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 מבוא

בהתייחסו להאשמות , "קטרוגים אחרונים"ו" קטרוגים ראשונים"במשפטו סוקראטס מבחין בין 

 .1לבין האשמות הרשמיות של המשפט, מן העבר שבהן הואשם

הוא , 3ולכן למעשה כופר באלים, 2סוקראטס הוא פילוסוף של הטבע: הן" ותהישנ"האשמותיו 

ומלמד אחרים  5מוכיח את צדקתו שאינו צודק: כלומר, 4הופך את הטענה הנפסדת למנצחת

 .6לעשות כמותו

סוקראטס מקלקל את הצעירים ואיננו מאמין באלים שבה מאמינה : "הן" החדשות"האשמותיו 

 .7"נים שונים וחדשיםאלא במעשים דמו, המדינה

לטענתו . הוא כופר בהאשמות. סוקראטס משיב לקטרוגים השונים על ידי שימוש ברטוריקה   

שבאה מתוך שנאתם של מי שהוכיח שאינם חכמים כפי שהם , הן עלילה" ישנות"האשמות ה

 -לא לוקח תשלום עבור מעשיו, 10משום שאינו בקי בעניינים אלו, 9הוא אינו סופיסט. 8טוענים

סוקראטס פשוט , באשר לטענה שהוא פילוסוף של הטבע. 11ואינו מחנך, העובדה היא שהוא עני

 .12מתנער ממנה וטוען שזוהי עלילה שקשה לנתקה משורשיה

שלא ייתכן שהוא מקלקל את , בוויכוחו עם מליטוס, סוקראטס טוען, "החדשות"באשר לטענות    

. 13ברור לו שאם יעשם לרשעים ייענש, ל אדם זקןמשום שמתוך ניסיונו העשיר ש, הצעירים בזדון

העובדה היא שמליטוס לא פנה אליו אף . יש להוכיחו ולא להעניש אותו, אם הוא מקלקלם בשגגה

שאינו מאמין , לטענתו של מליטוס. 14להעליל עליו עלילה ןולכן זהו ניסיו, פעם לפני המשפט

, לא ייתכן שהוא מאמין שדמונים. טוסבאלים הוא משיב בהדגשת סתירה פנימית בדבריו של מלי

הוא מנסה לחזק את טענתו בדבר אמונתו באלים . 16 15אלים-ולא מאמין באלים שהם אלים ובני

הוא לא נטש את המערכה ולא . 17י אזכור השתתפותו בקרבות מתוך אמונה בהם ובצדקת הדרך"ע

 .ת האליםהן החלט( מוות או חיים)חשש ממוות משום שהאמין שבכל מקרה התוצאות 

כדי , 18"לדאוג לנשמתם", עבודתו את האלים באה לידי ביטוי בהוכחת האנשים לחיים ערכיים

סוקראטס מדגים כיצד , בניגוד לטענה כי הוא מקלקל את הצעירים. לדאוג לפרט ולכלל החברה

הוא היחיד שהתייצב כנגד ההחלטה לדון את  ,אמונתו באלים משתלבת באמונה בחוק ובצדק

                                                 
 .פלטון והתמקדות בפילוסופיה של סוקראטסרקע היסטורי ומתודולוגי על סוקראטס וא: מתוך חומר העזר  1
, משפטו ומותו של סוקראטס,"האפולוגיה של סוקראטס", אפלטון, "על אשר בשמיים וחוקר את כל אשר מתחת לאדמה"  2

 .71-71סעיף . ב"תשל, שוקן: ירושלים
 .ל סוקראטסרקע היסטורי ומתודולוגי על סוקראטס ואפלטון והתמקדות בפילוסופיה ש: מתוך חומר העזר  3
 71-71סעיף , שם,אפלטון  4
 .הערה שלי -כמו הסופיסטים  5
 71-02סעיף , שם,אפלטון   6
 02, שם  7
 00-02,שם  8
 .הערה שלי -"הופך את הטענה הנפסדת לניצחת"  9

 .71-02סעיף ,שם, אפלטון  10
 02-02סעיף , שם, "מאליהם"הם מתלווים אליו   11
 71-02שם סעיף . וגמא לעלילה זוהקומדיה של אריסטופאנס היא ד  12
 02, שם  13
 02, שם  14
 01-01, שם  15
 -אבל לא משכנע שסוקראטס מאמין בדמונים, ניתוח דברי סוקראטס מדגיש למעשה את הסתירה הפנימית בדברי מילטוס 16

 .הערה שלי
 01-01, שם 17
 .שם,שם 18



לא " המקולקלים"אף אחד מהצעירים . למרות שהסתכן במאסר או מוות, 19דיםעשרת המפק

 .20אלא אף רוצים לעזור לו, גם לא משפחותיהם ולא קרוביהם, מקטרג עליו

ומגנה את אלו , לא מתחנן לחייו, סוקראטס לא משנה את טיעוניו גם לנוכח המוות המתקרב

, ן שלא ייתכן שיקרה לו משהו רעהוא מאמי. 21המתחננים לחייהם בשל היותם בעלי משפחה

יכול להיות , לדעתו, המוות, יתר על כן. 22מכיוון שהוא מאמין בצדקתו ומפקיד את דינו בידי האל

 .23כיוון שלא יכול לקרות דבר רע לאיש אשר פעל טוב במשך כל חייו, רק לטובה במקרה שלו

הוא . ו סביבו במהלך השניםטיעוניו של סוקראטס מנסים להפריך את העלילות שנרקמ, לסיכום   

בעזרת שימוש . 24"חדשות"לעומת ההאשמות ה, בחשיבות יתר" ישנות"מתייחס אל האשמותיו ה

י הדגמה "ע, 25י הדגשתן של סתירות פנימיות"ברטוריקה הוא מצליח להפריך חלק מהאשמות ע

. ה כנגדוי הדגשת תיאוריות של עלילות שנא"של עבודת האלים בעבודתו ובהשתתפותו בקרבות וע

 .הוא מתחמק מתשובה ישירה לכך, "פילוסוף של הטבע"באשר לטענה שהוא 

 .26גם כשהוחלט כבר להוציאו להורג, בשל דבקותו בדרך שלו, הייתי מזכה אותו, למרות זאת

משיפוט עצמי של , השופטים, בריחה מוסרית של אנשי אתונה, אכן, ההחלטה להוציאו להורג היא

 .27וחשבון על חייהם מהצורך לתת דין, ערכים

 

                                                 
לאחר מכן התברר כי טעו , שלא הצילו את צוותם שבו הועמדו לדין והומתו ששה מפקדים משום, הקרב בים הארגינוסי 19

  .20, שם. בהחלטה להוציאם להורג
 .22-22, שם  20
 .22-22, שם  21
 .22, שם  22
 .27,שם 23
 .הערה שלי -התביעה המשפטית  24
 .72ראה הערה   25
 .הערה שלי -גם בשל סירובו לברוח מהכלא  26
 .,21-22, שם, מדברי סוקראטס  27
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