 | 0ליה מ
y /

ד ף

ל יך

מש בש בש בע תע נש כסב כעב מ בע בשצגנ :ואט מו

(לקוראת

nnºen

lo co .e..eo.r.ern.. sele se aa PD

תוקיפ  anביטו" לחייפ ,כ" הש כלל*פ להסדר ח"י ההברה ,יש הוק'יפ הפבטאיפ
ס'כופ של נסיון ,ויש תוקיפ המשפטיפ ב'טוי לשאיפה בלבד .הראטונאפ קרוייפ
אפוסטריור'יים ,האהרוניפ קרוייפ אפריוריים.
קרא בעיון את שת* הנוסהאות של עשרת הדברות .השוב-נא היטב על תוכנם
ונסה לענות על האלות הפופיעות בסופו של הדף.

דבריפ 18-6 ,n

שפות כ1-71 ,
'%דבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמר?+

אנוכי יהֶֶה אלוהיך אשר הוצאתיך
 849ממארץ מצרים מבית עבדים:
לא יהיה לך אלהים אחרים על פני:

לא תעשה לך פסל וכל המונה אשר

אנוכי יהוה אלוהיך אשר הוצאתיך
מארץ מצרים פבית עבד'פ :לא יהיה

לך אלוהים אחרים על פני :לא תעשחה

לך פסל כל תמונה אשר בשמ*ם ממעקל

בשפעים פמעל ואשר  49פארץ מתחת
ואשר במים מתחת לארץ :לא תשתהוה להם
ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל
קנא פוקד עוון אבות על בנים על שלשים
%על רבע"ם לשנאי :ועושת  JONלאלפים

וחשר בארץ מתחת ואשור במיפ מתחת
לארץ :לא תשתחווה להפ ולא תעבדם
כי אנוכי יתוה אלוהיך אל APD RIP
עוון אבות על בניפ ועל שלשים ועל
רבעים לשונ%8ף :ועושה הסד לאלפים

*נקה "הוה את אשר ישא את שמו לשוא+

לשוא  59לא *נַקה *הוה את אשר ישא

לאוהב'י ושומרי מצוותי:
לאוהבי ושומרי מצוותי:
לא תשא את שם ? ninאלוהיך לשוא כי לא  %8+4+%4/4%לא תשא את שם יהוה אלוהיך
 180 DKלשוא:

זכור את ? 10השבה לקדטו :ששת ימים תעבוד se3p> nava 014º nx 2190 B$9338$083

ועשית כל מלאכתך :ויום השביעי שבת
ליהוה אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה
ונָך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך 92332

כאשר פשוך *הוה אלוהיך :ששת ימים
תעבוד ועשית כל מלאכתך :ויום השביעי
שבת ליהוה אלוהיך ,לא תעשה כל מלאכה

אשר בם ו*נל יהוה ביום השב'עי .על

לפמען ינוח עבדך ואפתך כמוך :וזכרת

אשר בשעריך :כי ששת י'מ"ם עשה יהוה
את השמים ואת הארץ ואת הים ואת כל
כן בון 'הוה את יום השבת ויקדשתהו:

אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושווך
וחפורך וכל בהמתך וגרך אשר בסעריך
כי עבד היית בארץ מצריפ ו'וציאך

יחוה אלוהיך מסם ביד תזקה ובזרוע
נטויה על כץ צוך *הוה אלוהיך לעשות

את יום פטבת:
 599את אביך ואת אמך למען *אריכון  são $88$98 990ºאת אביך ואת אמך כאשר
צון יהוה אלוהיך למען יאוריכון *מיך
על האדמה אשר *הוה אלוהי*ך נותן לך:
ולמען 'יסב לך על האדמה אשר *הוה
אלוהיך נותן 73

לא תרצתח:

לא

תנאף :

לא תגנוב:

לא תענה ברעך עד שקר :לא תחמוד בית
רעך  ,לא תחמוד אשת רעך ועבדו INDRA
ושורו וחמווו וכל אשר 99772

לא תרצח:

ולא הנאף:

ולא תגנוב:

ולא תענה ברעך עד שוא :ולא תמחוד
אשת רעך ,ולא תתאוה בית רעך שדהו

 umואמתו טשורו וחמורו וכל אשר

9572

שיפ לב להבדלים ונסה להסביר  68אותפ .התוכל למצוא את ההנמקה התברתית
לשינָויים? ואולי תמצא סימנים לתקופה בהם נוצרו?

