט מוחלט" חופש תנועה"בה  והרכוש ומחויבת לאפשר לחברים

מעלה על הדעת את , כמרחב שהחופש הוא אחד מהאלמנטים המהותיים שלו, הציבורי הדתי

האם קהילה שכזו אינה  –סדרה של שאלות על הדרך בה הוא מתנהל ומממש את ייעודו 

ונאכפת מדיניות איך נוצרת ? כיצד נקבעים בה חוקים? לגלוש לאנרכיה, מטיבה, מועדת

  ? והאם יש להם סמכות כלשהי, מי הם המובילים אותה? בקהילה חופשית

  

המודע לצורך להתמודד עם האתגר של יצירתה של פוליטיקה דתית שתתאים לדרך בה , לוק

, מהי ציבוריות דתית וכיצד היא אמורה להשתלב במרחב המדיני, הוא מבין מהי הדת

ך בה הוא מציג את החברה הדתית ואת הכנסיה מתייחס לקושיות המתעוררות מהדר

  :במפורש

תהיה חופשית ככל שתהיה ותהיה סיבת הקמתה קלה , כיון שאין חברה כלשהי"

אלא אם כן , מבלי להתפרק לאלתר, המסוגלת להתמיד ולהתקיים, ככל שתהיה

הכרח הוא שיהיו חוקים גם לכנסיה אם לקביעת ... היא מתנהלת על פי חוקים

לקביעת התנאים שעל פיהם מתקבלים חברים לתוכה או , הכינוסים מקום ומועד

וכל , אם להסדרת התפקידים השונים בה ומהלך ענייניה, גם מוצאים מתוכה

, והנה כיוון שבאמת ובתמים החברה הזאת הצטרפה מרצונה שלה. כיוצא באלה

ם ברור בעליל שהזכות לקביעת החוקי, והיא חופשיה מכל כוח מאלץ, כפי שהוטעם
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, והרי זה אותו הדבר, או לאלה, יכולה להיות אך ורק של החברה הזאת עצמה

  229".שהחברה עצמה יפתה את כוחם לכך בהסכמתה

  

 תכהוגה פוליטי יודע לוק שהכנסיה לא תוכל למלא את תפקידה ללא יצירת תשתית מינימאלי

אך , נמנע הכרח בלתי, אם כן, יצירתה של פוליטיקה דתית היא. של מנגנונים פוליטיים

פוליטיקה זו חייבת להתאים לכללי היסוד שלוק הגדיר כאשר הסדיר את מקומה ותפקידה 

היא חייבת , היא אינה יכולה להסתמך על אכיפה גופנית או על פגיעה ברכוש: של הדת בעולם

, ככזו. להיות מנותקת מהמדינה והיא חייבת להיות מוגבלת לתחומיה של הקהילה הספציפית

כלומר פוליטיקה דתית שונה מהפוליטיקה , "פוליטיקה דתית חדשה"בה מעין  ניתן לראות

בו ראתה הדת את המרחב הציבורי הכללי כשדה פעולה , הדתית שלפני העידן הליברלי

ובו יכלה להפעיל יכולות אכיפה גם על המשתייכים אליה וגם על בני דתות או , לגיטימי שלה

  .זרמים דתיים אחרים

  

אך תעמוד , פוליטיקה שתאפשר את קיומה של הקהילה הדתית מחד, אם כן, לוק צריך להציע

. בדרישותיהן של התיאוריה והמציאות הליברלית להדרתה של הדת מהמרחב המדיני מאידך

, את החוק, לפי הציטוט שלעיל, ותכלול, פוליטיקה זו תעסוק במנגנוני המשילות של הכנסיה

, המוזכרים באופן ישיר, רתה של פקידות או הנהגהאת יצירתם של תנאי כניסה ויציאה ויצי

                                                            
  

 Forasmuch as no society, how free soever, or upon whatsoever": 45' עמ, האיגרת על הסובלנות 229

slight occasion instituted, whether of philosophers for learning, of merchants for commerce, or of 

men of leisure for mutual conversation and discourse, no church or company, I say, can in the least 

subsist and hold together, but will presently dissolve and break in pieces, unless it be regulated by 

some laws, and the members all consent to observe some order. Place and time of meeting must be 

agreed on; rules for admitting and excluding members must be established; distinction of officers, 

and putting things into a regular course, and suchlike, cannot be omitted. But since the joining 

together of several members into this church-society, as has already been demonstrated, is 

absolutely free and spontaneous, it necessarily follows that the right of making its laws can belong 

to none but the society itself; or, at least (which is the same thing), to those whom the society by 

common consent has authorized thereunto." in: A Letter Concerning Toleration, p. 120.  
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וגם את שאלת הסמכות העוסקת בלגיטימציה של הכנסיה או של נבחריה לנהל אותה לפי 

  . העולה בטקסט אותו אנו בוחנים באופן עקיף, חוקיה

  

וננסה להבין כיצד אמורה , בפרק זה נבחן את מרכיביו השונים של הממשל הכנסייתי שמנינו

קיימא לנוכח התביעה החמורה לחופש ווולונטריות -הדתית לייצר משילות בתהחברה 

בדומה למקומות אחרים בהם ניסינו . ולהדרה מכלי הממשל של המדינה מאידך, בכנסיה מחד

גם עמדותיו בנוגע למשילות הכנסיה נידונות , להעמיק בעמדותיו של לוק בנושאים דתיים

בשל כך ננקוט גם בפרק זה במתודה בה נעזרנו . בצורה תמציתית ומבוזרת בכתבים שונים

המביאה היגדים שונים " עבודת ליקוט: "בפעמים הקודמות בהן נתקלנו בקשיים שכאלה

שגם אם אינם נמצאים באופן , והשימוש במושגי יסוד, ומנסה ליצור מהם עמדה קוהרנטית

ות מרכזיות בדיון על עשויים לסייע לנו לסמן מגמ, מידי בטקסטים של לוק אותם אנו בוחנים

 .לגיטימציה וחוק, סמכות, מושגים אלה הם הסכמה. הפוליטיקה הדתית
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  הסכמה

  

האם ? האם נדרשת הסכמה ליצירתה של חברה: הסכמה היא מושג מרכזי בדיון הפוליטי

האם ? כיצד מובעת הסכמה? וללגיטימיות שלו הסכמה היא תנאי הכרחי לקיומו של ממשל

שהעסיקו את , שאלות אלה? או שמא יש צורך בכמה אירועים כאלהפעמי -זהו מאורע חד

יידונו בפרק זה בהקשר של דיונינו הנוכחי , הדיון הפוליטי על רבדיו השונים במשך שנים רבות

  . ציבורי של לוק-הבנת מקומה ותפקידה של ההסכמה במרחב הדתי –

  

 Consent in The Political Theory ofבמאמר   - המונח הסכמה הוא מונח מרכזי בדיונו של לוק

John Locke  עם  230.את מושג זה כאחד ממושגי היסוד המרכזיים בהגותו של לוק דאןמכנה

המשמעויות הרבות שהעניק לוק למושג זה בטקסטים השונים שכתב , דאןמציין , זאת

  .משום שיש דרכים רבות לפרש ולהבין אותו ואת השלכותיו, "בעייתי"הופכים אותו למושג 

  

נקפיד לציין כי , לגבי מושג ההסכמה של לוק דאןבטרם נעמיק לבחון את הבחנותיו של 

לאורה . על הממשל המדיני מסכתותמאמרו מתמקד בעיקר בניתוח מושג ההסכמה בשתי ה

על מושג ההסכמה הלוקייני עשויות להיות רלוונטיות  דאןהאם מסקנותיו של  -של הבחנה זו 

אף ההבדל -כי על, על סמך הטענה, יתן להשיב על שאלה זו בחיובנראה כי נ? גם בדיון הדתי

מכניזם ההיווצרות שלהן , הסיבות לקיומן –האזרחית והדתית  –הגדול שבין שתי החברות 

: עדיין קיים ביניהן דמיון רב בכל הקשור למרכזיותו ולהכרחיותו של מוטיב ההסכמה, ועוד

אותו בחנו בהרחבה בפרק ', הסובלנות איגרת על'בטקסט באנגלית של הגדרת הכנסיה ב

חופש  –ראינו  כי מושג ההסכמה מופיע לצידם של שני מושגים מכוננים נוספים , הקודם

את חירותם ואת הסכמתם של החוברים כבסיס , המציגה את רצונם, מרכזיות דומה 231.ורצון

  :כך שם כותב לוק', המדיני על הממשל סכת השניה מ'נמצא גם ב, ליצירתה של חברה

                                                            
  

230 J. Dunn, "Consent in The Political Theory of John Locke" in: The Historical Journal, Vol. 10, 

(1967), pp. 153-182. ) להלןDunn: Consent.(  

  .בעבודה זו 202הערת שוליים , 194' לטקסט באנגלית ראו עמ 231
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ראשיתן נעוצה איפוא באיחוד מרצון ובהסכם , כל החברות המדיניות בקרבם"

  232".אדם בבואם לבחור בחירה חפשית במושלים ובצורות של ממשל-הדדי של בני

  

הדמיון העולה מההשוואה בין הטקסטים השונים מאפשר לנו להשתמש במתודת ההשוואה 

במתודה זו ננסה להקיש . גם בשאלת ההסכמה, שהוכחה כפוריה בפרק הקודם, בין החברות

לגבי מקומה של , דאןבאמצעות תובנותיו של , מניתוח שאלת ההסכמה בחברה האזרחית

 השניה על הממשל מסכת'ת מושג ההסכמה בא, אם כן, נבחן. ההסכמה בחברה הדתית

  .ונראה כיצד מעשיר דיון זה את הבנתנו אודות התנהלותה של החברה הדתית של לוק' המדיני

  

מציין לוק פעמים רבות את מרכזיותה של ההסכמה ' המדיני השניה על הממשל מסכתב'

  :בתהליך הקמת החברה האזרחית

ועל כן , שוים ועומדים ברשות עצמם, האדם חפשים מטבעם-כל בני, כמו שאמרנו"

אפשר להוציא שום אדם מכלל מצב זה ללא הסכמתו ולעשותו כפוף לשלטונו -אי

הדרך היחידה שבה מוותר אדם על חירותו הטבעית ומקבל על . המדיני של זולתו

אדם אחרים -היא דרך של הסכם עם בני, עצמו את קשרי החברה האזרחית

  233.."להתחבר ולהתאחד כעדה

                                                            
  

 So that their politic societies": "אינה ברורה" קרבם"נציין כי המילה . 76' עמ, מסכת שניה על הממשל 232

all began from a voluntary  union, and the mutual agreement of men freely acting in the choice of 

their governors and forms of government." in: Second Treatise of Government, p. 47.   

 Men being, as has been said, by nature, all free, equal, and": 72' עמ, מסכת שניה על הממשל 233

independent, no one can be put out of this estate, and subjected to the political power of another, 

without his own consent. The only way whereby any one divests himself of his natural liberty, and 

puts on the bonds of civil society, is by agreeing with other men to join and unite into a 

community…" ." in: Second Treatise of Government, p. 44.  

 And thus that, which begins and actually constitutes any political society, is nothing but"  :וראו גם

the consent of any number of freemen capable of a majority to unite and incorporate into such a 

society." in: Second Treatise of Government, p. 45.   
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טוט זה עולים שני מוטיבים רלוונטיים לדיוננו על מקומם של ההסכם וההסכמה בכינונה מצי

מוטיב ראשון מתמקד בוויתור על החירות הכרוך במעבר מהמצב הטבעי למצב . של חברה

אך מסכימים כי האדם , של ויתור זה" תכולתו"ו" גודלו"החוקרים חלוקים אמנם על . המדיני

ויתור זה יכול . חייב לבצע ויתור כדי לחבור לחברה המדינית ,המצוי במצב הטבעי, הפרטי

  . הסכמה/להתרחש רק במסגרת של ההסכם

  

מוטיב שני בסוגית ההסכמה ויצירתה של חברה עוסק בהכרחיות שלה ליצירתם של כפיפות 

לא ניתן להפוך את האינדיבידואל לכפוף לשלטונו המדיני , כותב לוק, ללא הסכמה זו. ושלטון

כותב  דאןאו כפי ש, הבסיס ליצירתה של כפיפות ומשילות, אם כן, ההסכמה היא. זולתושל 

  : התשובה לשאלה

כיצד אינדיבידואלים הופכים לכפופים למחויבות פוליטית ואיך חברות פוליטיות "

  234".לגיטימיות קמות

  

ת דיון בשאלה כיצד נוצר, אם כן, הוא, הדיון בשאלת ההסכמה בהקשר של הגותו של לוק

ההנחה , דאןאליבא ד, בבסיסה של שאלה זו עומדת. כפיפות לגיטימית של אדם אחד למשנהו

רק כפיפות זו , לשיטתו. הלוקיינית שמחויבותם הראשית והראשונית של בני האדם היא לאל

את הכפיפות לזולת ולממשל אנושי יש , לעומת זאת. מהותית ומובנת מאליה, הוא בסיסית

  : להסביר ולהצדיק

כתוצאה ממעשיהם הרצוניים יכולים בני האדם להעניק לבני אדם אחרים  רק"

תנאי הכרחי ללגיטימיות של סמכותו של אדם .. הסכמה היא.... סמכות עליהם

  235".אחד על משנהו

  

                                                            
  

234 Dunn: Consent ,הוא דבר שבני אדם ... להיות נשלטים: "ראו גם את דיונו של וולדרון בסוגיה. 154' עמ

 J. Waldron, "Theoretical Foundations of Liberalism", in: The:ראו". ממצאים ומקבלים על עצמם

Philosophical Quarterly, Vol. 37, (1987), pp. 127-150, p. 135. ) להלןWaldron: Theoretical(  

 235 Dunn: Consent ,157-158' עמ.  
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רצוני זה לא ניתן לקבל עול -ללא אקט אנושי. ללא הסכמה אין סמכות אנושית לגיטימית

מה ? כיצד היא מתרחשת? כיצד מתגלמת הסכמה זו ,ואולם 236.נוסף לעולו הישיר של האל

טוען כי שאלת ההסכמה רלוונטית לדיון אודות החברה הפוליטית בשלוש  דאן? היא כוללת

כשהקהילה בוחרת את נציגיה וכשנציגים , כשהאינדיבידואל חובר לקהילה: נקודות עיקריות

ודות מקומה של נבחן האם נקודות אלה מתאימות גם לדיון א. אלה מחוקקים חוקים

  . ההסכמה בחברה הדתית

  

  

  חבירה לקהילה

  

אנו ' איגרת הראשונה על הסובלנות'כאשר אנו בוחנים את הגדרת הכנסיה של לוק המופיעה ב

  :רואים כי לוק מקפיד להדגיש כי

שאם לא כן היה כל אדם מקבל את , איש אינו נולד כחבר של כנסייה מסויימת"

וכל , בהתאם לחוק הירושה, יחד עם אחוזותיהם, דתו בירושה מאביו ומאבותיו

. והלא אין  להעלות על הדעת דבר אבסורדי מזה; אחד היה חב את אמונתו להוריו

אינו מסור לכת , מטבעו שום אדם אינו קשור לכנסייה כלשהי. כך הם פני הדברים

את דת האמת , לדעתו, אלא מרצונו הוא מצטרף לחברה שבה הוא מוצא, כלשהי

אם יגלה . זהו גם המניע שלו להתמיד ולהשאר בה. לחן המקובל על האלואת הפו

או יחשוב שמשהו , לימים טעות כלשהי המצויה לדעתו בתורת הכנסיה הזאת

ראוי שתהיה לו אותה החירות לעזוב אותה , בפולחן המקובל בה אינו מתאים

  237".שהיתה לו להצטרף אליה

  

האינדיבידואל נחשב כמי שממהותו הוא  מן הציטוט עולה כי ממש כשם שבעולם האזרחי

האדם אינו שייך  -כך הוא המצב גם בעולמן של החברות הדתיות השונות , כפוף רק לאל
                                                            

  

, אם כן, הוא.. המקור היחיד לסמכות לגיטימית: "ללא שיקול רציונאלי אין הסכמה ולכן דאן מוסיף גם כי236 

  .158' עמ, שם: ראו". ההסכמה הרציונאלית של האינדיבידואלים

 .בעבודה זו 168' הערת שוליים מס, 160' עמ: לתרגום הפסקה ראו. 44-45' עמ, האיגרת על הסובלנות237 
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חוסר שייכות ראשוני ומובנה זה מוביל . גם אם נולד וגודל בה, באופן אוטומטי לאחת מהן

נבחן שתי פאזות בהן עשויה החבירה ? כיצד מתרחשת החבירה לכנסיה –אותנו לשאול 

  . ההצטרפות וההישארות –לכנסיה הלוקיינית לבוא לידי ביטוי 

  

. ההתייחסות להצטרפות כאקט המביע חבירה של הסכמה ורצון היא מובנת ופשוטה יחסית

ה היא אכן במציאות בה הכנסי, ההחלטה להפוך לחבר בכנסיה מסוימת ולא אחרת מעידה

על הסכמה עם דרכיה ועל הרצון להיות , חברה חופשית שאינה יכולה לאכוף את החברות בה

לעומת הפשטות היחסית של שאלת . אקט הסכמה מובהק, אם כן, הצטרפות היא. חבר בה

בעיקר משום שמדובר , שאלת ההישארות כאקט הסכמה היא מורכבת מעט יותר, ההצטרפות

אם ניקח בחשבון את הדרך בה מתאר לוק את חווית , עם זאת. באקט מתמשך ולא גלוי

כחוויה מתמשכת של חופש תנועה המאלצת את האינדיבידואל הדתי , החברות בכנסיה

נוכל להבין כיצד ניתן לראות בעצם ההישארות בכנסיה , להימצא במצב מתמיד של בחירה

) והאידיאלי(י החופשי זאת משום שהאינדיבידואל הדת. ספציפית ביטוי של חבירה מתמשכת

שתשרת , או לעבור לכנסיה אחרת, אם להישאר בכנסיה אליה הוא שייך, בכל רגע נתון, בוחר

בו האינדיבידואל הוא , בעולמו של לוק, בשל כך. את צרכיו הדתיים בצורה טובה יותר

  .היא דרך להביע הסכמה, לא פחות מההצטרפות, ההישארות, אוטונומי וחופשי

  

את הסכמתו של , אם כן, ההצטרפות לכנסיה ספציפית וההישארות בה מבטאות

והשנייה היא אקט  , פעמי הבא לבטא שינוי- היא אקט חד הראשונהכאשר , האינדיבידואל

לוק מתייחס להבדלים אלה בין ביטוייה השונים של ההסכמה בהקשר . מתמשך המבטא רצף

  : של החברה האזרחית

ושום דבר זולת הסכמת עצמו לא , כמו שהראינו, טבעוהואיל וכל אדם חפשי מ"

מה , עלינו לשקול ולהתבונן בדבר, שהיא עלי אדמות-יוכל לעשותו כפוף לרשות כל

ייחשב להצהרה מספקת על הסכמתו של אדם כיד שייעשה כפוף לחוקיו של איזה 

וגם לנו , הבחנה רגילה היא בין הסכמה מפורשת לבין הסכמה שבשתיקה. ממשל

שהיא - הכל מודים שהסכמתו המפורשת של מי שמצטרף אל חברה כל. ן בה כאןעני

הקושי הוא . לנתין אותו ממשל, עושה אותו במידה שלמה לחבר באותה חברה

כלומר באיזו , ובאיזו מידה היא מחייבת, מה יש לראות כהסכמה שבשתיקה, בזה
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עליו את מידה יהא אדם נחשב כמי שהסכים לממשל מסויים ובאורח זה קיבל 

או  -, כל מי שברשותו נמצא: הריני אומר. אף אם לא נתן לדבר כל מבע, מרותו

נותן בזה את הסכמתו , שהוא מנחלותיו של איזה ממשל-חלק כל -, ניתן לשימוש

חייב הוא במשמעת לחוקיו של אותו , וכל זמן שייהנה משימוש זה, שבשתיקה

  238...".ממשל ככל אחד מן הכפופים לו

  

בין , היא הסכמה מפורשת לקבלת עּולם של מוסדותיה, טוען לוק, חברה מסוימתהצטרפות ל

התחייבות מנוסחת בדברים והבטחה ואמנה "אם לוותה בקיומו של אקט מובחן כמו מתן 

הצטרפות אינה , מקפיד לוק לציין, ואולם 239.ובין אם אינה מלווה בטקס כלשהו" מפורשות

הסכמה "משום שקיימות דרכים נוספות של , ותהדרך היחידה להביע הסכמה מכוננת כפיפ

                                                            
  

 Every man being, as has been shewn, naturally free, and": 89-90' עמ, מסכת שניה על הממשל 238

nothing being able to put him into subjection to any earthly power, but only his own consent; it is 

to be considered, what shall be understood to be a sufficient declaration of a man's consent, to 

make him subject to the laws of any government. There is a common distinction of an express and 

a tacit consent, which will concern our present case. Nobody doubts but an express consent, of any 

man entering into any society, makes him a perfect member of that society, a subject of that 

government. The difficulty is, what ought to be looked upon as a tacit consent, and how far it 

binds, i.e. how far any one shall be looked on to have consented, and thereby submitted to any 

government, where he has made no expressions of it at all. And to this I say, that every man, that 

hath any possessions, or enjoyment, of any part of the dominions of any government, doth thereby 

give his tacit consent, and is as far forth obliged to obedience to the laws of that government, 

during such enjoyment, as any one under it.." in: Second Treatise of Government, p.55. 

כאקט מבטא הצטרפות  –הכתובה או הנאמרת  –הדגש המושם על המילה . 92' עמ, מסכת שניה על הממשל 239

חברה דתית כלשהי האם גם הצטרפות ל. במיוחד בהקשר הדתי, מעורר תהיות לגבי יחסו של לוק לטקס הפיזי

בתארו את ההצטרפות לכנסיה לוק אינו מפרט מהו אקט ההצטרפות ? צריכה להתבסס על הצהרה מילולית

יתכן כי שתיקתו . פיזי או מילולי, המביע את ההסכמה ואף אינו מציין במפורש אם יש צורך באקט כלשהו

המילה אינה מהווה חוויה , כלומר ההמון, בנושא טקס ההצטרפות הדתי נובעת מהתובנה שעבור רבים

הסבר אפשרי נוסף הוא שלוק הסובלני נמנע מלציין סוג מסוים של טקס כעדיף או ראוי . משמעותית ומכוננת

 .יותר
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המתרחשות כאשר אדם לוקח חלק בהוויה המדינית ונהנה משירותיה באופן , "שבשתיקה

  . מביעה הסכמה לא מפורשת אך מחייבת, טוען לוק בציטוט שלעיל, הישארות זו. מתמשך

  

וכפיפות עולה עמדה זו לגבי הלגיטימיות של ההישארות כאקט של הסכמה ושל יצירת חברות 

, כפי שראינו. גם בדיונו של לוק בסיטואציה בה הופכים ילדים לנתיניה של חברה מדינית

וכי , נולד כבן חורין, "ימים ומסודרות- בחברות מדיניות עתיקות"גם , סבור  לוק שכל אדם

, טוען לוק, בשל כך 240.לבחור לו חברה אחרת להשתייך אליה, בהגיעו לבגרות, אדם זה רשאי

העובדה שבבגרותו הוא נשאר באותה חברה בה חיים אבותיו היא המבטאת את בחירתו  עצם

  :ואת הסכמתו

פי אותם התנאים עצמם שחלו - אין הבן יכול ברגיל להנות מנכסי אביו אלא על... "

ובאורח זה נעשה הוא מיד כפוף לממשל ; כלומר שישתייך לחברה, גם על אביו

. מידה שוה לכל נתין אחר של אותה קהיליהב, שהוא מוצאו על כנו באותה חברה

הסכמה שרק היא , חורין הנולדים בתחומו של ממשל- ומאחר שהסכמתם של בני

כשהם מתבגרים , ידי איש איש מהם לחוד- ניתנת על, הופכת אותם לבני החברה

, על כן אין הבריות שמים לב אליה, ידי המון אנשים יחד-ולא על, בזה אחר זה

הריהם מסיקים , ההסכמה מתבצע כלל או שאין בו צורך ובדמותם שאין מתן

  241".אדם מטבעם-כדרך שהם בני, שהתושבים נתינים הם מטבעם

  

                                                            
  

 .87' עמ, שם 240

 the son cannot ordinarily enjoy the possessions of his father, but under the same…": 88' עמ, שם 241

terms his father did, by becoming a member of the society; whereby he puts himself presently 

under the government he finds there established, as much as any other subject of that common-

wealth. And thus the consent of freemen, born under government, which only makes them 

members of it, being given separately in their turns, as each comes to be of age, and not in a 

multitude together; people take no notice of it, and thinking it not done at all, or not necessary, 

conclude they are naturally subjects as they are men." in: Second Treatise of Government, p.54.   
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הישארותו של האדם הבוגר בחברה בה נולד וגדל היא אקט ההסכמה היוצר את כפיפותו 

עצם העובדה שתהליך זה מתרחש . הלגיטימית של אדם  זה לעּולה של החברה בה בחר לחיות

אינו מבטל את עובדת , אומר לוק, ניראּות ציבורית משום שהוא נבלע בשטף החיים ללא

התרחשותו ואת השלכותיה החשובות על הבנת הדרך בה לוקחים אינדיבידואלים חלק 

  .בחברה בה הם חיים

  

ומתוך , מהדרך בה מבין לוק את תהליך המעבר מקטין לנתין המתרחש ללא אקט מפורש

לא רק , נוכל להסיק כי מבחינת לוק, בחיי הממשל כסימן להסכמה ההתייחסות ללקיחת חלק

אלא שלרוב די בהימנעות מאקט , שאין חובה מוחלטת באקט הצהרתי כדי להביע הסכמה

  : מגדירו כךדאן למעשה מנוסח כאן כלל נרחב ש. כלומר עזיבה, שלילי

של כמעט כל התנהגות של מבוגר בתוך גבולותיה , אם ממשלה היא לגיטימית"

  242".מביעה הסכמה –כלומר כל התנהגות שאינה הגירה  –המדינה 

  

כל עוד . הוא מביע הסכמה –התנגדות לחברה בה חי , באופן אקטיבי, כל עוד היחיד אינו מביע

את כפיפותו הלגיטימית לריבונותה , בהישארותו המתמשכת, אינו עוזב אותה הוא מכונן

הרחיב את הדיון בשאלות המרתקות העולה במסגרתה של עבודה זו לא נוכל ל. ולעּולה

האם אכן יכול כל אדם לקום : באופן כללי ובכל הקשור לחברה המדינית של לוק, מהשקפה זו

השניה על מסכת 'הלוא ב? ולעזוב את החברה בה הוא חי כאשר אינו מסכים עם הנעשה בה

  :אומר לוק כך' המדיני הממשל

, ידי הצהרה מפורשת-הסכם בפועל ועלידי -על, כל מי שנתן פעם את הסכמתו".. 

