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דבר העור
יוסי נחושת
כר יח של כתב העת "המשפט" הוא כר מיוחד .הוא מיוחד משתי סיבות .ראשית ,הוא
מוקדש להגות של אד ושל מלומד מיוחד ,שהשפיע באופ יוצא דופ על הדיו העכשווי
בפילוסופיה של המשפט ובפילוסופיה של המוסר .שנית ,מטרת הכר היא מיוחדת ומכא
נובע ג אופיו הייחודי.
המטרה של כר זה היא להפו את הכתיבה של יוס רז ואת ההגות של יוס רז לנגישה
יותר עבור משפטני ופילוסופי ישראליי ,ובעיקר עבור פרחי המשפט והפילוסופיה
הישראליי .א שהאנגלית היא השפה הלארשמית של המחקר האקדמי הישראלי ,העברית
היא ,לרוב ,שפת ההוראה .א שיש טע חזק התומ בקריאת ספרות אקדמית בשפת המקור,
אי להתעל מכ שסטודנטי ,עורכי די ,שופטי ורוב הישראלי חפצי הדעת ,יעדיפו
בדר כלל קריאה בעברית או בערבית על פני קריאה באנגלית )ולצערנו איננו יכולי להציע
תרגו לערבית של המאמרי בכר זה( .מבלי לוותר על הצור וא על ההכרח בקריאת
ספרות אקדמית בשפת המקור ,יש ג טע בדיו אקדמי בשפת המקו.
בשל המטרה המיוחדת של כר זה ,חרגנו ממנהגנו והחלטנו לפרס בעברית נוסחי
מתורגמי ,לעתי מעודכני ,של מאמרי חשובי שפורסמו בעבר באנגלית .מלאכת
התרגו הייתה קשה משציפינו .מונחי פילוסופיי רבי אינ ניתני לתרגו קל ,מידי
ומדויק מאנגלית לעברית ,ופעמי רבות מצאנו את עצמנו קובעי חידושי לשוניי
ב"עברית פילוסופית" .מערכת כתב העת חבה תודה עמוקה לדוד אנו ,אנדרי מרמור וחיי
גנז ,על המאמ שהשקיעו ועל הסבלנות שגילו במהל תרגו מאמריה מאנגלית לעברית.
הצור שחשנו להפו את הגותו של יוס רז לנגישה יותר עבור קוראי העברית נובע
מהמעמד הייחודי של רז בעול של הפילוסופיה של המשפט ושל המוסר ומהשפעתו
העצומה על הוגי רבי העוסקי בתחו ועל התחו בכללו .במסדרונות הפקולטה
למשפטי של אוניברסיטת אוקספורד ,שבה בילה רז את רוב חייו האקדמיי ,נוהגי
הסטודנטי לומר שאי זה משנה איזה קורס תלמד ועל איזה נושא תדבר ,בסופו של דבר
מישהו יאמר את המשפט "אבל לפי רז ."...באות מסדרונות ובמסדרונות אחרי בפקולטות
מובילות למשפטי ולפילוסופיה בכל רחבי העול ,מתהלכי עשרות מרצי ופרופסורי
בעלי ש בזכות עצמ ,וה כול תלמידיו של רז .נדמה שישנה הסכמה רחבה שלפיה א
מלומד אחר ב ימינו ,מעול המשפט והפילוסופיה ,לא העמיד מספר כה רב של תלמידי –
ותלמידי תלמידי – שהפכו לכותבי מובילי בתחומ .חלק מה למד ישירות מרז,
אחרי הונחו על ידו כתלמידי מחקר ,ויש שהושפעו ממנו רק מעצ קריאה והתעמקות
בהגותו.
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לאחר התלבטות ,בחרתי שלא לתאר במסגרת צנועה זו את עיקר פועלו של רז וא לא
מקצת מרעיונותיו המרכזיי והמשפיעי ביותר .תיאור מלא של כל אלה דורש סדרת ספרי.
