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 אין לאדם אדון מלבד שמי הבריאה
או אלה שטובת הכלל והבחירה הסמיכום.

—תומסון1
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 הקדמה
מאת  איתן גלבוע

המהדורה הראשונה של שכל ישר הופיעה לראשונה בפילדלפיה ב–10 

בינואר 1776 והפכה מיד לרב–מכר היסטרי. אלף העותקים הראשונים 

אזלו בתוך שבוע. המהדורה השלישית, זו שלפנינו, הופיעה כחודש 

אחר כך, וכבר הודפסה והופצה ב–6,000 עותקים. תומס פיין העריך 

ש–150,000 עותקים של הספר נמכרו ב–1776 בלבד. אחרים העריכו 

הללו  המספרים  עותקים.  ל–500,000  אפילו  הגיעה  שתפוצתו 

מוגזמים, אבל גם כך אין ספק ש–25 ההדפסות הידועות של הספר 

מעטות  לא  הדפסות  רבים,  פיראטיים  שכפולים  בארצות–הברית, 

באירופה, בעיקר בבריטניה ובצרפת, ופרסום בעיתונות ובכתבי עת 

המסה  תקופתו.  במושגי  בינלאומי  לרב–מכר  ישר  שכל  את  הפכו 

חשמלה את תושבי המושבות והפכה לשיחת היום לכל אורך החוף 
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בולט  חבר  אז  שהיה  ג'פרסון,  תומס  אמריקה.  של  הצפוני–מזרחי 

בקונגרס, אמר שאינו מאמין שיש מישהו באמריקה שלא קרא את 

ספרו של פיין. ג'ורג' ושינגטון התרשם ממנו עמוקות. גם חיבורים 

הטוב  נחשב  ישר  שכל  אבל  רחבה,  נהנו מתפוצה  פיין  אחרים של 

והחשוב מכולם. זו הייתה המסה הפוליטית הטובה ביותר שנכתבה 

בתקופת המהפכה האמריקנית ויש הרואים בה אחת המסות הטובות 

ביותר שנכתבו אי פעם בשפה האנגלית. פיין היה רב–אמן בכתיבת 

ומחשבה  פולמוס  שעוררו  ובהירים,  לשון  חדי  קצרים,  חיבורים 

כדוגמת חיבור זה שלפנינו.

פיין נולד באנגליה אבל חי ופעל גם בארצות–הברית ובצרפת 

בהיסטוריה שלהן: במהפכת העצמאות  ביותר  בתקופות החשובות 

האמריקנית ובמהפכה הצרפתית. הוא עסק במלאכות רבות ומגוונות 

בשלוש הארצות שבהן חי. באנגליה תפר ומכר מחוכים, והיה מלח, 

מורה בבית ספר, זבן, פקיד מס ואיש עסקים. בארצות–הברית כיהן 

כפקיד  צבאי,  ככתב  כשליש,  צבאי,  כיועץ  ופובליציסט,  כעורך 

בקונגרס וכממציא. בצרפת היה פרלמנטר וכיהן באסיפה הלאומית. 

פיין נכשל כמעט בכל מה שעשה, אבל הצטיין בכתיבה פולמוסית 

ומאתגרת.

על  מאוד  השפיעו  באנגליה  פיין  של  הראשונות  חייו  שנות 

השקפת עולמו ועל דעותיו. הוא נולד בינואר 1737 בטטפורד, עיירה 

שמרנית וקטנה בת אלפיים תושבים הנמצאת בלב אזור כפרי במזרח 

אנגליה. המגורים בבית המשפחה, ששכן על גבעה מבודדת בשולי 

העיירה, הטעימו את פיין הילד בטעם החופש שבחיים בחיק הטבע. 
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את ילדותו בילה באווירה מעורבת מבחינה דתית. אביו היה קווייקר 

לכנסיה  ושויך  הוטבל  הוא  אנגליקנית.  הייתה  אמו  ואילו 

האנגליקנית, אבל מדי פעם הלך עם אביו לתפילות ולאירועים של 

הקווייקרים. אין זה מן הנמנע שהשניּות הדתית שהתנסה בה מגיל 

כה צעיר, היא שטמנה בו את זרעי ספקנותו לגבי כל הדתות.