, אנוס הוא בכל עת להיות ולהשאר נתינה ללא שינוי, להשתייך לקהילה מסויימת

  243...".ולעולם לא יוכל לשוב אל החירות שבמצב הטבעי

  

                                                            
  

242 Dunn: Consent ,ראו גם את עמדתו של וולדרון בנושא. 162' עמ :Waldron: Theoretical ,140-146' עמ.  

  .בעבודה זו 167' הערת שוליים מס, 159' עמ: לתרגום הפסקה ראו. 91' עמ, מסכת שניה על הממשל 243
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שמטרתו להשתמש בדיון על החברה האזרחית כמצע להצגתן של עמדות , בדיוננו, כאמור

אלא לראות , איננו נדרשים להכריע בשאלות אלה, הדתיתשיועילו לנו בניתוחנו את החברה 

מעמיקות שאלות , אם כן, כיצד. בהן כלי עזר להבנת החברה הדתית ועל דרכי התנהלותה

ההצטרפות וההישארות שבחנו כעת את ידיעותינו בכל הקשור לפוליטיקה של החברה 

  ? הדתית

  

ו כי האינדיבידואל נאלץ לקחת כאשר ניתחנו את הסיבה להיווצרותה של החברה הדתית ראינ

אך כי הוא חופשי לעבור בין המופעים השונים של החברתיות הדתית בחיפושיו אחר , בה חלק

מכאן אנו לומדים כי . המסגרת החברתית שתשרת בצורה הטובה ביותר את צרכיו הדתיים

ולכן , הבניגוד לאדם המדיני שמידת החופש שלו לעזוב את החברה אליה הוא שייך אינה ברור

בחברה הדתית של לוק קשר זה ברור , משמעי-שאלת הקשר שבין הסכמה לשייכות אינו חד

-כל מי ששייך לכנסיה מסוימת שייך אליה מרצונו ולכן כל היבט בחייו הדתיים :ביותר

ואולי אפילו , הוא רשאי, זאת משום שבניגוד לאדם המדיני. ציבוריים הוא אקט של הסכמה

או כאשר הוא מוצא חברה , רה הדתית כאשר הוא אינו מרוצה מתפקודהלעזוב את החב, חייב

חברת הסכמה , אם כן, החברה הדתית הלוקיינית היא. דתית ההולמת יותר את צרכיו

  .ובעיקר החברות המתמשכת בה הם האקטים המבטאים אותה, שהחבירה אליה, מובהקת

  

   



233 

  סיכום הסכמה

  

קיימים שלושה היבטים בהם עשויה הסכמה , דאןכפי שציינו כאשר בחנו את מאמרו של 

בסעיפים הבאים נדון בשאלות הנציגות והחקיקה . נציגות וחקיקה, הצטרפות –להתרחש 

. ונראה כיצד הן מעשירות את הבנתנו בסוגיות הדת והפוליטיקה הדתית של לוק, בהרחבה

ממה שנגלה לנו  נבחן מה נוכל ללמוד, בטרם נפנה לבחון בצורה מעמיקה נושאים אלה, ואולם

  . עד כה על הסכמה

  

למרות מרכזיותו , בדומה לשאלות רבות אודות החברה הדתית הלוקיינית אותן חקרנו עד כה

לוק אינו מרחיב , של מושג ההסכמה להבנת הדרך בה מתארגנת ופועלת הציבוריות הדתית

למרות העמימות , ואולם. בדיונו אודותיו ואודות מנגנוני הכפיפות והמשילות הנובעים ממנו

כלל "מעניק לנו לוק מעין , המלווה את דיונו על דרכי התנהלותה של הפוליטיקה הדתית

הסכמתם של חברי  -שיסייע בידינו להבין את מקומה של ההסכמה בפוליטיקה הדתית " ברזל

ידי -ידי הצטרפות ובין אם מובעת על- בין אם היא מובעת על, הקהילה הדתית המסוימת

, מייצרת את הכפיפות הלגיטימית שממנה ינבעו הסמכות והחקיקה, כתהישארות מתמש

אם , היא, ההסכמה. חופשית ככול שהיא אמורה להיות, שבלעדיהם לא תתקיים שום חברה

 שני אלמנטים מענייניםנבחן כעת . ציר מרכזי להבנת הכנסיה הלוקיינית והפוליטיקה שלה, כן

אופן מהותי בהסכמתם של חבריה והיות הכנסיה היות הכנסיה תלויה ב: הנובעים מקביעה זו

  . חברת הסכמה

  

 

  הכנסיה כחברה התלויה בהסכמתם המתמשכת של חבריה

  

הצגתה של הכנסיה כהתארגנות חברתית שסמכותה ומשילותה נובעות מהסכמתם של חבריה 

בחברה הדתית ' הסכמה'פותחת פתח לפרשנות מרתקת לגבי משמעות מרכזיותו של מושג 

מאפשרת לנו  לגיטימציה אנושיתהסכמה והכנסיה כמוסד שהוא תוצר של  הצגת. יתהלוקיינ

מודל 'אותו נוכל לכנות כ, מודל זה .פרוצדוראלי-פרויקט פוליטיהיא של לוק לומר שהכנסיה 

במתח מהותי עם ומצוי , מציג את החברה הדתית כפרויקט ארצי ואנושי', החזק של ההסכמה
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כחלק ממערך וחוקיה ואת מוסדותיה " שמימי"וסד כמתפיסות שרואות את הכנסיה 

תפיסות המבינות את היבטיה  - הכפיפות הטבעית והמובנית מאליה של האדם לאל

ואת מוסדותיה ונציגיה של ציבוריות זו כשליחיו , האל בעולם ם של הדת כביטוי שלהציבוריי

  . שסמכותם נובעת מהאל ולא מהאדם, עלי אדמות

  

של לוק פוליטיקה הדתית מקסימאלית זו למושג ההסכמה ומקומו בקבלתה של פרשנות 

במודל החזק של : עמדותיו לגבי הציבוריות הדתיתתוביל אותנו למסקנה מרתקת אודות 

חילון של מבצע לוק מעין , פרוצדוראליתפונקציונאלית והמציג את הכנסיה כחברה , ההסכמה

פתו לתחום את גבולותיהן של חווית עולה בקנה אחד עם שאימהלך ה ,ציבורי-הדתיהמרחב 

כלומר , הצגת הכנסיה כמרחב אנושי של הסכמה. האל והאמת בעולמה של התודעה הפרטית

לדחוק את , אם כן, מסייעת ללוק, כמרחב של פשרה ושל פרוצדורה פוליטית פונקציונאלית

ארגנות הת – רגליה של האמת הדתית מהזירה המדינית וליצור סוג חדש של ציבוריות דתית

חברה "רכיו של האינדיבידואל הדתי ויוצרת מעין מספקת את צפוליטית פונקציונאלית ה

  . דתית שאינה מאיימת על המדינה" אזרחית

  

  

  הכנסיה כחברת הסכמה

  

 ובין אם מדובר במודל חלשוהמחלן בין אם מדובר במודל החזק , היות הכנסיה חברת הסכמה

. במאפייני התנהלותה של הציבורית הדתיתמעניין שופכת אור על היבט , יותר "דתי"ו

הנתפסת , בפרקים הקודמים ראינו כי קיים פער משמעותי בין החוויה הדתית הפרטית

לבין החוויה הדתית המתרחשת במישור הציבורי של , כחוויה הדתית האותנטית והמהותית

ם כי אחד כעת אנו לומדי. כגשמית ופונקציונאלית, לרוב, הנתפסת, החיים הדתיים

מהפרמטרים המאפיינים את המרחב הציבורי ואת החוויה הדתית המתרחשת בו הוא אלמנט 

מה ניתן ללמוד מהוספתה של פריזמת ההסכמה לניתוח שלנו ? מה משמעות הדבר. ההסכמה

  ? את הציבוריות הדתית של לוק
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 המשמעות הראשונית העולה מהתייחסות לחברה הדתית כחברת הסכמה היא המשמעות

-חברת הסכמה היא חברה הנמצאת בבחינה מתמדת על. העולה באופן ישיר מדיוננו בסוגיה זו

תובנה זו עשויה לצייר את הכנסיה כחברה בה נשמרת רמת אותנטיות וחפיפה . ידי חבריה

משום שהאינדיבידואל נמצא בהסכמה מתמדת עם מה שמתרחש , גבוהות בין הפרטי לציבורי

, הממקמת את זירת ההתרחשות של ההסכמה בזירה הפרטית, לפי פרשנות זו. מחוצה לו

היות הכנסיה חברת הסכמה משמעותו שהכנסיה היא חברה בה מתרחש תהליך מתמשך של 

. התאמה והסכמה בין העולם האישי והפרטי של חבריה לבין המתרחש בפאזה הציבורית שלה

העשוי להציג את , "סכמהחברת ה"קיימת דרך נוספת להבין את משמעותו של הביטוי , ואולם

  . החברה הדתית בצורה שונה

  

כאשר אנו חושבים על הכנסיה , בניגוד לפרשנות הפרטית של מושג ההסכמה בהקשר הדתי

, כלומר, כחברת הסכמה אנו עשויים לחשוב גם על הסכמה כמתרחשת בפאזה הציבורית

? עותה של הנחה זומה משמ. דתי-כאלמנט המאפיין את צורת התנהלותו של המישור הציבורי

: בכדי לענות על שאלה זו נבחין באלמנטים השונים הכרוכים ביצירתה של הסכמה ציבורית

  .הכרה בשונות והתפשרות, חשיפה

  

בכדי ליצור את הפלטפורמה להשגת הסכמה ציבורית אודות המרכיבים הדתיים  -חשיפה 

שכן ללא ידיעה ברורה , יהםהמקובלים על כל חברי הקהילה הדתית יש צורך בדיון גלוי אודות

אליבא , שממהותו, בכך מוסט הדיון הדתי. שלהם לא יכולה להתקיים ההסכמה הרציונאלית

אל אור הזרקורים של הזירה , הוא חוויה פרטית ואינטימית בין היחיד לאלוהיו, דלוק

  . שם הוא צריך להיות מוצג ומוסבר בפומבי לצרכי השכנוע, הציבורית של הקהילה הדתית

  

פי שלוק מציב אידיאל של אינדיבידואל דתי חופשי שרשאי לנוע -על-אף –הכרה בשונות 

ברור כי לא ניתן לשאוף , דתי האופטימלי-מכנסיה לכנסיה בחיפוש את אחר הפורמט החברתי

ולכן לא , טיבם של אנשים להיבדל זה מזה. להגיע לתמימות דעים מוחלטת בכנסיות השונות

דתית מרובת משתתפים החולקים השקפות זהות -תכנסות חברתיתניתן להעלות על הדעת ה

אינה יכולה להיות מרחב ציבורי , מטיבה, הכנסיה, בשל כך. לחלוטין בנוגע לציבוריות הדתית

  .הומוגני
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הוצאת עמדותיהם הדתיות של חברי הכנסיה אל מרחב ההתדיינות הציבורי  –התפשרות 

מחייבת את חברי הכנסיה להגיע לפשרה , אלה וההתקלות הבלתי נמנעת בשונות שבין עמדות

, פונקציונאלית ופרוצדוראלית ככול שתהיה. דתית משותפת-כדי ליצור פלטפורמה ציבורית

ופגיעה , משמעותה של פשרה זו היא ויתור על חלק מעמדותיהם הדתיות של חברי הכנסיה

  . בתחושת האותנטיות של האינדיבידואלים

  

באינטימיות של החוויה , אם כן, הניסיון להגיע להסכמה ציבורית בנושאים דתיים פוגע

פנימי לבין -ופוער פער בין תחושת האמת והאותנטיות של המישור הפרטי, הדתית הפרטית

כיצד ניתן להתייחס לאמירה . פוליטיקת ההסכמה המייצרת את המרחב הדתי המשותף

יש לה תוקף כפרשנות אפשרות , בכתביו של לוקשאף כי אינה נאמרת במפורש , שכזו

  ? למרכזיותו של מוטיב ההסכמה להבנת מושג הכנסיה שלו

  

ניתן לטעון כי בעזרת חופש התנועה שמעניק לוק לאדם הדתי הוא מאפשר לו להקים את 

אך בחינה מעמיקה יותר של . החברה שתשקף נכונה ובאופן בלתי מתפשר את דעותיו הדתיות

ביל בסופו של דבר לטענה בדבר הצורך להקים אינספור חברות דתיות בהם חברים טיעון זו תו

  . תיאור שאינו עולה מהקריאה בלוק –מספר מצומצם ביותר של אנשים 

  

מצויה ביחס של , כחברת הסכמה, דרך נוספת לצמצם או לשלול את הקביעה שהכנסיה

" האמת"גדיר את הדיון אודות תהיה לטעון כי לוק כלל אינו מ, סתירה או של מתח עם האמת

לפי קריאה זו יכול לוק לקרוא . כחלק הכרחי מדיון ההסכמה המכונן את הקהילה הדתית

השירותים הדתיים "להקמתה של חברה דתית המצמצמת את מרחב ההסכמה לאספקתם של 

  . שההסכמה עליהם אינה כרוכה בפגיעה בתפיסות האמת השונות של חבריה" המינימאליים

  

ניתן לראות בכנסיה האנגליקנית כסוג של ניסיון ליצור (, פי שיש היגיון בטענה שכזו-על-אף

הציבוריות . נראה כי קיומה של חברה שתתאים להגדרה זו כמעט ואינו אפשרי, )כנסיה שכזו

הדתית מוקמת בראש ובראשונה לצרכי הפולחן שאינם יכולים להיות מסופקים במרחב 

מחייב הגעה להסכמה אודות תכנים " עבודת אלוהים בציבור"קיומה של , לכן, פרטי-הדתי
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שלמעט במקרים מינימאליים וקיצוניים ביותר לא ניתן להימנע מהשיג , מכאן. ודרכי ביצוע

  . לפשרות וויתור בכל הנוגע לדעות הדתיות, כפי שראינו, המוביל, והשיח החברתי

  

מרכזי של ההסכמה במושג העדר התייחסות מפורשת של לוק לשאלות העולות מתפקידה ה

חברת "למושג , הכמעט מנוגדות, הכנסיה שלו אינה מאפשרת לנו להכריע בין שתי הפרשנויות

או , האם מדובר בחברה שחבריה חווים הסכמה מלאה ומתמשכת עם הנעשה בה": הסכמה

המאלצת את החברים בה להתפשר בכל הקשור לדעותיהם " חברת פשרה"שמא מדובר ב

אלא לראות בהן פנים , יתכן שאין צורך להכריע בין הפרשנויות השונות, ואולם? הדתיות

בתווך שבין האמת הפרטית האותנטית לפשרה הפונקציונאלית : שונות של אותה תופעה

זאת . ההכרחית עומדת ההסכמה כגורם המאפשר את קיומם של שני הקטבים בכפיפה אחת

כלומר חברה המתבססת על , ימשום שאלמלא היתה הכנסיה חברת הסכמה במובן הפרט

, לא היתה לכנסיה את הלגיטימיות להתקיים כחברת פשרה, הסכמתם של חבריה לנעשה בה

 -הפרטי והציבורי  - מוטיב ההסכמה בשני היבטיו  . בניגוד כה חריף לחוויה הדתית הפרטית

הוא זה המייצר למעשה את המצע עליו יכול להתרחש החיבור שבין שני הקצוות בעולמו 

  .הדתי של לוק

  

ניתוחנו את מרכזיותה של ההסכמה להבנת התנהלותה של הפוליטיקה של הכנסיה חשף 

. בפנינו את ההשלכות המעניינות שיש למרכזיות זו על הדרך בה מובנת הציבוריות הדתית

 .הענקת לגיטימציה ויצירת סמכות –בסעיף הבא נבחן את תוצריה של ההסכמה 
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  סמכות 

  

דיונינו בשאלת מאפייני הפוליטיקה המתאימה לתפיסת הדת ולמושגי החברה הדתית 

פוליטיקה "והכנסיה של לוק הובילו אותנו לסמן את ההסכמה כגורם מרכזי במה שכינינו 

חופשיה מכל כוח " - המתארת את התנהלותה של חברה שלוק מגדיר אותה כ , "דתית חדשה

שהיה מודע , ונבחן כיצד יוצר לוק, טיים של ההסכמהבפרק זה נדון בתוצריה הפולי". מאלץ

סמכות וכפיפות לגיטימיות , לעובדה שכל חברה חייבת מנגנונים פוליטיים מונעי אנרכיה

  . שאינן נובעות מכוח

  

בטרם נבחן בצורה מעמיקה את שאלת מקורותיה של הסמכות בכנסיה הלוקיינית ואת 

טא לוק באופן מפורש בנושא סמכות בהקשר נתייחס למקומות המעטים בהם מתב, מאפייניה

  :כותב לוק כך' איגרת על הסובלנות'ב. הכנסייתי

אבל . לא כאן המקום להתחקות אחרי מקור כוחה של הכמורה או מעלת כבודה"

בהיותה סמכות כנסייתית , יהיה מקור הסמכות שלה אשר יהיה: זאת אני אומר

  244".היא חייבת להיות מוגבלת בין גבולות הכנסיה

  

  –וגם 

אחת , בין אם היא ברשותו של יחיד ואם ברשותם של אחדים, סמכות כנסייתית"

, אין לה כוח אילוץ, אין לה זכות שיפוט בעניינים אזרחיים; היא בכל מקום

  245".ונכסים או מסים אינם בתחום דאגותיה של הכנסייה

                                                            
  

 It is not my business to inquire here into the original of the power": 53' עמ, האיגרת על הסובלנות 244

or dignity of the clergy. This only I say, that, whencesoever their authority be sprung, since it is 

ecclesiastical, it ought to be confined within the bounds of the Church…" in: A Letter Concerning 

Toleration, p. 126.  האיות הועתק במדויק מהמקור.  

 Ecclesiastical authority, whether it be administered by the hands of": 88' עמ, האיגרת על הסובלנות 245

a single person or many, is everywhere the same; and neither has any jurisdiction in things civil, 
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טיבה של הסמכות מן הציטוטים הללו עולה כי גם אם לוק אינו מתכוון להרחיב בדיון על 

הוא מחויב להגדרת גבולותיה בצורה ברורה ובלתי משתמעת , או מקורותיה, הכנסייתית

על הגבלה . תחומה של הסמכות הכנסייתית הם גבולותיה של הכנסיה המסוימת: לשתי פנים

. סמכותה של הכנסיה אינה רלוונטית לגופם ולרכושם של חבריה –זו מוסיף לוק נדבך נוסף 

ובדה שטקסטים אלה הם בין הטקסטים היחידים בהם נידון נושא הסמכות בהתחשב בע

אנו לומדים כמה חשיבות ייחס לוק לצורך להגביל את הסמכות , בכנסיה בצורה ישירה

רבים מדיוניו הדתיים של לוק מכילים , כפי שכבר כתבנו. כלפי חוץ וכלפי פנים, הכנסייתית

היגדיו אודות גבולות הפעולה הלגיטימיים . תורובד ביקורתי המכוון לממסד הדתי של תקופ

אחרת לא היה טורח לנסות ולהגביל (שלוק מייחס לה יכולת רבה , של הסמכות הכנסייתית

המבטאים את רצונו של לוק , ביקורתיים אלה-משתלבים בדיונים פוליטיים) את כוחה

  . לשרטט מחדש את תחומי הפעולה הלגיטימיים של הדת

 
ברורות ונחרצות אלה על תחומי פעולתה הלגיטימיים של הסמכות לאורן של הגבלות 

מרכזיותו של מוטיב ההסכמה מלמדת , כפי שראינו. הכנסייתית נבחן כעת את מקורותיה

אותנו כי הוא המפתח ליצירתה של סמכות בהתארגנות שבה אין מסירה של זכות או כוח 

המחויב לחיפושיו , ידואל הדתימה גורם לאינדיב, ואולם. בזמן ההיווצרות או ההצטרפות

חיצונית שעשויה לפגוע באותנטיות -לקבל עליו מרצון מרות כנסייתית, אחר גאולתו האישית

כדי לענות על שאלות אלה נבחן היבטים ? של החוויה הדתית שלו ובמאמציו לרצות את האל

  . שונים של המושג סמכות

  

המשקפות תחומים , ות רבותמצטופפות שאל" סמכות"תחת הכותרת הרחבה של המושג 

, שונים של הדיון על הדרך בה משפיעים בני אדם על אורחות חייהם והתנהגותם של אחרים

. במנעד הנע בין המרחב האינטימי שבין שני אנשים לבין מרחב ציבורי המונה מיליוני בני אדם

ה של כשאל: בתווך החברתי הרחב הזה שאלת הסמכות יכולה להיות מובנת באופנים רבים

 
                                                                                                                                                               
nor any manner of power of compulsion, nor anything at all to do with riches and revenues." in: A 

Letter Concerning Toleration, p. 148.   
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כשאלה על ; כשאלה על לגיטימציה; 246השפעה שהיא שונה מכפיה מחד ומשכנוע מאידך

   247.מקורותיה של אוטוריטה ואודות היכולת לדרוש מאנשים לבצע פעולות

  

כל אחד מהדגשים ונקודות המבט שמנינו לעיל שופך אור על שאלת הסמכות ומעניק לנו זווית 

בעמודים הבאים נבחן פרספקטיבות . ולת כח מאלץראיה מעניינת בסוגית הסמכות בחברה נט

המקורות , אך נחזור ונדגיש כי בדומה לנושאים אחרים, אלה לאורם של הטקסטים של לוק

לוק ממעיט לעסוק בשאלה זו ואינו . המצויים בידינו בשאלות אלה מצומצמים ועקיפים

  .מקדיש לה דיון מסודר או נרחב

  

  מקורות הסמכות

  

אחד מהאלמנטים המרכזיים בחברה הדתית של , בסעיף הקודם נוכחנו לדעת כי ההסכמה

בסעיף . היא הבסיס ליצירתה של סמכות ולהפעלתה באופן לגיטימי בכנסיה הלוקיינית, לוק

, כאמור, שהם, זה נדון בנושא זה ביתר פירוט ונבחן כיצד נוצר המצב בו חברי הכנסיה

או , לאדם, באופן לגיטימי, מוצאים את עצמם כפופים, אינדיבידואלים דתיים עצמאיים

  . כנסייתי-למוסד פנים

  

תשובה ראשונה וראשונית לשאלה זו תהיה דומה לתשובה שנותן לוק במקומות נוספים בהם 

יש לעשות  - הוא נדרש להקריב את עצמאותו של האדם הדתי היחיד ואת האותנטיות שלו 

לא תתקיים , ללא צמצום מינימאלי של עולמם של היחידים. זאת משום שזו הברירה היחידה

שמאלץ את , ההכרח, לפי תשובה זו. הכרחית, נוכפי שראי, החברה הדתית שהיא

ולהגביל את , מוביל אותם גם לקבל על עצמם סמכות, האינדיבידואלים לחבור יחדיו

                                                            
  

246 C. McMahon, Authority and Democracy – A General Theory of Government and Management, 

Princeton University Press, Princeton, 1994, p, 25. ) להלן Authority:McMahon.(  

247 T. May, Autonomy, Authority and Moral Responsibility, Kluwer Academic Publishers, 

Dordrecht / Boston / London, 1998, p. 127.  
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כי אם הברירה היא , כפי שהכריע במקומות נוספים, לוק הפרגמטי מכריע. עצמאותם הדתית

מסוים על  לבין ויתור, דתי-פרטי מוחלט וקריסתו של המבנה החברתי- בין חופש דתי

קיומו של המרחב הציבורי מצדיק את הפגיעה בעצמאות הדתית של , העצמאות הדתית

בכך הוא מצדיק את יצירתה של סמכות כנסייתית ומעניק לה ולמפעילים אותה . היחיד

  .לגיטימציה

  

תשובה מעמיקה יותר ואינטואיטיבית פחות לשאלת יצירתה והפעלתה של סמכות לגיטימית 

 Modernity's Wager – Authority, The Selfניתן למצוא בדיונו של סליגמן בספר  בכנסיה של לוק

and Transcendence.248 שהיה אחד מאבות הדיון , המסתמך על עבודתו של מקס וובר, סלגימן

טוען כי שאלת הסמכות היא למעשה השאלה מנין שואב מנגנון , המודרני בשאלות אלה

, פעיל מידה מסוימת של כוח הנדרשת לחוקק חוקיםאדמיניסטרטיבי את הלגיטימציה לה

להחליט לגבי התנאים שעל פיהם מתקבלים ומּוצאים חברים , לקבוע מקום ומועד לכינוסים

  .וכיוצא באלה

  

אינו תמים או " אדמיניסטרטיבי"נציין שהשימוש במונח , בטרם נרחיב בדיונו של סליגמן

משום שטמונה בו הנחה השוללת את  זאת. פשוט בהקשר של הדיון אודות החברה הדתית

בהמשך הפרק . דתית בלבד-מהות שהיא רוחנית, על מנהיגיה ומנגנוניה, היות הנהגת הכנסיה

אתייחס בהרחבה לשאלת המתח שבין סמכות אדמיניסטרטיבית לסמכות דתית ולהבדלים 

  .בשלב זה אשתמש בהבחנותיו של סליגמן ללא הבחנה בין שני המנגנונים. ביניהן

  

כמה הסברים אפשריים לשאלת סמכותו של המנגנון , בעקבותיו של וובר, ליגמן מונהס

המוטיבציות : הנחלקים בין מוטיבציות סובייקטיביות למוטיבציות אובייקטיביות, החברתי

המציית לסמכות בשל התאמה בין עולמו , הסובייקטיביות עוסקות בעולמו הפנימי של האדם

מאמונה שהסדר , התאמה זו יכולה לנבוע מכניעות רגשית. ותהפנימי לערכים שמייצגת הסמכ

  . או מאמונה שהגאולה תלויה בציות לסדר זה, הקיים מייצג ערכים שהמציית מסכים להם

                                                            
  

248 A.B. Seligman, Modernity's Wager – Authority, The Self and Transcendence, Princeton 

University Press, Princeton and Oxford, 2000, p. 4  
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. מוטיבציות המוגדרות כחיצוניות וכאובייקטיביות מבוססות על תפיסה אינטרסנטית

ובחירה באופציית פעילות תפיסות אלה מסבירות את קבלת הסמכות כתוצר של שיקול דעת 

במקרה זה אין התאמה בין עולם הערכים הפנימי של המציית . הנתפסת כמתגמלת וכמקדמת

  . אך יש שיקול דעת המראה כי משתלם לציית לה, לערכיה של הסמכות

  

הדנה בשאלת המוטיבציות המובילות לקבלת או , בעלת הדגשים שונים במקצת, חלוקה דומה

הטוען כי אדם מקבל סמכות וממלא אחר הוראות , יג גם מקמהוןמצ, לאי קבלת הסמכות

משום שיצרו בו הרצון לבצע את הפעולות ) 2; רוצה לבצע את הפעולות הללו) 1משום שהוא 

ביצוע הפעולות מתלוות השלכות שבשיקול רציונאלי יובילו -משום שלביצוע או אי) 3; הללו

   249.את האדם לביצוען

  

קשר של שאלת יצירת סמכותה של הכנסיה של לוק נוכל לראות כי אם נבדוק הגדרות אלה בה

הבחנותיהם של סליגמן ומקמהון מציעות לנו כלים לניתוח הסיבות השונות המובילות 

המתמקדת בהתאמה בין , ההשקפה הסובייקטיבית: ליצירתה של סמכות בכנסיה הלוקיינית

תטען כי חברי , י שמחוצה לודת- עולמו הפנימי של האינדיבידואל לנעשה במרחב הציבורי

הכנסיה מקבלים את סמכותה משום שהם מוצאים מתאם בין הערכים שהיא מייצגת 

לאור , בין אם מתאם זה מקורו בתהליך מושכל ועצמאי ובין אם מקורו. לעולמם הפנימי

  . בשכנוע חיצוני, תיאוריו האליטיסטיים של לוק

  

ת קיומה של סמכות כתוצר של קידום המבססת א, רציונאלי-גם ההשקפה האובייקטיבית

במקרה זה . רלוונטית לשאלתנו על מקורותיה של הסמכות הכנסייתית, אינטרסים אישיים

חברי הכנסיה הלוקיינית יקבלו את סמכותם של מוסדותיה ומנהיגיה משום שהם סבורים 

  . שכך כדאי להם לעשות ולא משום שהם מזדהים עם עמדותיה או מקבלים אותן

  

בין אם מעשיהם של בני האדם נובעים , אנו לומדים כי אליבא דסליגמן ומקמהוןמכאן 

בין אם קיימת חפיפה בין עולמו הפנימי של האינדיבידואל , מהזדהות או מבחירה רציונאלית
                                                            

  
249 Authority:McMahon ,26' עמ.  
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וההצטרפות אליה , ובין אם לא קיימת חפיפה בין העולם הפנימי לכנסיה, לערכיה של הכנסיה

בחירתם הרצונית של החברים לקחת , תועלת רציונאלי ופרגמטי-היא תוצאה של שיקול עלות

חלק בכנסיה מסוימת מעניקה לגיטימיות לסמכות שמפעילים מנגנוני הניהול של חברה זו על 

  . חבריה

 

  סיכום -מקורות הסמכות 

  

בחינת מקורותיה האפשריים של הסמכות בכנסיה הלוקיינית מציבה באופן ברור את 

  : לתפיסה זו כמה השלכות מעניינות. האינדיבידואל כמקור הלגיטימציה של מוסד חברתי זה

  

  לגיטימציה אנושית מול לגיטימציה אלוהית

מו המדינה או כ, ההכרה כי סמכותם של מוסדות הכנסיה אינה נובעת מגורם חיצוני לכנסיה

מסכים לקבל עליו את עולו של הממסד , האוטונומי, אלא רק מהעובדה שהאדם הפרטי, האל

מציבה את מושג הכנסיה של לוק במתח מעניין אל מול התפיסה , הכנסייתי

הרואה בממסד הדתי ממסד שלפחות חלק מסמכותו נובעת ממקורות " אורתודוקסית"ה

-ניתן לראות בטענה זו מעין חילון של המרחב הדתי ,כפי שציינו בסעיף הקודם. אלוהיים

  .מהלך שאת השלכותיו נבחן לעומק בסעיף הבא. ציבורי

  

  לגיטימציה על תנאי

תלות זו . היות האינדיבידואל המקור יחיד ללגיטימציה של הכנסיה הופך אותה לתלויה בו

אחר ואלמנט מ, היא מאפיין קבוע ומתמשך במערכת היחסים שבין הכנסיה לאינדיבידואל

מבטיח כי , המהווה את אחד מעמודי היסוד של הציבוריות הדתית של לוק, החופש

  :לגיטימציה זו תמצא בבחינה מתמדת ותישלל במקרה הצורך

לאלה החיים בתוכה אין בסיס לחוסר , אם מערכת מסוימת היא לגיטימית"

ס שביעות רצון בכל הנוגע לאופן בו המבנה הבסיסי של מערכת זו מתייח

ולכן איש מהם אינו זכאי מוסרית למנוע את שיתוף הפעולה שלו , לעמדותיהם

גם אם יש , בניסיון לחתור תחת מטרותיה או לשנות את תוצריה, מתפעול המערכת
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מתייחסת לחלק מחבריה , לעומת זאת, מערכת לא לגיטימית. לו הכוח לעשות זאת

העמדות שלהם אינם בדרך הגורמת להם להרגיש באופן הגיוני שהאינטרסים ו

גם אם ישקללו את האינטרסים של חברים , כך –מקבלים התייחסות ראויה 

עמדתם שלהם מציבה אותם באופן הגיוני באופוזיציה , אחרים במערכת

 250".למערכת

  

תיאורו של קונווי את הדיאלוג המתמיד בין האינדיבידואל לחברה בה הוא נוטל חלק מציג 

. ת משמעותה של שלילת לגיטימציה בהקשר של החברה הדתיתבפנינו דרך מעניינת לבחון א

בין הדבר תוצר של שינוי בעולמו , כאשר האינדיבידואל אינו מוצא התאמה בינו ובין הכנסיה