תיאור חלקי ושטחי של רעיונותיו החדשניי והמרכזיי של רז – לא יוכל להמנע מאי
דיוקי ויהיה חסר תועלת ואולי א מטעה .אסתפק באמירה קצרה המיועדת למי שטר צלל
אל העול של הפילוסופיה של המשפט ושל המוסר ,ואומר כי כתיבתו של רז חידשה רבות,
השפיעה בצורה עצומה ועוררה כמות בלתינתפסת של תגובות ,ביקורות ושבחי ,בתחומי
הקשורי לתפיסת הפוזיטיביז המשפטי; לפרשנות משפטית ושאינה משפטית; למהותה
של שיטת משפט; לראיית החוק כסמכות ולפיתוח מושג הסמכות; לשלטו החוק; לחובת
הציות לחוק ולזכות שלא לציית לחוק; למרכזיות ולעליונות של האוטונומיה במסגרת
הפילוסופיה הפוליטית והפילוסופיה של המוסר; לתפיסת הליברליז הפרפקציוניסטי;
לרעיו זכויות האד; לראיית הפילוסופיה של המשפט כתחו הקשור באופ הדוק
לפילוסופיה של החשיבה המעשית ) ;(practical reasonלמתודולוגיה של הפילוסופיה של
המשפט ושל הפילוסופיה האנליטית; ועוד ועוד .בי שמסכימי ע הרעיונות של רז ובי
שחולקי עליה ,בי שמשתמשי בה כדי לחזק טיעוני מסוימי ובי שמשתמשי בה
כנקודת מוצא לדיו ביקורתי ,לא נית לדמיי את הפילוסופיה של המשפט ואת הפילוסופיה
של המוסר משנות השבעי של המאה הקודמת ועד ימינו ללא כתיבתו של רז.
בכר שלפנינו נית למצוא ארבעה מאמרי העוסקי במושג הסמכות ובראיית החוק
כסמכות .אי זה מקרי .נדמה שאי נושא אחר שעליו כתב רז שעורר איהסכמות וא אי
הבנות כנושא זה .מספר הספרי ,המאמרי והכנסי שעסקו בנושא זה הוא כה רב )אני
סבור שנית להעריכ במאות( ,כ שאי טע לציי ולו את מקצת ,מעבר למקורות
המוזכרי במאמרי המפורסמי כא .רז עצמו כתב מאמרי רבי משנות השבעי של
המאה הקודמת ועד לשני האחרונות ,שעוני למבקריו בנושא זה ,וא מוסיפי ,מעדכני
ומבהירי את תפיסתו בנושא.
מאמרו של טימות'י אנדיקוט ,פרופסור לתורת המשפט ,דק הפקולטה למשפטי
באוניברסיטת אוקספורד ,ותלמידו לשעבר של רז ,פותח את הכר בהסבר יפה ,תמציתי
ובהיר של כמה מהמונחי העיקריי שטבע רז בכתביו על מושג הסמכות ועל החוק
כסמכות .הדוגמאות המובאות במאמר וההסברי שמובאי בו ,מסייעי להבהיר כמה מאי
ההבנות שאופפות את טיעוניו של רז ומהווי הקדמה טובה למאמרי העוקבי .המאמר
של חיי גנז ,פרופסור לתורת המשפט באוניברסיטת תלאביב ,ותלמידו לשעבר של רז ,הוא
אחד הביקורות המוקדמות והמשכנעות ביותר המצביעות על כמה חולשות בתזה המקורית
שהוצגה על ידי רז בנוגע למושג הסמכות ולראיית החוק כסמכות .בדומה לביקורות אחרות
על רז ,ג מאמר זה מכיר בעצמה האינטלקטואלית שמאפיינת את הטיעוני של רז ,עצמה
הדורשת ממבקריו של רז – ובמקרה זה מפרופ' גנז – להתעלות ולדייק כדי שהביקורת על
רז תעמוד במבח הביקורת .המאמר השלישי בנושא זה ,מאמרו של אנדרי מרמור ,פרופסור
לתורת המשפט ב ,University of Southern Californiaהוא דוגמה יפה לאו דווקא לביקורת
על רז ,אלא לפיתוח מורכב ,מדויק ומועיל של רעיונות הלקוחי מהכתיבה של רז .אי זו
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הפע הראשונה שמרמור מבהיר בצורה חדה וברורה עמדות בכתיבה של רז ומוסי עליה
פיתוח מקורי ורבהשפעה משלו .כזה הוא ג המאמר הרביעי בנושא זה ,מאמרו של פרופ'
דוד אנו ,פרופסור בפקולטה למשפטי וראש החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית .א
שלא היה תלמידו של רז ,הוא לימד ביחד ע רז ,הושפע מכתיבתו ומהווה את אחד
הפרשני המצויני והמדויקי של רעיונותיו .לא תמיד קל להבי את רז .רבי וטובי טעו
בהבנת עמדותיו לאשור .המאמר של אנו הוא שילוב נפלא של פיתוח כמה מרעיונותיו של
רז ,תיאור הדר הנכונה להתמודד את ,והוספה עליה.
