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מאת החנם והמליץ המצרין
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מאת
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ברליןן תרב//ב.
בדפיס צ בי ח ירש בר י יצחק

אי ט צ קאי יסק . ,

מ כ ו א
מאת המוציא לאיר•
במלאת לחחנם ר י משה מרסוי ארבעים שנה לימי חייו  ,נבר
פעל ועשה ברולות ונצורות בשרה הפיליסופיה והספרה האשננזית ויקנה

לו שם ברול בספריו ומאמריו המלאים חנמה ורעת ומוסר השכל,

עך

ני מנל הארצות נאו ראשי חנמי הררר לקרם פניו בנכור ,בם תכונת

נפשו הערינה ומרותיו הנעלות עמרו נבר לנס עמים ,ריהי לסמל ךמות
חנם מורם מעם וצךיק בנל ררניו,

 -אך לנבור ה י הר ו ת ,אשר בךלתו

ורוממתו ,אשר על ברנח בולך ונחנך וממקורה שאב חנמתו וצרקתו,
לא עשה ערר נמעט מאומה ,את נם תורת ישראל אשר היתה שעשועיו
לא הרים עור לעיני העמים ואת יקר תפארת עמנו אשר היה בעת

ההיא לשמצה ולחרפות לא הראה עור,

נמו נועך רק להיות לאור

גוים ,להורות רעת ומוסר לנל העמים ,ולא להרים את היהרות
מאשפתות ולהציל נכרך עמנו ררת קרשנו  .אולם לא בגלל חסרוז
אהבה ררגש עז למקור מחצנתו חשי ירו מקנא קנאת עמו ורתו ,כייא
בענותו הרבה ושפלת רוחר לא הרהיב בנפשו עז

לרבר את אויבי

היהרות נשער ולהוציא נאור משפט עמו ,ני היה בתנונתו איש-מנוחה,
רורף שלום ער הקצה האחרוז ומתרחק מנל ריב וונוח ,והנה ירע
בנפשו  ,ני אם אי יפתח פיו רהביע רגשי אהבתו העצומה לתורת ישראר I
העצורה בל~ו ,אש להכה ,ימשי עליו קנאת בוזי היהרות ושוטניה
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-

הרבים ,ומנל עברים יתנפלו עליו מחרחרי ריב ושואפי מדון ויאלצוהו
להשיב חורפיו דבר ולחרש את פני המלחמה .על נן בחר לשקוט

במנונו ,לנלוא את רוחו ולטמו  jאת אהבתו וקנאתו להיהדות בלבו ,עד
אשר אלצהו הה נרח לצאת ממחבואו ולהראות בלוי

לכל העמים כי

עור ישראל חי ונח"עלומים לו להחזיק מעמר ולהתאזר עז לעמת אויביו
ומנדיו  .המקרה הראשון אשר עורר את בן"מנחם לצאת מנדרו וילחצהו

לבלות ברבים רעתו והשקפתו על דתר ואמונתו היה המנתב"הבלוי אשר
ערו אליו הנהן הנוצרי ' יו האן קאםפאר לאואטר מציריו בראש

הספר "חקירת מופתי רת הנוצריםיי )Untersuchung der Beweise fiir
 ( das Ohristenthumלהחבם הצרפתי  ,Bonnetאשר העתיקו מלשון
צרפת ללשון אשכנז בסוף שנת  . 1769במכתב הזה ררש דרש לאואטר
מאת בן"מנחם

 -אשר מעת ראותו פניו בברלין בשנת  1763נקשרה

בו נפשו ורכק כו לאהבה

 -ברברי אהבה ושלוס ,ונס השבע השביעו

בהי ,כי אחרי קראו בשום לב את רברי הספר ההוא ,אשר לאואטר חשב
את כל מופתיו והוכחותיו לחזקים

ומוצקים לא ימוטו ,יכתוב עליו

תשובה מספקת לסתור את מופתיו ו'יסודותיו או "אס ימצאס חזקים
וננובים ,יעשה את אשר תצויבה

אותו החנמה ,אהבת

האמת

והישר ,את

אשר היה עושה סוקראטס ,לו קרא את הספר ומצאהו כלתי נופל
תחת הסתירהיי .רברים במרצים נאלה יוצאים מפי כהן נכבר נלאראטר,

א~ר לא משנאתו לדת ישראל נתכם כייא באהבתו היתרה לכ  jיימנחם,
אשר שמו וזכרו היה חקוק בלבו מיום הנירו אותו ואשר דאה בו סמל

חנם אמתי רבול מרבבה ,לא ינלו לשוב ריקם ויפעלו פעולה עזה על
נפש בן"מנחם ויררו עמוק אל חררי לכו.