, ובין אם הדבר תוצר של שינוי בשיקוליו הרציונאליים על תועלת השייכות, הפנימי

" אופוזיציה"הוא מצוי במעין , ה זהבמקר. הלגיטימיות של הכפיפות שלו למנגנוניה מתערערת

האם קיימת בפני ? זו" שהיה באופוזיציה"ואולם מה משמעותה של . לכנסיה שלו

האינדיבידואל הדתי רק אפשרות לעזוב את החברה הדתית בה הוא חבר במקרה של חוסר 

או שמא יש לו את הזכות ואת היכולת לשנות את הכנסיה בה הוא , התאמה ואבדן לגיטימציה

את משמעויותיה ואת השלכותיהן על תפיסת הכנסיה של לוק , כדי לבחון אפשרות זו? ברח

  .נבחן את סוגית מקורותיה של האוטוריטה בכנסיה הלוקיינית, ועל תפיסת הדת שלו

  

  

  סוגים שונים של סמכות כנסייתית

  

של  ניסיוננו להבין כיצד נבנית ומופעלת סמכות בכנסיה של לוק חשפה בפנינו את תלותה

בסעיף הקודם . סמכות זו בלגיטימיות המתמשכת שחבר הכנסיה האינדיבידואל מעניק לה

עסקנו בחלק מהסיבות הגורמות לאינדיבידואל הדתי להתייחס למוסדות הכנסיה ולסמכותם 

האם היא מקנה ? במה היא באה לידי ביטוי? מה טיבה של סמכות זו, ואולם. כלגיטימיים

או שמא היא מקנה להם , רוחניות בלבד-להכריע בשאלות דתיות למוסדות הכנסיה את הזכות

                                                            
  

250 Conway: Classical Liberalism ,36' עמ . 
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 –האם שני התחומים ? גם את הזכות לנתב את חייה הפוליטיים של החברה הדתית

בכדי לענות על שאלות אלה נבחן את שדות ? ניתנים בכלל להפרדה -האדמיניסטרטיבי והדתי 

  .יתהפעולה השונים בהם יכולה להיות מופעלת סמכות בחברה הדת

  

לגבולותיה של , כפי שראינו, המוגבלת, אם נבחן את תחומי פעילותה של הסמכות הדתית

סמכות אותה נכנה : נראה כי ניתן להבחין בין שני סוגים של סמכות, הכנסיה הספציפית בלבד

ידי אכיפת -הבאה לידי ביטוי בהובלת הקהילה וניהולה על, "סמכות אדמיניסטרטיבית"

העוסקת בשאלות דתיות , "דתית-סמכות רוחנית"וסמכות אותה נכנה  ,חוקים וכללים ועוד

מובן ששתי . כיצד יש לבצע את הפולחן המתאים ועוד, כגון מהו מעשה הדתי הראוי

באופן , נפריד ביניהן, לשם הדיון, אך תחילה, הסמכויות הללו קשורות זו בזו בקשר הדוק

  . כדי לבחון את טיבן בצורה מפורטת, מלאכותי מעט

  

  

  בירוקרטית- סמכות אדמיניסטרטיבית

  

עוסק הריסון בשאלת  Weber's Categories of Authority and Voluntary Associationsבמאמר 

בעקבותיו של , הריסון מבחין 251.בירוקרטית בחברות דתיות-הסמכות האדמיניסטרטיבית

, ה הקתוליתכמו הכנסי, בין כנסיות שמוטיב הסמכות טבוע בחוקיהן מטבען, מקס וובר

לכנסיות אחרות בהן סמכותם של ראשי הכנסיה אינה מובנת מעצם טבעה ואינה נובעת 

מאמרו של הריסון מתמקד אמנם במקרה הספציפי של הכנסיה . ממקור דתי או תיאולוגי

הבא לשקף בעיה עקרונית בהתארגנויות דתית אותן , אך ניתוחו, הבפטיסטית בארצות הברית

רלוונטי גם לעניינו משום שמושג הכנסיה התיאורטי של לוק , "ותסמכותי-לא"הוא מכנה 

  . עונה להגדרה זו

  

                                                            
  

251 P.M. Harrison, "Weber's Categories of Authority and Voluntary Associations", in: American 

Sociological Review, Vol. 25, No. 2, (1960). pp. 232-237.     ) להלןHarrison: Weber's.(  
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כלומר כנסיות שמוטיב הסמכות אינו מוטבע בהן , הריסון מתאר התארגנויות לא סמכותיות

יש להן צורך בחוק , ממש כפי שלוק מציין, כבלתי יציבות מטבען משום שמחד, ממהותן

אך מאידך יש להן אידיאולוגיה דמוקרטית מושרשת , והובלהובמידה מסוימת של ניהול 

כך נוצר מצב של מתח  252.המעניקה לכל אחד מחברי אותה קבוצה כוח וחופש במידה שווה

לבין האילוצים שחיים ציבוריים יוצרים , מתמיד בין הציר השוויוני והאינדיבידואלי מחד

, טוען הריסון, מתח המוחרף. תהמציב כנסיות אלה במצב של חוסר יציבות חברתי, מאידך

בשל ההימנעות האידיאולוגית מלהסדיר באופן רשמי את ענייני הסמכות והכוח 

כך נוצרת מעין אנומליה בה חוסר ההתייחסות הישיר לנושא כינונה . האדמיניסטרטיביים

סמכותיות עשוי להפוך את שאלת הסמכות לקשה -והפעלתה של סמכות בחברות לא

  :שר בחברות דתיות בהן מוסדר נושא הסמכות באופן רשמי וגלויולמורכבת יותר מא

סמכות המבוססת על חוק מגדירה את גבולותיו של נושא המשרה בדרך שאינה "

מאחר וסמכות של פקיד . אפשרית  במערכת המעניקה לגיטימציה לפי תועלת

בפטיסטי מוגדרת בצורה כה קלושה וקיומו כנציג רשמי נשען על בסיס רעוע הוא 

פקידי ... נאלץ למצוא אמצעים חילופיים להשגת המטרות עליהן הוא אחראי

החברות הלא סמכותיות נאלצים להשתמש בסנקציות המבוססות על כוח ולא על 

, מצידם של חלק מהמנהיגים, בחברות וולונטריות יש תלות גדולה יותר. סמכות

  253".בסנקציות כלכליות ובתעמולה, באלימות מאורגנת

  

העדר הגדרה מפורשת וגלויה של נושא הסמכות עשוי להוביל דווקא למחוזות , סוןלטענת הרי

וההימנעות מהגדרת תפקידיהם וסמכותם של ראשי אותה חברה , של שימוש לא ראוי בכוח

נראה כי לוק . להעניק להם יותר כוח ממקביליהם בחברה סמכותית, בסופו של דבר, עשויה

. אך דיונו בנושא זה אינו מפותח ביותר, שהריסון מתארהכיר בקיומן הפוטנציאלי של בעיות 

אך פרט , מציין לוק כי הכנסיה זקוקה לחוקים ולפקידות אדמיניסטרטיביים, כפי שראינו

הוא נמנע מלעסוק בשאלה , לקביעה הכללית ולא ברורה דיה כי אל להם להפעיל כוח מאלץ

יכר מכתיבתו ומזמנו לעיסוק כהוגה שהקדיש חלק נ. כיצד אמורים מנגנונים אלה להתנהל

                                                            
  

  .236' עמ, שם 252

  .234-235' עמ, שם 253
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הימנעותו מדיון דומה בהקשר הדתי , בהקשר המדיני, בשאלות על כוח ועל השימוש בו

האם לא היה מודע לגודל האתגר שמייצרת שאלת הסמכות בחברה כמו . מעוררת תמיהה

או שמא היה סבור שהחופש שהעניק לאנשים פרטיים לעזוב כנסיות שאינן , הכנסיה שלו

  ? י להגן עליהם ועל המערכת כולה מלהגיע למצבי קונפליקט קיצונייםלרוחם עשו

  

גם כאן לא נוכל לפתור את הקושיות , בדומה לשאלות אחרות הנתקלות בשתיקתו של לוק

ונסתפק בציון הקושי הנובע , העולות מהדיון אודות דרכי התנהלותה הפוליטית של הכנסיה

כלומר חברה שסוגית הסמכות בה אינה  ,סמכותית-מהבנת מושג הכנסיה שלו כחברה לא

דרכי פעולתם של המנגנונים האדמיניסטרטיביים של הכנסיה . נובעת באופן טבעי מהגדרתה

-נבחן כעת את התנהלותם של המנגנונים הרוחניים. חתומים בפנינו, אם כן, הלוקיינית נותרו

פעלה של דתיים בתקוה למצוא הסברים מפורטים יותר אודות טיבם של מנגנוני הה

  .הפוליטיקה הכנסייתית

  

  דתית-סמכות רוחנית

  

בעוד ששאלת הסמכות הבירוקרטית עוסקת בשאלת ניהול ההיבטים האדמיניסטרטיביים של 

דתית בכנסיה בשאלות - מתמקדת שאלת הסמכות הרוחנית, חיי היחד של הציבוריות הדתית

בחברה הדתית המרוכבת אודות הזכות והיכולת לקבוע ולאכוף נושאים של אמונה ופולחן 

   254.מאוסף של אינדיבידואלים דתיים אוטונומיים

  

כלומר סמכות , רוחנית-נראה כי אחת מן ההגדרות הרלוונטיות ביותר לשאלת סמכות דתית

היא ההגדרה המציגה סמכות כתוצר של , "עבודת אלוהים בציבור"העוסקת בפן הדתי של 

בהקשר של דיוננו המנסה לבחון כיצד . פיםכתוצר של ידע וניסיון עוד, כלומר, מומחיות

עשויה מומחיות זו לבוא לידי , מוגדרים אישים או מוסדות מסוימים כבעלי סמכות דתית

                                                            
  

אך מתוך הפרדה , דתי לבין הבירוקרטי בדיון זה היא קשה לבצוע לעיתים- ההפרדה בין הרוחני, כאמור 254

  .מלאכותית מעט זו נוכל ללמוד רבות על מושג הכנסיה של לוק ועל תפיסת הדת שלו
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ביכולת לבצע פולחנים וטקסים , במומחיות בקריאת כתבי הקודש, ביטוי בבעלות על ידע סודי

  . או בהיבטים נוספים של החוויה הדתית לסוגיה

  

היגדים והתייחסויות מעטות של לוק " לדלות"בהן נאלצנו , ות בעבודה זולעומת הפעמים הרב

, נושא העדיפות והסמכות הדתית הוא נושא שלוק הרבה להתייחס אליו, לשאלות אותן בחנו

בשל קוצר . כחלק מעימותיו עם הקתוליות, בעיקר בהקשרים תיאולוגיים או פנים נוצריים

אלא רק לציין מוטיבים מרכזיים החשובים , ם אלהלא נוכל לעסוק בהרחבה בדיוני, היריעה

כמה מהמקומות בהם מתייחס לוק , אם כן, נבחן. לעיסוקנו במושג החברה הדתית של לוק

-ונסיק מדיונים אלה לגבי שאלת הסמכות הדתית, לשאלת הסמכות בהקשר הדתי הכללי

  .רוחנית בכנסיה הלוקיינית

  

לת הסמכות הדתית היא בדיוניו אודות אחד מהמקומות המרכזיים בהם עוסק לוק בשא

יכולתו של -ואודות יכולתו או אי, קיומו של פירוש יחיד ואמיתי לדברי הקודש-קיומו או אי

שאלה זו העסיקה אותו בתקופות שונות בחייו . האדם היחיד לקרוא ולפרש אותם בעצמו

הקודש פתוחים כתבי  –עמדתו בסוגיה זו ברורה ונחרצת . והיא מצויה בכמה וכמה מכתביו

כך . לכל ואין פרשן אחד שיכול לטעון כי קריאתו בכתבים אלה היא הקריאה הנכונה היחידה

האם הכרחי לקבוע שיש מפרש "למשל מצטט נובו מאמר של לוק בנושא זה שכותרתו היא 

  255".שלילי? מהימן לרוב כתבי הקודש בכנסיה

  

: סס לוק על כמה טיעוניםאת טענת העדר קיומה של פרשנות דתית מהימנה יחידה מב

האל הכריז במילים הברורות ביותר ובבהירות הרבה ביותר מה שהוא : "הוא טוען כי, ראשית

                                                            
  

255 Nuovo: Writings ,69-72' עמ:"Whether it is necessary to grant that there be an Infallible 

Interpreter of Most Holy Scripture in the Church? Denied."   נובו מכנה חיבור זה בשם- Infallibility  ,

. ידי נובו-במקור ותורגם לאנגלית על חיבור זה נכתב בלטינית. אך מקפיד לציין כי במקור נמנע לוק מלתת לו שם

רובם על נושאים , וכמו חיבורים אחרים שכתב בתקופה זו, בעת שהותו באוקספורד 1661לוק חיבר אותו בשנת 

  .xxxix' עמ, שם: עוד על החיבור ראו. בחר שלא לפרסם אותו, תיאולוגיים
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בשל כך פתוחים כתבי הקודש לקריאה ואין צורך הכרחי  256".רוצה שהאדם ידע ויאמין

  :להיעזר בפירוש כדי להבין אותם

ל הקשור למפעל המדהים בכ, להיות חכמים יותר מן הבורא שלנו, על כן, אל לנו"

מכילים , המפעל הזה-הקודש המגלים לנו את דבר-כתבי. טבעי זה של גאולתנו-ועל

  257".או לעשות כדי להשיג גאולה זו, את כל מה שאנו יכולים לדעת

  

                                                            
  

 God has proclaimed in the clearest words and with the greatest perspicuity what he": 71' עמ, שם 256

wants men to know and what to believe."  

לא נוכל להרחיב את יריעת הדיון התיאולוגי ואת ההשתמעויות הנובעות מהתפיסה הרואה במקומות הנהירים  

גילויים , הנהירים פחות, ובמקומות האחרים, בכתבי הקודש גלוי של החלקים ההכרחיים וחיוניים של הדת

- המאמר התיאולוגי"נציין רק כי שפינוזה מציג תפיסה דומה בספרו . הנושאים מסרים אלוהיים מסוג אחר

אמת או -אלהים הם המלמד את האנשים אושר-הקודש דבר-כי כתבי, אמנם מורגל בפי כל הבריות": "מדיני

שההמון מעונין בו פחות מאשר  כי דומה שאין לך דבר. אבל בעצם מתכוונים הם לדבר אחר לגמרי; ישועה- דרך

וכל , אלהים-ואנו רואים כי כמעט כולם מכריזים על בדיותיהם כעל דבר; הקודש-לחיות לפי התורות של כתבי

רוב היתה -פי-שעל, רואים אנו. לקבל את דעתם שלהם, בתואנה של דת, שאיפתם אינה אלא לכפות את זולתם

, ודש את הזיותיהם וסברותיהם ולאששן באסמכתא אלהיתהק-איך יוכלו לסחוט מכתבי, דאגת התיאולוגים

... הקודש-ואין לך דבר שיעשוהו בפחות היסוסים וביתר פחזות מאשר פירושם של הכתובים או של כוונות רוח

חייהם -או אז היה אורח, הקודש-שפתים על כתבי-אילו נתכוונו הבריות באמת ובתמים למה שהם מודים בדבר

ולא , כך-ולא היו מפולגים באיבות רבות כל, כך מסעירות את רוחם- ו מחלוקות רבות כלולא הי, שונה לחלוטין

לא היו , אדרבה. הקודש ולהמציא חידושים בדת- כך לפרש את כתבי-היו שטופים תאווה עיורת ונמהרת כל

מאמר , שפינוזה' ב: ראו". הבירור-שהמקרא עצמו אינו מלמדו בתכלית, מעיזים לקבל כלקח המקרא שוום דבר

נראה כי . 78' עמ, ב"תשכ, ירושלים, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע, מדיני–תיאולוגי 

קיים מקום למחקר על נקודות הדמיון והשוני בשיטותיהם התיאולוגיות ופוליטיות של לוק ושפינוזה שהיו בני 

 ). 1632, ואף נולדו באותה שנה(אותה תקופה 

 Let us not therefore be more wise than our Maker, in that": 126' עמ, הסובלנות האיגרת השניה על257 

stupendous and supernatural work of our salvation. The scripture, that reveals it to us, contains all 

that we can know, or do, in order to it.." in: Locke, John, Works, vol. 5, Four Letters concerning 

Toleration. London, 1823; reprinted, Aalen: Scientia Verlag, 1963, p. 82.  
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קיומה של פרשנות אחת אמיתית לכתבי -טענה שניה שמביא לוק בדיונו על קיומה או אי

ני האדם לפרש את אותם מקומות סתומים בכתבי עוסקת בשאלה האם מותר לב, הקודש

  :שהרי מיהם בני האנוש שיפרשו את מה שהאל בעצמו השאיר לא ברור. הקדוש

האם . הכרחי להיות עיוור, כשלשמיים עצמם אין מספיק אור להנחות את צעדינו"

דיבר , שנתן לבני האדם את יכולת השיחה, בורא השפה ואברי הדיבור, האל עצמו

מי יתרגם את דעת האל טוב ? דם כך שלא יוכלו להבין אותו ללא מתרגםאל בני הא

  258".?יותר מהאל

  

ולכן אל לה , לוק סבור כי המקומות הסתומים בכתבי הקודש נוצרו כך מתוך כוונת האל

לפרשנות אנושית כלשהי לחשוב כי היא מסוגלת לשפוך אור על מקומות שהאל בעצמו 

תומים מונה לוק כדוגמא שאלות אודות טיבו של פרי בין אותם דברים ס. השאירם סתומים

  :לוק מתאר את העוסקים בשאלות אלה בצורה חמורה. או מיקומו של גן העדן, עץ הדעת

טיפשיות , שאלות קטנות. דברים רבים מתוכננים כמופע וכיהירות של למידה"

- עלאלא מוצאות באלימות , וחסרות ערך שאינן עולות באופן טבעי מכתבי הקודש

היכן היה , למשל איזה פרי נאסר בגן עדן, ידי מוחם של אנשים מופרעים ומרושעים

אולי חקירות . שאינן זקוקות לפרשן ואינן מועילות לקורא' וכו? ממקום אותו גן

אך הן בקושי יכולות לעכב בני אדם , מסוג זה יכולות להעסיק מוחות ריקים

  259"...פיכחים ויראי שמיים

                                                            
  

258  Nuovo: Writings ,69' עמ :"When heaven itself does not have enough light to guide our steps, it 

is necessary to be blind. Does god himself, who has made language and the organs of speech, who 

has given to men the use of discourse, so speak to mortals that he cannot be understood without an 

interpreter? Who will interpret the mind of god better than god himself?"        

 many things are contrived as a show and arrogance of learning, frivolous and …": 71' עמ, שם 259

worthless little questions that do not arise naturally from holy scripture, but are violently pressed 

out of the minds of wickedly deranged men, such as, What fruit was forbidden in paradise? Where 

was that pleasure garden located? And suchlike that neither want an interpreter nor merit a reader. 
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יש , ה ההנחה כי מה שלא ניתן להבין מקריאה פשוטה בכתבי הקודשמדבריו של לוק עול

מגלה אותו , בטובו, היה האל, שאם לא כן. משום שכנראה אינו כה חיוני, לעבור עליו בשתיקה

  . בצורה גלויה ובהירה לכל

  

בכל הנוגע לנגישותם של כתבי הקודש , ניתן כמובן להעלות שאלות רבות על עמדותיו של לוק

כך למשל נוכל לשאול כיצד משתלבת תפיסת מובנות . תפקידה של נגישות זוול, ולכל

. עם עמדתו האליטיסטית של לוק, המשקפת תפיסה פרוטסטנטית מובהקת, ההתגלות לכל

 'על הממשלשני מאמרים 'כפי שהם מופיעים בציטוטים שהבאנו מ, תיאוריו את ההמון הנבער

דתית המעניקה לכל אדם יכולת להבנה סבירה מקשים עלינו לקבל את התפיסה ה, TRC -ומה 

יתכן כי מקורו של פער זה בנסיבות הפוליטיות השונות בהם . של כוונתם של כתבי הקודש

. או יתכן שהם משקפים שינוי עמוק באפיסטמולוגיה הדתית שלו, נכתבו הטקסטים השונים

, בדומה לנובו 260.נובו מציע את שני ההסברים הללו כהסברים אפשריים אך נמנע מלהכריע

אך נציין שמן , לא ננסה להכריע או לצייר תמונה הרמונית של עמדותיו של לוק בנושאים אלה

, הציטוטים שבחנו לעיל עולה תפיסה המזכירה את האפיסטמולוגיה הדתית של לוק

יכולים כולם לדעת בוודאות  –מה שצריך לדעת . 'מסה על שכל האדם'המשתקפת מהקריאה ב

כנראה שאין בו צורך בכדי למלא את החובות , שלא ניתן לדעת בוודאות גמורהומה . מוחלטת

  .הדתיות ההכרחיות לגאולה

  

קוצר היריעה ימנע מאיתנו לדון בשאלות נוספות העולות מעמדתו של לוק לגבי פרשנות כתבי 

אף שלא נוכל להעמיק בסוגיות אלה -על, עם זאת. נושא שכאמור העסיק אותו רבות, הקודש

וייתור אותם חלקים שאינם , לטעון כי עמדותיו לגבי זמינותם של כתבי הקודש לכל נוכל

מקטינות בצורה משמעותית את כוחו של הממסד הדתי ואת סמכותו , מובנים בקלות

  . קתוליות-גם במקרה של הכנסיות הלא, המתבססים על מלאכת תיווך ההתגלות

  

 
                                                                                                                                                               
Perhaps queries of this sort can occupy vacant minds, but they can scarcely detain sober and pious 

men…"   

  xli' עמ, שם 260
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-ות כתבי הקודש כמקור לסמכות דתיתטיעון שלישי שמביא לוק לביקורתו על ראיית פרשנ

ולכן , רוחנית הוא העובדה שכל אותם אלה הרואים בעצמם יורשים ישירים של השליחים

מתווכחים ללא הרף בינם לבין עצמם על פרשנותם של כתבים אלה ועל , כבעלי האמת

  :שהאמת אינה בידם, אליבא דלוק, מחלוקות אלה מוכיחות. ומשמעותם

ים בנוגע לנושאים שמימיים מראות באופן מספק שלא היה מחלוקות בין נוצר"

אלא גם כאלה , המציג לא רק מגוון של הצעות, והשוני בין הדעות, פרשן מהימן

הרגיז חברי כנסיה שונים באזורים שונים בעולם ופילג , הסותרות זו את זו

  261".אותם

  

אין , טוען לוק, בשל כך .הריבוי והפילוג מוכיחים כי אין אדם היכול לטעון כי האמת בידיו

אדם או ממסד שיכולים לטעון לעדיפות ולסמכות שיש לה תוקף לגבי חבריו לכנסיה או לגבי 

  . אלה שמחוצה לה

  

נחיצותו של -אי, בהירותו וזמינותו של הטקסט ההכרחי –בעזרת שלושת הטיעונים שבחנו  

למעשה את קיומה של , מבטל לוק –הטקסט הסתום וריבוי הפרשנויות והריבים ביניהם 

חופש זה . פרשנות יחידה לכתבי הקודש ומעניק לכל אדם את חופש הבחירה בנושאים אלה

אלא גם הופך למעשה את , לא רק מבטל את טענת הסמכות הדתית כתוצאה מידיעה עודפת

  . כל האינדיבידואלים לשווים מבחינה דתית

  

משום שאיש אינו יכול לטעון , ם בשווה לכל אדםבה הזכות והיכולת לפרש ניתני, נקודה זו

היא הנקודה בה מתרחש המעבר מהטיעון התיאולוגי לטיעון , לתוקף של אמת מוחלטת

תפיסת הכנסיה ומוביליה כמי שפועלים ללא . הפוליטי בדיונו של לוק לגבי סמכות דתית

בנה על היותה הנ, בעלות על האמת הדתית מפרקת את בסיסו של הכוח הפוליטי של הכנסיה

                                                            
  

 disagreements among Christians concerning divine things sufficiently show that …": 70' עמ, שם 261

there has been no infallible interpreter, and the difference of opinions, which present not only a 

variety of propositions but also mutually contradictory ones, have vexed diverse members of the 

church separated in different regions of the world and divided them into parties."  
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כך נשללת לא רק תפיסת הכנסיה את עצמה . פרשנית מהימנה והכרחית של דבר האל

אלא גם כל הסמכויות שהכנסיה גזרה לעצמה , כמתרגמת את כתבי הקודש והאמת שבהם

  . מתוך כך

  

הוא מבטל את יכולתה של כנסיה מסוימת , כלפי חוץ. פירוק זה פועל כלפי חוץ וכלפי פנים

ולכן הוא הופך את המרחב הדתי כולו , ף של אמת לפרשנות שהיא מציעהלטעון לתוק

הוא מבטל את עליונותם הדתית של אלה שנתפסו כבעלי ידע נרחב , כלפי פנים. לשוויוני

זאת משום שאם הכתבים הללו פתוחים . בכתבי הקודש והופך את הכנסיה למרחב שוויוני

כות ואת היכולת לטעון כי בידו הפרשנות אין לאחד מהם את הז, באופן שוויוני לכל קורא

  .הנכונה היחידה וכי משום כך יש להעניק לו עליונות  או סמכות דתית על שאר חבריו

  

רוחנית -את העליונות הפרשנית ואת הסמכות הדתית, אם כן, התיאולוגיה של לוק מבטלת

א גם את ומשנה בכך לא רק את מערכת היחסים בין הכנסיות השונות אל. שנגזרה ממנה

זאת משום ששינויים אלה מציגים את הסמכות . האופן בו פועלים מוסדותיה של כנסיה

ומותירים רק את הצורך , דתית כמיותרת וכמנוגדת למהותה של הדת הפתוחה לכל-הרוחנית

כמעין רשות בירוקרטית מינימאלית המתפעלת את חיי , בסמכות אדמיניסטרטיבית על קנה

  .היחד הדתיים

  

  

  סיכום -שונים של סמכות כנסייתית סוגים 

  

ניסיוננו להבין כיצד קיומן של סמכות וכפיפות לגיטימיות הוא אפשרי בתפיסת דת השמה 

הוביל אותנו לחפש , דגש כה רב על האינדיבידואל האוטונומי ועל היות הכנסיה נטולת כוח

אחר הדרכים בהן עשויה סמכותו של הממסד הכנסייתי להיות מובנת ואחר האופנים בהם 

, קיימים כמה מנגנונים ליצירתה של סמכות לגיטימית, שראינו כפי. היא באה לידי ביטוי

מנגנונים אלה עוסקים בסיבות המובילות את האינדיבידואל . הרלוונטיים לעמדותיו של לוק

: דתית ומתבססים על שני אלמנטים משלימים- לקבל עליו את עולה של המסגרת החברתית
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האינדיבידואל למתרחש בספרה האחד עוסק בקיומה של חפיפה בין עולמו הפנימי של 

רציונאלי המוביל את האינדיבידואל להבין כי - השני עוסק בשיקול הפרגמטי; הכנסייתית

גם אם אינה מצויה בחפיפה , המסגרת הכנסייתית היא המסגרת הטובה ביותר עבורו

  . לרצונותיו ולעמדותיו

  

פותחת את הפתח היכולת לבסס את קיומה של כפיפות לגיטימית בחברה הדתית של לוק 

ראינו כי סמכות זו , כאמור. לבחינת האופנים השונים בהם סמכות זו עשויה לבוא לידי ביטוי

. פולחני-דתי-אותם כינונו ההיבט האדמיניסטרטיבי וההיבט הרוחני, מתגלמת בשני היבטים

סקירת מאפייניהם של היבטיה השונים של הפעלת סמכות בכנסיה חשפה בפנינו כמה קווים 

  :בים להבנת מושג הכנסיה של לוק ולדרכי הפעולה שלוחשו

  

  עמימות אדמיניסטרטיבית -

ממחיש את העדרו של מבנה סמכות תשתיתי במושג , השאוב ממאמרו של הריסון, מושג זה

המדגיש חזור והדגש את מהותיותו , אפילו לוק, כפי שנוכחנו לדעת, ואולם. הכנסיה של לוק

מכיר בחובתה של הכנסיה לקיים סוג של ממשל , הדתיתשל החופש האינדיבידואלי בחברה 

לוק אינו מסביר מה נחשב בעיניו כממשל כנסייתי , כפי שראינו. אדמיניסטרטיבי על חבריה

לאור המגבלות החמורות שהוא מציב בהקשרים אחרים כל הקשור לענייני הגוף . לגיטימי

לצוות עליהם התנהגות , שאלות כגון האם מותר לכנסיה לגבות מיסים מחבריה, והרכוש

יתכן כי לוק אינו עונה על שאלות אלה משום שהוא . נותרות ללא מענה ברור' ספציפית וכו

סבור כי הוא מספק לחברי הכנסיה את ההגנה המושלמת מסמכות לא ראויה בהעניקו להם 

הימנעותו של לוק מלציין מהו תחום הפעולה , ואולם. את היכולת לעזוב בכל עת שירצו

יטימי של הנהגת הכנסיה פותחת פתח לעמימות גדולה ביחס לשאלה באילו נושאים מותר הלג

  : יתכן כי הריסון משלים פער זה. לכנסיה להפעיל את סמכותה האדמיניסטרטיבית

הבסיס ללגיטימציה של הסמכות , בהתחשב בהנחות היסוד האידיאולוגיות"

