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אוכמ

 •לאירהמוציאמאת

נבר ,חייולימישנהארבעיםמרסוימשהירלחחנםבמלאת

ויקנההאשננזיתוהספרההפיליסופיהבשרהונצורותברולותועשהפעל

עךהשכל,ומוסרורעתחנמההמלאיםומאמריובספריוברולשםלו

תכונתבםבנכור,פניולקרםהרררחנמיראשינאוהארצותמנלני

ךמותלסמלריהיעמים,לנסנברעמרוהנעלותומרותיוהערינהנפשו

בךלתואשרת,והריהלנבוראך-ררניו,בנלוצךיקמעםמורםחנם

וצרקתו,חנמתושאבוממקורהונחנךבולךברנחעלאשרורוממתו,

שעשועיוהיתהאשרישראלתורתנםאתמאומה,נמעטעררעשהלא

בעתהיהאשרעמנותפארתיקרואתהעמיםלעיניעורהריםלא

לאורלהיותרקנועךנמועור,הראהלאולחרפותלשמצהההיא

היהרותאתלהריםולאהעמים,לנלומוסררעתלהורותגוים,
חסרוזבגלללאאולם .קרשנוררתעמנונכרךולהצילמאשפתות

כייאורתו,עמוקנאתמקנאירוחשימחצנתולמקורעזררגשאהבה

אויביאתלרברעזבנפשוהרהיבלארוחרושפלתהרבהבענותו

איש-מנוחהבתנונתוהיהניעמומשפטנאורולהוציאנשערהיהרות , , 
ירעוהנהוונוח,ריבמנלומתרחקהאחרוזהקצהערשלוםרורף

ישרארלתורתהעצומהאהבתורגשירהביעפיויפתחאיאםניבנפשו , I 

ושוטניההיהרותבוזיקנאתעליוימשילהכה,,אשבל~והעצורה
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ויאלצוהומדוןושואפיריבמחרחריעליויתנפלועבריםומנלהרבים,
לשקוטבחרנןעלהמלחמה.פניאתולחרשדברחורפיולהשיב

עדבלבו,להיהדותוקנאתואהבתואת jולטמורוחואתלנלואבמנונו,

כיהעמיםלכלבלויולהראותממחבואולצאתנרחההאלצהואשר

אויביולעמתעזולהתאזרמעמרלהחזיקלוונח"עלומיםחיישראלעור

וילחצהומנדרולצאתבן"מנחםאתעורראשרהראשוןהמקרה .ומנדיו

אשרהמנתב"הבלויהיהואמונתודתרעלוהשקפתורעתוברביםלבלות

בראשמציריולאואטרקאםפארהאןיו'הנוצריהנהןאליוערו

 Untersuchung der Beweise fiir (הנוצריםיירתמופתי"חקירתהספר

das Ohristenthum ( הצרפתילהחבםBonnet , מלשוןהעתיקואשר
לאואטרדרשררשהזהבמכתב . 1769שנתבסוףאשכנזללשוןצרפת

נקשרה 1763בשנתבברליןפניוראותומעתאשר-בן"מנחםמאת

השביעוהשבעונסושלוס,אהבהברברי-לאהבהכוורכקנפשובו

חשבלאואטראשרההוא,הספררבריאתלבבשוםקראואחריכיבהי,

עליויכתובימוטו,לאומוצקיםלחזקיםוהוכחותיומופתיוכלאת

חזקיםימצאס"אסאויסודותיו'ומופתיואתלסתורמספקתתשובה

אתוהישר,האמתאהבתהחנמה,אותותצויבהאשראתיעשהוננובים,

נופלכלתיומצאהוהספראתקראלוסוקראטס,עושההיהאשר

נלאראטר,נכברכהןמפייוצאיםנאלהבמרציםרבריםהסתירהיי.תחת

יימנחם, jלכהיתרהבאהבתוכייאנתכםישראללדתמשנאתולאא~ר

סמלבודאהואשראותוהנירומיוםבלבוחקוקהיהוזכרושמואשר

עלעזהפעולהויפעלוריקםלשובינלולאמרבבה,רבולאמתיחנם
עלהשתומסאמנם-לכו.חרריאלעמוקויררובן"מנחםנפש

יהיןכלאואטר,ונפ'זtבלבומנברו jנאמאוהבניהזה,הפוזרהמראה
ממנוחתונזהקשהבאופןולהחרידוישראללרתרוחובאמוןלפון

אתלנלותכאדערעליויקשהניוהכירראהואמנםכה.רוצהשהרא

בחליםףונהשלטת,להרתפניםסשואכליהיהרותעלמחשבותיוכל
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ררשכאשררוחו,כלאתויוציאבלשונויזהרלאאםראשועליחתה

רומיהלשוםידולאלהפעםהיהלאזאתבכלאךלאואטר,ממנו

רבותפעמיםהrינהגכאשררעוערמטובללאואטרענרתולברתימחםו , 
אחרתררךראהולאכארה,בעביניםאחריםאנשיםבוהאיצואשרבעת

ללאואטריראהבהאשרורצוו,אהבהבדבריגלויהבהתשומלהשיבלפנין

היםורערורומיהםהצרפתיהחכםמופתילםתורבידוכילדעת,וחבריו

ודרשחקררבותשביםאשרישראל,אמונתאתרוחונאמבהכיבם,

יניעוםלאהרוחותוכללערוקימיםונאמניםחזקיםוייבצאםביםודותיה

שפלממנירקהואהזה,בעניןומתוומשאמונוחימנעואםממקומם,

הואאשרלהעמיםהיהודילבירחשאשרוהנבודבלאמיםישראלמצב

בצלם.חוסה

בהעתקההקוראיםלמניבזהאשימהאשרהזאת,הננבדההתשובה

היתהל, /Iזוויזלהירץנפתליריהמצויןוהמל"{החנםיריםעשהעברית
 )*התוצאות.ורבגדוללמקרה 1770שנתבראשיתלאירצאתהבעת

להתנפללנרגניםמקוםתתלבלתיהזהבמנתבובן-מנחםהתאמץאמנם

שהיהבמקרםקצרונםהפנים,במלאריבולאישריקרנבודויאצלעליו,

הצרפתי,החכםמופתיוL.כתירתקדשנודתבאמתתדברומדילהאריך,לו

למודתכיוחבריוללאואטרולהוכיחלהראותרקהיהוחפצוישי~וונל

-ואמונה,רתעניניאדותווכוחיםדבריםבריבאתולבואלורוח

והםופריםהחכמיםכלעיניעליהםלמשוךהשפיקוהמעטיםדבךיונםאן

בן-מנחםאהבתכיטהרה,עדנוכחוהאמתאוהבישונות.בארצות

הזההמכתבאתמסרבטרםב~אלתו,פנהן'/הרמכמכיפהלהזכרראוי )*

 :בברריןתלועראזעמדאשרצנזור)(הזקוקלעניביהקיבסיסטוריוםאררדפוס,
המכתבכלאתרהושיטיוכראםאווערה,עלהכררשלוחעליימהחבריםלמי

מבדרסזוןמשה"האדון :חזההמענהאתויקבר ;הבלליהקובסיסטוריוםאלביחד
הקונסיסטרריום,אלבשרמותםאואחדאחדלהישיפםמכליכתכיואתלחדפיסייכל

רהעיריוכראשרדברכליכתובראכיבכינה,ערבההןרוחויעניתחכמתוכי
 • IIהקהרחמת
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למשפטאתותקוםלשוןוכלביבושמירבצפורןנמוחרותהלרתו'
כילהאםיןלאואטרבירהיתהנרולהשננהוכיירשיע,האמונהכעניני

קבאיםאולםוחבריו; Bonnetמופתיבפנילהתקיםהיהרותכחאפם

חריכיתנלעלמעןהמבוכהאתעורלהברילהתאמצוולצוןמדוןואנשי

בתורהמהנםשםלהםלעשותהוההטובכמקרהלהםוישרתויותר,

דבריהםאללבשתלאהנהעדאשרהברליניייהיהוריריבכעלי " , 
שאת,ביתרהמנתבנכברלנואנן .עלירהעמיסואשרומכתביהם