אביו התפרנס מתפירת מחוכים ותומס הצעיר עזב את לימודיו 

קשה  עבודה  הייתה  זו  שלו.  המלאכה  בבית  כשוליה  לעבוד  כדי 

שדרשה הקפדה ודייקנות, ופיין חסר את הסבלנות והריכוז שנדרשו 

כדי לבצעה כראוי. מ–1757 עד 1774 הוא החליף מקומות מגורים, 

משלחי יד ומקומות עבודה בתדירות גבוהה, כמעט בכל שנה. אחרי 

שעזב את בית המלאכה של אביו שירת כחצי שנה כמלח על האנייה 

וחזר לעסוק  'מלך פרוסיה'. לאחר מכן התיישב בעיר הנמל דובר 

בתפירת מחוכים. אחרי שנה עבר לעיר סנדוויץ', נישא ופתח בית 

מלאכה לייצור מחוכים. אשתו נפטרה בלדתה והוא עבר להתגורר 

פוטר ממשרתו  אחרי שנתיים  מס.  כפקיד  כדי לשרת  בגראנטהם 

בנסיבות לא–ברורות. ייתכן שלא היה יעיל מספיק או שהתלונן על 

מקרי שחיתות של פקידים בכירים ופוטר כדי לטייח את העניין. 

בכל מקרה, פיין התנצל וערער על פיטוריו ובסופו של דבר ערעורו 

התקבל, אך כיוון שהתהליך נמשך זמן רב, עבר בינתיים להתגורר 

וחזר לייצר מחוכים. לאחר שנה עבר  בעיירה דיס במחוז הולדתו 

ללונדון ושם עסק בהוראה. כשהתקבל הערעור על פיטוריו מרשות 

המסים חזר לעבודה כפקיד מס, מהלך שחייב אותו להעתיק מגוריו 

פעם נוספת — לעיירה לואיס במחוז ססקס. שם, בד בבד עם עבודתו 
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כפקיד מס, ניהל גם חנות למוצרי טבק, ולימים אף נשא את בתו של 

בעל החנות לאישה.

פעילות  עם  כתיבה  לראשונה  פיין  שילב   1773-1772 בשנים 

ציבורית. הוא כתב מנשר ובו תביעה לשיפור שכרם ותנאי העסקתם 

של פקידי מס,* וחילק אותו לחברי הפרלמנט בלונדון שקבעו את 

שכר פקידי המס, בניסיון לשכנע אותם לתמוך בתביעות הפקידים. 

פיין נכשל במשימה זו, ובעקבות פעילותו בלונדון, שנמשכה כמה 

חודשים, הוא פוטר שוב מרשות המסים, והפעם בגין היעדרות ממקום 

על  נוסף  בחייו.  קריטית  שנה  הייתה   1774 רשות.  ללא  עבודתו 

פיטוריו ממשרתו הציבורית, הוא נכשל גם בעסקי חנות הטבק ובחייו 

האישיים. חודשיים לאחר פיטוריו הוא נפרד מאשתו השנייה ועבר 

להתגורר בלונדון. הוא סבל מתחושת כישלון בכל תחום שעסק בו 

ורצה לפתוח דף חדש במקום אחר לגמרי. הוא התחיל להרהר ברעיון 

עם  נפגש  בלונדון  באמריקה.  הבריטיות  מהמושבות  לאחת  להגר 

מחבר  דיפלומט,  ממציא,  פוליטיקאי,  מדען,  פרנקלין —  בנג'מין 

ספרים ומו"ל, שפעל בפילדלפיה. פרנקלין התרשם מאוד מיכולתו 

האינטלקטואלית של פיין, המליץ לו להגר לפילדלפיה ואף צייד 

אותו לשם כך במכתב המלצה.

פיין הגיע לפילדלפיה בדצמבר 1774. הוא תכנן לעסוק בהוראה 

אבל הכתיבה עניינה אותו יותר. בסמוך למקום מגוריו החדש היו 

שהגיע  איטקן,  רוברט  של  בבעלותו  ספרים  וחנות  דפוס  בית 

מסקוטלנד שנים אחדות לפני כן. איטקן התרשם מאוד מפיין והציע 

.The Case of the Officers of Excise (1772) *
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לו לערוך כתב עת חדש שיזם, בשם פילדלפיה מגזין. פיין קיבל את 

ההצעה, ובתוך זמן קצר גדל מספר מנויי העיתון פי שלושה והוא 

ביותר בצפון אמריקה. אף  נעשה לאחד מכתבי העת הפופולריים 

שכר,  בענייני  איטקן  עם  פיין  הסתכסך  חודשים  כמה  שלאחר 

הכתיבה  כישורי  את  שהלמה  עבודה  מצא  הוא  בחייו  לראשונה 

פוליטית  לכתיבה  חייו  את  הקדיש  ואילך  ומכאן  והפולמוס שלו, 

ולפעילות ציבורית.