יות חוקית האלטרנטיבה בהעדרה של לגיטימ. בכנסיה הבפטיסטית הוא הרציונאל

  262".ההגיונית היא לגיטימציה פרגמאטית

                                                            
  

262 Harrison: Weber's ,233-234' עמ.  
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. הצורך הוא שמוביל ליצירתה של ההובלה האדמיניסטרטיבית והוא שמשרטט את תחומיה

זוהי כנראה ההגדרה היחידה שנוכל להשתמש בה לשרטוט תחומיה  –עמומה ככול שתהיה 

מבחינה אדמיניסטרטיבית  מה שנחוץ לכנסיה: של הסמכות האדמיניסטרטיבית של הכנסיה

הנוטה , הגדרה ריקה ופתוחה זו מזכירה את הגדרותיו האחרות של לוק. מותר לה ליצור

כמו בשאלות על טיבה . להימנע מיצירתו של קנה מידה אובייקטיבי בכל הקשור לדיון הדתי

מה שהקהילה מגדירה : לוק מותיר את קנה המידה בידיה של הקהילה, של עבודת אלוהים

מה שהקהילה מגדירה כצרכי ממשל הכרחיים ; ודת אלוהים בציבורי יחשב כפולחנהכעב

  . ייחשב כסמכות אדמיניסטרטיבית לגיטימית

  

  רוחנית -סמכות דתית -

עמדותיו של לוק בשאלות תיאולוגיות אודות טיבה ומטרתה של ההתגלות האלוהית משנות 

הדרך בה מציג לוק את . לואת הדרך בה מובנת אוטוריטה בהקשר הדתי במושג הכנסיה ש

שוללת את זכות ,  ידי האל בכוונת תחילה כמובנים לכל-כתכנים שניתנו על, כתבי הקודש

הצגתם של כתבי . קיומה של עדיפות דתית המתבססת על עליונות פרשנית ועל ידיעה עודפת

, אחד מסממניה המובהקים של המהפכה הפרוטסטנטית, הקודש כפתוחים ונגישים לכל

משתנה , בתוך כך. שיווין דתי המפרק את מבני הסמכות הדתיים המוכרים, אם כן, יוצרת

ומשתנה , התיאולוגים ואנשי הדת באשר הם, הדרך בה מובן תפקידם ומקומם של הכמרים

נבחן כעת כיצד באים שינויים אלה לידי ביטוי בכל הקשור . מקומם ותפקידם בכנסיה

  .לפוליטיקה של החברה הדתית
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  יווניות ודמוקרטיתכנסיה ש

  

בעולמו של לוק צריך ויכול כל אדם להיות מסוגל לבחור לעצמו את הפרשנות , כפי שראינו

 263 .הנכונה לכתבי הקודש ולגזור ממנה את עמדתו לגבי האל ולגבי דרישותיו מהאדם

באה לידי ביטוי לא רק במישור של , לידיעת האמת וליישומה בחיים הדתיים, מחויבות זו

אלא גם בדרך בה אמור האדם היחיד להבין את שייכותו , הדתית הפרטית הרצויההחוויה 

מודל הידיעה והבחירה החופשית , מבחינה זו. לכנסיה מסוימת ואת כפיפותו למוסדותיה

מהאדם הדתי לערער באופן תמידי על סמכותה של הכנסיה וראשיה ולבדוק , למעשה, תובע

ואת התאמתם לרצונותיו , שהיא מציגה בפניו בכוחות עצמו את האמיתות ודרכי הפולחן

, מהפרסביטרים ועוד, מהכמרים, לפי פרשנות זו מוׂ תר האדם הפשוט מהבישופים. הדתיים

  . כלומר מה תובע מהם האל, אלה ואלה רשאים לטעון כי הם יודעים מהי האמת. אין

  

חנית רשמית רו-מהלך משווה זה מנטרל כמעט לחלוטין את הצורך בקיומה של סמכות דתית

ומבזר את כוח הפרשנות ואת הסמכות הנובעת ממנו בין כלל , וממוסדת בכנסיה הלוקיינית

כשווה לשאר , לפחות באופן תיאורטי, ליצירת קהילה בה נתפס כל חבר, חלקיה של הכנסיה

  . חבריו

  

המבטל את כוחם של הממסדים הדתיים עם ביטול , פוליטי-הטענה כי המהלך התיאולוגי

מוביל לשוויון דתי וליצירת סוג חדש של סמכות , יומה של פרשנות מהימנה יחידהטענת ק

בו , של וולצר "Liberalism and the Art of Separation"ושל אדמיניסטרציה דתיות מוצגת במאמר 

וולצר מתאר את ביטול הסמכות הדתית ואת תוצאותיו . עסקנו במקומות נוספים בעבודה זו

  : כך

                                                            
  

במקומות שונים בכתיבתו של לוק מופיעה הקביעה כי הבחינה השכלית היא חלק משמעותי מהעבודה 263 

 & For he that examines": יניו כעבודת אלוהים נחותה יותרנתפסת בע, וכי קבלת אמונות ללא בחינה, הדתית

upon a fair examination imbraces an error for a truth has done his duty more than he who imbraces 

the profession (for the truth them selves he does not imbrace) of the Truth without having 

examined whether it be true or noe."   ראו :Nuovo: Writings ,מאמר המכונה . 81' עמError.  



257 

מכאן . טלת את כוח הכפייה של הממסדים הדתיים והפוליטייםחירות דתית מב"

כלומר היא מותירה את כל , את הכהונה של כל המאמינים, בעקרון, שהיא יוצרת

ובפועל דבר זה נוטה ליצור . המאמינים חופשיים באופן שווה לתור אחרי גאולתם

פרטי מניח הרעיון של ה... ידי כמרים-ידי פשוטי העם ולא על-כנסיות שנשלטות על

  264".לפחות בכל הקשור לשלטונות, את הערך השווה

  

המתמקד בהשלכותיה של הפרטת הדת על החוויה הדתית ועל הפוליטיקה , ניתוחו של וולצר

ומעניק להם בכך מעמד שווה " כהנים"מכתיר את כל האינדיבידואלים הדתיים בתואר , שלה

מהלך זה עולה בקנה אחד עם המהלך הלוקייני אחריו . רוחנית המסורתית-להנהגה הדתית

רוחנית לאור -שר ניתחנו את טיבה של הסמכות הדתיתכא, עקבנו בעמודים הקודמים

שאינו נוקט , הדברים אמנם אינם נאמרים במפורש על יד לוק. תאולוגית ההתגלות של לוק

, בלשון גלויה ואינו מסיק את המסקנות העולות מטיעוניו התיאולוגיים והפוליטיים עד תומן

וויונית בכל הקשור לדתיות אך נראה כי לא ניתן להכחיש את הנטייה החזקה לתפיסה ש

היא , בצורתה האידיאלית, לאור זאת נוכל לטעון כי הכנסיה של לוק. ולחברּות בחברה דתית

בחברה זו לא תתקיים הובלה דתית היררכית . כנסיה בה חבריה שווים זה לזה מבחינה דתית

כל  משום שעמדתו הדתית של –האמונה והפולחן  - במשמעות של הכוונת החיים הדתיים  

  . אחד מחבריה שווה בערכה לזו של חבריו

  

כפי . שוויון זה בין חברי הכנסיה מוביל לאלמנט פוליטי נוסף המאפיין את הכנסיה הלוקיינית

דאגה חסודה "סבור לוק כי כל אדם יכול ורשאי לפעול באמצעות כלי השכנוע של , שראינו

, אם נחיל את עמדתו השוויונית על היגד זה 265".ייעוץ והוראה, המתבצעת באמצעות לימוד

נוכל לומר כי בכנסיה של לוק רשאי כל אדם לנסות להשליט את דעותיו הדתיות ולכוון את 

כל עוד הוא עושה זאת באמצעות שכנוע , הכנסיה בה הוא חבר למקום הראוי לה לפי דעתו

ת על הפרוצדורה תובנה זו מעלה על הדעת שורה של שאלו. ולא באמצעות כוח או כפייה

כיצד מתקבלות החלטות : הפוליטית הנדרשת לניהולה של הקהילה הדתית ולהכוונת דרכה

                                                            
  

264 Walzer: Liberalism ,הכוונה היא ל " פשוטי העם"ב. 58' עמ– lay.  

  .55' עמ, האיגרת על הסובלנות 265
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, כיצד מוחלט מהו הפולחן הציבורי הראוי? בחברה בה לא אמורה להתקיים היררכיה דתית

  ? שהוא הוא הסיבה לקיומה של החברה הדתית

  

ה שערכנו בתחילתו של הדיון על בכדי לענות על שאלה זו נראה כי עלינו להתייחס להבחנ

לא תמיד , כפי שראינו. מקורותיה של הסמכות בין סמכות דתית וסמכות אדמיניסטרטיבית

ואולם נראה כי בחברה דתית שהיא , פשוט לנתק בהקשרו של הדיון הדתי בין שתי הסמכויות

בט דתית מותיר את ההי-ביטול הצורך בסמכות רוחנית. שוויונית הפרדה זו קלה יותר

ככזה הוא יכול . האדמיניסטרטיבי של ניהול הקהילה כהיבט שהוא פונקציונאלי ופרוצדוראלי

להיות מנוהל באמצעות פקידות נבחרת השואבת את סמכותה ואת הלגיטימציה שלה 

בכך מנוטרלים במידה ניכרת המתחים והקשיים הנובעים מהיות . מפרוצדורת המינוי שלה

לפחות בכל הקשור להיבטים , מבני סמכות מובנים נטולת, הכנסיה חברה שוויונית

  . המנהליים

  

אם הצלחנו לנטרל את הקשיים הנובעים משוויוניותה של הכנסיה בכל הקשור , ואולם

הרי שבכל הקשור להיבטים הדתיים הנושא מורכב , לאדמיניסטרציה שלה בקלות יחסית

כותיו נוכל לטעון כי קבלת זאת משום שאם ניישם את עקרון השוויון הדתי ואת השל. יותר

המושג ". דמוקרטית"ההחלטות בחברה זו חייבת להיעשות בדרך שניתן לכנות אותה 

אך לענייננו נשתמש בו במובניו הראשוניים , הוא כמובן מושג רחב ומורכב" דמוקרטיה"

מעצם העובדה שהיא מורכבת , משמעות הדבר היא שהחברה הדתית של לוק. והפשטניים

אמורה לנהל את ענייניה בדרך שתיתן ביטוי שווה ולא , וים זה לזה בערכם הדתימיחידים השו

ללא שימוש לא ראוי או לא מוסכם , היררכי להשקפותיהם הדתיות השונות של חבריה

  .בסמכות

  

- האם החברה הדתית השוויונית. כיצד אמור הדבר להתבצע בפועל לא נוכל לשער כאן

לפי הצבעת , פולחנית-ובמיוחד התנהלותה הדתית ,דמוקרטית אמורה לעצב את התנהלותה

? או שמא עליה להסתמך על כוחות השכנוע של חבריה ולשאוף ליצור תמימות דעים? רוב

, אדמיניסטרטיבית-בדומה לסמכות הפקידותית, ואולי יש מקום למינויה של סמכות דתית

ות בעלות אופי שחברי הקהילה מייפים את כוחה באמצעות הסכמתם לקבל עבור כולם החלט
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כל אחת מאפשרויות שונות אלה יוצרות אתגרים לא פשוטים עבורנו בבואנו לנסות ? דתי

  . להפוך את רעיונותיו התיאורטיים של לוק למודל אפשרי

  

נוכל רק לציין כי אם נתייחס . בשל מיעוט המידע שסיפק לוק לא נוכל לענות על השאלות הללו

אחת מהמשמעויות , הפרטית והציבורית, חוויה הדתיתברצינות להנחותיו של לוק אודות ה

הנובעות מכך היא יצירתה של חברה דתית שההחלטות אודות אורחות חייה הדתיים אמורות 

  . המבטאת את דעותיהם של כל חבריה, להתקבל בדרך לא היררכית

  

  

  סיכום – כנסיה שיווניות ודמוקרטית

  

בניתוחנו את מושג הכנסיה של לוק " רטידמוק"ו" שוויוני"פי שהשימוש במושגים -על-אף

-הגיוני  לאור השימוש הפורה שעושה בהם הריסון בבואו לנתח את תפקודן של כנסיות לא

. חייבים אנו לזכור כי מושגים אלה אינם מופעים בצורה גלויה בכתביו של לוק, סמכתיות

צריכה להיעשות בשל כך עלינו להקפיד ולציין כי עצם השימוש בהם הוא סוג של פרשנות ש

בדומה למושגים מתודיים אחרים בהם , מתוך זהירות ומודעות לעובדה שמושגים אלה

שאנו משתמשים בעולם התוכן הנובע מהם " מלאכותיים"הם כלים , השתמשנו בעבודה זו

  . כדי להבין היבטים נוספים בשאלות התנהלותה הפוליטית של הקהילה הדתית

  

העולה מהדרך בה מבין , ר כי ראינו שפיתוח רעיון השוויוןלאורן של הבהרות אלה נוכל לומ

מעלה שאלות לגבי הדרך בה פועלים מוסדות , לוק את טיבם של ההתגלות וכתבי הקודש

-זאת משום שרעיון זה מוביל לצורך במודל פוליטי לא. רוחני-במיוחד בהקשר הדתי, הכנסיה

דתית של החברים השונים  הנותן ביטוי למעמדם השווה מבחינה" דמוקרטי"היררכי ו

ראינו כי פיתוח קו מחשבה זה מוביל לקושיות רבות על הפרוצדורה , כאמור. בכנסיה

וכי לא ניתן למצוא תשובות , דמוקרטית-הפוליטית המתאימה למודל הכנסיה השוויונית

  .לשאלות אלה בכתביו של לוק
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הפוליטיקה הדתית של לוק  בדיון על" דמוקרטי"ו" שוויוני"היבט נוסף של השימוש במושגים 

המציג את הכנסיה , ועל שאלת הסמכות במושג הכנסיה שלו הוא הפן האידיאלי העולה ממנו

כחברה שכל חבריה הם בעלי יכולת שכלית מספקת לשפוט בעצמם את שאלת אמיתותם של 

עמדה זו . ושנחוצה בה בעיקר מנהיגות אדמיניסטרטיבית לכיוון חיי הקהילה, כתבי הקודש

עם עמדתו האליטיסטית של לוק המציג את רוב בני האדם כהמון , כמובן, ויה במתחמצ

האם משמעות הדבר . הזקוק לעיבוד של האמיתות הדתיות לכמה עיקרי אמונה קלים להשגה

תשובתו של לוק לשאלה זו היא ? שהמודל השוויוני והדמוקרטי אינו רלוונטי או לא תקף

 :סובלנית

שעליו אתה מאמין כי הוא הנוחל את משרתו , הרצוי לך הצב לך מעליך את הנציב"

ואילו אני אצטרף בינתיים לחברה כזאת שאני משוכנע , בהכרח משרשרת ארוכה

, באופן זה לשנינו שמורה. נפשי- לגביה כי בה אמצא את מה שהכרחי לי לגאולת

ולאיש משנינו אין מחוקק מעליו אלא זה שהוא , חירות כנסייתית, כפי שתבקש

  266".לעצמו בחר

  

יש מי שיבחר . משנתו הדתית של לוק מכירה בזכות קיומם של דפוסי סמכות דתית שונים

כנסיה אותה נוכל , רוחנית- להשתייך לכנסיה בה קיימת מידה מינימאלית של סמכות דתית

שאינו מקבל את הנחת השוויון ואת טיב , אדם אחר, לעומת זאת. לכנות שוויונית ודמוקרטית

יעדיף להשתייך לכנסיה בה קיימת היררכיה דתית , פוליטית הנגזרת ממנההפרוצדורה ה

ההיררכית  -כל עוד מקבלים החברים בכנסיות השונות את סמכותן , מבחינתו של לוק. ברורה

  .הרי ששתיהן פועלות בצורה לגיטימית וממלאות את יעודן –או השוויונית 

                                                            
  

 I consent that these men have a ruler in their church, established by such a long …": 46' עמ, שם 266

series of succession as they judge necessary, provided I may have liberty at the same time to join 

myself to that society in which I am persuaded those things are to be found which are necessary to 

the salvation of my soul. In this manner ecclesiastical liberty will be preserved on all sides, and no 

man will have a legislator imposed upon him but whom himself has chosen." in: A Letter 

Concerning Toleration, p. 121.  
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  סיכום -סמכות 

  

בחברה הדתית מציפה היבטים מעניינים בהתייחסותו שאלת יחסו של לוק לנושא הסמכות 

ממקם , כפי שראינו בחלק הראשון של עבודה זו. למישורים הפרטיים והציבוריים של הדת

כאשר ההיבט הציבורי של , לוק את מרכז הכובד הדתי בעולמו הפרטי של האדם היחיד

חיד את שדרוש לו שתפקידו לספק לאדם הדתי הי, החוויה הדתית מהווה היבט משלים בלבד

לאור תפיסה זו עולה השאלה כיצד עלינו להבין את דרכי התנהלותה . לגאולת נפשו הפרטית

קריאה . מנגנונים של ניהול והכוונה, כמו כל חברה אנושית, הדורשת, של החברה הדתית

תוך הסתמכות על כמה , קפדנית בכתביו של לוק מציעה כמה פתרונות אפשריים לדילמה זו

סמכות , מוטיבציה סובייקטיבית ומוטיבציה אובייקטיבית: מרכזיותהבחנות 

שוויונית ודמוקרטית לעומת , דתית וקהילה אוטופית-אדמיניסטרטיבית וסמכות רוחנית

  .קהילה מציאותית והיררכית

  

מציגה עמדה דתית , בחינת היבטים אלה מהזווית הציבורית של שאלת הסמכות הדתית

תפיסה זו משנה את ". דמוקרטי"ו" שוויוני"ציבורי מרחב מרתקת הרואה במרחב הדתי ה

ציבורית ממפגשים היררכיים -אישיים הנערכים בזירה הדתית-טיבם של המפגשים הבין

כלומר , "שטוח"למרחב ) האידיאלי(ואת טיבו של המרחב הדתי הציבורי , למפגשי שכנוע

או עליונות בשל  למרחב בו אין לאדם או להתארגנות כלשהם יכולת לטעון לעדיפות

מאחר וכולם אמצעי ביטוי לגיטימיים לעולמם הפרטי של , אמונותיהם או דעותיהם

  . האינדיבידואלים הדתיים

  

הנובע מן , אפיונה של הפוליטיקה הדתית כשוויוניות ודמוקרטית כרוכה במחיר, ואולם

א בערכן אל, העובדה שהשוויון הדתי בין חברי הכנסיה אינו עוסק בתוכן של עמדותיהם

ציבורי מובילה - הכלת ערכי השוויון על המרחב הדתי, כלומר. השווה של עמדותיהם השונות

דתי למרחב -ולהפיכתו של המרחב הציבורי, של שיח האמת למרחב הפרטי" הדיפתו"ל

עם המהלך , בקנה אחד, כמובן, עמדה זו עולה. שהאמת אינה אחד ממאפייניו המרכזיים

יצירת תפיסת דת שתהלום את התביעה  –נו עוקבים בעבודה זו אחריו א, הלוקייני הכללי

הצגתה של הכנסיה הלוקיינית כחברה . להפרטתה והדרתה מהמרחב הציבורי הניטרלי
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את מפעלו של לוק לעצב תפיסת דת שתתאים לצרכיה ולמאפייניה , אם כן, שוויונית מקדמת

  .של החברה הליברלית

  

דותיו של לוק בנושאים כמו סמכות ולגיטימציה אלמנט נוסף העולה מתוך דיונינו בעמ

יעסוק בפער הגדול שבין מה שמופיע בכתיבתו הלאקונית , בהקשר למושג הכנסיה שלו

פער זה מציג . ומצומצמת של לוק ובין מה שמצוי בה באופן תיאורטי ועולה בפיתוח רעיונותיו

של הרעיונות שמעלה לוק פיתוחם . בפנינו נקודה מתודולוגית מעניינת בהקשרו של מחקר זה

מתרחש הרחק מגבולותיו , במקומות השונים של כתיבתו –הכנסיה  –בנושא החברה הדתית 

המכירה , פער זה בולט במיוחד לאור תפיסתו האליטיסטית של לוק. של הדיון הכתוב והגלוי

בכך שרוב בני האדם זקוקים להכוונה דתית צמודה ולהיררכיה שתקבע עבורם בשאלות של 

ולכן אינם יכולים להיות חברים בחברה דתית מהסוג שתיארנו בפסקאות , ונה ופולחןאמ

האם דיוננו הרחיק לכת לא רק מהאפשרות ? האם פער זה מעקר ומייתר את הדיון. הקודמות

  ? האמפירית אלא גם מהטקסט

  

פיתוחם של רעיון או תמה ממספר מצומצם של טקסטים . ננסה להשיב על שאלה זו בשלילה

א מעשה הגיוני כאשר אנו נוכחים לדעת כי הרעיון או התיאוריה העומדים מאחוריו צצים הו

גם אם אינו , מושג הכנסיה החופשית והשוויונית. ועולים שוב ושוב בכתיבתו של ההוגה

פי שלוק אינו - על-ואף, שב ועולה בכתיבתו של לוק לאורך השנים, מפותח ומפורק לגורמיו

בניגוד למשל לפירוק הקפדני שהוא עורך (תיו תשומת לב רבה מקדיש למושג זה ולהשלכו

אנו רואים כי זהו ) הכולל הבנה פרטנית לגבי אופני התנהלותה, "החברה המדינית"למושג 

  . קיימא-רעיון בר

  

היבטים חשובים בתפיסת הדת של , אם כן, הדיון בשאלות הסמכות הלגיטימציה חשף בפנינו

סף של שאלת המשילות והפוליטיקה הדתית של החברה בסעיף הבא נבחן היבט נו. לוק

  . שאלת החוק –הדתית של לוק 
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  החוק

  

ניתוח מושג החוק בהקשר דיונו הדתי של לוק מהווה רובד נוסף בניסיוננו להבין את הדרך בה 

-עבודת האל בפומבי לשם השגתם של חיי" –מתארגנת החברה הדתית להגשמת יעדיה 

" חוק הכנסיה"שאלת הקשר בין המושג : לשם כך נדון בשאלת החוק בשני היבטים  267".נצח

  . ושאלת מאפייני החוק הכנסייתי, לבין החוק האלוהי

  

  חוק אלוהי וחוק כנסיה

  

בכדי לדון בשאלת היחס בין חוק הכנסיה לבין החוק האלוהי נעזר במתודה בה השתמשנו 

הסתמכות על דבריו של לוק בהקשרו של הדיון על החברה  –בפרק על החברה הדתית 

בסקירה קצרה על שאלת , אם כן, נפתח. המדינית כנקודת מוצא לדיון על החברה הדתית

  ". חוק הכנסיה"את התובנות שיעלו מסקירה זו ננסה ליישם על מושג . החוק המדיני

  

, דתית או מדינית, ות על חברהבמקומות רבים בעבודה זו ציינו כי רבים מדיוניו של לוק בשאל

מתאר לוק ' המדיני מסכת השניה על הממשל'ב? מה חסר במצב הטבעי –יוצאים מן השאלה 

את החוק ואת מערכת האכיפה שלו כחלק מן החסרים המובילים את האדם לעבור מהמצב 

  : הטבעי למצב המדיני

, אדם במסגרת של קהיליות-עיקר התכלית שלשמה מתאחדים בני: ללמדך"

ובמצב הטבעי ; היא שמירה על קנינם, ומקבלים על עצמם מרותו של ממשל

מקובל ומוכר , חסר חוק קבוע וידוע לכל, ראשית. חסרים לכך כמה וכמה דברים

פיו יפסקו - וכקנה מידה משותף שעל, מידה לטוב ולרע-פי הסכמת הכל כאמת-על

, שכל-כל יצור בעלפי שהחוק הטבעי ברור ומובן ל-על-כי אף. בכל סכסוך ביניהם

וגם חסרים דעת מפני שאינם טורחים לעיין , ידי עניניהם-אדם על-משוחדים בני

                                                            
  

  .47' עמ, ת על הסובלנותהאיגר 267 
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ומתוך כך אינם נוטים לקבלו כחוק המחייב אותם בכל מקרה הנוגע להם , בו

  268".עצמם

  

מציג את החוק כאחד מהאלמנטים , העוסק כמובן בחברה המדינית, הציטוט שלעיל

. שהיא אחת מהסיבות המרכזיות למעבר למצב המדיני, ייןהמאפשרים את השמירה על הקנ

יש צורך בחוק הממלא , ובוודאי על החיים, לוק מציין כי כדי לאפשר את השמירה על הקניין

ידוע לכל ומוסכם על ידם כקנה מידה לטוב ולרע וכאמצעי להכרעה , קבוע: מספר פרמטרים

  .את החוק הטבעי, כמובן, תיאור זה מעלה על הדעת. במקרה של מחלוקת

  

נושא יחסו של לוק לשאלת החוק הטבעי הוא סוגיה נרחבת שלא נוכל להרחיב בה במסגרתה 

, בטקסט אותו אנו בוחנים, די שנציין כי דיונו של לוק על החוק המדיני, לעניינו. של עבודה זו

זאת משום שמיד לאחר שלוק מסיים  269.נערך אל מול המושג או האידיאה של החוק הטבעי

מנות את מאפייניו של החוק הדרוש לניהול חייהם של בני האדם הוא מציין שחוק זה כלל ל

בני האדם אינם , מצר לוק, ואולם. לו יכלו בני האדם לחיות לפי החוק הטבעי, לא היה נדרש

 –חסרונותיהם . פי שהוא ברור ומובן לכל בעל שכל-על-אף, מסוגלים לחיות לאורו של חוק זה

                                                            
  

 The great and chief end, therefore, of men's uniting into": 93-94' עמ, מסכת שניה על הממשל 268 

commonwealths, and putting themselves under government, is the preservation of their property. 

To which in the state of nature there are many things wanting. First, There wants an established, 

settled, known law, received and allowed by common consent to be the standard of right and 

wrong, and the common measure to decide all controversies between them: for though the law of 

nature be plain and intelligible to all rational creatures; yet men being biased by their interest, as 

well as ignorant for want of study of it, are not apt to allow of it as a law binding to them in the 

application of it to their particular cases."  in: Second Treatise of Government, p.57.   

    :ועל ההיסטוריה המעניינת של גילוי כתביו בנושא ראו, לסקירה ראשונית על עמדותיו של לוק בנושא זה 269

W. Von-Leyden (ed.), John Locke, Essays on The Law of Nature, Clarendon Press, Oxford, 1958. 

: ובמעבר ממנו לחוק ולסדר פוליטיים במשנתו של לוק בשאלת טיבו של החוק הטבעי ראו גם את דיונו של דאן

Dunn: Contemporary.  