ולאחשבה נוסכפת :התוכל להבחין באיזו מידה התוקים הנ"ל 

ד ת * * ם

במהותם

במהותם?
או ה ב ר ת י ' 8
התוכל להבח'ן מה מעמדה של
הנ"ל ,בככל אחת מנוסחאות?
חאם יש כאן ביטוי במונוטיאיזם (אמונה באל יחיד) או אולי
האל המופיע כאן הוא אלוהים ל א ו מ יי בלבד?
ה א י ש תח

בזמן הווצרות החוקים

(לקרעת השלאה %ל...2.1.:,לריןא-2 :-ו). 
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UA

קרא בעיון את הקטע"ט הבאיש מן התנ"ך וחסוב-נא מה
PAI E

היחס טל התנ"ך

 1,אנוכ* יהוה אלוהיך אשר הוצאתיך פארץ מצרים מבית עבד*ם (שמותכ*)51

 .2ארור כנען ,עבד עבדים יה*ה לאח*ו

(בראטית )6752

 :5גונב איט ומכרו ונמצא בידו  -מות *מות (שמות כא" )61

 ,4כי יימצא גונב נפט" פחחיו מבני יטראל והתעפר בו ומכרן  -ומת הגנב ההוא
ובעלרת הרע פקרבך (דבריפ בד?)

 .5כי ייפכר לך אחיך העבדי או העבריה ועבדך סט טנים ובטנה הסמע"ת

תטלפנו

שלחנו חפטי מעמך ,לא תטלחנו חיקם :העניץ תעניק לו
חוּפשי מעמך :וכ* ת
ומגרנך ומיץבך אטר ברכך *הוה אלוהיך תתן ל :1וזכרת פי עבד היית
פצאנך

מצרים ויפדך יהוה אלוהיך על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום:
poxa
והיה כי יאמר 9%ף אליך לא אצא עמך כי אהבך ואת ביתך כ" טוב לו עמך:
חת את-המדצץ ונתת באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה
ולק

כן :לא יקסה בעיניך בטלחך אותו חפט" מעמך כ*  1930 290 navoעבדך
 voטגים וברכך יהוה אלהיך בכל אסר תעטה( :דברים (21-81 “01

וכי ימוך אח"ך עפך ונמכר לך ,לא תעבוד בו עבודת עבד :כשכיר 90902
6
יהיה  397עט טנת היובל יעבוד עמך :ו*צא מעפמך  29339 RINעמו ושב אל
מטפחתו ואל אחוזת אבותיו יסוב :כ" עבדי הם אטסר הוצאת? מאדץ עבדים
לא י*מכרו ממכרת עכד:לא תרדה בו בפרך ויראת פאלוהיף :ועבדך ואמתך

אטר *היו לך מאת הגויים אסר סב"בותיכם מהם תקנו עבד ואמה :וגם מבני%
התוטב"ם הגרים עמכם מהם תקנו וממטפחתם אטר עמכם אטר הולידו בארצכם ג
והיו לכ לאחוזה :והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרסת אחוזה לעולם בהם
תעבודו ,ובאחלבם בני-יטראל ציט באחיו לש תרדה בו בפרך( :ויקרא כה" (93-64
. 7לש תפניר עבד אל אדוניו אשר *"נצל אליך מעם אדניו :עמך *שב בקרבך
במקום  voxיבחר באחר סעריך בטוב לו ,לא תוננו( :דברים כג" )61
וצא אתה גישה יפוד"ת לענין העבדות בכץ הקטעים הנ"ל?
המ

המוצא אתה  avosהומנית ביפוד היחס לעבד?
"
"

"

"

"

"

“

נכרל

ולא

רק

לעבד

עבר?"%

האם הגיטה ההומנית נעזרת בהנמקה דתלת או לארמית והאם אתה  5102DRY

לחטוב או למיותר וספר*ע?

לב:כל אחת התסובות שלך צריכה להתבסס בראט ובראטונה על הקטעים הנ"ל
2
יהיה לציין על מה אתה מבסס כל דעה ,כמובן שלאחר מכן אתה *כול
ועליך
לך למתוח קווי הסואה עם הידוע לך ממקורות אחרים ועל עמים אחר*ם)
וצר
ר צ |[ *
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 ...עלינו לבדוץ אם נַמצא מ'שהו שהוא כך על פי הטבע ,או אם /נמצ*
וצודק למישפו להיות עבד ,או אס לא צהרי תעבדות בכלל נגד הסבע.
ל* קשה לשקול אה הענין שיקול עיוני ,וגם לתפסו מתוך העובדות; כי לא וץ

ורצוי

 1Dההכרח ,אלא  JD DAהמוע'ל ,שיהיו שולטים ונַשלטיפ,

ויש שהובחנו מטעת

הוולדם ,אלו להיות שליטים ואלו להיות נסלסים.
...שוב נמצא אותו דבר ביחס שבין האדם ושאר בעלי החיים ,כי חיות הבית
טסו
בות בטבען מחיות השדה , YRמוטב לכולן שיהי %תחת שלטון תהאדם ,כי פן

מוצאות הן קיום.
אותו דבר ביחס
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וזה שליט וזו נשלסתן %כסדר זה נמצא בהכרה בכל פין האדם.