העםיםכללעיניהיהררתקנאתהראשונהבפעםהמחברקנאבוכאשר

דרכיבנלבההחויקאשרהיהדותכיהנחמרים,ברברירלנלויראה

דרשרבותשניםאםבימלמרה,;,אנשיםמצותאצלוהיתהלאחייו

בחינתו,נורמתחתשכעתיםומוקקהצרופהותצאתנליתלכלבהוחקר

והנניוהארץר,שםיםאתהיוםבן"העידותי :ברנשלקרואיכולכיער

בהקרםתן.אתהר,שבעתניכאשרובוראן,בוראיהאמת,באללןנשבע

 " 1בקרביאלהיורוחבאפינשפהעורכלדתיאמירולאאחליףשלא

לאחיורעתהוהבםנתבן /Iהרמבמהורהבעמיםישראלשםקרשוומלכד

בעקרי 'ינלתונפילחקורדתכעלכלעלוהחובההמצוהכיעמו,כני

לנתלבלתיהנללית,החכמהאררעליהרלהפיץויסורותיההאמונה

תםידאותןולברוקלבחוןאםכיקרומות,רעותאחר'עצומותכעינים

אנושיותהוםפות"נמהכילהשקר,האמתוביןלהרעהטובביןולהכריל
נתהוורובםכיכלום,נכחישלאנכחיששאםבינינונםנהוניםושניונות

והםהולשון,אומהכלתמלטלאמהםאשרוהםכלים,החנפיםכסבת

וכוייי.בעונינותורתנואורהמקררים

והמתןןהםשאולאואטובן-מנחםריבפרזtילתארהמקוםפהלא

לפנינואשרהמנתבמנוףיותריארכוהרבריםכילרנלוהתחוללאשר ' , 
היקרהספרמעליררשםהזההנכברהעניןפרטיררעתהחפץוהקורא

 .) p . 184-216 (קאיורליננדיירלהרה"ח /Iכן-מנחםייחיי
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מאת )*"הפירושיייהעבריתההעתקהעלאחריםרבריםאדברעתה
הקדמהנתבהאיבהערתיהוההחנםמרבריהנראהנפיוייל.הדנר,"ו

חפצוומנמתמטרתונםתפינהבליהיריעיבההרמבמ"ןמנתבלהעתקת

נוכלואיננה,אברההואתההקדמהאשריאחריהעברית,בהעתקיזי

היתהכיופירושה,ההעתקהמתנדנתלניהייצאנפילשער,דק

 :והיאריתמיםתכליתביחידםפרייבנלנםוהואתבהעתמןתוי /Iלהרנה
" , 

העמיםביןההתבילליתריחלעמתותור,ייקבאמונתנירפותיריםלחוק

במחנהבחוקהלנשבההםבימיםהחלהאשרמהיהרות,וההתרחקות

אשריהחרדיםהיראיםלאחיוהראיתלמעןגםיאוליבאשננו,היהורים

ולבןעיןלמראהדקירתובעמולרבקויחשביהיבבן'-מנחםםרהרברי
לה'משחנאמובאמתוניעליו,ישימושואעלילתניעמם,ננוןלא

 .ישראלאמינתעםוריעשליבתתלןהנלליתיחנמתיולתיה"ק

לנלהיטבלבשםלאת,ירמיםרק·המחברתנליתובהיית
אשרהאשננוימהמקירבמאימהנטותלבלתימהמנתב,ורבררבר

נמהולקשטחפשיבאופןלפעמיםולבארולהעתיקולווירשהלפניו,

הי·דבהערתונמובהמקור,נלוליםאינםאשרמוםרייםבהגיונותרברים

יהבקרתהחקירהלמעטוהתעוררותמוםרברבריהאריןאשר ,) 16(צר
הואאשרהיורע,עללהמאמיןיתרוןנילהוניחויתאמץהרתבעניני

אשדהנבידבכלואת,מלבדשם).הערתנו(ראההמחברנונתנגך

אחדותפעמיםנילנחך,נוכללאר,וה,היקרוהםליץלהחנםלבנוירחש

 5הערה 11צדלמשל(ראההמחבררבריבהבנתבמח"נמעתיק !iהרבשנה

דברבהםאשרהאחרונים,המכתברבריאתהרבעובבם .) 3הערה 13יצר

לאכי-הצרפתי,החנםחבורביףעלפניםמשראבליהרמבמיין

מאדבנבדיםהאלההדבריםניאם ,העבריםלהקרראיםלנחוציםחשבם
 .לאואטרעםבז-מנחםריבלקורות

עמייבכלעריהן,נטייקיתחתהבאיתהמעתיק'העררתבכהן'ינקרארכן )*
הפיררש.נזכרלאהפפרבשעראילם ;יעמיד
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רבותשניארתאךבכלל,וברררהנעימהוהםירושההעתקהלשון
ננועמבלילהסירו,התאמצתיואנכילםני,היהאשרבכתב"הידבמצאו

עללמטההעירותיהתקוניםוברובזייל,רנה"ולהמליץהמיוחרבסננרו
י. Hכהנוסח

אלהכאתיאשרהזאתהקטנהכמנחתיחםץימצאוהקוראיםניאקרה

ולתהלהלשםהמםוארהחכםלהרכיודווכמוניהעבריתםםרתנואוצר , 
הנעלהררחובנדבתאשרכביליץ,נ"יאםטשרכלאהןייחשר

אתהעכרהבשנהאלילשלרחהראילרתושיהדעתשוחרינלוכאהבתו

נםיזנרולטובההיקר.סםריוכאוצרגנוזהיהאשרהנייל,כתב"היד

אשר ,י Uנקרןנדלאמהמלשדיירר,יקרוהמליץהחכםידידישם

 ) 1890שנת 37לנליוןהוסםהמשנה",ב"מניד(הנדםסאליכמכתכו

הזה.הסםרעלהעירני

 .ב/ Iתרב 'ההחננהבימייברלין

j 



בציריךאוןכחןאטרוואללחחכםרעםוימשחרןמןמכתב
 .מברליןל;ויזץהידריעיייאשנבזמלשוןעתקהב

אשרהמיפתיםםפרהעתקתלילשלוח!)לעשיתכעיביוהיטבתאתה
יכתיך ,) 3צרפתמלשיןהעתקתאשראחר )(א ) 2הצרפתיהחנםחכר

המיפתיםלהכחישההמיןלעיבינדילהכשכיעההשבעתביהשבעההקדמה
המעשייםשהמופתיםאמצאאםיזהבנליינננדםולנתיבבספריהבאים

 ;ראויותכלתיוהראיותחזקיםאינםעליה~ ) 4נשענתהדתאשריסודותיה
מהאזלעשותלהנחיש,ואינםחזקיםהמיפתיםאמצאאםיאילם

סוקראטיסשעשהמהוהצדק,האמתואהבתהחנמהמצדלישתתחייב
והמובן .)כ(אמיתתםעללספקמצא[י]לאהאלההמופתיםראהאם

מיאתילנברחייואבותינבדואשראתלעוובהוא,אלהמדבריך

גדוחיוגכעכנוכחוסומסנרםחיסנוסגנוימחדחכרסכזרכססמר )א(הפירוש.
ופכמסענויסכפוןחכמוחססעחיקסזסוסגסומניוכוחיסס,עכנוניוממיס

 .סיססומ ,סוקרמטיס )כ(כסקדנוס.עייוריכ,כחרמרס iססמגסחכמומס
וירfכויפרמכמיפססומסחיפוסיס. )*fכמכטוופכרכוסיוכיסנוסגנויממד

וסגכווכסנווח .fכחרסכמפספמרמונווממיסכרfכיומכמנומסנככיבסוח ,חנסיס
מפרעדfכוחווסנפיכוכךורופסיוכוךווחגפינכניוקפרו qונכסוננכוס"כ

חזוחפרומחנויממוכמרטומכךעחפירנסונויסניומוכססנויססנכניו Pכמס
 ,נוימחונפגימננויךיועסדכריווימרסספחרסנכגסרכסכווממיסומקור pומ

כנפוגגוימ Pסגס rססנוחניפחכרסגמפג~מיומסמרנכנגמוכיססססנfכ
וfכס ,ניניגווגמנמומכגךונומויךכרמופיסוסגךיכנכגססנכניבפסנכעדחו",

ומממרמפסכוסנימכרקכסfכפרוחמססםרס rפנכסנםוכספרחכוח

 .)להקריש( zuzueignen :האשכנזיבמקרר ) 1
ןןו.נשע" :ין'כ ) 4-.ן'צרפיתון :ין'כ ) Bonnet.- 3 :השםרקנזכרבמקרר )'

 .'ןכ'ר Pמ,י I1 :י l/כ )*

~--------------- -~- -_ ..•. -
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בתכליתאחשובאםאמנםהמופתים.עייוונתןהצרפתיכבדאשר
אמצאםוהצדק,האמתאהבתעלהחכמהנףלהכריעוהעצלותהסכיות