265 

ובשל כך הם נאלצים לחיות תחת מערכת , מונעים מהם לעשות זאת –ותם בורותם וקטנוני

  :חוקים אחרת

האדם וההופך אותם לבני עדה או חברה -החוק המשותף לכל בני, החוק הטבעי"

- ואלמלא שחיתותם ופריצותם של בני. והמבדיל בינם לבין שאר הנבראים, אחת

-יה צורך בכך שיפרשו בניולא ה, לא היה קם הצורך בשום חוק אחר, אדם מנוונים

ועל ידי הסכמים מפורשים יקימו איגודים קטנים , אדם מעדה גדולה וטבעית זו

  270".יותר ומחולקים

  

אילו היו בני האדם מסוגלים לחיות לאורו של החוק הטבעי היו יכולים לחיות בעדה אחת 

כיר בחוק זה המונעות מהם לה, חולשותיהם, ואולם. ללא חלוקה לתת קבוצות, גדולה וטבעית

כלומר החוק , בהם שולט החוק האנושי" איגודים הקטנים"מובילות ליצירתם של , ולציית לו

ידי -שנחקק על, חוק זה. ידי בני אדם למטרותיה של אותה התכנסות חברתית-שנחקק על

אך , יכול להיות תוצר של החוק הטבעי או פרשנות שלו, השלטון המדיני של אותה התאגדות

החוק , אוניברסאלי ונגיש לכל בני האדם באמצעות שכלם, שהוא אלוהי, ק הטבעיבניגוד לחו

כלומר ניתן , פרטיקולארי לחברה בה נחקק ואינו תלוי בהכרת השכל, המדיני הוא אנושי

  . להכפיף למרותו גם אנשים שאינם מגיעים לתובנה עצמאית אודות הכרחיותו

  

ין החוק הטבעי לחוק המדיני לסייע לנו בטרם נפנה לבחון כיצד עשויה מערכת היחסים ב

נציין כי בהמשכו של הדיון אודות החוק , להבין את עמדותיו של לוק לגבי חוק הכנסיה

ותפקידו בחברה האנושית מציג לוק שני ההיבטים הנוספים של סיבות המעבר לחברה 

וקיומו , סיבות אלה הן קיומו של שופט בעל סמכות להכריע במקרים של מחלוקת. המדינית

                                                            
  

 the law of nature: by which law, common to them all, he and all ..": 95' עמ, מסכת שניה על הממשל 270

the rest of mankind are one community, make up one society, distinct from all other creatures. And 

were it not for the corruption and viciousness of degenerate men, there would be no need of any 

other; no necessity that men should separate from this great and natural community, and by 

positive agreements combine into smaller and divided associations." in: Second Treatise of 

Government, p.58.  
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שופט וכוח , חוק –שילוש זה . של כוח האכיפה להוציא לפועל את החלטותיו של שופט זה

מציג בצורה יפה את הדרך בה ניתן לקשור בין סוגית החוק המדיני לדיונינו אודות  -אכיפה 

זאת משום שהם עוסקים באותם נושאים בהם דנו באריכות . הציבוריות הדתית של לוק

קיומה של סמכות בעלת יכולת הכרעה -שעסקו הן בשאלת קיומה או אי, בסעיפים הקודמים

כזכור בחברה , הפועלת, ואכיפה בחברה הדתית והן בשאלת מקורות הכוח של סמכות זו

כלומר שאלת חוק  –שאלת המסד החקיקתי  , לפי השוואה זו. שהיא נטולת כוח מטיבה

  .היא השאלה המתבקשת בשלב זה של דיוננו -הכנסיה  

  

כדי לחדד ' המדיני מסכת השניה על הממשל'נעזר בציטוטים מה? חוק הכנסיה, אם כן, ומה

לשאלתנו אודות טיבו של חוק הכנסיה תהיה " אורתודוקסית"תשובה ראשונית ו. שאלה זו

תשובה זו תעלה בקנה אחד עם העמדה הדתית הרואה . שחוק הכנסיה הוא חוק אלוהי

תפיסה זו תראה בחוק . גילום של האמת האלוהית חיצוניים של הדת- בהיבטיה הציבוריים

ואולם מן הציטוט אותו אנו בוחנים ניתן ללמוד כי לוק אינו מקבל את . הכנסיה את חוק האל

פי שחוק -על-בהקשרו של הדיון על החוק המדיני מציין לוק כי אף. העמדה הדתית הזו

חסרונותיהם , של בני האדםאמור היה להיות מספיק לניהול ענייניהם , שמקורו באל, הטבעי

, נראה כי פרשנות זו. אנושית ופרטיקולארית, מובילים אותם להזדקק למערכת חוקים נוספת

המצריכים סט , "איגודים קטנים"המתייחסת לפער שבין החוק האלוהי לחוקיהם של ה

  . מתאימה גם לחוק הכנסיה, חוקים פרטיקולארי

  

נביא את טענתו של , קולאריות של חוק הכנסיהאודות האנושיות והפרטי, לאישוש טענה זו

. לוק המציין את העובדה האמפירית של קיומן של מחלוקות רבות בתוך השיטה הנוצרית

קיומן של מחלוקות אלה מעיד שלא ניתן לראות בכנסיות אלה את גילומו של החוק , לטענתו

ש לבצע הבחנה והפרדה מכאן לומד לוק כי י. אוניברסאלי וברור לכל, כאמור, שהוא, האלוהי

המתייחס רק לאותם , "חוק אלוהי"או " חוק דתי"לבין מה שהוא מכנה " חוק הכנסיה"בין 

  :דברים גלויים וברורים ומשותפים לכל שנאמרו במפורש בברית חדשה

, ראוי יותר לכנסייתו של ישו שתעמיד את תנאי החברות בה על אותם דברים".. 

הצהירה עליהם במפורש בכתבי הקודש שהם שרוח הקודש , ודברים אלה בלבד

או גם את , אדם יטילו את אמצאותיהם-ולאו דווקא שבני, הכרחיים לגאולה
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ולקבוע באמצעותם חוקים , פירושיהם המבוססים כביכול על החוקי האלוהי

בעוד שאין הם , כנסייתיים שלכאורה הם הכרחיים בהחלט לעבודת הדת הנוצרית

מי שמבקש לשם . או לפחות אינם נזכרים במפורש, נזכרים כלל בדבר האלוהים

, הריהו מכונן, כינון החברות הכנסייתית את מה שישו לא ביקש למען חיי עולם

  271".חברה התואמת את דעותיו ואת צרכיו, נכון- אל

  

. כל מה שנאמר עליו במפורש בברית החדשה שהוא מוביל לגאולה, אם כן, החוק האלוהי הוא

לוק דן בהם ברחבה יחסית             . הכלליים ותוכנם הוא מצומצם מאד אלה הם חוקי הנצרות

בתחייתו מהמתים ובשובו לעולמנו כשופט בקץ , ומעמידם על האמונה בישו כמשיח, TRC–ב 

, בבחינת חוק אוניברסאלי ותמידי, הם המחייבים, מדגיש לוק, תכנים אלה בלבד  272.הימים

, הם פירושים אנושיים לא הכרחיים לחוקים אלהכל השאר החוקים הדתיים . כל נוצרי

  . התקפים רק בתחומן, המכוננים חברות דתיות שונות בעלות חוקים פרטיקולאריים

  

המפריד בין החוק האלוהי לחוק הכנסייתי מצמצם את משמעותו של , מהלך מבחין זה

טלת את  המב -אנושית וקונקרטית  -ומטעין אותו במשמעות חדשה " חוק הכנסיה"הביטוי 

מהלך זה מבהיר לנו כי חוק הכנסיה הוא אמנם חוק . הרובד האלוהי והאוניברסאלי שבו

                                                            
  

 if it be not more agreeable to the Church of Christ to make …": 46-47' עמ, האיגרת על הסובלנות 271

the conditions of her communion consist in such things, and such things only, as the Holy Spirit 

has in the Holy Scriptures declared, in express words, to be necessary to salvation; I ask, I say, 

whether this be not more agreeable to the Church of Christ than for men to impose their own 

inventions and interpretations upon others as if they were of Divine authority, and to establish by 

ecclesiastical laws, as absolutely necessary to the profession of Christianity, such things as the 

Holy Scriptures do either not mention, or at least not expressly command? Whosoever requires 

those things in order to ecclesiastical communion, which Christ does not require in order to life 

eternal, he may, perhaps, indeed constitute a society accommodated to his own opinion and his 

own advantage…" in: A Letter Concerning Toleration, p. 122.  

272 TRC ,226' עמ.  
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אלא הוא פרויקט אנושי ופרטיקולארי , העוסק בנושאים דתיים אך הוא אינו חוק אלוהי

ולשמש כקנה מידה , שמטרתו לאפשר את קיומה הסדיר והתקין של החברה בה נחקק

, זהו החוק של קהילה ספציפית. קהילתית-וקת פניםוכאמצעי להכרעה במקרה של מחל

  .הרלוונטי רק עבור חבריה

  

  מאפייני החוק הכנסייתי

  

בא לידי ביטוי ביחסו של , "חוק הכנסיה"המהלך המצמצם שמבצע לוק במושג , כפי שראינו

, כמובן, צמצום זה עולה. גבולותיה של הכנסיה הספציפית –לוק לגבולות תקפותו של חוק זה 

. בקנה אחד עם הקפדתו של לוק על שרטוטם של קווי הפרדה ברורים בין המדינה והכנסיה

קיים היבט מצמצם נוסף , בנוסף להיבט גלוי זה של צמצום תחומו של חוק הכנסיה, ואולם

. ק בשאלת נושאיו של חוק הכנסיההיבט זה עוס. בדרך בה מציג לוק את סוגית חוק הכנסיה

בסוגיה זו , משמעית בכל הקשור ליחס בין חוק הכנסיה וחוק המדינה-בניגוד לעמדתו החד

אותו בחנו באריכות ' האיגרת על הסובלנות'בציטוט מ -משמעית -לוק אינו מתבטא בצורה חד

ם הם ראינו כי לוק אמנם מציין כי החוקי, בתחילתו של הפרק על הפוליטיקה הדתית

  273.אך נמנע מלציין במה אמורים חוקים אלה לעסוק, הכרחיים לקיומה של הכנסיה

  

עמימות זו בנוגע לנושאי החקיקה של הכנסיה מעלה על הדעת כמה שאלות מהותיות על 

ולא רק ההיבטים , האם נושאים כגון אמונות ודעות. תפקידו של חוק הכנסיה

האם רשאית ? מוכלים בו, היחד בכנסיהשתפקידם לאפשר את חיי , האדמיניסטרטיביים

אודות מידת , לאקונה זאת, כפי שראינו? הכנסיה לאכוף בחוק עמדות מסוימות על חבריה

בדומה . החופש האמונה שיש לחבר כנסיה מסוימת צצה ועלתה במקומות אחרים בעבודה זו

נסתפק רק , למקומות אחרים בהם נמענו מלהכריע בשאלות בהן המידע שבידינו מועט ביותר

                                                            
  

273  "…unless it be regulated by some laws, and the members all consent to observe some order. 

Place and time of meeting must be agreed on; rules for admitting and excluding members must be 

established; distinction of officers, and putting things into a regular course, and suchlike, cannot be 

omitted." in: A Letter Concerning Toleration, p. 120.  
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בציון העובדה שלוק אינו משרטט בצורה גלויה את תחומי פעולתו הלגיטימיים של חוק 

  . הכנסיה בתוך הכנסיה עצמה

  

היבט מעניין נוסף בניתוח מאפייניו של חוק הכנסיה הוא שאלת יחסיו עם שני האלמנטים 

מונה לוק את , כפי שראינו. שיפוט ואכיפה –הנוספים שלוק מונה כסיבות ליצירתה של חברה 

במהלך דיונינו אודות , ואולם. שלושת המרכיבים הללו כאמצעים לכינונה של חברה מתפקדת

מושג הכנסיה עלה שוב ושוב הרעיון כי הכנסיה היא התארגנות חברתית שאין לה יכולת 

אפשר , אם כן, כיצד .ושאין לה זכות לפגוע בגופם וברכושם של חבריה, להשתמש בכוח אילוץ

  ? להפעיל מערכת חוקים בחברה שכזו

  

נבסס את תשובתנו על מסקנות הדיון על שאלת , בכל הקשור לשאלת הסמכות לחוקק ולשפוט

בכנסיות היררכיות סביר להניח כי הזכות לחוקק ולאכוף תהיה נתונה  –הסמכות בכנסיה 

. מכוח עליונותה הדתית, יםרוחני-כלומר המנהיגים הדתיים, בידיה של הקבוצה השלטת

סמכותיות סביר להניח שזכות זו תינתן למנהיגות האדמיניסטרטיבית מכוחה -בכנסיות לא

  .של ההסכמה הקהילתית

  

זהו אחד מהמקומות היחידים בהם מתייחס , בכל הקשור לאמצעי האכיפה של חוק הכנסיה

  :שלו" חוק הכנסיה"לוק בישירות ובפירוט לשאלות העולות ממושג 

אם , תהיה הסנקציה שתבטיח את השמירה על חוקי הכנסיה, אם כן, מה: תאמר"

הסנקציה המתאימה לדברים : על כך אני עונה? לא יהיו כרוכים להם אמצעי אילוץ

ולשמירה עליהם שאינה מלווה בהשתכנעות , שאין כל ערך להחזקה חיצונית בהם

נשק של חברה כזאת על כן ה. פנימית עמוקה ובהסכמה גמורה עימם של המצפון

, אם באמצעים אלה לא יתקון עובר העבירה. האזהרה והעצה, הריהו השיכנוע

והתועה בדרכו לא יוחזר לדרך הישר לא יוותר עוד דבר לעשותו מלבד שאנשים 

יוצאו מן החברה , המתמידים בטעותם ואין לצפות שיחזרו בהם, עיקשים כאלה

אשר העונש היחיד היכול , הכנסייה כוחה העליונה של-זו עוצמת. ויגורשו ממנה
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לשמש בידה הוא ניתוק הקשר בין הגוף לבין החלק כך שהאיש הנדון חדל להיות 

  274".חלק של הכנסיה הזאת

  

במסגרת האוטונומיה של חוק הכנסיה ובמסגרת הכללים הנוקשים של הימנעות מכפיה 

 –ה את תפקידו העיקרי חומרית וגופנית יוצר לוק חלל פעולה מינימאלי בו ממלא חוק הכנסי

לצורך כך מעניק לוק לכנסיה כלי . שמירה על קיומה של ההתארגנות החברתית הספציפית

לכנסיה . אילוצי אחד והוא שלילת חברותם של אלה העוברים על חוקי הכנסיה באופן עקבי

כך נמנעת התפרקותה מבפנים . של לוק יש את הזכות לגרש מתחומה את העוברים על חוקיה

-על, אומר לוק, במקרה שכזה. אה של חוסר התאמה קיצוני לאורחות החיים הנבחרותכתוצ

ואין לה את היכולת או הזכות לפעול על הגוף או , נטולת כוח אילוץ, ממהותה, אף שהכנסיה

  .ההרחקה –ישנו כלי אחד שיכול לשמש אותה לצרכי אכיפת חוקיה , הרכוש של חבריה

  

אכיפה בכנסיה שאין לה את היכולת לפגוע בגוף וברכוש פי שהשימוש בהרחקה ככלי -על-אף

במיוחד מהבחינה , יש להרחקה זו השלכות מעניינות ולא פשוטות, של חבריה נראה הגיוני

אלמנט המניעה  –השלכות אלה רלוונטיות גם להיבט האחר של אלמנט ההרחקה . הדתית

יש לה גם את , ריםהמשתמע מהעובדה שכשם שלכנסיה יש את הזכות להרחיק חברים סור

                                                            
  

 But, it may be asked, by what means then shall ecclesiastical": 47-48' מע, האיגרת על הסובלנות 274

laws be established, if they must be thus destitute of all compulsive power? I answer: They must 

be established by means suitable to the nature of such things, whereof the external profession and 

observation — if not proceeding from a thorough conviction and approbation of the mind — is 

altogether useless and unprofitable. The arms by which the members of this society are to be kept 

within their duty are exhortations, admonitions, and advices. If by these means the offenders will 

not be reclaimed, and the erroneous convinced, there remains nothing further to be done but that 

such stubborn and obstinate persons, who give no ground to hope for their reformation, should be 

cast out and separated from the society. This is the last and utmost force of ecclesiastical authority. 

No other punishment can thereby be inflicted than that, the relation ceasing between the body and 

the member which is cut off. The person so condemned ceases to be a part of that church." in: A 

Letter Concerning Toleration, pp. 122-123.  
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מה דינו של אדם שאינו רשאי . הזכות למנוע את חברותם של אלה שאינה מעוניינת בהם

, מה יעלה בגורלו של אדם זה? לקחת חלק בכנסיה בה הוא בוחר כרצויה לו מבחינה דתית

  ?שנמנע ממנו להצטרף לכנסיה שהוא סבור שהיא הנחוצה לו להשגת גאולת נפשו

  

שהכיר את הגותו של לוק והתייחס אליה במפורש בספרו , מנדלסוןעל שאלות אלה עונה 

  : ירושלים

זר בהחלט לרוחה , אשר המדינה רשאית לפעמים לעשותו, משפט הנדוי והחרם"

דחית אח המבקש להצטרף אלי בהתרוממות , הוצאה מן הכלל, נדוי. של הדת

הדת מרשה אם אין  –! הנפש ולכוון לבו עם לבי לשמים מתוך מגע טוב ומיטבי

עוד נוהגים ... נפש זה-מכל שכן ענוי, לעצמה הטלת ענשים ככל אשר יעלה על לבה

למה לא ; יש לה הזכות להוציא מכללה, אומרים, כל חברה. להסתיע בחוק הטבעי

דוקא בנדון זה שונה היא החברה : על זאת אשיב? תהא זכות זו גם לחברה הדתית

אין שום חברה יכולה ליטול לה זכות  בתוקף חוק עליון. הדתית מכל חברה אחרת

משול .. המנדה את הדיסידנט. המתנגדת מן הקצה אל הקצה לתכליתה הראשונה

עיקר תכליתן של חברות דתיות , ובאמת. המרקחת-למי שאוסר על החולה את בית

  275...".הוא התעוררות והתרוממות הנפש בחבורה

  

ביקורת זו רלוונטית ביותר . עינוי נפשל, אליבא דמנדלסון, ההרחקה מהכנסיה הרצויה משולה

הרואה בחברות בכנסיה כורח הנובע באופן ישיר מחוויית הדת של , למשנתו הדתית של לוק

המונע מהאינדיבידואל הדתי את , לוק להציע אמצעי אכיפה שכזה, אם כן, כיצד יכול. היחיד

אל זה למצוא תמיד יתכן כי סבר שריבוי הכנסיות יאפשר לאינדיבידו? שנחוץ לו לגאולתו

                                                            
  

בכל הקשור לסוגית הנידוי והשלכותיו מוסיף מנדלסון גם את השלכותיה . 76-78' עמ, ירושלים: מנדלסון 275

ואי היכולת .. יכול שאין לו, והנה נדוי יכול שיש לו תוצאות אזרחיות: "האזרחיות של ההרחקה מהכנסיה

להנהיג  -, וכמדומני בצדק, אמרתי במקום אחר –להנהיג ענשי כנסיה ? להבדיל את הנדוי מכל תוצאות אזרחיות

, הנו בידך" "משול למה שאמר השופט שבשמים אל השטן –ענשי כנסיה ולקיים את האושר האזרחי שלא יפגע 

כל השפעה לפחות על כבודו , חיתכנסיה שאין עמם כל פגיעה אזר-היש נדוי כנסיה וחרם"... אך את נפשו שמור

שבלעדיו אין אדם יכול לשמור ולקיים , ועל האמון בו מצד אזרחים כמותו, על שמו הטוב, האזרחי של המנודה

 .שם, שם: ראו". ?לאמור להיות מאושר מבחינה אזרחית, את עסקיו ואומנותו להיות מועיל לזולתו
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ויתכן שתשובתו היא תשובתו של הפרגמטיסט היודע כי , כנסיה שתמלא את צרכיו הדתיים

  . לעיתים אין מנוס מלפגוע באינדיבידואל כדי לשמר את החברה

  

אפשרות נוספת שניתן להעלות על הדעת כהסבר לבחירתו של לוק בהרחקה כאמצעי הענישה 

ום שלוק הכיר בנזק הגדול שהרחקה מכנסיה מסוימת שדווקא מש, היחיד של הכנסיה היא

שהבין את גדול המשמעות , לוק, כלומר. יכולה לגרום הוא סבר שהיא עשויה להיות מספקת

סבר כי די באמצעי אכיפה יחיד זה כדי , של מניעת חברות בכנסיה הנתפסת כמתאימה ורצויה

  . להשליט סדר בכנסיה ולמנוע התפוררות חברתית

  

 –כמניעת חברות או כהחרמה  –הקצרה והלאקונית של לוק לשאלת ההרחקה  התייחסותו

אינה מאפשרת לנו לדעת האם בחן לעומק את ההשלכות של השימוש באמצעי זה ככלי היחיד 

, אך עצם העובדה שלוק מקפיד לציין בגלוי את עובדת קיומו של כלי שכזה. לאכיפת חוקים

חופשית  –ל מנגנוני אכיפה לחוק הכנסיה מעידה על החשיבות הרבה שייחס לקיומם ש

  . ורצונית ככל שתהיה

  

 

  סיכום –החוק 

  

במשנתו של לוק לאור ניסיוננו להבין כיצד פועלת " חוק הכנסיה"סקירתנו את מושג 

המציג את החוק הדתי כעומד אל מול , הפוליטיקה הדתית של לוק חשף בפנינו מושג מוגבל

רלוונטי לחברה דתית פרטיקולארית ומוגבל , אנושימשום שהוא , "חוק אלוהי"המושג 

נסמכים על האמת כ -תפיסה זו שונה מאד מהדרך בה הבינה הדת את חוקיה . בתחומי עיסוקו

  .האלוהית כבסיס לתוקפם ולסמכותם האוניברסאלית

  

נושא חוק הכנסיה משקף היבטים רבים בסוגית טיבה ואופי התנהלותה של הציבוריות 

למושג " חוק אלוהי"ההבחנה שעורך לוק בין . הדתית של לוק בהם דנו בפרקים הקודמים

מעידה על הדרך בה מבין לוק את החברה הדתית ואת התגלמויותיה השונות " חוק הכנסיה"
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במקרה זה חוק הכנסיה שוב . נתן ופרשנותן הספציפיתחברות אנושיות הפועלות לפי הב –

אינו מייצג אמת אלוהית ואובייקטיבית אלא מקרים פרטיים של חוקי קהילה הרלוונטיים 

בכך מחזק לוק את המהלך המאפיין את יחסו לציבוריות הדתית ואת תפיסת . לחבריהן בלבד

, ת הכפופה לחוק האלוהישהוא רובד האמ, הפרדה בין הרובד הפנימי והפרטי –הדת שלו 

מהלך זה . לרובד החיצוני שהוא רובד הציבוריות הרלטיבית והחקיקה הכנסייתית הפרגמטית

תחימת  -בפרויקט הכללי של לוק אותו אנו סוקרים לאורכה של עבודה זו , כמובן, משתלב

  .מדינית לזירה ניטרלית מבחינה דתית-גבולותיה של הדת והפיכתה של הזירה הציבורית
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  סיכום  –פוליטיקה דתית חדשה 

  

המתעצב לפי קווי , מעקבנו אחרי ניסיונו של לוק למצוא את מקומה של הדת בעולם המודרני

הוביל אותנו לחיפוש אחרי מודלים פוליטיים שיאפשרו את , המחשבה של ההגות הליברלית

ת מודלים אלה עסקו בשאלת הדת והפוליטיקה הן ברמ. קיומה של הציבוריות הדתית

קרי בשאלת קיומה , והן ברמת המיקרו, קרי ברמת יחסיה של הדת עם המדינה, המאקרו

נוכחנו לדעת כי יחסו של לוק לדת כחוויה אינדיבידואלית . והתנהלותה של הקהילה הדתית

דתי מעצבת את יחסו להיבטיה השונים של -הכרוכה בשהייה הכרחית במרחב ציבורי

בוריות נטולת כוח וכציבוריות שהשייכות אליה היא שאותה הוא מציג כצי, ציבוריות זו

  . וולונטרית

  

ראינו כי לוק מבסס את הפוליטיקה הדתית , בכל הקשור למערכת היחסים שבין הדת למדינה

המפצלת את שדות הפעולה של שתי המערכות , החדשה על קריאה להפרדת רשויות מוחלטת

. אל מול חיים בעולם הבא ועבודת האל גוף ורכוש, בחלוקה דיכוטומית של חיים בעולם הזה

המערכת המדינית נהנית : חלוקה נושאית זו מתבטאת גם בכלים שמעניק לוק לכל מערכת

, מהזכות ומהיכולת להשתמש בכוח בעוד שלמערכת הדתית יש רק את כלי החינוך והשכנוע

  . פרט להרחקה, ללא שום יכולת אכיפה

  

שהוא אחד מרבדיה הגלויים , תה הפוליטית של הדתלצידו של דיון זה אודות אופני התנהלו

דיון זה עוסק בשאלת הפוליטיקה הדתית . סמוי יותר, מתנהל דיון נוסף, של עבודתו של לוק

כאשר הכוונה היא הן לקהילה ספציפית והן , בהקשר המצומצם יותר של הקהילה הדתית

לאורם של , "חדשהפוליטיקה דתית "דיון זה משרטט את מה שכינינו . לזרם או שיטה

  ":כנסיה"ו" חברה דתית"מאפייני יסוד שזיהינו בניתוח המושגים 

  

  הסכמה

אך ברור שמשקלה , מדינית ודתית –ההסכמה היא אמנם אבן היסוד של כל חברה לוקיינית 

גדול יותר בחברה הדתית הוולונטרית שאין לה את הכלים להכפיף את חבריה למרותה 
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מאפיין זה הופך את ההסכמה . ת כמעט כל יכולת אכיפהמשום שהיא נטול, למוסדותיה

מאחר וכל תפקודה , "חברת הסכמה"שאותה כינינו , לאקט הפוליטי המרכזי בחברה הדתית

  . של החברים בה, התנגדותם-או למצער באי, תלוי בהסכמתם

  

מרכזיותה של ההסכמה והכרחיותה לכינונה של הלגיטימציה של החברה הדתית ושל 

כלומר על מה אמורים חברי , הובילו אותנו לבדוק מה עשוי להיות כלול בתחומיה ,מוסדותיה

פי שלוק אינו מרחיב -על-ראינו שאף. הכנסיה המסוימת להסכים כדי ליצור כנסיה מתפקדת

בשאלות אלא ניתן לנתח את מושג ההסכמה באופן כללי ולהשליך מניתוח זה לסוגית 

נוכחנו לדעת שהסכמה עשויה לעסוק . יתההסכמה בהקשרה של הפוליטיקה הכנסיית

אך היא עשויה , בהתאמה בין עולמו הפנימי של האינדיבידואל לנעשה בכנסיה בה הוא חבר

שאינו עוסק בהתאמה בין עולם התוכן הפנימי של , גם להתבסס על שיקול רציונאלי

ל אלא בהחלטה לחבור לכנסיה מסוימת בש, האינדיבידואל לנעשה בכנסיה בה הוא חבר

כמו כן ראינו שלא ניתן לקבוע בוודאות מהם האזורים או התחומים . התועלת שבחברות בה

האם מדובר רק על תחומיה של עבודת האל  –הדתיים שבהם צריכה לשרור הסכמה 

או שמא צריכה לשרור הסכמה גם בכל הקשור לאמונות , קרי הפולחן, המתבצעת בציבור

  ?ודעות

  

חוסר הצלחתנו לשרטט את תחומיה וגבולותיה של ההסכמה בכנסיה הלוקיינית לימד אותנו 

אנשים שונים מתייחסים באופן  –כי לוק אינו מעוניין לתחום באופן מפורש את קווי פעולתה 

יש שיסכימו למודל מינימאלי של כנסיה . שונה לשירותים שהכנסיה שלהם אמורה לספק להם

שתספק " כנסיה מקסימאלית"ויש שירצו ב, הדת הציבוריים בלבד שתספק להם את שירותי

כל , אומר לוק, כך או כך. להם לא רק שירותי פולחן אלא גם מערכת שלמה של אמונות ודעות

הרי שהם ) וכל עוד אינם עוברים על חוקי המדינה(עוד הם מסכימים עם מעשיה של כנסייתם 

  .מייצרים ממסד דתי מתפקד ולגיטימי

  

  סמכות

ניתוחנו את מושג הסמכות בהקשרה של הציבוריות הדתית לימד אותנו כי שאלות הסמכות 

המשקפת לא רק את עמדתו של לוק לגבי התנהלותה הרצויה , בהקשר זה היא שאלה מורכבת
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ההפרדה בין סמכות . אלא גם את עמדותיו לגבי הפרויקט הדתי כולו, של הקהילה הדתית

לבין הסמכות , שעניינה ניהול אורחות החיים הדתיים, יתדת-אותה כינינו סמכות רוחנית

חשפה בפנינו את , שעניינה ארגון חיי היחד של הקהילה, אותה כינינו אדמיניסטרטיבית

-אותה כינינו כנסיה לא, בכנסיה זו. המתח בו נתון המבנה הפוליטי של הכנסיה הלוקיינית

סמכות אינה , סיה הקתולית למשלכמו בכנ, משום שאין בה מבני סמכות מובנים, סמכותית

, תוצר של היררכיה דתית המבוססת על עדיפות של ידע אלא היא סמכות פרוצדוראלית

  .פקידותית ופונקציונאלית שתפקידה לאפשר את חיי היחד

  

מציג בפנינו תפיסה של ציבוריות דתית , רוחנית- המנטרל את הצורך בסמכות דתית, מודל זה

 –הכנסיות  –ים האוטונומיים מרצונם בגופים פרטיקולאריים בה מתכנסים האינדיבידואל

זהו מודל פוליטי מינימאלי שלצידו מציב . פרוצדוראלי-ידי ממשל פונקציונאלי- המנוהלים על

, לצד הסמכות הפרוצדוראלית, לוק מודלים אפשריים ולגיטימיים אחרים בהם מתקיימות

מאפשר את קיומם של מודלים נוספים  אף שלוק-על, ואולם. דתיות- סמכות והובלה רוחניות

רוחנית פותחת -עצם העובדה שהוא מוכן לבטל את הצורך בסמכות דתית, של סמכות דתית

, אלא של הפרויקט הדתי כולו, את הפתח להבנה חדשנית לא רק של הפוליטיקה של הכנסיה

  . המוצג כפרויקט שוויוני שבמרכזו עומד האינדיבידואל מחפש הגאולה

  

  חוק

בהקשר של הפוליטיקה הדתית משתלב במהלך הכללי של " חוק"לו של לוק במושג טיפו

המודע לצורך , לוק הפרגמטי. שילובה של הדת בעולמן של ההגות והמציאות הליברלית

, משמר את החוק הדתי, גם בכנסיה החופשית והמינימאלית ביותר, ההכרחי בקיומו של חוק

אותם הוא מכנה חוק , וניברסאליים והמינימאלייםאך מקפיד לבצע בו הבחנה בין היבטיו הא

צמצום תחומם של רוב . אותם הוא מכנה חוק הכנסיה, ספציפיים- להיבטיו הקהילתיים, הדת

והצגתם כחוקים שמטרתם היא לכונן , החוקים הדתיים לתחומיהן של הכנסיות השונות

ד מהמנגנונים מנטרלת את אח, ולייצב את קיומה של פוליטיקה כנסייתית זו או אחרת

שראו בתרגום התכנים הדתיים לסדרה של כללי התנהגות אוניברסאליים , הדתיים המרכזיים

   .את אחד ממפעליה החשובים והמרכזיים של הדת
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  "חללי חופש"