רגישים  נושאים  על  חיבורים  כמה  פיין  כתב  ישר  שכל  לפני 

כתיבתו  של  והסגנון  השיטה  את  היטב  המדגימים  ועקרוניים, 

הפולמוסית והרדיקלית, ומשלבים פנייה ישירה ורגשית, טיעונים 

שכלתניים ונכונות להציג עמדה לא–פופולרית. דוגמאות מובהקות 

לשיטה ולסגנון המיוחדים שלו אפשר למצוא כבר באחד ממאמריו 

עבדות  שכותרתו   ,1774 במרס  ב–8  שפרסם  מאמר   — הראשונים 

אפריקנית באמריקה. במאמר הזה יצא פיין נגד העבדות, גינה אותה 

בחריפות וקרא לשחרור כל העבדים. כמו בספר שלפנינו, פנה פיין 

לאמריקני הפשוט ושוחח עמו בסגנון ישיר בלי להסתיר את דעותיו 

או את מניעיו. כבר בפסקה הראשונה הציג את ה'אני מאמין' שלו: 

שכמה אנשים נקלים ומיואשים מוכנים, תמורת רווח, לצוד אנשים 

יותר מאשר  מצער  זה  לעבדים,  וברצח  באלימות  אותם  ולהפוך 

משונה. אבל כאשר אנשים רבים, נוצרים ומתורבתים, מעוניינים 

באכזריות הזאת ותומכים בה, זה מפתיע; כל שכן שהיא מתמידה, 

אף על פי שלעתים קרובות כבר הוכח שהיא עומדת בניגוד להארת 

מדיניות,  של  ואפילו  ואנושיות  צדק  של  עיקרון  לכל  הטבע, 
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 על מקורו של השלטון ותכליתו בכלל, וכמה הערות
תמציתיות הנוגעות למשטר האנגלי

מחברים אחדים טעו עד כדי כך בין חברה לשלטון, עד שהותירו 

הבחנה מועטה ביניהם, אם בכלל; והנה, לא די שהם שונים זה מזה, 

גם מקורם שונה. החברה היא תולדה של צרכינו, השלטון — של 

רשעותנו; זו הראשונה מקדמת את אושרנו על דרך החיוב, על ידי 

שהיא מאגדת את כל זיקות לבנו, ואילו זה האחרון עושה זאת על 

דרך השלילה, ברסנו את מידותינו הרעות. החברה מעודדת פעילות 

הדדית, ואילו השלטון נוטע בינינו מחלוקת. זו מטה לנו חסד, וזה 

משית עלינו עונש. 

החברה, בכל צורותיה, היא ברכה; אך שלטון, גם בצורתו הטובה 

ביותר, אינו אלא רע הכרחי, ובצורתו הגרועה ביותר — רע שאין 
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לסבול אותו; כי כאשר שלטון מייסרנו או חושפנו לאותה אומללות 

אלה  המחשבה שאנו  עצם  בלא שלטון,  בארץ  לה  מצפים  שהיינו 

המעמידים את האמצעים הגורמים לנו סבל, מחריפה את מצוקתנו. 

השלטון, כמו מלבוש, הוא אות לתמימות שאבדה; ארמונות המלכים 

בנויים על חורבות גן עדן. כי אילו היה צו מצפונו של האדם טהור, 

קבוע ושריר תמיד, הוא לא היה נדרש לשום מחוקק אחר; אך כיוון 

שאין אלה פני הדברים, מוצא הוא לנחוץ לוותר על חלק מקניינו 

ולכך מניעה אותו אותה  כדי לספק את האמצעים להגנת השאר; 

תבונה מעשית, אשר לעולם מניעה אותו לבחור מבין כל שתי רעות 

בפחותה שבהן. ולכן, מכיוון שהביטחון הוא הוא מטרתו ותכליתו של 

השלטון, נובע מכך בהכרח, שכל מתכונת שלו שדומה כי תבטיח לנו 

ביטחון זה במחיר הפחות ובתועלת הרבה ביותר, תהיה עדיפה על 

פני כל האחרות. 

על מנת לגבש לנו מושג בהיר ונכון על אודות מטרות השלטון 

ותכליתו, הבה נעלה בדעתנו מספר מועט של אנשים, המיושבים 

באיזו כנף תבל נידחת ומבודדת; הם ייצגו את ראשית יישובה של 

חירות  כזה של  בכלל. במצב  העולם  או של  היא,  כל ארץ באשר 

טבעית, מחשבתם הראשונה תהיה נתונה לחברה. אלף סיבות תנענה 

אותם לכך, שהרי כוחו של אדם אחד רחוק כל כך מלענות על צרכיו, 

ונפשו בלתי כשירה כל כך לחיי בדידות, עד שהוא נאלץ עד מהרה 

לחפש לו מזור ועזרה אצל אחר, שגם הוא, מצדו, נזקק להם. ארבעה 

או חמישה מהם, יחד, יוכלו להקים משכן נאות בלב הישימון; אך 
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אדם אחד עלול להוציא את ימיו בעבודה מבלי שישיג דבר; כאשר 