אלהשדבריןבטוחאניואמנם .)כ(יחדבמאזניםשישתםםפקבלי
ואחוה,אהבהרבדיכ"אאשיבןלאולכן ,)ד(טהוריםבארממיזבים

חנםאהבתואיןלבחנםכיבעינינחשבאהיהולא ,) 1אנושיתאהבה
נאשר iאלי:אהבתןנדילפיחןאנמלןאלאם ,) 2עולםעדלינאמנת

בםואף ?אשיבנהלאוברןלקחתיברןהנההנעימים,דבריןלירמזו
לימתננדמצדןהבאהזה ) 4הפםע :ממן ) sלכחדאוכללאזאת
מפודסם,ונוחשאלתכמותןמחנםקויתילאלכל,קויתיואם Iמאד

תתעוררואם .) 5כזאתשאלההנאמןמאוהבייקוהומיישאול,הקשית
יעםעכןלהתוכחכבדתניאשרבעתכינינונפלואשרהדבריםעל

סמככוס C(נ .rכסכrכווךוכויספיככוווס Pכוזומםכורסוכגןכוסגיכ,סיריעסrכק;ר
וגמכו;רימ"וכסיוrכ )*rכזויינגככמכווכסעכוסrכםrכrכcןכממססמכוםיrכ

סכוךוכוס[ס]טונומכסזכוכיrכססככזוסמכניוrכ,קרונסוסיססומיכיסוךי,
םסימסמכוrכיrכסמגכוסגןוכמספמיrכוrכנrכגכיrכפזווrכססיוrכסעסכוזוכrכס,
וסכךקכמכוrככמסונוכוrככמיססכוrככוךrכ,סמכוrכיrכססככזוסמככמךססכונימס

מכווכrככווגןנמכוrכ,זוגסיקרמסזמrככועכסנס]וכנעכ ,]סעכוכו[כסםrכךכוrכ
סטונומכסמכוrכיסמם,מכסמךסכסטוrכו[ס]כךקסמכוrככוכךכומוינrכסמכוrכיrכ
םכםrכס]כיקסו[סמכוrכומסנrכסזוככוסוrככוכמוסנוורמסכעrכי.וסכוrככויך
נמ,כוי )ד(זמrכ.וסנןיrכפורו,וכמיrככגךויעזורוכמזויסומיםיזוךו,נכומזכיס
כע""ככורכוסוכמגנכוכrכסכפיןככקיוןזמrכעםיrכככות,כוםכ,עיךטסוריס,

מסרמrכיעוrכםכוכזויכוסכעו"וכמרכוrכמrכוכךנרסכוזונררמססרינ.
כפכיכענךנסככעסrכזוכוכיסךרניג"מכירנככומיובבכוrככוכיכrכקו,זוםב

מ Mכככוםמ,ןכככסיס Pזוומגזוכומם,סתוםכrכסמוכוסגבךונפרטמךוכיו,
רלמיסםמגיובפרטםכיס,כגוכשכוכוסגיסיכויסככוטינrכסכםכוכוסכרוים

ונ rיעםכמכגיסכטימוכמםרעכיגיס/כמכונrכעכוכוך Pזועrככגכשעוםיס
נמרזכסייrכסזמrכבסומcןסrכירסגכומכורמrכגורניrכוכספרכבכיrכגימיrכגי

 und kann Ihnen keine andere, als liebreiche, meם schen- :במקור ) 1 ~
freundliche Absichten zuschreiben מטרתכלאליךסליחאוכל(ילא

מלתבהככתשגההמעתיקהרבאןלרוע)/ולהועילרהטיבהחפץזורתיאחרת,
zuschreiben כמיוחביבהschreiben המאמר,עניןכרלוכחרףורכן

 4"להכחד :י Iכ! ) 1:-המעתיק.הוספתהםוכו/,רואין" :הדברים ). 2
-./l ( כ/l י: 

- 6 :ובמקירן!המסד·, .Schritt ( המעתיק.הוספתהםוכוי,!הקשית!! :הדברים

ן!מממייג!'. : "!כ )*
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ראברראיאזיחדר,באהביםשםוהתעלסנוביתינחדריהנחמדיםרעיר
לרברונמנעתיהונוחמדרךלנטותחפשתיפעמיםכמהשזהשכחת
 ) 1היבשהאללהשיבחתרתיבםדבריומדיהאמונות,דברעלעמר

הזה,הנרולבדבראתנםרעילחותבי ) 2לפצורורעיךאתהוהוכרחתם
הבטחות,ממךליקדמוזהאלמצורףהלב.אלהמסוריקרדבר

בידי,הואטעותואפשריפלו,אשרהדבריםיתפרסמושלאלי,כמדומה
עלאותך ) 4מחייבטעותזהשיהיהומוטב ) 8לפניעלהבזכרוןנרכי

לםניהדאנהבתכליתחםשתיאםואולם .)ה(הזאת[ה]הבטחהעבירת
לבררחררךולהמציאזהמרכךלנטותכביךלאמספרםנכבריםאנשים

לייר,יהר,דבריםשפרסוםלידע,נקלהיהבאהבתם),בוטחהיותי(עם
מהואדעיתןמיועתה .) 5 )ו(להבזותביכלתישאיןנםומהלדופי,

ולהםילנימלחמתןמערכתננדלהעמידניביהסיתךאשרהסבההיא
שידעתנםומה ?לביעלעלתהולאצויתילאאשרהוכוחבמהמורות

שמרתיולכןהונוחחצריארמוסשלאתמידמנמתיכלשהיתהאתהנם
ויתוכחויתאבקולאאםיועילולאניהדתותונצוחיוכוחימכלדרכי
שהטניעהבדעתךעלהואס ,) 6ויאתיניפחדתיופחדשינית,דתותבעלי
עלהזאתאם !דעתברהדעתוחלישתהנציחמיראתהיתההזאת

הכרתיכחלםינתבע,'אהי ,לחולשתיפניסתשאלאמדוע ,) 1'בדעתר
מלהתונחהזאתהמניעהואמנם .)ז( ?לבטהרנאמןאוהבלכלכראוי

ססכטסס.גכגגככר )?(וגכמ=יססכווןנכנירמכה)ונוי.וכחמיס pגומכממייניסס
קוגtכז,ומ fגסכ';וגוכוינווסגמומוגוסססגווןקובנגוגו,סכוגכקקיג )ו(

מzכ fס 'rtנסכוגיגכמוסכחמסמסר"ג )ו(נבגומ.בסיומגונגבדגוקrנומסדונר

 und (da.s Gesprach) auf gleicbgiiltige Materien zu :במקיר ) 1
lenken gesucbt habe ק'י-הערד).ייתרעניניםע'שיחתניאתלהסב(ןהתאמצתי

 :כ"י ) 4המעתיק.-היספתהםיכייכד""כיהדבריס ) 8-.ן'והפצר I ' :י IIכ ) 2
II -."כתיב:כמקירהפירוש.ראה ) 5מהתחייבund dass ich in Verlegenheit 

gera.then miisste, wenn die Stimme, die nllcb dazu auffordert, m i r 
nicht verachtlich sein kann , רII כסידימהללנכביאישאשראחריל

להביטאיכללאכיבמביכה,שאביאהיאההכרחמן ,הזאתהשאלהאתאליערד
המעתיקהרביברי'ז Iילפנכין'סינ-נהממניידירשאליהדיברהקייעלבפשבשאט

'\וסה I :היברים ) 8-נכינים.אינסיכי'ןןההמיןקוליכיןהציעקקןל II :בהערתי
היספתהסבר-יעתןן II :היברים ) 7-המעתיק.מאתלשיןאריכיתהסיכייגס"

להענין.נעסימיסיפיסהמעתיק
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שזדוו'יספרניהיאמןהלישה,ויאיראהיאהיתהיאהאמונותעי
אמרתרשיניואם ,) 1 !היייה ?עמךהתוכהיביתיהשיאניהתדשיות

מימיניאמונתי,אמיתתיסודעייחקורההיותימאתמוישלאיך,
החנמותילמורמנעוריינעתיואםכח) ) 2אמונתיבהינתהיובהנרתיחרפי

לבחינהשאננסעדעצמיאתיתקןנ"אינעתייאתכונות,ויהרבות
 ,הזאתהיניעהעיאחרותסבותלישיהיוהנמנעומןהואתההכרחי[ת]