מנגנון נוסף המאפשר את , הסמכות והחוק אותם סקרנו בפרק זה, בנוסף למנגנוני ההסכמה

שעסק , א המנגנון שסקרנו בהרחבה בפרק הקודםקיומה של המודל הכנסייתי של לוק הו

מנגנון זה מתמקד בצורך של הפוליטיקה הדתית . בשאלת כינונה של ציבוריות הדתית

כפי שתיארנו בפרק הקודם קיומה של הכנסיה תלוי הן ". חללי חופש"בקיומם של מה שכינינו 

גדות הדתית ביכולתה של המדינה ליצור עבורה חללים לא מדיניים בהם יכולה ההתא

, לייצר חללים שכאלה עבור החברים בה, כחברת חופש, והן ביכולתה של הכנסיה, להתקיים

  . בהם היא מנועה מלחדור את גבולות עולמם הפרטי

  

  

חושפים בפנינו תפיסה  –" חללי חופש"חוק ו, סמכות, הסכמה –המושגים שסקרנו זה עתה 

בו לוקחים חלק , הדתי בעולמו של לוקמרתקת של הדרך בה אמור להתנהל המרחב הציבורי 

שחלקים ניכרים מחייהם , השווים זה לזה בערכם מבחינה דתית, אינדיבידואלים אוטונומיים

והמתייחסים לזירה הציבורית , בעולמם הפרטי, הדתיים מתרחשים מחוץ לציבוריות הדתית

עולים בקנה אחד ה, מנגנונים אלה, כפי שראינו. כזירת אינטרס ולא כמהות בעלת ערך עצמי

יוצרים משילות המבוססת , עם הנחות היסוד אודות מקומה של הדת בפוליטיקה הליברלית

  .שאינה פולשת לתחומיה של פוליטיקת הכוח והאכיפה של המדינה, חופש והסכמה, על רצון

  

הפוליטיקה של האינדיבידואל ושל עבודת , בראש ובראשונה, אם כן, הפוליטיקה הדתית היא

או של האמונה או של , טית שלו ורק לאחר מכן זוהי הפוליטיקה של הקהילההדת הפר

בכך היא ממלאת את תפקידה להוות תווך בין היחיד לבין הרבים ומאפשרת את ". הדת"

יחיד : הנעה באופן תמידי בין קטבים מנוגדים, קיומה של החוויה הדתית הדיאלקטית

  . מת ופרוצדורהא, אוטונומיה וסמכות, אותנטיות ופשרה, וחברה
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הפתרון של לוק  -אתגר הניטרליות : דת וליברליזם -סיכום 

  ופתרונות אפשריים אחרים

  

, בפרקים השונים של עבודה זו ניסינו להציג תמונה מקיפה של עמדותיו של לוק בנוגע לדת

לשמר את הדת ואת הליברליזם מפגש המבקש מתוך רצון לבחון את עמדותיו כדוגמא ל

כלומר הוגה שהדת ממלאת , מתוך כך למדנו להכיר את לוק הן כהוגה דתי. בכפיפה אחת

כלומר הוגה שמתייחס לדת , והן כפילוסוף של הדת, בחייו ובהגותו, ישיר ועקיף, תפקיד חשוב

היבט זה של עבודתו הוא שהיווה את ליבת . כתופעה ומנתח אותה בכלים תיאורטיים

אותה הוא , בו גילינו כי לוק רואה בדת מהות לא אחדותית המחולקת בין ליבה, מחקרנו

המצויה בהיבטיה , ובין פריפריה, תודעתי של האינדיבידואל-אמוני-מזהה עם עולמו הרוחני

  . שהם בעלי חשיבות דתית משנית -הגשמיים והציבוריים  - החיצוניים של הדת 

  

ד של ההוויה הדתית במרחב האינטימי שבין היחיד הממקמת את מרכז הכוב, תפיסה זו

ההופך להיות פרויקט אישי , פותחת את הפתח לפרשנות מרתקת של הפרויקט הדתי, לאלוהיו

אך הם משמשים בו , שאמנם לא ניתן לוותר על היבטיו הגשמיים והציבוריים, וסובייקטיבי

של החוויה הדתית " גה פנימהנסי"בכך מבצע לוק מעין . בעיקר בתפקיד פונקציונאלי וִמשני

הופכת את , בפרשנותה המקסימאלית, נסיגה זו. אל הזירה האינדיבידואלית והסובייקטיבית

ופותחת , לשם משותף לשלל מופעים ותרגומים מגוונים ותקפים לעבודת האל" דת"המונח 

  . שלוק היה אחד מאבותיה, את הדרך לסובלנות דתית

  

, כנותו כאינדיבידואליזציה וכסובייקטיביזציה של הדתשניתן ל, במקביל למהלך המפנים

הבא לידי ביטוי בהצגת הציבוריות הדתית , כוללת פרשנות הדת של לוק מהלך משמעותי נוסף

, וולונטריות זו באה לידי ביטוי הן בביטול כוח האכיפה של הממסד הדתי. כפרויקט וולונטרי

בהפיכתה של החוויה הדתית בהיבטיה והן ,  שזהו ההיבט המוכר יותר של הגותו של לוק

האדם הלוקייני חייב אמנם להאמין בקיומו של האל ולהיות  –הציבוריים לחוויה של חופש 

לבחור לו לפי , כמעט חירות סארטריינית כובלת, אך יש לו חופש גדול, חלק מקהילת פולחן
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מוק בדרך בה מובנות זהו שינוי ע. רצונו ולפי צרכיו את הדרך בה דתיות זו תבוא לידי ביטוי

  .ההופכת לסמכותית פחות ולאישית ועצמאית יותר, החוויה הדתית

  

דרכי פעולתה , בהבנת מהותה –כמה וכמה שינויים משמעותיים בדת , אם כן, לוק מחולל

ואינה נובעת רק , עבודתו בנושא זה אינה מתהווה בחלל ריק, ואולם. וזירות התרחשותה

הכוללת את מחקרו , אלא היא חלק מעבודתו הכללית, ת בלבדתיאולוגי- מסקרנות פילוסופית

על ההכרה האנושית ואת ניסיונו לשרטט ולארגן את העולם תחת הקווים המנחים של השיטה 

שהלא ראינו שעיקרה של עבודתו על הדת אינו נעשה בחיבור ממוקד . הליברלית המתהווה

במקרים , ומתרחש, נות חיים רבותהנפרס על פני ש, דיון פרגמנטרי ומרובדאלא ב, וייעודי

 –כנושא משני או נלווה לדיונים בנושאים הנתפסים כנושאי הדגל של לוק , רבים

   .פוליטיקה ותיאולוגיה, אפיסטמולוגיה

  

כלומר היותו שזור ברבדים רבים ושונים של הגותו של , משניותו של הדיון על הדת כתופעה

אותנו כי בבואנו לעסוק בעמדותיו של לוק מלמדת , לוק וכמעט שלא נידון בזכות עצמו

ומה השפיע ועיצב את מה , בשאלות של דת וליברליזם לא נוכל לקבוע בוודאות מה קדם למה

האם משנתו המדינית או האפיסטמולוגית  -בכל הקשור לעיצוב מערכת היחסים בין השיטות 

נותיו הדתיות או שמא אלו הן דעותיו ואמו? של לוק היא שעיצבה את תפיסת הדת שלו

נראה כי לא ניתן להכריע ? שהובילו אותו למסקנותיו אודות ההכרה והפוליטיקה האנושיות

במקום . כיווני של השפעה בין עולמות התוכן השונים-בשאלות אלה ולצייר מודל זרימה חד

טיעונים מתחומים " מפעפעים"בה , זאת נוכל להציג את הגותו של לוק כמהות אורגאנית

   276.לשטחו של זה זה, שונים

                                                            
  

אין זה שקוראיו של לוק קראו : "... את כתיבתו של לוק קרימינס מציע הסבר אפשרי נוסף לריבוד המאפיין 276

אלא שהבעיה היא שנראה שלוק אפשר לעצמו להאמין בדברים שונים , )אף כי גם זה נכון(אותו אופן שונה 

תודעתם : האפיסטמולוגיה שלו עוצבה בכדי לשלול את תביעתה של התודעה למהימנות. כשטיפל בבעיות שונות

האפקט של . ואלה השתנו מזמן לזמן וממקום למקום, מעבר לכללים בהם השתמשו של בני האדם לא התעלו

, מצד שני. אסטרטגיה זו היה שלילת האפשרות של פילוסופיה מוסרית מהימנה המבוססת על חוק הטבע

אך כאן חשיבתו היתה . יועדה להצדיק את זכויותיהם של אנשים כנגד שליטיהם, התיאוריה הפוליטית של לוק
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, אף שלא נוכל להציג את תפיסת הדת של לוק כתוצר של עמדותיו המדיניות-על, ואולם

בבואנו לנתח את מערכת היחסים בין שתי השיטות נמצא שברוב מישורי המפגש בין הדת 

, כלומר. 'דת'מתמקדת עבודתו של לוק בהצעת פרשנות למושג , והליברליזם שבחנו בעבודה זו

מעדיף לוק לשמר את השיטה , לא קיימת הרמונה והתאמה בין השיטותים בהם ברוב המקר

התאמות אלו מתרחשות באמצעותם של כמה . בדת" התאמות"הליברלית על כנה ולבצע 

אינדיבידואציה ווולונטריזציה של הדת וצמצום : אותם סקרנו בהרחבה בעבודה זו, מנגנונים

  :והפנמה של האמת הדתית

  

  

  ווולונטריזציה של הדתאינדיבידואציה 

בכל הקשור , ראינו כי תפיסת הדת של לוק יוצרת הבחנה ברורה בין מהותי ואינדיפרנטי

וממקמת את רובה ככולה של העשייה הדתית המהותית בתחומיו של הממד , להוויה הדתית

אינדיבידואציה זו . שגבולותיו הם גבולות עולם התודעה של האינדיבידואל, רוחני-הפנימי

ומאפשרת את ניטרולו , ציבורי של הדת לזירה דתית מדרג משני-הופכת את ההיבט החיצוני

, טוען לוק כי חלוקה זו, אף נוצריותה המובהקת של גישה זו-על. הדתי של המרחב הציבורי

ואת הפריפריה השולית יותר את , המזהה עם הליבה הדתית את עולם האמונה של היחיד

לבצע חלוקה שם יש , כמו היהדות והאיסלם, תספונורלוונטית גם לדתות , ולחן והגוףעולם הפ

- שתכליל בליבה הדתית גם מרכיבים פיזיים וגשמיים וגם מרכיבים ציבוריים, שונה

נשענים על ההכרה כי הפוליטית -עיקרי שיטתו הדתיתנשמרים , אליבא דלוק, כך. קהילתיים

עולמו של האינדיבידואל בתמיכתה של הקהילה הדתית נעשית בהעבודה הדתית  מרביתה של

  .ולא במסגרתה של המדינה, אליה הוא שייך

  

את , בשל חוסר הרלוונטיות שלה למסגרת המדינית, טענה זו היא מאפשרת ללוק לנטרל

ולהפוך את , שאיפתה של הדת לבטא את האמת הדתית במסגרתה של הפוליטיקה המדינית

שתפקידו לדאוג לשלמות הגוף , הבלבדית של הריבון האזרחיהמסגרת המדינית לאחריותו 

 
                                                                                                                                                               

התיאולוגיה שלו התבססה על ההכרה שאנו , ולסיום. על עקרון השוויון כניתן היה לבססו רק בחוק הטבעתלויה 

  .6' עמ, Crimmins: Religion: ראו...". תלויים בישו כדי להגיע לחיי נצח 
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כחלק ממערכת פוליטית פונקציונאלית שנועדה להבטיח את קיומם ורווחתם , ושימור הרכוש

 .הגשמיים של אזרחיה

  

, יצירת התשתית להפרדת הרשויות בין המדינה והדת ולניטרולה ולחילונה של המדינה

ששוב אינה יכולה לתבוע לעצמה את כלי , הדתיתמובילה לתפיסה חדשה של הציבוריות 

, הממשל והשלטון של המדינה ולכן נאלצת לפתח סוג חדש של פוליטיקה המסתמכת על רצון

טיפוס למודל -ציבוריות וולונטרית זו מהווה מעין אב. שכנוע והסכמה במקום על כוח ואכיפה

נטרית ונטולת כוח אכיפה התחברות וולו –כפי שהוא מוכר לנו היום , של החברה האזרחית

. אמונה או צורך, של אינדיבידואלים אוטונומיים ושווים המתאגדים למימוש משותף של חזון

כך מצליח לוק לשמר את היבטיה הציבוריים של הדת בפוליטיקה הליברלית בדרך בה אינם 

  . מהווים איום על המדינה

  

מפוליטיקת הכוח , כפי שראינו, תההופכ, ואולם למטמורפוזה חריפה זו של פוליטיקה הדתית

יש מחיר בדמותו של שינוי דרמטי בדרך בה הם , והאכיפה לפוליטיקת הרצון והשכנוע

זאת משום . מתפקדת ומובנת לא רק הציבוריות הדתית אלא גם החוויה הדתית עצמה

לחברת רצון ושכנוע מפוררת את , על גילומיה הקהילתיים השונים, שהפיכת החברה הדתית

השייכות והסמכות הדתיים והופכת את החוויה הדתית מחוויה קבוצתית והיררכית  מבני

כך נוצרת לא רק תפיסה חדשה של הקהילה הדתית המתאימה . לחוויה שוויונית ואישית

חוויה שהיא פחות קהילתית   - אלא גם חוויה דתית חדשה , למאפייניה של השיטה הליברלית

השוויון , העולה בקנה אחד עם ערכי החירות –ויותר אישית ועצמאית , וסמכותית

  .והאוטונומיה

  

  

  צמצום והפנמה של האמת הדתית, סובייקטיביציה

שיח האמת השינוי שחל באינדיבידואלי היא הדת לפרויקט היבט נוסף המשתמע מהפיכת 

כמרחב היחיד בו יכולים להתרחש חיים של אמת ושל  סובייקטיבימרחב ההצגת ה .הדתית

בין האמת  תמנתק, חיים שבזכותם יזכה אדם לגאולה ולגמול אלוהי, אותנטיות דתית אישית

הזירה הפנימית : ת באופייןשתי זירות שונו תויוצר, אובייקטיביהדתית ובין המישור ה
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והזירה החיצונית והציבורית שהיא הזירה של , שהיא זירת האמת והסובייקטיבית

של  צמצום תחומהשל , מהלך זה. הפונקציונאליות ושל הפוליטיקה של ההסכמה והפשרה

-ריניטרולו של המרחב הציבוביעת האמת של הדת במקביל למשמר את ת ,האמת הדתית

  .פוליטי

  

צמצום תחומה של האמת גם , מטיבושהוא פרוטסטנטי , למנגנון האינדיבידואציהבדומה 

, ואולם. א מהלך המשקף את עמדותיו הנוצריות של לוקל היחיד הוגבולות עולמו שהדתית ל

ידי -על, דתות אחרותעשוי להיות רלוונטי ל אינדיבידואציה והוולונטריזציההשמודל כשם 

הקשור  כך גם בכל, ת האמונה והפולחןקהילגבולותיה של לם הדתי המהותי תחוההרחבת 

כלומר כל עוד , פוליטי-קת מהמישור המדיניתכל עוד אמת זו מנו – למנגנון הפנמת האמת

להתממש גם בגבולותיה של  ,מבחינתו של לוק, אינה מקבלת כוח אכיפה וכפיה היא יכולה

   .  קהילה

  

המנסה להציע דרך שתשאיר את תביעת האמת של הדת על כנה לצידה של , פתרון זה

את לוק ואת עבודתו במרכזה של סקלת פתרונות אפשריים  ממקם, ברליתהניטרליות הלי

סקלה שמצידה האחד נמצא את דחייתו המוחלטת של הליברליזם ודבקות  :זולדילמה 

ומצידה השני נמצא , בתפיסות הדתיות של אמת אבסולוטית ושל חובה לאכוף בכוח אמת זו

נטולת ערך אמת  לתופעההדת והפיכתה את ביטולה המוחלט של תביעת האמת של 

המחפש דרך להשאיר את האמת הדתית , בתווך שבין שני קצוות אלה מצוי לוק 277.אבסולוטי

                                                            
  

כותב כך , שהקדיש כמה חיבורים לבירור סוגיות דתיות, מיל. דוגמה לפתרון מסוג זה הוא פתרונו של מיל 277

התועלת שבה ברורה , היא אמת, או כל צורה פרטיקולרית שלה, אם דת: " Utility of Religionמאמר  הנקרא ב

תחת איזה שלטון של היקום זהו גורלנו , אם לדעת באופן אותנטי באיזה סדר של דברים. ללא כל צורך בהוכחה

 J. S. Mill, Utility of Religion, in: Three Essays: ראו". קשה לתאר מה כן יחשב ככזה, אינו מועיל, לחיות

on Religion, Prometheus Books, Amherst, 1998, pp. 69-124, p. 69. האנשים שוב , טוען מיל, ואולם

, יותר מכל, אליבא דמיל, המסמל, ולכן נפתח הפתח לדיון התועלתני, אינם מאמינים שהדת נושאת מטען אמת

האמונה "מכיוון שתם עידן . 70' עמ, שם: ראו. תופעה ככול התופעותוהפיכתה ל, את סוף עידן האמת הדתית

יש צורך בשיקול חדש שיצדיק את , והאמונה שוב אינה ניכפת על האדם בשל היותה אמת אבסולוטית, "הגדולה

עצם העובדה שהדת אינה מובנת כתופעת אמת אינה צריכה , לשיטתו של מיל. שיקול התועלת  -קיומה של הדת 
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הפתרון שהוא מציע הוא . אך לשלבה בעולם החדש על תביעת הניטרליות שלו, על כנה

 –אך אמת זו רלוונטית רק בזירה הדתית הראשית , דת היא אכן פרויקט של אמת: כדלקמן

ולא בזירה   - או למצער הקהילה הדתית, האדם היחיד ומערכת יחסיו  עם האל עולמו של

  . מדינית-הציבורית

  

להציע מודל בו מתקיימים בכפיפה אחת התביעה לניטרליות והתביעה , אם כן, לוק מצליח

אובייקטיביים לוק מוותר על היבטיה ה: אך מודל זה נושא בחובו מחיר דתי לא קטן. לאמת

מציף שורה שלמה של שאלות שלא ניתן למצוא  מודל זה. של האמת הדתית האבסולוטייםו

האם לוק אכן מוותר על קיומה של אמת אובייקטיבית : קול להן פתרון מפורש בטקסטים של

או שמא לוק מוותר רק על שיח האמת ? כלומר האם לוק פלורליסט, בהקשר הדתי הכללי

, דעותיהם של החוקרים, כפי שראינו? יתאך משמר תפיסה של אמת דתית אובייקטיב, הדתי

פוליטיות בלבד - נפרסות בתווך שבין ראיית לוק כסובלן מסיבות ראליות, החלוקים בשאלה זו

  :המציע מצב בו, לראייתו כמעין פלורליסט אקספרסיבי

. כל דת מציעה עולם אמונות וערכים סגור וחתום ללא זיקה כלשהי לדת אחרת"

אמיתותה ושקרותה . ידי השוואתה לדת אחרת-גת עלאמיתותה של הדת אינה מוש

  278".דתי עצמו- של דת נבחנת בתוך ההקשר הפנים

  

משמעית - אין בידינו מספיק ראיות והוכחות לתמוך בצורה חד, כפי שציינו במהלך מחקרנו

עלינו לציין כי דומה שהדרך בה מתאר שגיא את מה שהוא , אך למרות זאת. בפרשנות השניה

עולה בקנה אחד עם הפרשנות המקסימאלית של תפיסת הדת " ם רדיקליפלורליז"מכנה 

 
                                                                                                                                                               

אובייקטיבית אין זה אומר שאין בה שום -שכן למרות שאין בה אמת פוזיטיבית, ותנו לוותר עליהלדרבן א

עליהם , הזמניות והקושי של חייו של האינדיבידואל, תועלת זו מוצא מיל בהקשר של המיסתורין. תועלת

בחייו  גשמים מושגים אידאליים גדולים ויפים יותר מאלה המת: "בהעניקה לאדם!) וגם השירה(מנחמת הדת 

כל עוד , כל עוד שהחיים האנושיים אינם מספקים את השאיפות האנושיות: "בשל כך. 103' עמ, שם". של האדם

לעיון נוסף בעמדותיו של . 104'  עמ, שם". יהיו שאיפות לדברים נעלים יותר יהיה הפתרון הברור ביותר לכך הדת

 P.F.A. Sell, Mill on God: The Pervasiveness and Elusiveness of Mill's Religious: מיל על הדת ראו

Thought, Ashgate, Burlington and Hampshire, 2004.  

 .434' עמ, אקסלוסיביזם: שגיא 278
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ורואה בסובייקט את , המייתרת את הצורך בדיון דתי אובייקטיבי, הסובייקטיבית של לוק

גם אם לא נוכל לקבוע בוודאות שלוק היה , וכך. מעניק הפשר ולכן את מקור האמת

  .פלורליזם דתיברורה של הרי שנוכל לטעון כי בכתביו קיימת מגמה  ,פלורליסט

  

פלורליסטית זו מאפיינת רבים מההוגים המנסים לאפשר את או נטייה מעניין לציין שמגמה 

כך למשל . קיומה של תביעת האמת הדתית בעולם המודרני והפלורליסטי שהליברליזם יצר

וסף דוגמא לפתרון נ) 1922נולד בשנת , פילוסוף אנגלי(ון היק 'אפשר לראות בעבודתו של ג

המנסה לשמר את תביעת האמת של הדת במקביל לדרישותיה של השיטה הליברלית 

ומוצא , כולל דתות המזרח, היק בוחן את הדתות השונות. לניטרליות ולפלורליסטיות דתית

, לטענתו 279".גאולה"אותו הוא מתאר באמצעות השימוש במושג , בכולן מוטיב משותף ודומה

לאפשר מעבר ממצב  ןכללי כניסיו-ניתן להבינו בהקשר דתי, יאף שמונח זה הוא מונח נוצר-על

בכך הופכת שיטתו של היק את . לא מספק למצב מספק יותר בשל קשר טוב יותר עם מציאות

  : שאת ההבדלים ביניהן ניתן להסביר כך, כל הדתות לדתות גאולה

, נוהמעוצבות באפן שונה בשל המושגים הדתיים של, אנושיות-חוויותינו הדתיות"

הן תגובה קוגניטיבית לנוכחות האוניברסאלית של המציאות האלוהית המוחלטת 

  280".מחוץ להישג ידה של ההמשגה האנושית, לכשעצמה, שהיא

  

פוליטית לניטרליות ולפלורליזם לשאלה שאינה -במהלך ההופך את התביעה הליברלית, היק

ל אפשרות קיומן של פרקטית אלא גם שאלה אפיסטמולוגית ודתית ע-רק שאלה פוליטית

מציג תאוריה המחזיקה את תביעת האמת ואת , מספר כה רב של דתות ואמיתות דתיות

בהציגה את היחס שבין הריבוי הדתי לאמת האלוהית המוחלטת , הפלורליזם בכפיפה אחת

אנו יודעים כי הדבר לכשעצמו  -כיחס שבין הדבר לכשעצמו לבין עולם הניסיון והתופעות 

                                                            
  

  .Hick :Religious: ראו 279

  .63' עמ, שם280 
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לכן אין לנו האפשרות , לנו הכלים להכיר אותו מחוץ למגבלותיה של הכרתנוקיים אך אין 

   281".באמת"לדעת אותו 

  

אפיסטמולוגית של היק משתמשת בהבחנה הקנטיאנית ומכילה אותה על -התאוריה הדתית

אין הכרתנו , פי שאמת זו קיימת ונוכחת בעולמנו-על-באומרה כי אף, שאלת האמת הדתית

שזכתה לתגובות , אם נקשר תיאוריה זו. אלא רק לשקף חלקים ממנה ,מסוגלת לקלוט אותה

, אמת, לדיוננו אודות דת, רבות ועוררה פולמוס ער בעולם ההגות והפילוסופיה הדתית

פלורליזם וליברליזם נוכל לומר כי תיאוריה זו טוענת כי ניתן לשמר את קיומה ונוכחותה של 

כל עוד אנו מבינים את השונות הדתית , והשוניאמת אלוהית אבסולוטית בעולם לצד הריבוי 

 Truth and theבמאמר  282".האמת לכשעצמה"כנובעת מהבדלי פרשנות לגיטימיים לאותה 

Diversity of Religions שהיק הוא אחד , מנסח וורד את הטענה הכללית של הפלורליזם הדתי

  : כך, ממוביליו

, ת למציאות טרנסדנטאליתהדת מספקת תגובות תלויות תרבות שונות אך תקפו"

  283".ולהשגת מצב טוב יותר הממוקד במציאות' אני'ומציעה דרכים להעלאת ה

  

                                                            
  

וף כל המוכר כפ: "ברגמן מציג את הטיעון הקנטייאני אודות היחסים שבין הניסיון והדבר לכשעצמו כך 281

ובהיבטל התנאים מתבטל הניסיון , הניסיון עצמו הוא אפשרי רק בתנאים אלה, כן- על-יתר. לתנאיי ההכרה

כי , שאלה זו סתירתה בתוכה. מחוץ לתנאי ההכרה" הדבר כשהוא לעצמו"מהו : אין מקום לשאלה, לפיכך. עצמו

הנמצא בפני " דבר כשהוא לעצמו.. "..ניסיון מחוץ לתנאיי הניסיון, היא דורשת מציאות מחוץ לתנאיי המציאות

, הפילוסופיה של עמנואל קאנט, ה ברגמן"ש: ראו". ומציאותו אינה קשורה להכרה או לתנאיי ההכרה, עצמו

 .35-36' עמ, א"תשנ, ירושלים, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע

  .אקסלוסיביזם: שגיא: לתיאור עמדותיו של היק ושל פילוסופים פלורליסטים נוספים ראו 282

 K. Ward, "Truth and the Diversity of: לטיעונו המלא של וורד ולביקורתו על עמדתו של היק ראו283 

Religions", in: K. Meeker and P.L. Quinn (eds.), The Philosophical Challenge of Religious 

Diversity, Oxford University Press, New York & London, 2000, pp.109-138.  לביקורת נוספת של וורד

 ,K. Ward, "Imperialism and Co-existence in Religious Ideology", in: I. Hamnett (ed.): על היק ראו

Religious Pluralism and Unbelief – Studies Critical and Comparative, Routledge, London &New 

York, 1990, pp. 13-32.  
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, היא סך התגובות והתרגומים האנושיים לאמת האלוהית הקיימת בעולמנו, כתופעה, "דת"

כשל . בשל חוסר יכולתנו להכיל ולהמשיג אותה, אך אינה יכולה להיות נגלית לנו באופן ישיר

עמדות שהן כולן , כרתנו מוביל אותנו ליצור עמדות ופרשנויות דתיות שונות זו מזוזה של ה

העלאת  –וכולן ממלאות את תפקידן הדתי , גם אם הן סותרות זו את זו, נכונות ואמיתיות

כך נשמרים ומתקיימים בכפיפה אחת הן האמת והאבסולוטיות . האני ושיפור מצבו בעולם

  . טרליותהפלורליזם והני, והן הריבוי

  

אם נשווה את פתרונו של היק ודומיו לפתרון הלוקייני נוכל לומר כי שני הפתרונות דומים זה 

, לזה בעצם הניסיון להציע מודל שישמר את האמת הדתית מחד ואת האפשרות הפוליטית

המלמד אותנו על , זהו ניסיון מרתק. הדתית והאפיסטמולוגית של הריבוי והסובלנות מאידך

הגדול והאותנטי שהפנמת עולם הערכים והנחות היסוד של העולם הליברלי יוצרת הקושי 

בעולמנו ואת " אמת אלוהית ואבסולוטית"עבור אלה המקבלים גם את קיומה של 

  .הרלוונטיות שלה לחייהם

  

בהם משתמש לוק כדי ליצור תפיסת דת שתוכל להשתלב בתפיסת " המנגנונים"סקירתם של 

 –הוולונטריזציה והסובייקטיביזציה , האינדיבידואציה -והפוליטית  עולמו האפיסטמולוגית

את מורכבותו של הניסיון הלוקייני ליצור תמונת עולם קוהרנטית וגם , אם כן, חושפת בפנינו

נמנה כמה מקומות נוספים בהם נתקלים מאמציו של לוק . את קשייו וכשליו של ניסיון זה

   :בקשיים מהותיים

  

  טיהציר האליטיס  -

  

המטילה אחריות רבה על , תפיסת הדת שלוק מציע היא תפיסת דת קשה ותובענית

גבוה במיוחד בדמות התביעה לאותנטיות " רף דתי"ומציבה בפניו , האינדיבידואל הדתי

רוב בני האדם אינם בוחנים  –זהו מודל דתי שלוק יודע שרבים יתקשו לעמוד בו . חופשלו

בכדי , מעשיהם ואת קהילות הפולחן שהם חברים בהםאת , באופן תמידי את אמונותיהם

בגורלם של , אם כן, מה יעלה. לוודא שהם תואמים את צרכיהם הדתיים בצורה המקסימלית

במודל מסובך ולא מוברר דיו מנסה לוק ? ומה טיבה של החוויה הדתית שלהם? אנשים אלה
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ל סמך ההבחנה בין להתייחס להבדלים שבין חווית הדת של איש ההמון ואיש האליטה ע