יכרות עץ, לא יוכל להעתיקו ממקומו, וגם לא יוכל להקימו לאחר 

שהוזז; ובינתיים יסיח אותו הרעב מעמלו, וצרכיו השונים יטלטלו 

אותו אנה ואנה. מחלה, או אפילו תקלה, דינם מוות; כי גם אם אין הן 

מחלה אנושה, גם זו גם זו תמנענה אותו מלהתקיים, ותבאנה למצב 

שבו אפשר שנכון יותר לומר שאבד וכלה מאשר לומר שמת. 

את  מהרה  עד  הכורח  יגבש  משיכה,  כוח  איזה  היה  כמו  וכך, 

המתיישבים החדשים שלנו לכלל חברה, שברכת הגומלין שבה תבוא 

במקומן של מוסרות החוק והשלטון, ואף תהפכן למיותרות, כל עוד 

ימשיכו לנהוג זה בזה בצדק גמור; אך כיוון שהשמים לבדם פטורים 

ההגירה  קשיי  על  שיגברו  במידה  שבה  הוא,  נמנע  בלתי  מחטא, 

הראשונים שאיגדו אותם יחד למטרה משותפת, כן יתרשלו אט–אט 

במחויבותם ובזיקתם זה לזה; ורשלנות זו תצביע על הצורך להקים 

מתכונת כלשהי של שלטון, שיפצה על השחתת המידות.

עץ נוח יהפוך להם בית העם, ותחת ענפיו תוכל המושבה כולה 

להתכנס ולדון בענייני הציבור. הדעת נותנת שחוקיהם הראשונים 

ייקראו רק בשם תקנות, ואכיפתם תתבסס על עונש אחד — אבדן 

ההוקרה הציבורית. בפרלמנט ראשון זה תהיה לכל אדם זכות טבעית 

למושב. 

אך עם ריבוי המתיישבים, כן תרבינה גם טרדות הציבור, והמרחק 

יקשה עליהם להתכנס בכל עת  בני–המושבה  בין  העלול להפריד 

כשם שנהגו בראשונה, כאשר מספרם היה מועט, משָּכניהם סמוכים 

למסקנה  יגיעו  ומכאן  ופעוטים.  מעטים  הציבור  וענייני  לזה,  זה 
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שרצוי להם להטיל את ענייני החקיקה על אחדים, שייבחרו מתוך 

הכלל, שטובתם זהה מן הסתם לזו של אלה אשר מינו אותם, ואשר 

יפעלו כשם שהיה פועל הכלל אילו הכל נכחו. ואם תמשיך המושבה 

לגדול, יהיה צורך להגדיל את מספר הנציגים; ועל מנת שענייניו 

של כל חלק וחלק במושבה יוסדרו, ימצאו לנכון לחלק את השלם 

לחלקים נוחים, שכל אחד מהם ישלח מספר הולם של נציגים; ועל 

מנת שהנבחרים לא יַפתחו לעולם אינטרס נפרד מזה של בוחריהם, 

תוליך התבונה המעשית למסקנה כי ראוי לקיים בחירות תדיר; כי 

כיוון שבדרך זו הנבחרים עלולים לחזור ולהתערבב בקהל בוחריהם 

בתוך חודשים אחדים, השיקול הזהיר שימנע מהם לכרות בור לעצמם 

יבטיח את נאמנותם לציבור. וכיוון שחילופים תדירים אלו יעוררו 

עניין משותף בקרב כל בני–הקהילה, הם יתמכו זה בזה באופן הדדי 

חוסנו של השלטון  )ולא בתואר הריק "מלך"( תלויים  וטבעי, ובכך 

ואושרם של הנשלטים. 

הנה, אם כן, מקור לידתו והתפתחותו של השלטון: כלומר, אופן 

שהפך הכרחי בגלל אי–יכולתה של המידה הטובה המוסרית למשול 

חירות  דהיינו —  ומטרתו של השלטון,  גם תכליתו  והנה  בעולם; 

וביטחון. וגם אם הראווה מסמאת את עינינו, וגם אם אוזנינו תלכנה 

שולל אחר הקולות; גם אם משפט קדום יעוות את רצוננו, או העדפה 

זו או אחרת תאפיל על בינתנו, קולם הפשוט של הטבע ושל התבונה 

יאמר: זה נכון.

אני שואב את הרעיון של צורת השלטון מעיקרון טבעי ששום 

והוא, שככל שדבר  פיו,  על  להפוך  יכולה  אינה  מלאכת מחשבת 
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