עלהומניהאי~ר iממעטיקותאתיאש ) 4בהאנכיאשר ) Sבנויהני
בחקירה[לי]מצויההאנושיתההציחהשאיןאנינסוידעתיהדרךזה

אשרהסבההיאמהואייגהאמת,משטימיישטמוניניואףהואת,

 ? ) 5האטתאחריויחפשהמסיחיסקילאאםואת,ניינעתיבעבורה
נאשמענבודה?-יו iמ jויהתעדך,חנמהאתבאהביםיהתעיסהאם
בריתיאנשיאתהעמידאשרוהמעמדאותנוהנבייאשרהנבול !ידידי
הנחמהרנירחוקנרני.הואבשפי ) 6והושיבנומושייםיךתהת

משפטלהניריבואאםנפשו Cשיוהארםירבהלאבודאיאשד ) 7הנפשי

יוrורכrונעגיוכחכסתוקכןסיססכיסס 'חוסכגומכוירחחסיחס
 .גחנוןכחוסנרחויוזססכרתו,כסכפימכחכחנככחיןכי ,סגרחיכוכס
נססחסרכככסכרמידנרסוחוסחכווכססדחסנמיגחסדנרידוככ )ס(

:ירכrווויתרוןכידנרסחיכוכככסכודנריחורןחיפוחיודככונכוסיכוכס,יסרחג
חרזכונסכיותכיכסכוסנחונסחכורככיוסמככיס,ודי Pכ]ינסדככחוקנוכיוסכגחו

רוכויrויסיסכיכיס Pונומןסס:כוסודי Pכיכיחכוגווכסחיסיסככוגן,ססכויס qוכובכו
יסיסחןככסכיסדוכיסיסיסכחכוססיחכככסוחססכגחו,כפיסכסכוסכככ

כחיפרf'גכוככככי Pחנוומכיורקוגסוסורידככככוסס"ככוכוגס,ברוככיוחר
סנחחפכיעו~כחחדככוסכחכ"ססכחוכוכוןססככ iכוסוחס rוכויידככ
וייןוtכוכירכרחות,סניטווסנ:וריססכיככיססרסיסוחוכורנכסכורמססובד

סיודעככר"זחכירסקננסוכון ,יכסכונכוסידככוכמכמפנסיסככיס
וגנגככורוסיסחוכורסכחוככככיוסוסכוחיגווכוזכוחכחקופוחכססוג

גחכייןסtכסחדככסחנוחי,כוגדוי j]מגוט t[jכו )ט(יניטו.כחס'סוכככומח ';כ
גזגויןוחסגנכסגכוסמכווכס t *חכווגתגומיןככדכומכוחססככיםססקםכוס

 meine :במקור )::-המעתיק.הוספתהםוכוי"היאמן" :הדברים ) 1
Meinungen und Handlungen ומעשי)(דעותי• -

 In del' Lage , :במקור ) 3
in welcher ich mich befand .(במצבי)-i ( כI 'י: / I חדברים ) 11- .'/בו: 

 von :במקור ) 7- .ן'והושבוני N :י'/כ ) 6-חמעתיק.חוספתחםוכויכיןןאןן,ף
der freien Uebung der Geisteskrafte )חחפשיהנפשמחנוך-כחות(. 

מ«וכםו/'. II :כן" )*
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 ) 2הזאתהסבה[ב]עבורלךחרלת"והנה .) 1 )ט(האמת~מצרוהאנושי

יותרזהבקצורייביןשניכונםאיבותינווהמבירביותר,קרובהסברא

אצליכתאמת[ה]לא.אםואולםכי).לךרעואתה ) 3לדבראובלמאשר
האמתביריעלהולאכבירזמוזהחקירתיהתמדותאחראמונתי
ומישבל~, jבעיראיתיאשר ) 5הנולרלפרסםמונרחאזניאהייתי.)

קוגןרגנןכופגירגוגןסחנטנסגריךגתוכיגנוסגמתיןכמתםיינסססכככוס
כונוקסןגגוחכוכמכקתן(עייןנמגסיןוחמתיוססגנפמריסמנטגכריןגן
 .)ד l/ייי Pע"סנגנ,וססגכעגסכסעורמויסמיוכרורומנרמיוחמרכיסססגי

חרעגחוככויעוטסוגוסעוככועכיוגסררקנמםנוגוחכססמךכסתםכרומס
יזיקוסגמוסכומיכוועיגיסמיכסססוכוםיססומויכינוחתמנסמגכגומוגגרמס

כחגכוסמיןבוגסנכיגגווג-וכסתועיג,ס,תסבכוכקיססמךסנכיותפריבכיס
גמוסזתןוךםוקיסכוגועייס )*וסגכוכםכוגוגכיחונגפםגווסגכוכומקרקבכומ

גגיחק"סכמ cוכנזוגחונסיוחוסטבכגוח,נגכוסססביוווכסריכגתוךכגויוכפיק
חקכסם"וימרעסגמיככחוגפיכוסס )**גסמרםקכםכתמוסתםנר,מסגכןוכוס
וךיכוזעפו,סוגוסיסוגסוכיכסינוכסמגנססינוםתרמתוכמגוגגבכיךועג

תמךכוחךוככוח Pכוכככנוירומ iוסמ,ססםכתוrיגךבכחכןורמוי l(ינזס·
וכיג"מכוססיגכוךוכמכוססירםקמגסוגכס r=יכךורסיוכרמכימגחתוכמגו

כוכיסכוחוגםיסגבךוכסחיגכסוכגכתרוכויגפגוותוכן )?( jגכחדסיוכגיככרו
סויגיי rםחתוווכווככתוחוגסוכיבכםגסר rבכרסתקוסכיייכיכוחתמסנווגבכיס,

כקבככווכןב rסתכסיוחוסכסכוםכיס,ךמיי,חוירמרמתרוחורסכתקרסבוכס
רוךסיסכנחכסייוסכיוורוכוכוספטכךקכתרווסכסיומור rבכווסתקוססטוכ 0

חו Pכופרגכוסס:רםיטורסיככיכוכמוסמךססמנוחמגגוכחסוגככדק

רקחמרכר ,חמחכרכונתא'חמעתיקחרכירריאבזה ,הפירושראח ) 1
כרכחכהםי'ראותוחכמחמרעככ'יחקוריניחםיאאשר ,ישרא'כניבמצב
ידעתיכיראםרצוןישכעי'איאשרךשיימיאתישרא'אישירכהיאי'כן ,\אשר
שפ'שאתכיתרעירייכיןירעחזאתההכרחע"יכיהאדם,מיןמשפטיבכוןעל

 .)חזחחעניז 'ע( iiber diesen Punktכמקור: ) 2-כ'אמים.ישרא'מצכ
 Wer die :י IIזכיחמחבר,כונתא'חמעתיקחרכק'עיאבזהגם ) 3

-Verfassung kennt, in welcher wir uns befinden, und ein mensch 
liches Herz hat, wird hier mehr empfinden, als ich sagan kann 

וברור ,)יחגיראוכרמאשריותרבזחירגיש ,רגשלבו'ומצבניתכונתוהיידע(
ןחביכאשר ,רואטאאו'וחוכצמכו'א ,היהוריםבמצבמדברחואכיחיא

0 חמחכר,כונתעםמתאימיםאינס )יי(אותכחער\הדבריוכ'יכן ,המעתיקחרב 1
חקירתי.\הצאותי"ר ) 11-י!יהייתי/ Jי: J /כ ) 4

I 

' : nכ )** .ף'י:יייכ/ J : !'ןכ )* JI ."כ:ילמיק
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השפלותבתכלית ) 1בזויהלעיניםהנראהבאומהאותייעצורמיואדעיתו
יסוריאמיתותאצליבהתאמתלאאם ? ) 2וחקותיהמצותיהערללישא

מימיו"').יכזבולאא'זtרנאמניםמיםמופתיהאצליחזקו ) 3וכיאמונותיה
שלאעודנלשתהיה,צדאיזהלתועלתתהיהמחקירתיהתולדה
אותהלעוובהחנמהלי ) 11תחייבו"חאבותיאמונתאתהאמתמצאתי
אבותיאמונתזולתאחרתאמרנהובמצפוניבלביהתאמתואםימי,בחצי

והסנלותהננותבתכליתזהיהיה ,) 6שויםאינםרלביפיא"נויהיוו"ח
מידהלהיותהואהחנמהומבדרמסכיםהלבשאיומהמעידשהפה