מודל זה פותר אולי את שאלת אפשרות הגאולה של . ובין השכלה והתגלות, ידיעה ואמונה

אך הוא פותח פתח לשאלות רבות ובלתי פתורות על טיבה של , ושל הטועים, הבלתי משכילים

האם לוק הוא אליטיסט איזוטרי הסבור כי בסופו של דבר  –החוויה הדתית הלוקיינית 

או שמא הוא אכן סבור שקיימות , אלה היכולים לחיות חיי אמת ולזכות בגאולה מעטים הם

במהלך עבודה זו לא הצלחנו ? מתגמלות וגואלות במקביל, כמה חוויות דתיות אותנטיות

והציר , אלות אלהלהכריע בשאלות אלה ולהציע מודל הרמוני לעמדות השונות שהציג לוק בש

  .ואפשרות יישומה בהבנת שיטתו הדתית קדי הקושיואחד ממהאליטיסטי נשאר 

  

  

  קהילייתנות וניטרליות, אטומיזם –ביקורת ליברלית מאוחרת   -

  

שאחד מהבולטים מהם היה , עבודתו הדתית של לוק משתלבת בכלל מפעלותיו, כפי שציינו

ראשוניים , אלמנטים רעיונייםבעבודתו אנו מוצאים , ואכן. הנחת היסודות לשיטה הליברלית

שיעברו פיתוח מושגים , אטומיזם וקהילייתנות, מפותחים של מושגים כמו ניטרליותולא 

באופן , עלינו להיזהר מלהכיל על לוקכמובן ש. בשנים שלאחר מכןידי ממשיכיו -עלועידון 

שימוש , עם זאת. בזמנו קיימיםביקורת על טיעונים והלכי חשיבה שלא היו , אנאכרוניסטי

עשוי לסייע לנו להצביע על מקומות בהם לוק אינו ממצה עד תום במושגים אלה זהיר ומושכל 

  .את המסקנות העולות מטיעוניו

  

אנו יכולים לומר כי לוק אינו מבהיר בצורה ' ניטרליות'בהקשרו של המושג , כך למשל

הוא , למשל, האם -הפרדת הדת מהמדינה תביעתו למעמיקה את טיבה ומשמעויותיה של 

דה מוחלטת בה על המדינה להיות אדישה לחלוטין לנושא הדתי סבור כי יש לנקוט בהפר

) אפרופו שלילת האתיאיזם(או שמא עליה לעודד את קיומו של העולם הדתי , ומנותקת ממנו

ואינו , לוק אינו מעמיק לדון בשאלות אלה, כאמור? אך להתערב בו רק כרגולטור ניטרלי

ם באמצעותם של הכלים המושגיים של ג, מתמודד עם מלוא השלכותיו של מודל ההפרדה שלו

  . זמנו
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, הדיון הדתי הלוקייני הוא דיון ליברלי מוקדם קלאסי. פועל בצורה דומה' אטומיזם'המושג 

כיום רבה הביקורת על  284.המשקף באופן ברור את תפיסת האדם כאינדיבידואל אוטונומי

  :ולמדינה כךהמציגה את האינדיבידואל ואת יחסו לחברה , האטומיסטיתתפיסה ה

. תרבותי-חברתי-זהותו של האני אינה נוצרת במרחב ההיסטורי, לפי תפיסה זו

, הרציונליזם והנאורות הניחו שזהותו של האדם כיצור אנושי היא עניין אוניברסלי

התפיסה הליברלית האטומיסטית .. וההיבטים הפרטיקולריים חסרי חשיבות

הרומנטיקה האדירה את .. מנטיקהצירפה למסורת הרציונליסטית יסודות מן הרו

המסורת הליברלית האטומיסטית הציבה ... האותנטי, המיוחד, האני הפרטי

וקבעה שתפקידה של , תפיסת זהות שבה כל אדם מעצב את עולמו מתוך עצמו

  285".המדינה לאפשר לו זאת

  

ועל  על בדידותו, דומה כי תיאור זה של שגיא מתאר נכונה את האינדיבידואל הדתי של לוק

דפוס כינון זהות זה ספג במהלך השנים ביקורת שהתמקדה בהשפעה . שאיפתו לאותנטיות

  :קהילתי על עיצוב הזהות- היסטורי- הרבה שיש לסביבה ולהקשר החברתי

הם כבר נתונים בתוך היסטוריה ; אינם יוצרים את עצמן יש מאין... בני אדם "

בני אדם אינם .. וריתהיסט- חברתית-והם שייכים לקהילה תרבותית, ותרבות

הם נעשים למה שהם בשיח ; "מונדה ללא חלונות"יצורים אוטונומיים החיים כ

  286".וחלק חשוב ממנו מתחולל בשדה הציבורי, הזהות

  

                                                            
  

משמש כדי לתאר דוקטורינות של אמנות חברתיות שעלו ' אטומיזם'המונח : טיילור מגדיר אטומיזם כך 284

אך ירשו חזון מסוים , וכן דוקטורינות ממשיכות שלא הסתמכו על המושג אמנה חברתית, עשרה-במאה השבע

.. בדוקטרינותהמונח משמש גם ... של חברה כבנויה מאינדיבידואלים שמטרתם לספק את צרכיהם האישיים

 :C. Taylor, "Atomism", in: ראו". שמנסות להגן באופן כלשהו על קדימותם של היחיד וזכויותיו על החברה

S. Avineri, and A. de-Shalit (eds.), Communitarianism and Individualism, Oxford University 

Press, Oxford, 1992, pp. 29-50.  

  .57-58' עמ, דת ומדינה: שגיא 285

 .59' עמ, שם 286
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אותה ניתן , תפיסת הדת ותפיסת האינדיבידואל הדתי של לוק אינם עומדים בביקורת זו

מגיע לקהילה ) האידיאלי(מאחר והוא מקפיד לציין כי היחיד , לכנות כביקורת קהילייתנית

ממש כשם , כאמור. היודע היטב מה נחוץ לו לגאולתו האישית" צרכן דתי מגובש"הדתית כ

עוצמת הביקורת של הכלי הניטרלי לניתוח מודל הפרדת הדת  שלא נוכל להפעיל את מלוא

כך גם עלינו לזכור כי הדרך בה הבין לוק מיהו ומהו האינדיבידואל , מהמדינה של לוק

הביקורת הקהילייתנית מאירה את עינינו , עם זאת. מאפיינת את חשיבתם של בני דורו

הוא אכן רואה בה רק אמצעי  האם: לקהילה הדתיתהלוקייני למורכבות הקשר שבין היחיד 

האם אדם שגדל ? ידי חבריה ומנגנוניה-או שמא הוא גם מוגדר על, לסיפוק צרכים דתיים

? בקהילה דתית מסוימת אכן מסוגל להגיע לדרגת חופש ובחירה שיובילו אותו לעזוב אותה

  .שאלות אלה ואחרות נשארות פתוחות

  

  קושי התרגום לדתות אחרות -

  

על , תפיסת הדת הלוקיינית נוכחנו במרכזיותה של החשיבה הפרוטסטנטיתכאשר ניתחנו את 

מרכזיות זו הופכת את תרגום פתרונו של לוק לדתות אחרות לתהליך . מאפייניה הייחודיים

ובעיקר , בהקשרן של שתי הדתות המונותיאיסטיות הנוספות. אך לא בלתי אפשרי, מורכב

חלק מהותי והכרחי  ,המהווה, לציבוריות עולה כמובן שאלת היחס, בהקשרה של היהדות

אתגר ייחודי זה מקבל , כפי שראינו. האורתודוקסיים בחלקים ניכרים מהפולחן ומהאמונה

וכפאזה , המכיר בקהילה הדתית כפאזה דתית הכרחית, את פתרונו במסגרת שיטתו של לוק

חבריה של אם סבורים , לכן. שתפקידה לספק את צרכיהם הדתיים הספציפיים של חבריה

, קהילה מסוימת כי הם זקוקים למספר מסוים של גברים בכדי לבצע חלק מחובותיהם לאל

כל . כעבודת אלוהים בציבור וכאמת דתית עבורם ,מבחינתו של לוק הפלורליסט, ייחשב הדבר

וכל עוד אינם מנסים לאכוף את דעותיהם ומנהגיהם בכוח על , הם עושים זאת מרצונםעוד 

הדת היא רק : לוקכללי של -דתימעשיהם עולים בקנה אחד עם המודל ההרי ש, סביבתם
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בביתי , תודעתיב, למען ריצוי האל בלבד, אותם דעות ומעשים שאני מחזיק או מקיים מרצוני

  287.ללא ניסיון לכפות אותן בכוח על המחזיקים בדעות אחרות, או בקהילתי הדתית

  

, על היבטיהם הייחודיים, מודל המסוגל להכיל דתות אחרות, אם כן, המודל הלוקייני הוא

דומה שבכך מתגלה גדולתו . אף שראשיתו מצויה בתפיסת עולם פרוטסטנטית מובהקת-על

והקשיים הנוספים בהם נתקלנו במהלך מחקר , קשיים שמנינו כעתאף ה-שכן על, של מודל זה

הוא מסוגל להציע הצעה תיאורטית כוללת , ועודלאקונות , ותסתירות פנימי, עמימות: זה

  .המקיפה את מרבית היבטיו של המפגש בין דת וליברליזם

  

הוא משמש אותנו ככלי חשוב לבידודם של כלים , אף חולשותיו של פתרונו של לוק-על, וכך

כנסיה הצגת ה: מהותיים וייחודיים לדיון שגבולותיו רחבים מגבולות הדיון על לוק םשה

כחברה רצונית מבליטה את אתגר הוולונטריות ואת משבר הסמכות שמכילה הפרדת הדת 

מהלכי האינדיבידואציה והסובייקטיביציה הופכים את הדיון על האמת ; מהמדינה על כל דת

לשאלת מפתח לכל דת  –הרלוונטיות שלה לחיי הציבור , זירת הפעילות שלה, קיומה –הדתית 

באופן לגיטימי תחת הנחות היסוד של הפלורליזם והסובלנות של  שרוצה להמשיך לפעול

מניתוח התמודדויותיו של לוק , באופן ישיר או עקיף, כל אלה נלמדים. העולם הליברלי

                                                            
  

שאלת הפער בין העמדה , בה ניתן לפתור את סוגית האינדיבידואציה והקהילה" קלות היחסית"לעומת ה 287

הרואה באדם מישראל חלק ממהות כללית גדולה , הליברלית על האינדיבידואל האוטונומי לעמדה היהודית

אחד מההוגים היהודים הראשונים שניסו  ,מורגן מאתר קושי שכזה במשנתו של מנדלסון. קשה יותר לפתרון

למרות שבקריאה ראשונית נראה כי , לטענתו. ועם משמעותיהם, להתמודד באופן שיטתי עם רעיונותיו של לוק

על ידי , של היהדות והחוק היהודי תמנדלסון מצליח לפשר בין עקרונות המדינה הליברלית לפרטיקולאריו

מתגלה דיסוננס , הבוחן את תפיסת האדם שלו, הרי שבמבט עמוק יותר, הכפפת היהדות לציווי המוסרי הכללי

וכך בעוד שבחלק הראשון של ירושלים מציג מנדלסון תפיסת אני שהיא אופיינית . בין שתי מערכות הערכים

מן העובדה , לדעתו של מורגן, שוני זה נובע. בחלקו השני של החיבור מופיע תפיסת אני שונה, לחשיבה הליברלית

היהודי הוא לא . אינו מספיק לתיאורו של מנדלסון את היהודי, ני הליברלי שנידון בחלקו הראשון של הספרשהא

: הלכה וריטואלים, אלא הוא גם חלק מעם הנתון בברית וכפוף לחוקי מוסר', מוסרי וכו, רק האדם הרציונאלי

הוא אותה רשת של ; מנויות וקשריםסט מסוים של שייכויות ונא, האני היהודי אינו רק בעל מנהגים והרגלים"

 M.L. Morgan, "Liberalism in mendelssohn's Jerusalem" in: History of Political". קשרים קהילתיים

Thought, Vol. 10, No. 2 (1989), pp. 281-294,pp. 290.   
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אלא גם כמפתחות פענוח להצעות מפגש , ומשמשים ככלים לא רק להבנת ההגות הלוקיינית

כיצד הן מבינות את משמעות ? של הדתעד כמה הן מתמודדות עם אבדן כלי האכיפה . נוספות

  ? מהי סמכות דתית עבורן? "אמת דתית"המושג 

  

  

תשתית רעיונית לדיון , אם כן, פתרונותיו ואפילו קשייו של לוק יוצרים, שאלותיו, הבחנותיו

ודומה כי עובדה זו מצביעה בצורה יפה על חשיבותה , בשאלת היחס שבין הדת והליברליזם

והדיון על ליברליזם ודת , שנים העמיק והתרחב הדיון הליברלי בכללברבות ה. של עבודתו

. רעיונותיהם הכלליים של לוק ובני תקופתו התגשמו במודלים פוליטיים קונקרטיים. בפרט

עדין הם מהדהדים את , ואולם על אף שדיונים ומודלים אלה מצויים הרחק מעולמו של לוק

על , שקיבלו על עצמן את השיטה הליברלית בחלק גדול מהמדינות והארגונים: הבחנותיו

כוח האכיפה , רשות הרבים חּולנה במידה זו או אחרת, הופרדה הדת מהמדינה, גווניה השונים

והכפייה של אנשי הדת וממסדיה נשלל ורוב הקהילות הדתיות הפכו לקהילות וולונטריות 

ות של החברה למעשה ניתן לומר כי הקהילה הדתית הפכה לאחת מהתופעות המאפיינ(

ובזרמים רבים של הדתות , פלורליזם דתי הוא תופעה מקובלת, כמו כן). האזרחית

. סובייקטיביזציה והפנמה, המונותאיסטיות מתרחשים תהליכים של אינדיבידואליזציה

והוויכוחים הערים המתחוללים , נהרות הדיו הרבים שנשפכו ונשפכים על נושאים אלה

אי אז , כמה הגדיל לוק לעשות ועד כמה הרחיק ראות כאשר העז סביבם גם בימינו מעידים עד

לשרטט את קוויו של ההסדר המשפיע על חיינו גם , רווית מלחמות דת, עשרה-במאה השבע

  .כיום
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  משך המחקר צעות להאפילוג יהודי וה

  

המוטיבציה הראשונית של מחקר זה היתה לבחון את , כפי שציינו בתחילתה של עבודה זו

-מיעוטה של כתיבה יהודית. היחסים בין יהדות לליברליזם בצורה תיאורטיתשאלת 

תיאורטית בשאלות אלה היא שהובילה אותנו לחפש אחר כלים ומושגים אותם מצאנו בדיונו 

בדן ובחינת ההתייחסות להשלכות של א; דתיקשר ההב 'אמת'ברור שאלת היחס ל: של לוק

והשפעתן על  הדתית סמכותוה הקהילהשל מבנה הרציונל ועל הכלי האכיפה הדתיים על 

דומה כי כלים אלה הם שצריכים להוות את הבסיס למחקר . הדרך בה מובנת החוויה הדתית

ו של אפילוג זה במסגרת .העתידי שיבחן את סוגית היחס בין ליברליזם לדת בהקשר היהודי

: ש עם הליברליזםלסקור את מלוא ההיקף של התגובות היהודיות למפג, כמובן, לא נוכל

שלל סיטואציות פוליטיות ומגוון נרחב ביותר , כמה יבשות, תגובות הנפרשות על מאות שנים

נוכל להביא כדוגמאות כמה נושאים בהם , לעומת זאת. השקפות ומתודות דיון, של זרמים

ניתוח היחס לשאלת האמת הדתית וההתמודדות עם : יכולים הכלים שפיתחנו במחקר על לוק

לשמש כאמצעי לניתוח דינמיקת המגע בין הליברליזם , הוולונטריזציה והשלכותיהשאלת 

  .ליהדות

  

נחשב בעיני ה, לפנות הוא עבודתו של משה מנדלסון" הגיוני"נראה כי המקום הראשון אליו 

ייחודו של מנדלסון אינו מתמצה רק , ואולם 288.רבים לפילוסוף היהודי המודרני הראשון

                                                            
  

הדת מהמדינה של  שהתמודד עם רעיון הפרדת" יהודי הנורמטיבי הראשון"לורברבוים מתאר את מנדלסון כ 288

גליון , כתב עת ישראלי להגות ותרבות יהודית-דרשני, "?הפוליטיקה של הדת לאן", לורברבוים' מ: ראו. לוק 

קשה להצביע על , מעניין לציין כי פרט למנדלסון. 56' עמ, 53-59' עמ, 2010, ירושלים, מכון שלום הרטמן, 2' מס

לא כאן המקום לשער מהן . ית ישירה לשאלות על ליברליזםהוגים יהודיים רבים שהתייחסו בצורה פילוסופ

ההגות היהודית המודרנית בשאלת יחסי דת : "אך נביא את דבריו של פינקלמן כהסבר אפשרי, הסיבות לכך

ייתכן כי הוגים יהודיים מודרניים יעסקו בשאלות . ומדינה אינה נכתבת בהכרח בלשון של פילוסופיה מדינית

רחב בהרבה לשקול מחדש את תפקידה החברתי של דת בכלל ושל יהדות בפרט  ןק מניסיוכחל, אלה כבדרך אגב

ד "גלות ומדינה בהגותם של י: דת וחיים ציבוריים"פינקלמן ' י: ראו ".בתנאים משתנים בעידן המודרני

, ריםדת ומדינה בהגות היהודית במאה העש, ) עורך(רביצקי ' בתוך א, "י השל ומרדכי קפלן"א, יק'סולבייצ

' א: ראו גם את דיונו של מלמד בשאלות אלה. 367' עמ, )2005(ה "תשס, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה
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בעובדה שהוא בין ההוגים היהודיים היחידים של תקופת ההשכלה אלא גם , בראשוניותו

רוח התקופה שהרעיוניים והקונקרטיים תיאורטי לאתגרים - המתייחסים באופן פילוסופי

עוסק מנדלסון ' ירושלים'ב, ואכן. ולפתחה של היהדות בפרט, לפתחה של כל דת בכללמציבה 

  :של לוקהפרדת הדת מהמדינה ל ומתווכח עם מודאלה ת ובאופן ישיר ותיאורטי בשאל

שוב אנו עומדים , אם כן? ביד הכנסיה –? עולם-בחיי ביד מי נפקיד את הטּפּול"

מרות  –עולם -שעה ודאגה לחיי-דאגה לחיי –מדינה וכנסיה . בנקודה שממנה יצאנו

. יחסה של זו לזו כיחס ערכו של הזמני אל ערכו של הנצחי. אזרחית ומרות כנסתית

  289".בשעת התנגשות עליה לותר ולסגת; המדינה טפלה אפוא לדת

  

מציע ו, בין דת ומדינההרצויים לוק על הקשרים לאורכו של הספר דן מנדלסון ברעיונותיו של 

חיבורו לאחד את  הופך דיון זה 290.ותשתי הרשוימודל חילופי למערכת היחסים בין 

-בישירות ובעזרת טיעונים תיאורטייםהוגה יהודי מתמודד ם הבמרכזיים ה טקסטיםמה

 
                                                                                                                                                               

: הלינגר:  בתוך, "בחינה מחודשת של המקרה הימי ביניימי: האם קיימת משבה מדינית יהודית", מלמד

  .105-136' עמ, המסורת

ביקורתית לשאלת השפעתה של -התיאורטית- הודיתסיבה אפשרית נוספת למיעוטה היחסי של התייחסות י

עשויה לנבוע מהעובדה שהליברליזם לא נחשב כאתגר וכבעיה משום שנתפס , השיטה הליברלית על היהדות

הלפר מתאר את תרומתה של השיטה הליברלית . כאחת השיטות הפוליטיות שהיטיבו ביותר עם היהודים

, ליטית לא היטיבה יותר עם יהודים מאשר המדינה הליברליתשום שיטה פו: "לשיפור במצבם של היהודים כך

לכל האזרחים את ההזדמנות לדאוג , לפחות באופן עקרוני, שהסירה מחסומים להשתתפות פוליטית והעניקה

אף השיפור הניכר שחולל -הלפר מדגיש כי על, עם זאת". לאינטרסים האישיים שלהם ולרווחתם הכלכלית

משום שהפלורליזם של המדינה הליברלית , הוא גבה מן היהדות מחיר לא קטן, ודיםהליברליזם בחייהם של היה

הלפר גם מציין כי עצם העובדה שערכי . הופך תכנים שונים לשווים בערכם ובעצם לחסרי ערך עצמי אבסולוטי

יים תלויים בקיומה של המדינה הליברלית הופך אותם מאבסולוט) כמו כל ערכים של קבוצת מיעוט( היהדות 

 :Halper: לפירוט מלא של טענותיו ולדיונו על ליברליזם ויהדות ראו. לקונטינגנטיים ופוגע במוחלטות שלהם

Judaism.  

 .40' עמ, ירושלים: מנדלסון 289

' א: ראו". על-מתוך הסכמה על מטרות" ברית שלום בין הדת לבין המדינה" -זהו מודל ששבייד מתארו כ  290

דת ומדינה , ) עורך(רביצקי ' בתוך א, "מנדלסון ולאו שטראוס, דת ומדינה במשנותיהם של שפינוזה", שבייד

  .140' עמ, 139-170, )2005(ה "תשס, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, בהגות היהודית במאה העשרים
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על  –ועם שאלת מקומה של הדת היהודית , עם שאלת היחסים בין הדת למדינה, פילוסופיים

י הגדול שמנדלסון חש בשינו, בעולמה של השיטה  הליברלית –חוקיה וקהילותיה , אמיתותיה

   291 .שהיא עתידה לחולל בחייהם של היהודים וביהדות

  

מחקרים רבים הוקדשו לשאלת יחסו של מנדלסון לסוגית הדת והמדינה ולניסיונו להתאים 

" מעבר מהפוליטיקה של התחינה לפוליטיקה של הזכויות והאמניציפאציה" -את היהדות ל

דווקא לאורו של עושר , ואולם 292.ליברליזםאוטונומי השל הרציונאלי ו" אני"ולתפיסת ה

נראה כי עיון נוסף בכתביו של מנדלסון מהפריזמה של ערעור תפיסת האמת של , מחקרי זה

עשוי לחדד ולהעמיק , הדת ושאלות אודות הוולונטריזציה והשלכותיה על הקהילה היהודית

בחוויה הדתית  דרך בה הבין מהי דת ומה מקומו של היחידתובנותינו לגבי ההן את את 

והן את שאלת התמודדותה של הגות יהודית , ובמסגרות הפוליטיות והדתיות אליהן הוא שייך

 . עם רעיונות היסוד של השיטה הליברלית

   

                                                            
  

, לטענתו. מתייחס סורקין לשאלה זו" The Berlin Haskalah and German Religious Thought"בספר  291

אלא מעשים סימבוליים , הציג מנדלסון את הדת היהודית כחקיקה אלוהית שמטרתה אינה לקבוע אמונות

סבר מנדלסון שהיהדות תוכל להתקיים בשלום  ,טוען סורקין, כך. שמטרתם להזכיר למבצעיהם אמיתות נצחיות

 D. Sorkin, The Berlin:ראו .כחברה וולונטרית נטולת סמכויות כפיה, במדינה הליברלית והסובלנית

Haskalah and German Religious thought: orphans of knowledge, Vallentine Mitchell, London, 

2000. p. 106.  

 D. Sorkin, Moses Mendelssohn and the Religious Enlightenment, University of California:ראו 292

Press, Berkeley, California, 1996, p. 104.  הביטוי המפורש הראשון לטיעון זה נמצא , לטענתו של סורקין

פורש בו קרא במ, "Vindiciae Judaeorum"בהקדמה שכתב מנדלסון לתרגום שהכין לספרו של מנשה בן ישראל 

את כניסתו המודעת של , אליבא דסורקין, חיבור זה הוא שמסמל, לדעתו. לקבלה אזרחית ושיווין זכויות

ויחסו " אני"לגבי תפיסת ה. הבאה לידי ביטויה המובהק בספרו ירושלים, מנדלסון לשדה החשיבה של הזכויות

 N. Rotenstreich, "On Mendelssohn's Political Philosophy", in: Leo: ראו גם, המורכב של מנדלסון אליה

Baeck Institute yearbook, Vol. 11, (1966), pp. 28-41.    



296 

  ליברליזם והחוק היהודי

  

הסובייקטיביזציה והוולונטריזציה ' אמת'הקשר נוסף בו ניתן להיעזר בשאלות אודות ה

בעבודתנו ראינו כי . ס בין יהדות וליברליזם היא שאלת החוקכפרמטרים לדיון בשאלת היח

מהווה נקודת מפגש מעניינת , חוק הכנסיה והחוק האזרחי, החוק האלוהי: שאלת היחס לחוק

רלוונטי עשוי להיות היבט זה מכאן אנו לומדים כי . בין השיטה הדתית והשיטה הליברלית

נושא זה הוא  נרחב ועמוק מכדי כמובן ש. ביותר לניתוח שאלת היחס בין היהדות לליברליזם

אך ננסה לציין כמה , של עבודה זו' אפילוג היהודי'בהקשר המצומצם של השנוכל לדון בו 

  . בשאלות מרתקות אלה כיווני מחקר אפשריים

  

', אוטונומיה דתית'היא נהנתה מ, דת מדינהלא היתה אף שהיהדות -על, במהלך שנים רבות

השיטה  תביעתה של, בשל כך 293.חוקיה במסגרת הקהילתיתשאפשרה לה לאכוף את 

הליברלית לביטולם של כלי האכיפה הדתיים והפיכת הפוליטיקה הדתית מפוליטיקת 

על החוק ועל הפוליטיקה " זמן אמת"התחוללו ב, לפוליטיקת השכנוע והרצון, האכיפה והכוח

כך . ללא מעט התייחסויות אתגר זה השפיע על רבדים רבים בהוויה היהודית וזכה. היהודיים

בו מתאר אלון את , עקרונותיו, מקורותיו, תולדותיו –המשפט העברי : לדוגמא בספר

  :השינויים שחלו על החוק העברי

המשפט של המדינה עד מהרה -היתה הפניה לבתי, ביהדות מערב אירופה ומרכזה"

היהדות המסורתית של מזרח . לתופעה נפוצה ומקובלת על כל חוגי היהדות

                                                            
  

' הוצ, עקרונותיו, מקורותיו, תולדותיו –המשפט העברי , אלון' מ: ראו  למשל את דבריו של אלון בסוגיה זו 293

). המשפט העברי: להלן אלון( 1324' עמ, ח"תשנ, ירושלים, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"ספרים ע

, ריבונות אינה תנאי הכרחי לצמיחתן ולהתפתחותן של תובנות פוליטיות: "... לורברבוים מתאר מציאות זאת כך

השגה זו מקורה באי הבנה של החיים , יתרה מזאת. שכן ריבונות אינה ממצה את תחום הפעילות הפוליטית

הביניים נהנו ממרחב לא מבוטל של אוטונומיה - שכן הקהילות יהודיות בימי, הביניים- היהודיים בימי

ויילר מתאר את הדגם הפוליטי של הקהילה היהודית כדגם . 9' עמ, פוליטיקה: לורברבוים: ראו...". פוליטית

דגם של עדה דתית החיה בהנהגת מנהיגות , חברה היהודיתהדגם המסורתי של ה: "ששרד במשך מאות שנים

הקודש ההיא שעליה כתב יוסף בן -היה בעיקרו של דבר זהה הן בקהילת, דתית משלה אבל תחת שלטון מדיני זר

תיאוקרטיה , ויילר' ג: ראו". ח"ממש עד למאה הי, מתתיהו והן באלפי הקהילות היהודיות ברחבי העולם כולו

 ).תיאוקרטיה: להלן ויילר. (163' עמ, ז"תשל, תל אביב, עם עובד, יהודית
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ובענייניהם , אירופה הוסיפה לשמור עוד זמן ניכר על זיקתה למשפט העברי

ך פסיקה זו של א". לדין תורה"דינו -המשפטיים היו היהודים פונים אל הרב ובית

וחסרה סממני הפסיקה של , הדין הרבני הפכה יותר ויותר לבוררות ולפשרה-בית

המשפט של - ובמשך הזמן הלכה ורבתה אף כאן הפנייה לבתי, משפט אורגאני וחי

אף חכמי ההלכה השלימו עם המציאות החדשה של חוסר אוטונומיה . המדינה

בניגוד מוחלט לעמדתם , "דינא דינא דמלכותא"שיפוטית עברית והצדיקוה מכוח 

  294".של חכמי ההלכה של התקופות הקודמות

  

ביטולם של כלי האכיפה של הקהילה היהודית בא לידי ביטוי בתהליך אותו מכנה אלון 

בו הפכה הקהילה , אלון מתאר את תוצאותיו של תהליך זה. כהתנוונותו של המשפט העברי

כמצב בו הפכו , כמתם ורצונם של חבריההמבוססת על הס, היהודית לקהילה וולונטרית

בעל רלוונטיות , מתפתח ואורגאני לדיון תיאורטי גרידא, רלוונטי, חוקיה מכלי שלטוני חי

   295.עשרה ואילך-מועטה לחיים היהודיים מהמאה התשע

  

הבנת מה שארע לחוק היהודי כחלק מתהליך המפגש עם הליברליזם חושפת בפנינו דרך 

ידי הפוליטיקה -מהותו ותפקידו של החוק היהודי בעולם הנשלט עלמרתקת לבחון את שאלת 

אינה יכולה לאכוף את , כמו כל שאר הקהילות הדתיות, אם הקהילה היהודית. הליברלית

מה מוביל אנשים , חוקיה או לאלץ חבריה להישאר בה או לקבל את עמדותיה ואמונותיה

                                                            
  