אלו שקיים בהם ,איפוא ,הבדל כהבדל הנפש מהגוף והאדם מהתיה (ובמצב ny
נמצח'ים כל מ" שתפקידם השמוש צגופט ושסימוש זה תריהו הדבו  883היותר סוב
יוצא מהם)  -אלו על פי הטבע עבדים ,ולחם טוב יותר להיות נשלטים באופן האמוו,
גלוי ,איפוא ,שיש בני חורין ,ושיש עבדים ,על פי הטבץ ,ואף שגם מועיל ,גם
צודק ,שיחיו אלו עבד'י'פ .ואולם לא קשה לראות שגם האומרים את ההפך צודקים
במובן ידוע ,שהרי המילים "עבדות" ו"עבד" נַאמרות על שת* פנים ,כי נמצח

קבד ועברות גט על פ* החוץ ,והחוץ הריהו מין הסכם שבו אומרים על מה שנכבשט
במלחמה שהוא של  «DVIזכות זו מערערי*ם עלית רבים מהחוקרים בסיב החוקים
כמו שהיו מערערים על דברן שהציע תקנה אי-חוקיתן כי נורא בעיניהם שבף%די
המכניע בכוח והגובר בהזקת-היד לעשות את הנכנץ לעבד ונשלט.
...יש מהזיקים  GRורק במה שנראה להס כצדק  -והוא  pasaהחוקי  -וקובעים

כצודקת את הלבדרות שבאת ממלחמה .אך דבריהם מתבטליפ מאליהם ,שהרי גם נִיִתנַת

סיבת המלחמות ללא להיות בצדק ,גם לא יגיד מישהו שהבלתי ראוי לעבדות עבר הוא,

 54949כןך,

יקרה שהנראים כאצילי האצילים יהיו עבדים ובני עבדים אבמקרהשיתפסו

Ida

על כן רוצ'ם היוונים לקרוא בשם עבד'ם רק את הברברים ולא את היווניפן כי

מן ההכרח לומר שישנם מ' שחם עבדים בכל מקום ופי שאינס עבדים בשום מקום.

ברור , ¿RADARשהמהלוקת מוצדקת במקצה ,ושאלו הנכבט'ם במלהמה אינם עבדים
על פי הטבעל ,ואלן הכובשים אינַם בני חורין על פ' הטבל ,ברור כמו כן שבמקוים

*דועים נקבע שמועיל לאחד להיות עבד ולשני להיות אדון ,ושגם צודץ ,גם צריך
שוה יישלט וזה ישלוט שליטה הניתנת לו על פי הטבע ובאופן זה להיות גם אצון.
אן לתהיוה אדון באופן רל מזיץק לשניהם .כי תועלת אחת לחלק ולכל ,לגוף ולנפץ;
והעבר תוא הלק האדון ,כאילו הוא חלץ הי ,אבל נפרד ,מגופו.

ולפיכך יש Da

תועלת-מה ,גם ידידות ,בין העבד והאדון אם תוכשרו לתפקידים אלו מידי תטבע;
אבל אם אינו בדרך זו אלא על פי החוק ובאונס ,הדבר להפן.
שים לב:

הקטעים הנ"ל פרברי  64/40אר'סטו רוצים לתה תמונה סלטת על מבנת
המדינה היוונית האידיאלית ,הטוב1-א:
 no 1הם יסודות המד'נת של אריסטו?
 2כ"צד רואה אריסטו את מבנה ההברה?

 .5מהו מושג החופש אצל אריסטו?
התוכל למצוא דוגמה בחיינו כ'וש ,להגשמה הרע'וגות של אר"סטוך
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 ...עלינו לבדוק אם נמצא מ*שהו שהוא כך על פ* הטבע ,או אם אנמצט 
וצודק למיספו
להיות עבד ,או אם לא והר* העבדות בכלל נגד חטבע.