והצדקהאמתואהבתשהחנמר,קדמתיוכבר ?אותייעצורומיהאמת,על
ולהבזותשביהםלהנחישבדעתיעלהואםהזה.הדרךעליולינוניהמה
האם )אי(?יענבניומההחנמה,לישתיעץמח(ו)אדע ) 7הבלויותנל

עצלות? ?ערףקשהמלהזיקבי?ירםקצרהחן 1בריתיאנשימבזקאירא
יועשיתהעולםעסקינלעזבתישאניויעו- ?מורבליםבדבריםוהדבקות

אתוהבחקירהימירובוכליתיהאמתאחרלחפשילהלעשותעת

rוונסיגי qמסםככווrו,בקנכיקםסרנכ,פכנכ·ומיוםטומיןחגכ Pנסוכוחנווד
ופמיסוגגיסכווגנכוסכוקוסוססרכנוסכוגסכסמוכורכוגוגקנגוקםסרנככ fסכו

גוו Pכומנוחוווכרמטמיסמגםיסחרנוחכקרכויוסכססןמוסנכסנךכריו

גקנכסכווגן fמגיגגמס,סומוגוייחגסגסווסםנכסימכורמסגוומויכיגיסס
מגוססכוגסונכווונםנוס.כונכטיסיסיסיגומסיסיכוגמרנסיכינכסייכנכ

ךככיגכוגומגסחגונכנכיוגגמיןיקיס fנור pומפגיכיסמויכיגוגיגככומכח
כיךכוםונכנךנכנוםסומכויגגוגחויכינכומיןמכוח,ךכרילוסרוגחוכספז

גןסמכרחיוסגס .גסמכויגוםסורכגוכוכוסספןומכווגחוגוגחוספןםגוגחוכוי
גכוגגכךכרכוחירמםסומגרמסגיסכוסכ,וכריחוגןבנגנסבנכויוןס fכ

מגורםמ,סומיןיסוךיומגגיגוגריםמחסגנוכו,מיגוחיגו,וסכוגי,מכו,ונכו
סמכווגוrוגגמגגססגםrוכםנו]ובנחקבימגםיסםגכונמוםחךבנוכמוי(יא)גךנ,.
כתקרס,ך Pויפככוקרסגrוסוסנכגכומסמיימכורוךבנחסקונ,ונפיככבנן
וגחכםגרגמכומכויגיסםמ,גסנמס,ס]גונ,י[כסיוחסמגכוסחחסייכמכיסס
גסיומיוח,גססטוכומייג , f "נכוססגכסחממ,סגכמסכוקויס·ומיגסכבנוגם

גמם,כוךמגוכוגי fסוסמם,סכוךוכוסססגגמסמכיוח,נוטסםךמסגוג,ינס]

 . "מופתיהו/ I ,ןןאמונתיהו IIז:' Iאחוכן !"וחוקותיהו IIי:' Iכב)-."בזוים IIי:"כ ) 1
הלשוןשגרתי IIעהנראהכפיכןונכתבןמובןכללואיןאשר ,'ןומי I ' :י IIכ ) 3

II הדברים ) 4-זה.לפניאשריוכון/מיואדעיתןוסי: II לשואריכותהםיוכו/ןחזקווכי
הדתותכלל IIר )ד-.ןןשוות II :י IIב ) 6- .ן'תתחייב I ' :"ןב ) 6-הסעתיק.סאת
 .)() ffenbarung (ןהבגלוייסודתןאשר
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מודהכללכןאעשה,אשרהמעשהועלאלןאשרדרכיעליחקור
 ) 1יחייכשיאש"וכמצאתיויאשינעתייאמיןויאלייודההאמתעל

 .זנרתיאשרהחסרונותעלאותי
אמיתתעלכיכיכטוחהייתילאשאםלןהודיתיככרועתה

כעיןראיתיאשרהשקראוהאמתלפרסםמונרחאזשהייתיאמונתי
אתלחזקליתועילההיאוהחקירההאמתדרןעישאניייעןשכיי,
לכלתיהאמתכנועםואחזהדרכיכמםתריםאשמוראמרתייכן ,ידירפיון
זאתנםואף ,הפועלאלהוצאתיאשרמהאמיתיותלאחדחשבוןתת
הנר,רנים(יב)ושניונותאנושיותהוספותכמהזהמצאתיממן,אכםהלא
החנפיםבסכתנתהוורוכםכיכלוםנכחישלאנכחיששאםכינינונם

אררהמקרריםוהמהולשוןאומהכיתמלטלאמהםאשרוהסכיים,
רייעומי ,נהורא ) 2עליהתופיעשלאהמעכביםוהמהבעונינותורתנו
האמ.תמכקשיכאחדכלםואנחנובאוז;תונהנהמצאשלאויאמרבפנינו
כידועהאמתומשטימיהחנפיםחילמפנילקוםינויומיכזהיןמודים
אניומיסודההאמתיתאמונתנומעצמותואמנם ?האמתעלמודהיני
לכםשיח'חהצרפתיולמחכרןלןאפשרשאיחזקבטחוןכןנלכטוח
אשריניעתימכלריקםצאתיישלאלאלתהלהכמוני,כאמונתכםבטחון
והנניוהארץהשמיםהיוםבןהעידותיאמיתתה.עללחקורכעכורהינעתי
 .. ) ~בהקדמתןאתההשכעתניכאשרובורא.ןכוראיהאםת ) 3באליןנשבע
 .כקרכיאלהיורוחכאפינשמהעודכלדתיאמירולאאחליףשלא

וככחיעמןדכרימעתהמעיט[ה]לא(יב)עליהעוררתניאשרההתרחקות
 ,) !:כמוחלטאותהאבנהשלאאמונתןע"דהוכחתניאשרוא.תעתה,כןאז

יכלתיאנכינםואז ?הדכורזהעםהתניתיאשרהתנאישכחתלמה

fופסר 'וfגןrכנןכגמגכרמפסרסמיגנוו(יב)גנ"ס.גבכיגקדנוrכיננר
מגנוסגךכרגוטיסמ,גסגי /סנוקך,יסיסנוסומגפיסרנגנרננגיגמונוס
גנוסיסססנוספוrכ Pוססוידיבכrכסרון pמנrכ Pנמבגסס rסגנסיfכסמנסימכונס

פסנגננמrכונדנריס rגנגסוכימסוססrכרמקוrכ,(יכ) .)*נידוגנוריקסנגסנוס

' : IIכ ) 2- .ןןתתחייב II : '''כ ) 1 II כ ) 8- ."על,ו''' : II כ ) 4- ."בהאל''' ; 
 chen ~ und die Hochachtung fiir den morali :במקור )~- .בהקדמותיך·"
~ Oharakter des Stuters 

 ."כיךובנ:« II : '''כ )*



 [ן)

מחק~ריתתכל~תלהמצ~אחכםכלח~~כ : ) 1זהוהואכראו~יןלהש~כ
נבולש~מצאבאופןאחתכחק~רה~תמ'דולאלחק~רהמחק~רהו~עתקירועות

אותהחקרתינכראמונתיבבח'נתהזאתשהחק'רהותרע .) 2(יר)מחק~רתו

מ~לתאורמ'ת'ה~טבוע~ינת~ושנ'ת~קר~ת~שב~ם,שלשאושת'םזה
ינעתיהאמת,אחרשתי tחמופתים,וחברתיהיקשיםעשיתילמילתא,
אניואשרבחרתיאשרהאמת ) 4דרןוהוא ,) 8חלק~ולקחתיומצאת~

יעצניאשרהיאתואברןאכשל,לאכוארוץואםתמ~רעליהדירן
כלואם .) 5חמבוקשמצאתייען~ניעתילריקה~הש'אב~ר~זהצל~ח

האמונותעלארםשוםעםלר,תוכחרעת~עלמעולםערהלאוה
 ,) 6תלתול tוקש-1 'לכללבנשמת~]ולאדהנולהבזותהםפר~םכליעזבתי

עלפיהםיפוער~םעל~נוהמלע'נ~םמםב~כמנוררב~םדבתשמעתיכ'
כחו,כחמתנאווה iמשמוחלק~םרכ~םבדבריםבאזהחק,לנלירתנו

מספרלקטכיכס~לוהואנעיב'וחכםאישוישישחק,וור,'רנזזה

כומקירחו,בנוגםיכוגח jנחופ )ר~(כע"פ.סיסעכווסrוגסחם,סrוגחזבס
 )*ברכוסחמrוכמגכוס tiוג"נמגכווrו]רנסס [םסםקיוסגחכוגס.יויבגסrוובגסגס