  .1324-1325' עמ, המשפט העברי: אלון 294

אלון מתאר את ההשפעה שיש לנסיבות ההיסטוריות על הדרך בה מובנת ההלכה . 1328-1356' עמ, שם: ראו 295

מצויה גם העובדה לטענתו בין שלל השלכותיה של ביטול האוטונומיה המשפטית . ועל הדרך בה היא מתרחשת

מעניין לציין כי . אלא עבור יחידים או אוסף של יחידים, המרתקת שהפיסיקה שוב אינה נעשית עבור ציבור רחב

בניגוד לשינוי הגדול שחולל רעיון המדינה היהודית בהתייחסות של השיח היהודי לשאלת ההפרדה בין דת 

 –לא השתנה גם עם הקמתה של מדינת ישראל היחס לסוגית האכיפה ולמקומו של החוק היהודי , ומדינה

שכללה מרכיבים משלל שיטות משפטיות אחרות שהיו נהוגות , המשפט העברי שולב כחלק ממערכת משפט כללי

היו בשיפוטם , בעיקר ענייני נישואין וגירושין, אף  שחלק מענייני המעמד האישי של יהודים- ועל, בפלשתינה

תלוי "כפי ששגיא מנסח זאת , וקיומם, וקי הדת לא קיבלו תוקף משל עצמםח, הייחודי של בתי הדין הרבניים

המשפט : אלון: ראו גם. 47' עמ, דת ומדינה: שגיא: ראו". בסמכות שנתן להם הריבון ובגבולות שהוא התווה

  .ואילך 1357' עמ, העברי
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ל מוסד הקהילה היהודית להישאר כיצד יכו? מסוימים לקבל על עצמם מרצונם את סמכותה

כיצד משתנה לא רק חווית ? רלוונטי בעולם בו החוק והסמכות שלו מאבדים מתוקפם

גם החוויה היהודית , כפי שראינו בהקשר דיונו של לוק, אלא, השייכות לקהילה היהודית

של עצמאות ושל היררכיה מתעוררות ומובילות ליצירתן של , שאלות של שייכות? בכללותה

 –דרכי חיים יהודיות חדשות ומגוונות שניתן להבינן לאורם של הכלים הלוקיינים 

  . סובייקטיביציה וולונטריזציה

  

  

  יהדות ארצות הברית במאה העשרים 

  

המקרה "היבט מעניין נוסף של יישום תוצאותיו של המחקר על תפיסת הדת של לוק על 

של שאלת היחס בין דת וליברליזם עוסק בחקר היהדות הליברלית בארצות הברית " היהודי

שיצא  - The Jew Within -  במחקרם המפורסם. של המאה העשרים והמאה העשרים ואחת

מתארים כהן ואייזן תמונת מצב של יהודי ארצות הברית בסופה של המאה , 2000לאור בשנת 

 :   העשרים

רואים את יהדותם בדרך , אנו מאמינים, ל המאהיהודים אמריקנים בסופה ש"

אלא מהדרך בה ראו הם אותה לפני , שונה מאד מזו שראו אותה לא רק הוריהם

, כמו דומיהם במסורות דתיות אחרות, כיום היהודים. שנים או שלושה עשורים

הם התרחקו מהארגונים ומהמוסדות . פנו פנימה בחיפושיהם אחר משמעות

  296".ת הזהות ועיצבו את ההתנהגותומהסיבות שעיגנו א

  

, באותו עולם פנימי, "פנים"כהן ואייזן מתארים את היהדות כהוויה המתרחשת ב

בה מתרחשת היהדות העיקרית זוהי הזירה  ,לטענתם. אינדיבידואלי וסובייקטיבי שלוק תיאר

בהתאמה הם מתארים את דלדולו של המרחב הציבורי יהודי . בארצות הברית של ימינו

הזירה המוסדית אינה האתר הראשי בו יהודי אמריקה מוצאים ומגדירים את "ומרם כי בא
                                                            

  
296 M.S. Cohen and M.A. Eisen, The Jew Within – Self, Family and Community in America, 

Indiana University Press, Blomington & Indianapolis, 2000, p. 2.  
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, העולה בקנה אחד עם רבות מהנחותיו של לוק תפיסה מתיאורים אלה מצטיירת 297..".עצמם

  :לנקודת המוצא ומקור הפשר היהודי' אני'במיוחד בכל הקשור להפיכת ה

של נורמות דתיות מחייבות בהעדרן , הסמכות העיקרית עבור יהודי אמריקה"

כל אדם מבצע כעת את המלאכה לעיצוב . הריבון' אני'היא ה, ונאמנויות קהילתיות

, יהודיים-תוך שהוא מאחד אלמנטים ממגוון רפרטוארים יהודים ולא, עצמיותו

  298.."במקום להתאים עצמו למסגרת קבועה של זהות

  

אורח חייהם של יהודי ארצות , שלוש מאות שנה לאחר שכתב לוק את דעותיו לגבי הדת

מהדהד לא רק את הסובייקטיביציה והאינדיבידואציה , שמתארים כהן ואייזן, הברית

דתי -אלא גם את ערעורה של הסמכות הקהילתית והפיכת המרחב הציבורי, הדתית שלו

, הקהילה היהודית. אישיים-למרחב אליו באים האינדיבידואלים לסיפוק צרכיהם הדתיים

אלא היא , שוב אינה מקור הסמכות והפשר, ודים מהמחקר אותו אנו סוקריםבעיני היה

  .  הפאזה הדתית הפונקציונאלית שפגשנו במושג הכנסיה של לוק

  

הרלוונטיות של הכלים הלוקיינים לתיאור ולניתוח מגמות תיאורטיות וסוציולוגיות ביהדות 

. השיטה הריקונסטרקשניסטיתאבי , ארצות הברית בולטת גם בניתוח משנתו של מרדכי קפלן

הטוען כי כדי לאפשר את המשך קיומם של היהדות והיהודים יש , דומה כי משנתו של קפלן

את אמונותיהם ואת החברה בה הם חיים כך שיתאימו לצרכי הגאולה , לעצב את ערכיהם

 הן את הסובייקטיבציה והן את הוולונטריזציה, כהנחות יסוד כוללת בחובה ,הפרטיים שלהם

בו יפורש ' "פרשנות פונקציונאלית"ואכן קפלן מציע לבצע מהלך של מה שהוא מכנה . של הדת

ביקום : "כך שימצא את עצמו, העולם היהודי בהתאם לצרכיו של האינדיבידואל היהודי

או ליתר , בכך מביע קפלן עמדה נחרצת בשאלת קיומה 299".שהוא ידידותי למטרותיו הנעלות

  .ת דתית אובייקטיבית ובצורך בפלורליזם דתי חזקשל אמ, קיומה-אי, דיוק

                                                            
  

  .שם, שם 297

  .שם, שם 298

299 M.M. Kaplan, Judaism as a Civilization Toward a Reconstruction of American – Jewish Life, 

The Jewish Publications Society, Philadelphia and Jerusalem, 1994, p. 389.  עוד על קפלן ועל המהלך
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  סיכום

  

הממצאים המעניינים העולים מיישום תוצרי ניתוח תפיסת הדת של לוק על תופעות יהודיות 

ניתוח משנתו של הוגה יהודי בן תקופת , "החוק היהודי"מושגים כלליים כמו  -שונות  

מלמדים אותנו עד כמה  –אפיונים סוציולוגיים של יהודי ארצות הברית ועוד , ההשכלה

את לוק לים התיאורטיים שהפקנו מהעיון בדרך בה הבין הכעשויים להיות שימושיים 

שאלת היחס לאמת הדתית ושאלת ההתמודדות עם . דינמיקת המפגש בין דת וליברליזם

, על נגזרותיו השונות, בהקשר היהודיהוולוטנריזציה של הדת הן שאלות ציר שהעיסוק בהן 

הבאים לידי ביטוי לא  ,תמישורי המגע המורכבים בין שתי השיטוחושף בצורה מעמיקה את 

, שוויון, אוטונומיה –היסוד של השיטה הליברלית רק בהשלכות החיוביות שהיו לערכי 

לתביעת שייצרו  אלא גם בקושי ובאתגר, על חייהם של היהודים –זכויות וניטרליות דתית 

ת נראה כי בתחום זה ניתן למצוא כר פורה למחקר שיעשיר א .רלוונטיות של היהדותלהאמת ו

  .הבנתנו את הציביליזציה היהודית ואת דרכי התמודדותה עם אתגרי תקופתנו

   

 
                                                                                                                                                               

עבודת גמר , קפלן. של מרכי מ  Judaism as a Civilization מושג האומה בספר, סקל' ו: הפרשני שלו ראו

  .2004, ירושלים, האוניברסיטה העברית, לקראת תואר מוסמך אוניברסיטה
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  רשימת קיצורים

  

  רשימת קיצורים בעברית

  

  . ב"תשל, ירושלים, מ"הוצאת קרית ספר בע, המלון העברי השלם, )עורך(אברהם , אבן שושן  - מלון: אבן שושן

ל "ש י"ספרים ע' הוצ, עקרונותיו, מקורותיו, תולדותיו –המשפט העברי , מנחם ,אלון - המשפט העברי: אלון

  .ח"תשנ, ירושלים, האוניברסיטה העברית, מאגנס

, חיפושי האותנטיות מקירקגור עד קאמי –אביר האמונה או גיבור הכפירה  , יעקב ,גולומב  -  אביר: גולומב

  .ט"תשנ, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן

, הוצאת מוסד ביאליק, מחקר בטבע האדם –החווייה הדתית לסוגיה , ויליאם, יימס'ג - החווייה: יימס'ג

  .ט"תשס, ירושלים

תרגם  (, איגרות על הסובלנות, ון'ג, וקל  -  )בהתאמה(האיגרת על הסובלנות והאיגרת השניה על הסובלנות 

  .א"תשס, ירושלים, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע, )יורם, ברונובסקי

, אלעזר' ספר זיכרון לדניאל י: המסורת הפוליטית היהודית לדורותיה, )עורך( משה, הלינגר  - המסורת: הלינגר

  . 2010ע "תש ,גן-רמת ,אילן-אוניברסיטת בר

  .1999, ירושלים, ההוצאה לאור –משרד הביטחון , על הסובלנות, מייקל, וולצר -  על הסובלנות: וולצר

 Abrams, Philip (ed.), John Locke: Two Tracts on  - )בהתאמה( 2ומאמר על ממשל  1מאמר על ממשל 

Government, University Press, Cambridge, 1967  

  .ז"תשל, תל אביב, עם עובד, תיאוקרטיה יהודית , גרשון ,ויילר - תיאוקרטיה: ויילר

  .ו"תשס, ירושלים, מכון שלום הרטמן, ת ההלכהפוליטיקה וגבולו , מנחם ,לורברבוים -  פוליטיקה: לורברבוים

  .ז"תש, תל אביב, מ"מסדה בע, ירושלים , משה ,מנדלסון - ירושלים: מנדלסון
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Abstract 

 

 

John Locke 

The question of how politics and religion should interact is one of the most active and 

fertile pivots of human history: the tense relationship between the king, the prophet and the 

priest; arguments regarding law, power and sovereignty; the difficulty of holding together the 

religious establishment and the political system in a functioning and harmonious fashion; all 

these have been familiar to us from the time of the Old Testament and the New Testament 

down to modern times. 

This paper examines one of the modern displays of this question and discusses the 

relationship between religion and liberalism, while focusing on two main liberal elements 

which comprise a significant challenge for religion: the undermining of the concept of Truth, 

which is a product of the liberal theory's attitude towards questions about Truth and 

Goodness and their place in public life; and the loss of religion's political tools which was 

forced upon it by the separation of Church and State. 

 

The undermining of the concept of Truth: the three great monotheistic religions share 

a basic premise - the existence of a divine truth whose validity in this world is unquestioned. . 

This truth, and the ownership of it, is what enables the practitioners of each religion to assert 

an absolute knowledge from which they can claim superiority and sovereignty. Opposing this 

religious postulate and its possible political consequences are liberalism's theoretical 

premises regarding the place of Truth in public debate. These premises are expressed in the 

aspiration to create a neutral political system, which on principle avoids giving preference to 

particular opinions or positions regarding Truth and Goodness.  This neutrality poses a serious 

challenge to the religious postulate of Truth because of the pluralistic political situation it 

creates in which all religions are considered equal, and also because of the "epistemological 

situation" that arises from it. This epistemological situation renders the ability to make a 

statement with the validity of Truth redundant, and possibly even denies this ability. In this 

way the liberal system creates a serious challenge to religion's political arrangements, and 

also to the theology and ideology of religion. 

 

The loss of political tools and voluntarization: one of the most recognized and 

renowned works of liberalism is the separation of Church and State. This move originated in 

the desire to settle the relationship between the two authorities regarding all things related 
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to the management of the public sphere of the modern state. As a result, some far-reaching 

changes in religion were created by reducing the areas in which religion could operate and 

separating it from the political arena. This changed religion from an entity that dealt with 

issues such as law and affairs of state, to one which was the individual's private affair. Parallel 

to this privatization process, the separation of Church and State caused a significant 

reduction, and possibly even the abrogation, of religion's ability to enforce sanctions. This 

changed religion from a sovereign phenomenon to a voluntary one. This change deeply 

affected not only the way in which religious society is run, turning it from a hierarchal society 

with built-in authority mechanisms into a voluntary society, but also the way in which the 

modern religious experience is understood, turning it into the individual's voluntary 

experience. 

In this way liberalism poses serious challenges to religion. What tools does religion, or 

the religious person, have to deal with these challenges? While it is of course possible to deny 

the basic assumption of liberalism and live in a constant active or passive struggle with its 

principles and with the political reality it creates, an alternative is to find practical and 

theoretical ways to make the two systems compatible. This alternative will be the focus of this 

paper, which will deal with a religious approach that supports the parallel existence of the 

two worlds by offering a fascinating interpretation for adapting the religious project to the 

liberal system's fundamental demands. 

 

A philosopher whose work reflects such a move is John Locke, the 17
th

 century British 

philosopher (1632-1704), whose famous works include 'The Second Treatise on Government', 

'An Essay Concerning Human Understanding', and of course, 'A Letter Concerning Toleration'. 

In these and other works, some of which are not widely known, Locke dealt with the 

questions mentioned while dealing with various aspects of religion and its attitude towards 

the liberal system that began to form and take shape in his time. 

However, the choice of Locke for the research phase of the relationship between 

religion and liberalism isn't due only to the fact that he dealt with questions of religion and 

state. The significance of Locke's contribution to our research stems from the fact that he was 

a devout Christian, meaning a person committed to the religious world. As a result, his work 

reflects not only an attempt to systemize the British political world, which in his day was torn 

between the various Christian factions, but also a sincere effort to maintain the relevance of 

religion in the new political and theoretical reality created by liberalism. This effort not only 

helped bring order into the 17
th

 century British-Christian-political discourse but also helped to 

create new tools to allow a religious-political discourse in its widest sense. This discourse 

attempts to understand what religion is, what is its place in the modern world, and how it can 

fit into it harmoniously and successfully.  
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Locke's concept of Religion 

Although Locke is mostly known as an epistemologist and a political thinker, the 

subject of religion and its various aspects can be found in both the overt and the covert layers 

of most of his work. A systematic analysis of these sources reveals Locke as a religious 

philosopher, for whom religion is a basic theme in his outlook on life, and as a philosopher of 

religion, in the sense of a thinker who deals theoretically and systematically with religion as a 

phenomenon. This aspect of his work, his concept of religion, is the key to understanding his 

position on questions of religion and liberalism. 

 

If we examine the concept of religion as it appears in Locke's work as a whole (Locke 

did not dedicate an essay dealing with this issue), we will find that Locke presents religion as 

an essence that divides into essential and integral parts or areas, which he identifies as "the 

Innerworship of the heart", and to areas that are 'indifferent' and include mainly the tangible 

aspects of religious observance. This position, of a distinction between the private-

consciousness core and the external-physical-ritual periphery, strengthened by Locke's 

epistemology, reveals a clear echo of Protestant Christian ideas.  

In 'An Essay Concerning Human Understanding' Locke wrote that it is in our power to 

know with absolute certainty only the fact of God's existence and our incumbent duty to 

please him. As far as he was concerned, these are the only religious substances that have a 

certain and absolute validity. Regarding other religious elements such as opinions, beliefs, 

actions etc., there is no way to unequivocally determine their veracity and therefore they 

must be treated as uncertain. This epistemological stance, together with the core-and-

periphery model, open before us a fascinating interpretation of the term 'religion' as the 

recognition of God and the human attempt to please him, which is expressed in the variety of 

different expressions of this attempt. According to this viewpoint the core of religion, any 

religion, takes place in the private and subjective consciousness of the individual who 

recognizes God and strives to please him and gain life in the afterworld, while the external or 

physical manifestations are of secondary importance to the religious experience. 

As shown, this interpretation stems from the Lockian epistemology of the term 

religion, which is highly relevant to two of Locke's major and renowned religious and political 

projects – religious tolerance and the separation of Church and State.  

 

Religious tolerance: undermining the value of Truth in the external components of 

religion and presenting them as secondary religious elements is the first step towards 

reducing, and possibly even eliminating, the discussion of Truth outside the world of 
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individual religious consciousness. This process of subjectification and individualization opens 

up the possibility of placing in abeyance the 'discourse on Truth' in the religious context in 

everything to do with the public sphere, and lays down the theoretic groundwork for religious 

tolerance. 

 

Separation of Church and State: transforming religious Truth into a private issue which 

takes place between the individual and his God pushes religious Truth out of the objective-

public sphere and into the individual's subjective sphere. This process allows the neutralizing 

of the public-political sphere from a religious prospective and the establishment of a non-

religious political system. This neutralization can be understood in the wider perspective of a 

secular public system, and in the more limited perspective in which the public system avoids 

enforcing a specific religious belief on its members.  

 

Analyzing the Lockian concept of religion in light of his political and epistemological 

discussions exposes us to a complex system of connections and influences which exist 

between the different aspects of his thinking. This closeness raises some interesting questions 

in trying to understand his work: is Locke's concept of religion a product of his attempt to find 

a place for religion in the new political order that was taking shape? Or is it his epistemology 

which affects his religious and political stands? Which came first? What is his primary 

motivation? We will most probably not be able to come to a conclusion regarding this 

"chicken and egg" question. On the other hand, we can make a claim for the existence of a 

multi-directional connection between Lockian thought and religious, epistemological and 

political worlds of content which create a complex world view regarding man, his beliefs and 

knowledge and the way in which he understands his duties to God and mankind. 

 

Locke's religion and the question of the Public Sphere 

The subjectification and individualization processes that Locke makes in religion 

present us with a concept of religion that places great focus on the personal, internal and 

private aspects of religion. However, despite the predominance that Locke attributes to these 

aspects of the religious experience, it's interesting to note that he is careful to include in his 

concept of religion an external-public aspect as well. Locke explains it's existence in that the 

religious project, despite its inherent individualization, is not limited to the boundaries of 

private consciousness but must be expressed in public as well.  

If so, Locke recognizes the essential need that exists of any religion for the existence of 

a public sphere. Although he doesn't detail the religious actions or aspects that can take place 

only in religion's public-social phase, he makes a point of stating clearly the duty of each 
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religious individual to take part in the public religious experience. This duty raises quite a few 

questions: beginning with the involvement of the 'other' in the world of the religious 

individual, through the question of the function and characteristics of the public sphere which 

is created in the space between religious individuals, and ending with the question of the 

relationship between this space and the state. 

As for as the presence of the 'other' in the basically internal and personal world of the 

religious individual, this inserts a world of concepts which stands opposite, and possibly 

contrary to, the central theme of Locke's concept of religion, which is the individual. The 

presence of the 'other', with his inherent differentness and even opposition, disrupts the 

singularity of the religious 'me' and creates a concept of religion with a deep internal conflict. 

This conflict is strengthened and sharpened in light of the fact that the religious 'other' 

is neither a passive object of religious actions (such as charity) in the individuals world nor, as 

an individual, part of an intimate relationship of 'me and you' – but also as part of religious 

society, in social-public-political meaning of the phase. Inherent to the nature of this public 

side is not only the 'other' but also the social arrangements, the need to act as part of a group 

and accept its laws and the need to arrive at compromises and agreements. The lack of 

sufficiency of the Lockian religious individual leads him therefore, far from the boundaries of 

his private world into the interpersonal and public space whose characteristics are vastly 

different from the characteristics of the personal religious space. 

It seems that Locke is aware of the great difficulty concealed in the social and public 

demand that he sets before the religious individual, and so he organizes and characterizes the 

public sphere in such a way as to reduce to a minimum the difficulties that staying in it cause. 

Locke's public religious sphere is a collection of social and religious organizations that Locke 

calls 'churches' in a broad and not-necessarily Christian sense – which are formed for the 

performance of those elements which are seen by those who perform them as vital for their 

redemption but cannot be fulfilled by the individual believer. These churches are voluntary 

organizations in the sense that their members join them voluntarily and submit themselves to 

them without coercion, and are free to leave at any time. 

The Lockian church, meaning the specific materialization of the commandment to go 

from the private to the public, is therefore a society of voluntarily organized individuals who 

share beliefs and opinions regarding what is required of them in order to please God. Locke is 

careful to state in several places, most notably 'The Essay on Tolerance', that this society 

operates while it has no power of enforcement because the individual is not required to hand 

over or relinquish any power or ability upon joining. In this way a voluntary, free and 

powerless social organization is formed that manages to find a compromise between the 

conflicting demands of need and freedom that exist in Locke's understanding of the 

individual's complex relevance to the public aspects of religion. 
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This complexity of need and freedom is also the key to understanding the relationship 

between the religious public sphere and the political sphere it operates in. The presentation 

of the Church as a powerless political entity is what allows the existence of a religious public 

sphere in the midst of the political sphere. This is because it neutralizes the friction points and 

establishes a dichotomy between two authorities: the state deals with this world, with 

persons and property, and enjoys the right and the ability to use force; while religion deals 

with the afterlife and God's work while utilizing only the tools of education and persuasion, 

without any enforcement capabilities. 

 

 

This division leads to the creation of what one might call 'free zones', which are areas 

or sections within which the state refrains from becoming involved either by legislation or by 

sanctions, and allows different religions to create social organizations, which are not 

replacements of or a threat to the state, but allow religious expression to the individuals who 

belong to them. If we understand Locke's model of the religious public sphere in this way, we 

can argue that Locke's model is a prototype of what would be called a century later - 'civil 

society'– a public sphere in which individuals can carry out functions and needs that cannot 

be performed in the framework of the state and yet are not limited to the boundaries of their 

private world. 

 

 

 

New religious politics 

Presenting the religious public sphere as one lacking in enforcement tools and whose 

membership is voluntary, raises many questions regarding the way in which the Lockian 

religious society is conducted. How does a human society act when it lacks the ability to use 

force? How can one run a community that can be left at any time? The unique characteristics 

of the Lockian church raise the need to create what can be called 'new religious politics'. 

These politics will include political tools that will conform to the conditions and limitations 

which arise from the way Locke characterizes the religious public sphere. There are several 

elements that can help define this term: 

 

Consent 

As everyone knows, Locke is one of the prominent and well-known representatives of 

the theory of Social Contract which sees consent as a fundamental basis for the creation of a 
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society. However, while Locke regards the joining of and consenting to the political society as 

a one-time irreversible act of renouncing power, which prevents the citizen from returning to 

his natural state, he regards these actions in the religious society as an ongoing act because 

the individual has complete freedom – and possibly also a religious duty – to leave and 

choose a different church if he is not satisfied with the way a certain community is run. In this 

way we can say that while a political society is formed by an ancient or mythical act of 

consent, the Lockian religious society is a consensual society in the full meaning of the word, 

as the consent takes place and forms the society at any given moment by each and every 

member by the fact of their staying. 

 

Authority 

Presenting religious society as one lacking the option of enforcement raises the 

question of its ability to operate minimal governing mechanisms while lacking built-in 

leadership and authority institutions, such as in the Catholic church. And yet, what is the 

model of leadership and guidance which may develop in a voluntary community which is a 

consensual society? In order to answer this question it is necessary to make a slightly artificial 

but methodically efficient distinction between spiritual-religious authority, which is concerned 

with managing religious ways of life, and administrative authority, which is concerned with 

organizing the community's communal life. 

In everything related to the spiritual-religious authority, the Lockian model gives the 

preference to the individual and to religious autonomy and reduces the built-in authority of 

the religious establishment. In place of this authority one can think of models of voluntary 

acceptance of authority stemming from a superior knowledge or even a case where there is 

no authority and religious society is based on equality and lacks religious leaders. The latter 

possibility, of the reduction or elimination of a spiritual-religious authority stemming from a 

built-in religious hierarchy, necessitates establishing an administrative authority, that is, a 

procedural, bureaucratic and functional authority, whose purpose is to allow communal life 

and manage communal bureaucracy.  

This model, which neutralizes or reduces to a minimum the need for a spiritual-

religious authority and finds a religious-administrative bureaucracy sufficient, is a daring 

political-religious model which is compatible with Locke's Protestant opinions but is in stark 

contrast with his Elitist opinions, which see most people as being incapable of reaching 

independent religious thought. Possibly as a result of this or because of his desire to avoid 

being thought a religious revolutionary, Locke sets up other possible and legitimate models of 

religious leadership in which procedural authority exists in parallel to spiritual-religious 

authority and leadership, side by side with this model, which is suppressed between the lines 

of his work. However, even though Locke allows for the existence of religious leadership 
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models, the very fact that he is willing to dispense with the need for religious-spiritual 

authority opens the way to a novel understanding of not only church politics, but also of the 

entire religious project, which is presented as a project of equality in whose center stand not 

the church or the religious truth, but the individual seeking redemption. 

 

Law 

Despite Locke's presentation of the religious society as a voluntary and non-hierarchal 

society, he is aware of an essential need for laws, even in a church built upon the most 

liberated and minimalistic lines. Yet Locke is careful to distinguish between the universal 

aspects of canon law, which he calls religious law, and its community specific aspects, which 

he regards as laws intended to establish and stabilize the existence of church politics in 

general. In this way Locke moves to reduce and concretize the religious law, transforming it 

from a universal law to a communal one. 

 

Consent, authority and law – these mechanisms expose us to governance based on 

volition, freedom and agreement, and which doesn't encroach upon the state's power and 

the politics of its enforcement. This is how 'new religious politics' are created, which is first 

and foremost the politics of the individual and his private religious worship and only then the 

politics of the community, or of faith or of 'Religion'. As such, religious politics fulfils its 

purpose as a mediator between the individual and the collective, allowing the existence of a 

dialectic religious experience which is constantly moving between two opposite extremes: the 

individual vs. society, freedom vs. necessity, autonomy vs. authority and truth vs. procedure. 

 

Locke's concept of religion and relationship between religion and liberalism 

This analysis of Locke's stand on questions of religion as a phenomenon is meant not 

only to enrich our understanding of his work but also to explore the possibility that religion 

and liberalism can co-exist. In this light we will examine the tools that arise from the analysis 

of Locke's concept of religion in the context of his attempt to create compatibility and 

harmony between religion's truth postulate and the discourse and reality of liberalism. It 

seems that several major steps can be identified in Locke's work which could be relevant for a 

general theoretical discussion of this topic: 

 

Individualization, subjectification and internalization of religious truth: we have seen 

that Locke's concept of religion creates a clear distinction between the essential and the 

indifferent in everything to do with the religious existence, and places almost all of the 

fundamental religious act within the spiritual-internal sphere, whose boundaries are the 
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boundaries of the individual's conscious world. These processes transform religion's external-

public aspect to a secondary level and allow the neutralization or at least the diminishment of 

the religious ambition to express its religious truth in the public sphere. In this way a political-

religious discourse is enabled, which recognizes religion as a being a project of truth, but a 

truth relevant only in the world of the individual and in his particular religious community – 

and not in the public-political sphere. 

 

Voluntarization of religion: the internalization and privatization of religion, in tandem 

with it's separation from the state, lead to a new concept of religion in the public sphere 

based on volition, persuasion and agreement instead of on power and sanctions. This 

voluntary public life allows the conservation of the public aspects of religion in liberal politics 

in such a way that it isn't a threat to the state. Parallel to this process, the voluntarization of 

religion causes a change in the religious experience itself, transforming it from a hierarchic 

and collective experience to an egalitarian and personal one. As a result, not only a new 

concept of the religious community is formed – one compatible with liberal theory – but also 

a new religious experience, which is less communal and authoritative and more personal and 

independent, and which is compatible with the principles of freedom, equality and autonomy. 

Locke's attempt to conserve both worlds – the religious and the liberal – grants us tools 

and fascinating view points regarding the ways by which religion can be interpreted in a way 

that is compatible with the basic liberal assumptions. In this way his work is able to break 

through the boundaries of specific time and situation-bound discussions, and become an 

ideological basis which continues to resonate today at many of the meeting points between 

Church and State: many of the states and communities which accepted the liberal point of 

view have separated politics and religion; many states have eliminated the coercive power of 

religious ministers and institutes; most religious communities have become voluntary 

communities; religious pluralism has become an accepted phenomenon, and processes of 

individualization, subjectification and internalization are occurring in many factions of the 

monotheistic religions – including Judaism. These phenomena testify to how well Locke was 

able to identify the critical meeting points of both methods, and how well he was able to 

suggest – way back in the religious-war-torn 17
th

 century – fundamentals of the solution that 

affects our lives to this day. 
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