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הפלכים .מגמתה איפוא שלילית" והיא גאה לפתור .במסכת
השניה מסביר לוק את משנתו שלו' והיא מיוסדת על הרעיונות
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כל רעיון ורעיון' היסטוריה מיוחדת לו גם לפני זמנו של לוק
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לקנין הכלל' באופן שלא רק שימשו כהצדקה למהפכות
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הצרפתית .חשובה במיוחד השקפתו של לוק שאין המדינה
אלא מנגנון המוקם כדי להבטיח את זכויות האדם.
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מסה על מקורו האמיתי של הממשל המדיני,
על מידתהיקפו ועל תכליתו
פרק א'
 .1גמ0כת הראשונה הראינו:
א .בין מכוח זכותהאבהות הטבעית וגיז מכוח מתן
מפורש מאת האל' לא היתד ,לו לאדם הראשון אותה מידה
של מרית על גניה או אותה מידה של שליטה על העולט ,בטי
שיש טוענים.
ב .ואילו היתד .לו אותה מידה של מרות ושליטה' בכל
זאת לא היתה בבחינת זכות ביד יורשיו.
ג .ואפילו היא בבחינת זבות ביד יורשיו ,הרי מאחר שאץ
מצוי חוק טבעי או חוק מפורש של האל ,הקובע מי הוא
היורש הנכון גבל המקרים הא*שריימ ,על ח מן הנמנע היה
לקבוע בוודאות את זכות הירושה ,ולפיכן גם את הזכות
למשול.
ד .ואף אם היה דבר זה נקבע ,הרי הידיעה על שלשלת
הבכורה בקרב צאצאיו של אדם הראשון אבדה מאתנו כליל
לפני ימיט רבים מאד ,וגויי הארץ ומשפחות האדמה שוב אין
בידם עילה קלה שבקלות לתבוע לעצמם את הבכורה זה על
פני זה ואת זכות הירושה.
כל ההקדמות הללו הוכחו ,דומני ,בבירור .מן הנמנע
איפוא שהמושלים בכיפה כיום יפיקו ברכה כלשהי ,או
שיתמשן  arfurלוא גם צל צלה של שררה ,ממה שמוחזק
1
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לבסיס של כל שלטה' והיא שליטתו הפרטית של אדם הראשון
וסמכותו פאב לפגים .לפיכך ,מי שאינו רוצח להביא את
חגריות לחשוג שכל ממשל קלי אדמות אינו אלא פרי של
כוח ושל אלימות ,ושבניהאדט חייט יחד רק עלפי החוק
הנהוג נקרב החיות' ששם כל דאלימ גבר  ,מי שאינו רוצה
להניח באורח זח י0וי לערבוביה ולחפלות בלתיפוסקות,
למהומות' להתקוטטויות ולמרידות )דברים שחסידי ההנחה
האמורה מרימים קול צעקה נגדם(  מן ההכרח שיחפש
וימצא דרך אחרת של צמיחת הממשל ,מקור אחר לשלטון
המדיני' ושיטה אחרת להבחין ולהכיר פאנשימ שהוא נתח
פידם' מכפי שלימדנו תפרט פילמר*.
 .2לתכלית זו לא למותר יהא ,דומני ,להסביר כאן מה
מציק אני בשלטון מדיני ,כדי שנוכל להבחין בין סמכותו של
קצץ ביחס לנתץ לבין סמגותו של אב ביחס לבניו ,או של
בעלבית ביחס למשרתו ,או של איש ביחס לאשתו ,או של
אדון ביחס לעבדו .יש והסמכויות השונות חללו נתונות כולן
ביד אדם אחדו לפיכך' אם נתבונן פו מבחינת יחסים שונים
אלו ,יסייע הדבר בידנו להבחין בין הסמכויות הללו ,ולהראות
את ההבדל שבץ מושל של קהיליח ב ,אפ של משפחה ,ורפ
חובל של ספינתעפדימ.
 .3בשם שלטון מדיני הריני מציץ איפוא את הזכות
לחוקק חוקים תוך קביעת ענשים של מוות ,ולפיכך גם פל מיני
(K
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סרק אי

3

ע:שי 3קלים מאלה' כדי להסדיר את הקניןא ולשמור עליו,
וכן את הזנות להשתמש גבוהה של העדה לצורר ביצועם של
של
חוקים כאלה ולשם הגנה על הקהיליה מפני סגיעת
נכרים ,וכל זה לטונת הכלל בלבד.
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