נכוסכוורוrוםיפוגחמrונמקירסכו]בגכויקסנ tiס rנ Pפ Pוחזובווג~בונוגס<חוס
סככוכעיכוו tiסכונוקחגיביבגוגחנופויו pוימקוסיוגגונחסכונוגס
מגסכגגסרחויכוויסיסיגגוחגוסrוו,כופחrונוסונרגמגגיrוחיססיכוח

[j וויבגכויקגמrויקןיקנקגוגחנסקירrוכוגחוחססווrוקסחכוrוגחכומקירסיבג
גכוגמטונסיךיעסכויעוטוכוס rtiוגכוסכיומרrוrומגסחגנוכר Cjו Pיענויקי

חיסיכבגטחגיגגונגכ.ווחבס tiכגפכוגחוכ Cj'Pיוועמ Cjי Pויור j]כנ

 hatte icll auch (die Hochachtung) noch jetzo ein 80- :כמקור ) 1
. raumen konnen ר ,)עתהגםלזהלהסניםיכלתי(יאזII כבירלאצילינרתיל

המאמראתנטעיתקשרכימיכנים,אינםהמעתיקהרבידבריילמחיקקעתהגם
נעניניהמוסנ ,עצמיכפניעימדמאמרהםכאמתאשר ,מיניםהסהדבריםאלחזה
 .ייכי Iןדתיאמירילאאחליףשלאייכילךנשעןיחנני/ I :זחלפנישאמרמהעל

רצהאשרהמחברדברימכינתהמעתיקבהרטהנכזהגםש.יהפירראח ) 2

ייאבטחחלאה,לךלמעןהחקיריתתכליתאיכחייםלהגיענחיץכירקלאמר
יהשקידההחקירה'ערךלהקטיןדעתיעלעלהילא ,השעפיםשתיעלתמידיפסח

היודע.עללהמאמיןהיתרוןילתתבחכמה
חרצתיל! Iר , und Partei ergri:ffen :המקירמןכמלהמלההעתקה ) 8
 !/האמתדרךיהיא/! :הדברים ) 5- .ן!הדכר I ! :י! Iכ )"-אחד.לצדינטיlיימשפט

 .ן!יפתלתילעקשלכלכלילא" :י l/כ ) 6-המעתיק.היספתהם 'יכי

 .ף!בכנו" : ,ן!כ )*

~- - ----- - --- ---
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הלאזה,יזיקנוומההעמים,ללשוןוהעתיקםהתוליםרבריאצלנונבזה
ולקרותוזמנולאכדוכיישאותויכירלאדעתכרכלחנזנרנה]םפר

זמנוואברהעמיםכלכעינילשחוקעצמןשעשח ) 1ד,סכלכזד.לנורדי
נפלואשרהממקותכללהתירמגמתיכלואני ,)וט( ) 2כאלחבחתולים

קווסנתורסתסגתוניספגנוסגגנךתסוסתמתיופכנופגגנךתסכמתוגתו
 iסמתגססעונות,כמפעכיוח Pססןוסמתוגסמסיויעס ,גג*) Pוכחנוימתר

ועכ tועכות tססתפנתותתסיסגןספוענמנתומונפייךות, Pתםגחתמגיתות
פכתסויווע lסתמתיפ tמנגסתוסגבסומסמנווגסופועכסנווממסומסיויעס

וזססניוועיסתסנווכסתמנויומסוכ<ותרסינגר ,סמומגכגכמגב Pכוגכבו
כזנרגכורסוס'גכוךוגגנסגיוןסיכrבוכרכססכעיועיוrבנגכתיו ,ז~כגכוס
כמנעגתוסי'עחכרססמגסנאגותועכתורס,סגתוכגכונרסיפיגיימדו
נגיסיוכיוותחסrבכומזונתקוסכעזמיrבםותו pנסתפכ jכסמתיינוכסיס

פסיססיותעסגךקס,נרויממכסכס'סtגתיו rוענ"סמנוועס,גכגגמקסוסרס
כפגין,ימיסימתעחככומחתרסגחתווסעוזקגrיו,כעתנומיוניומגגונגנו

גןגךקס,עוססגקרחתרגוגומכחומוכמגרכתrבכוסכממסגומוייועמ
כסיותומעתיוסנתירסיס Pסגגf'כנווגת ,גויקיקרמנסגכוסתמוינכמסכוחתין
גפיכגווגוךעגנכסיתכרךפסמנניעתכןיסנסוגכיס"כ,נממיסנכווסס
ר Dגגנןוימזקחכרכןגנווגכוססגכיממיסעיסייכ rמכוסכולויועתסננגו,

תורתותלי Pוכסניווכךעתסכונימותנסגגותעגכוגומנכיוגלין·וכגן
ס, Pונכוגונתוסנחוכמקורכרווסכככסונחו Pכרעגכוגוגמזיקנעוכסמנכ

נעוגסוגמכוךיקרגחורמיוכוות,זסכוחךעונוסגסמז"כתחתרנ·גויועת
ימסגוכוךמ,יותלחגסיסמגגסניט qי Pחו t:iעוךגכסעיכיס.יעוריככויו
מגיוניכוןכוייס t:iסנזנסמופיסכומןעגיעכסוניכמיי,ןחקיזממרעךבכיגין
ויפס !רומסמתססקל ?וכעיווסניווכוגגסגעכססתגי,עךחכסיסכיח
סימי,ספתסגמ"ךוכויסכוייס t:iסניס t:iסמו t:iמפכעוותתכנוידיממךמת,

מוס,ננגיגתווסמ,זגסיפכויססמתיסתיתי, /tססגךו,ין t:iויססח,ניסוכו,
יסתועיגתתעסיסמוסכגיסתסכיבכיסתוגומיסגס,מיק Iכזסנןסחכרתייסגס
יתתגמסעגיוכוזסמכיספ, Pכ(עייןסתמנכונ,'יניקיf'כיןיסנוייחס
וכי rpיתמגיתפסבכתיקיסלמכניכרחמךמגססיחסגזגיסחיס(טו)יימ).קולת

Iןנכ ) 2- .ן'חשכר I ' :י IIכ ) 1 I מרשווהמעתיקהרכנטהוחראחשמעתיןןכי

שמואשרידועיםכאנשיםידכרלאחמחברכימדעתו,חדבריםוחרחיכחמחבר
I :דבריותכןוזהכלל,כדרך'א Iכלעגם,לחצילמטרחחיחדותאת I אתיודעכל

וחתוליםתרפותפיולמרא.יכולחיחמזערמעטרקממנחיודעאוחרבניתחיחדות
גםידעםולאלכאליחםישיםלאמשכיליחודיכלאשרחברספריפ IIעעריח

דבריון'.רסתורנגדויצאתיאשרמבליבשמם.

 .סכגן'. I ': "ןכ )*
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ולאאפניועלדכררכיםוכדכריםודעתטעםבטוכאמונתנויםודיעל
האנושיוהשנלהאמיתותאמונתנו,דבר,סוף .) 1ומחלוקותריכעייי

דואנאניבעכורןאשרהסכותהמהנכול,עלאותכוהציבאשרוהמצב
,נללשויסשהםכדבריםכ"אכפרסוםלדכרולאריככללהחדיל
תו~תנוולפיחזיילדכרילפיהאמונות.אלכללינונעיםשאינםהאומות
להמירלכועלולרכרבהזקהאדםשום ) 2ליהדרשותלבואיןואמונתנו

[ו]הז'ילנאוכיכווכלכזה,העמיםמרובחשודיםשאכוואעייפדתו
וחןבכתכד,ןסיכיהרכמעמדהכתוכך,הקדושהשתורתבויחד ) Sהסכימו

כחר')ככוכיאומות,לשארולאכלבדיעקבעדתלכוכתוכהכעייפ
מנלידעתיאתכםרקכויהילקחואתכםכמיישלעםלולהיותהאל

קר,לתמורשהמשהלכוצוהתורהכמ"שהכאמןוהעדהאדמה,משפחות
ושארע"ש.(טז)והרמכייםנ"ט)(דףכסנהדריןחזיילכמאמר ) 5יעקכ