שלושת המאמרי הנוספי בכר עוסקי בשלושה היבטי שוני הלקוחי מהגותו של
רז .מאמרו של אלו הראל ,פרופסור בפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית ,ותלמידו
לשעבר של רז ,סוקר התפתחויות חדשות בשיח הזכויות ומוסי נקודת מבט ביקורתית
והצעה מקורית להבנה מדויקת של שיח זה .המאמר של הראל משתמש בעמדה של רז
כנקודת מוצא לדיו ,יוצא למסע קצר סביב כתיבה עכשווית ,שג היא הושפעה מרז
במישרי או בעקיפי ,ומסיי בהעמדת עמדה מקורית – מול עמדתו של רז וביחס אליה.
מאמר זה הוא חוליה עדכנית בשרשרת מאמרי חדשניי ורביהשפעה שכתב הראל על
שיח הזכויות – ועל א המקוריות שמאפיינת את הראל בכתיבתו זו ,נית לזהות בה
התייחסות לרעיונות של רז ולטרמינולוגיה הרזיאנית .מאמרו של ד"ר גרשו גונטובניק עוסק
בתורת הפרשנות של רז ,מעמת אותה ע תורת הפרשנות של אהר ברק ,ובוח את שתי
התפיסות של ענקי המשפט הללו על רקע התפתחויות חשובות ומשמעותיות בפרשנות
חוזי בישראל .הניתוח המעמיק ,המלומד והמקורי של גונטובניק מחזק את אחת התובנות
החשובות החומקות לעתי ממוח של סטודנטי למשפטי – ולא רק בישראל .התובנה,
שהפכה לקלישאה ,היא שלא נית לעשות הרבה רק ע תאוריה טובה ,אבל לא נית לעשות
שו דבר משמעותי בלעדיה .עורכי די ושופטי העוסקי בחוזי במסגרת עבודת ,לא
יעשו את מלאכת נאמנה או לא יבינו מה בדיוק ה עושי ,ללא הבנה מעמיקה של
תאוריות של פרשנות משפטית .ד"ר גונטובניק ,בפועלו ובכתיבתו ,מדגי את מותר עור
הדי הבקי בפילוסופיה של המשפט מעור הדי הפועל בעול המשפט ללא בקיאות כזו.
המאמר החות את הכר מדגי ביתר שאת את הפ המעשי הגלו כמעט בכל תאוריה
טובה .המאמר של איתי אליאב ,דוקטורנט בבית הספר ללימודי סביבה ובפקולטה
למשפטי באוניברסיטת תלאביב ,יוצר חיבור מרתק ומקורי בי תפיסת הליברליז
הפרפקציוניסטי של רז לבי תפיסה של "פרפקציוניז סביבתי" .כתיבתו הענפה של רז לא
עסקה בנושא של איכות הסביבה .למרות זאת ,אליאב מציג פרשנות סביבתית לליברליז
הפרפקציוניסטי של רז )שמתמקד בנושאי כאוטונומיה ,חירות ,זכויות ורווחת הפרט במוב
של  ,(well-beingולפיה יש לראותו כבעל רגישות לענייני סביבה .ביחד ,יוצרי שבעת
המאמרי שבכר פסיפס צבעוני א חלקי ביותר ,המתאר מקצת מהנושאי שנית למצוא
בכתיבתו של רז .א שהפסיפס הוא חלקי באופ בלתינמנע ,הוא מהווה נקודת התחלה
טובה לקראת השלמת התמונה ,ואני מקווה שהוא יוסי דעת לכל המתעניי בתחו.
אנחנו מודי לכל הכותבי שתרמו מזמנ וממחשבת לפרסו הכר החשוב והתקדימי
הזה .אני מודה לכל חברי מערכת כתב העת "המשפט" ,סטודנטי יוצאי דופ באיכות,
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שהתמודדו בצורה מעוררת התפעלות ע מאמרי לא קלי בנושאי לא פשוטי .אני מודה
ליוס רז שתמ בפרסו הכר וגילה נדיבות כלפי העוסקי במלאכה.
כמו חלק מהכותבי בכר זה ,ג אני נהניתי מהזכות ומהאתגר לכתוב כמה וכמה
עבודות מחקר תחת הנחייתו של יוס רז במהל לימודיי כתלמיד מחקר באוניברסיטת
אוקספורד .א אנסה לתאר במילי מה רבה הערכתי כלפיו כפילוסו ,כמנחה ,כחבר
וכאד ,אחטא בסנטימנטליות יתר וא בבנאליות משו שאני יודע מה רבי האנשי
שדרכ הצטלבה בדרכו של רז – וחשי בדיוק כמוני .משכ ,אוותר על הסנטימנטליות ועל
הבנאליות ,ואסתפק באמירת תודה בשמי ובש ידידתנו המשותפת ,הפילוסופיה.
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