ורטו*

לא קשה לשקול את הענין שיקול עיוני ,וגם לתפסו מתוך העובדות; כי לא רק
מן ההכרח ,אלא גם מן המועיל ,שיהיו שולטים ונשלטים,

ויש שהובחנו משעת

הוולדם ,אלו להיות של'טים צאלו להיות נשלטים.
..וושוב נמצא אותו דבר ב*חס שבין האדם ושאר
ב
ע
ל
י
ה
ח
*
*
ם
,
כ
י היות הב*ת
סובות בטבען מח'ות השדה ,אך מוסב לכולן ש'היף %תחת שלטון האדם ,כי פן

מוצאות הן ק'ום,
אותדז דבר בי*חס שב*ן הזכר והנקבה ,על  9aהטבע זה חזק *ותר ,זו חלשסה *ותר
זזה של"ט וזו נשלסת; וכסדר זה נמצא בהכרח בכל מין האדם,
אלו שקיים בהם ,איפוא ,הבדל כהבדל חנפש מהגוף והאדם מהח*ה (ובמצב

זה

נמצחים כל מ* שתפקידם השמוש בגופם וש יקוס זה חריהו הדבר  88%היותר טוב

 adמהם)  -אלו על פ* הטבע עבד*ם,

ויהת טוב יותר לה'ות נשלטים באופן האמור,

גלוזי ,איפוא ,שיש בני חור*ן ,ושיט עבדים ,על פי הטבע ,צאף שגם מועיל ,בם
צודק ,ש'*היו אלן עבדים ,ואולם לא קשה לראות שגם האומרים את ההפך צודקים
במובן *דוע ,שהרי המילים "עבדות" ו"עבד" נאמרות על שת* פנ*ם ,כ* נמצא
עבד ועבדות בט על פ* החוק ,והתוק הר'הו מין הסכם שבו אומר*ם על מה שנכבש
במלחמה שהוא של הכובטים ,זכות זו מערערים עליה רב'ם מהחוקרים בטיב החוקים
כמו שהיו מערערים על דברן שהצלע תקנה א'י-חוקיתן כ* נורא בעיניהם שב%די
המכנ'ע בכוח והגובר בהזקת-היד לעשות את הנכנע לעבד ונטלט,
...יש מחזיקים אך ורק במה שנראה להם  — pesoוהוא הצדק החוקי  -וקובעים
כצודקת את העבדות שבאה ממלחמה ,אך דבר*הם מתבטלים מאליהם ,שהר* גם ניהנת

ס'"בת המלתמות ללא לה"ות בצדק ,גם לא *ב*ד מ*שהו שהבלתי ראצ' לעבדות עבד הוח,
ולי כך* ,קרה סהנראים כאציל*י האצילים *היו עבדים ובנ' עבד*ם עבמקרהשיתפסו
ו*מכרו.
על כן רוצ'ם ה"וונים לקרוא בשם עבד*ם רק את הברברים צלא את היווניםן

>

» 7ההכרח לומר שישנם מ" שחם עבד'ם בכל מקום ומ'י שא'נם עבד*ם בשום מקום.
ברור ,איפוא ,שהמחלוקת מוצדקת במקצה ,ושאלו הנכבשים במלחמה א*נם עקבד*ם
על פ* הטבע ,ואלו הכובטשים אינם בני הורין על פי הטבע .ברור כמו כן שבמקרים
*דוע'ם נקבע שמועיל לאחד להיות עבד ולשסנ* להיות אדון ,ושגם צודק ,גם צריך
זה להיות גם אצון.

שזה *"שלט וזה ישלוט שליטה הניתגת לו על  7309 *Dובאופן
*ך להיות
אדון באופן רע מז'ק לשניהם ,כי תועלת אהת להק וַלכל ,לגוף ולנפש;

והעבד הו* חלק האדון ,כאילו הוא תלק ח' ,אבל נַפרד ,מגופו .ולפיכך יש גם

תועלת-מה , Daידידות ,בין העבד %האדון אם הוכשרו לתפקידים אלו מידי הטבע;
אבל אם אינו בדרך זו אלא על  PDהחוק ובאונס ,הדבר להפן.

ש"ם לב:

הקטעים הנ"ל מדברי  4%/44אר*סטו רוצים לתת תמונה שלמה על מבנה

המדינה היוונית האידיאלות .חשוב-נַא:
 1מה * DAסודות המדינח של אר*ססו?

 ALP) 2רואה אר'יסטן את מבנה החברה?

 3מהו מושג החופש אצל אריסטו?

2

התוכל למצוא דוגמה בחיינו כ'וס ,להגשמת הרעיונות של אריססול -