מצותושארנחכנימצותשכעלהםוכתןהימעמכוהכדילםהאומות

נגוגסrוברוrוומסנסענויסגםוןמגגוווונוססגפסםנימוrופר Pנינועםיוrו
כגגסרנסמסגגז J:;גסויס Pסוגפתעםיוrופורי Pוססrומגוrוסונרומתrונזס
וגמיס, Pסנוופיגrוועגrוגעסיסרונפ Uועפר, Pנועגנוווטעוrוסנגיסנוגמ

סונוקירירמריסמיגסויגויסויגווrוגםיסגסנוסיןומפי'ענוגוגנגיגסועיג
יותרוהיהעגיגר,זסעגסנוגעיביסגענויספספrומוןוגוrוגיסrוורrוגומור
כשפתנוונדכרתפארתנועטרתהקדושהלשוננובעדשנתחוקהלנוטוכ

לשוננולעווכאבותינומנחיתננרעומדועכבוש,ולאמלכיםכנדהברורה
סאוםהנערירעבטרםכיאחרת,ושמהעיניםלשוזוכרכרהקךו'זlה

כיעדעמוכלולבודכריםלצפצףכלשונםיכשילוהוכטובוכחורברע
ונםותוחלתו,סברוואכדבאויתו jיוקיאומאליו,ויתכונזהכערינךל

במשפחהושניםבעיראחדכ"אימצאוולאמעטומליצהצחימלמדיכם]
אשרהנייםיאמרוומההמה,מעטלה"קהמביביםישראלבניומםפר

יותרכההכרתםאשרהקדושהלשוננובאמצעותעמנובהתוכחםסביבותינו
רקכאמרםבטענותיהם,אותבוינצחוהלאלמה,יךכשי!בהלאמהכרתנו,נמורה

 :אליכוית"שהבוראמאתההבטחהשבאנה]תחתהוה,העםיטמשסבלעם
עושיםאכחכיאשרהדברטובלאהוה,הנייונבוזחנםעםרקואמרי
וחנורג"ט) qוגס"ין P ((טו)כנרים.כידעוונונאוולשוננולעווב

 :כ/'י ) 2-טיבים).ימעשיםצדקח י'/ע( ..• durch Tugend :במקיר ) 1
II .כ/'י ) 8-לחתיחדןן: II ."כ/'י ) 4--חסכים: II ."חדברים ) 5-בחרת: II ש"כמII 

חקיראיסלתיעלת-דבריסיאריכיתחיספיתכמחבאייכן"מעתיק,חיספתחםיכי'
חבאים.בחדברים-חעברים
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אומותחםיריבנ'ייהיונראויבז;דנזהריןואםבהן,מתחייבשהטבע
ערנךכ'אותנוהזהירוז"לורבותינוב, IIלעוהחלקלהםוישהעולם
ע'יויחקורבאובםו'אברצוןרתולהמירוכקשמאליושבאמישאמרו
ושבתןםבהאיזהמשיםאירתויהמירהטובברצונואםבוויהעיר

ושנאמרטעסש'דבריסעמולשנרברכנפשויחשובשיוכללזמןעתלו
ומידתורתנולשמורמוכרחאינויהודינעשהשלאזמןשבכליו

כאשרמצותינועולויישאתורתנוישמורמוכרחחואיהודיכשבעשה
תורתבםפריהכתובחעונשאושכרלקב'ומונןא'היםאותנוצוה

ואלהאומההשמלותאלשיביטלונאמראבחנויקבלאםואזאלהיס,
זהבזולתכיהשענוד,עולונושאיםהעמיםביןדחופיסבהיותםבלותה
שיישונמצאיוחרהד,יטבהמעשהאחרויתחרטכרוחוהאישיבהל

זהא'המדכרינןוהעו'ה .)זי(מיייד)אייבה'נותבהרמבייס j(עיימתחלי
היאכייאהעמיס,יכ'אותההיח'קויאאמונתנותתמשטשלאהוא

נוונסכגוגוסתררסונגמנורנויתסמיינכתורסק Pפבכבכגו"סיומגן "
נתורסק Pפבכבכנו"ספמפי'נוגיןמונורר'נומירסיסנויתיבינוינססונמנוורפס
כויסנסגיסכסס,ומיסמוס oמותסיבכונסחפרפגחנווווכסגננסופסוח

ונסוfכנתורסק Pובכובכנו"סונחפי'כנוותסמסחוסחנמגחנורכמויפרחכיס
(נוייכווני .ויוסוכוגותנפבבכסתסוכוונגינו'חוחסיבכפסססרסגוו;'גנסן
כויתסמייככתורסק Pונבכבכנוייס )'טסכנסכוכניססנגותיו"ופרק
נויכוותכיוסמפי'ונוננתבכנוייסונןונכסןכוגוחכוככבכחכחוק Pיבככמ

מכמנוובכתונבכגכווכוגותונבכונותותנמופכו jכוגימיחיןוכרסכגננו[ונוי],סמוכ
וחסיגרעוכסיcג Pיוונמנתורתויבכנווומוסכונותויקבכגדקגריסיסחו
מותוונווויבכיןמותוובכוגסיןמותונוניןוברמופמוסונכחסוכתורסק Pבכ

מ"כ)סננוחי"ופרק(סרנונ"ס(יו)נסרג·חיגוחככזסבכככויrכ;,ומייכפסוח
ויכוקוסבכגו"סכוןנסחגיירנסיבומסזס,בזכווגוקגריכוקככיןניגו

יוועמתסחיכסחביירפבחתרמיתוכוסנוחוכוריסבכיכסיכוגחוונחחמריו
יוובכמגימכורומס jבככיסכמיןורין Pוימופיס Pוווויססזסכזכוופיפרמכ

ומכוורותקכיתנוגותכוקנת(כויך)מופווכווויבכיןכויךחופוכוקכניןוכחיוחיגי
ונווויבכיןונו'ופמספנמסנקטבכוןמוחווכווךיבכיןסזסכךכרכומריגיווחין
מסזונותכמתפנמפבכויוובכסוינוחוכוריסניגוכוגוrכונכבכוגסןחותו
וגו'קיכס Pעגוונחתסמיפנתכנת pמסרכת,בכגופחחסמימככמנכת

כמככיחוכורסומונווכריס,רגוןכוכרני]חכמסחךסחrככווסגיןחיןפכתמכס
נןכוגומונכבכונונןמוחופכווויבכיןוגפסחסכס,כבככותותוחמ"גחכופגסמךס

גויקפוסוסמיובכוס"ככמיייזנססנזנותוסוחווכווךיבכיןפרכןמותוכווךיבכיו
יוךעסוינווחוכוליסיפרחב)(וסו'מכוכוכוחפבכוסססוכנכוסנענמכחבכוור
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ויאו'שמרהלעבדהחייביםישראלבשםהמכוניםואנחנובנובנבלת
שלוחיפלש'וחרשות ) 1לנושאיןתרעזהאלומצורףהאומות,שאר
כשארותורחנואמונתנושםלדרושליםמ~~בררחוקיםלאיים

יהורינולדשאיבומישנלספקלבוניז&ארלארעתה .)חי( ) 2האומות
מונרחיםלנןתורתו,האלנתןבלברלנוהתורה,לשמורמוכרחאיבו

חויילרברימכלושזנאלימיןלנטותררןואיןמצותיהלשמוראנחנו
השממפיששמעהנביאיםאדוןמפיירוש tהשקבלוהתורהמפרשי

איןינוהבתונהובעייפבבתבשתורתנומוריםשאנואחריועתהפ.ייבע
 .מדיניםלעוררהצדקמןאינואייבזולתנו,בשזנירתהאומהלכלחיוב

יתאמתואשרונפיתורתנועלינוצותהאשרנפינעשהאנחנובעכורה,
כדבר, ) 3תלויות Jשאינתובמחלזקביבינונריבזהולמהאצלינו,מופתיה

שרובהואנכוןהא~םפק,ימצאלאאםויפקפק,יספקיספקאשרמי
זאת ?חקלבליעלינופיהםופועריםעלינוומלעיניםמשחקיםהאומות

דתנ;עלארםשוםלהנריחנשתדלשלאזמןכל ,)טי(דעתםעלנביח
וא ) 4סולוןהזהבזמןיחיהואם ,לצורןשלאאייכהריביהיה

ליזיתנןמדרנתםכפיאותםואנבדמעלתםבעיב~ינרל ,)כ( ) 5קזכפוציוס
המהניתס iלהמירבמחשבתישיעלהמבליתורתםמצראותםלאהוב
 ]'[התורהשזנירתחיובאיןולפיכןיעקב,~ערתולאהעבריםמיליריאינס

חלקלהםשישאאמיןהאם :עליהםהשואלישאלואםעליהם.

יסרfכג .:חרפrכ-:.זויסרמכוסכוסבכווריסכנדיקיסחגחנסווחיגגונ Uסעס
נ[(סייזטונסרונכחכקנכינוניססמיגסכססנפוגססטונס r "נעוסכנער

ייטנוופגמנורנעגיןנ"עוספרכויססידוויחבחוכנסירוספכוח ,נחוכווח
גפגיסכוגסבסיסרסגוכוכפרטכווח iססחחךעסגס(יח)וינעט.יפרוו

ס\גכרווס ,כסוקיסכfכייסךרפומנעג,גסג'ספסכוספגיס 'בגכפגוסיס
עג )(יט"כויסימגערסי.'גי:'סןככפגססוקורחיסחורrכסוכסבךיגfכבווגוחיסס

סי.עגניrכגוגוrכס,עגיגווכחכfכחונסובו·עפוחסכנסיוסרעגךעחס
מובווrכיךי pומכךורסמנבויססיוסכומנרזרכחפרסחגססחגפיספגי )כ(

סעיזיסרמכנורר )*סמובווrכבומנכויממךעגיוקפזסךנורזסעגוסגססעוכס.

אשר Gronlandע"דאחדיםדבריםפהנומפובמקור ) 2- ."אבו" :י"כ ) 1

יזתרשםבשמרהטבעיהחקאשרבעת ,הדתהפצתיתכייתאריהישרחוצירים
- ./ןמירין// :י I /כ ) 4- ./ןתרוישאינו// :י I /כ ) 3-הנאורים.העמיםאצרמאשר

 !/אנפוריומ/ן I :י Iכ/ ) 5

 . Kolbele '/ן"יד )*
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אנחנךכמומאמיניםשהםזמןנלא"השחסידיקדמתינכר ?לעוה"ב
 'כעהייכלהםהראוישנרםשיקבלונח,בנימצותובשבעהעולםבחדוש

להםוהדומההשמיםמןותורהותחיהועונשכשנרהמאמיניםשנןונל
שנרספקבלילהםשיהיהבהן ) 1מחייבשהטבעוהמצותהעקריםמן

מקפחהקבייהואיןהברואים,אתהטיבואשרמעשיהםולפיבעמלםטוב
האמוריעוןשלםלאניהכתובונמאמרחז"לנמאמרבריהשוםשנר
אידאלאהדעת ) 2זאתעלואניבעי.ייבארחמנארזיייואמרוהנה,עד

לדיןשתבעוצרפתחכמיעשוכאשרלדין,שיתבעוניחנמיםמחבורת
חאלזנניאניוהנההדעת. ) 2זאתעלהתנצלותוידעתמרמנטעלהחנם
אנשימופלניםחנמיםעמנו,בניבזולתנאמניםאוהביםלילהיותיתברך
שאהבתנואצלנושידועגםואףאמיתית,[אהבה]אותנוונאחבהשם,
מרעהואישאנחנודחוקיםניהאמונות,שוויע"ד ) Sתלויהאיננההזאת
וכימחשבותינמחשבותיהםולאשונותדעותבנולהיותהזה,בדבד
באהביםנתעלסהזאתכלועםמדרניהם,דרנינבהונןשמים ) 4גבהו

עלהלאוזבעולםמהם,האמתבקבלתמנחנםריושרטעמםמטובואחנה
והמאמיןאמונתם,ועלעליהםלחקודוכ"שנפשם,זוךעללדאניביעל

רעיועלבדאנהימיוכליהיהאמונתובזולתותוחלתתקוהשאין
עםאמונתוהפךושאמונתםלדעתונוטיםשאינםיראהאםוזהואוהביו

ולהו'דותעמיתואתלהוכיחאדםלנליתחייבוהמוסרהטבע~מצדהיות
מדרךמכשוללהריםנםומהד,אפשרי,[ה]צדעיד,ישר[ה]דרךלו

שאינןהאמונותכללהבזותאדםכלחיוביהיהזהלפיהנהעמו,
בחיקם,אשדהעולעלכללעיןאותםולחרףהאמתאלידעת[ו]נוטות

קצתםביןהבדלישכיהזה,החיובנופלהאמונותכלעילאאם
הבךלאנחנונםנעשההסבה ) 5ולזאתקצתם,עלקצתםויתרוןיקצתם,

האנושילטבעמתנגדיםמהםישכייקצתם,קצתםביןבחקירתנו
ואפילומהםטובהותוחיתתקוהשאיןנראהכהםוכשנבחיןבמוחיט,

סכו,דכייו'וכתוןז"כמגנויגועככמ,ו'יוס,כסס'עכדנכופסכדנרפגיו
ססגונ,יסוסכיסודיסיכונססגנוגעונווסגונריסככיונרfכגמסכסינוי,סכס
סןפס,כזרכס,סויוסיןמדוויסדכ,'גסכס l'P'וסוכסתיסווניפתסוכס

 : "'כ ) 4 _ ."תיייאינני" : ' I/כ ) 3- .'/זה/, : '''כ ) 2- .'/,/מתחייב :י l/כ ) 1
 .'/ן/ייזה : "/כ ) 5- .'/ן'lוכגבהי
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בנימריתעלילאההנהנהעללאתלשיהידיהםתעשינהולאבמקרה
בהםיכייצאאלה ,ידיהםעלנפעלירעיתפעילרתנירלהפךהארם,
כפילאכדםישתדלרחנםמשכיייכלבכל,האמינותממפסידיהמה

 .עמימדרןהמכשילילהריםהמסלהלסקלהארץ,מקרבירהרמםהיכרלת
כנללוהאמונותהפםדהנירמיםהאנושיתההצרחהמפסידיהמהראלה

לנפשומרניי(.למציאהשכלמדרניתאליביעלבלתיהארםאתומסיתים
ננללר,אנושי[ה]מיזסבתומהםשיניתלסבותיjלרההואוזהבעמלי,

תהיהלפעמיםואילםאמונה.ודלני]רעתקלילבריעאחרימצר
שלא ,טיגהלתכליתמייעדתבחיקההשקר ) 1להיותהחשודההאומה

נפעליטוגותפעוליתנמהואדרבההאנושי,[ה]סיןהצלחתארכלליזיקי
יאםאדםבנימדיתיעלהמריניתההנר,נהעלרבהותועלתםידיהםעל

העילםלתועלתייתראליהםשהצירךערנךכלוהשרישובמקרה,
כננרםלעריןהדעתעליעלהואםשזכרנו,אלהנלהפךוהאומות

תבואאללכן .) 2הפחיתותבתכליתזהיהיהבפניהםכחשםולהעידבנלוי
מעילם,הוכוחארמיםשראדבריצאדבוריגתחלתכאשרעמריבמשפט
מהמבונהעגדןבפשותנוח ,הפעםבזאתמזעפוהוכוחים ) 3וישקוט

 ..נפעםניעברןלבעלכמורוהמרנעההמנוחהוהיתהוזעם,

 * * * *"האגרתמ Iסלי * *
סגfוויויןסגווגיסנסגוייסגמםמנעיגין 3ססגסמrכס :יינ fונוסםיכסוימכר

סחביתונקנננגנדסייכ rממוrכגוםגוו*)דיכמויגיס,יוגימווויגנסיורוןסס
מ"סבומכויימגס,וfויסםחגוויו rגגגנריכוורוrוכרגסכגוקנעומכמכוסס
 * *" *ספירוםכיק p * **"גוי.וימגויrוו p:כ pס:;רוןוסימ

הםהשיניתהאמיניתאריתהאחריניםהרכריםכ' \ 2-הייתי". II :י IIכ ) 1
אתהמעתיקהרכעזכגם-כאריכה.הזהכעניןהמרברהמחכררכריקציררק

ספרעלבקצרהמשפטיהמכי' )הראשינהכהיצאה 32ער 27צר(מןהאגרתסיף
- 3החכם .Bonnet ( כII י: II ןיתשקיט'. 

 ."י:יכ" :י tlכ )*
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und mit einem · Commentar versehen 

von 

. i Hartwig Wessely נNaphta 

Zum ersten Male nach einer Handschrift aus der Privat

Bibliothek des Hrn. S. J. Halbel'stam herausgegeben, 

nebst Einleitung und Anmerkungen 

von 

. on Fnchs nזSalo 
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BERLIN, 1892. 

. 18-19 . lrgerstr ןck von H. Itzkowski, Gl'. Hamb ןתD 
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