 -אמנם השתומס על

המראה הפוזר הזה ,ני אוהב נאמ  jומנברו בלב ונפ'ז tכלאואטר,

יהין

לפון באמון רוחו לרת ישראל ולהחרידו באופן קשה נזה ממנוחתו

שהרא רוצה כה .ואמנם ראה והכיר ני יקשה עליו ער כאד לנלות את
כל מחשבותיו על היהרות כלי סשוא פנים להרת השלטת ,ונ ף בחלים
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יחתה על ראשו אם לא יזהר בלשונו ויוציא את כל רוחו ,כאשר ררש

ממנו לאואטר ,אך בכל זאת לא היה הפעם לאל ידו לשום רומיה
מחםו ולברתי ענרת ללאואטר מטוב וער רע ,כאשר הrינהג פעמים רבות
בעת אשר האיצו בו אנשים אחרים בעבינים כארה ,ולא ראה ררך אחרת

לפנין מלהשיב תשו בה גלויה בדברי אהבה ורצוו ,אשר בה יראה ללאואטר
וחבריו לדעת ,כי בידו לםתור מופתי החכם הצרפתי ורומיהם ער היםור
בם ,כי נאמבה רוחו את אמונת ישראל ,אשר שבים רבות חקר ודרש

ביםודותיה וייבצאם חזקים ונאמנים וקימים לער וכל הרוחות לא יניעום
ממקומם ,ואם ימנע מונוח ומשא ומתו בענין הזה ,הוא רק ממני שפל

מצב ישראל בלאמים והנבוד אשר ירחש לב היהודי להעמים אשר הוא
חוסה בצלם.

התשובה הננבדה הזאת ,אשר אשימה בזה למני הקוראים בהעתקה

עברית םעשה ירי החנם והמל"} המצוין רי נפתלי הירץ וויזל ז ל ,היתה
בעת צאתה לאיר בראשית שנת  1770למקרה גדול ורב התוצאות*( .
I/

אמנם התאמץ בן-מנחם במנתבו הזה לבלתי תת מקום לנרגנים להתנפל
עליו ,ויאצל נבוד ריקר לאיש ריבו במלא הפנים ,ונם קצר במקרם שהיה
לו להאריך ,מדי דברו באמתת דת קדשנו ו.Lכתירת מופתי החכם הצרפתי,

ונל ישי~ו וחפצו היה רק להראות ולהוכיח ללאואטר וחבריו כי למודת
רוח לו לבוא אתו בריב דברים ווכוחים אדות עניני רת ואמונה,

-

אן נם דבךיו המעטים השפיקו למשוך עליהם עיני כל החכמים והםופרים
בארצות

שונות.

אוהבי

האמת

נוכחו

עד

טהרה,

כי

אהבת

בן-מנחם

(* ראוי להזכר פה כי הרמכמ ' /ן פנה ב~אלתו ,בטרם מסר את המכתב הזה

רדפוס ,אר הקיבסיסטוריום לעניבי הזקוק ) צנזור( אשר עמד אז ער תלו בבררין :
למי מהחברים עליי רשלוח כר עלה וערה ,או אם יוכר רהושיט את כל המכתב
ביחד אל הקובסיסטוריום הבללי ; ויקבר את המענה חזה " :האדון משה מבדרסזון
ייכל לחדפיס את כתכיו מכלי להישיפם אחד אחד או בשרמותם אל הקונסיסטרריום,
כי חכמתו יענית רוחו הן ערבה בכינה ,כי רא יכתוב כל דבר אשר יוכר רהעיר
חמת הקהר

• II
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' לרתו חרותה נמו בצפורן שמיר ביבו וכל לשון תקום אתו למשפט
כעניני האמונה ירשיע ,וכי שננה נרולה היתה ביר לאואטר להאםין כי

אפם כח היהרות להתקים בפני מופתי  Bonnetוחבריו; אולם קבאים
ואנשי מדון ולצון התאמצו להבריל עור את המבוכה למען יתנלע חריכ
יותר ,וישרתו להם כמקרה הטוב הוה לעשות להם שם נם המה בתור
כעלי ריב " היהורי הברלינייי ,אשר עד הנה לא שת לב אל דבריהם

ומכתביהם אשר העמיסו עליר.

אנן

לנו נכבר

המנתב ביתר

שאת,

כאשר בו קנא המחבר בפעם הראשונה קנאת היהררת לעיני כל העםים

ויראה לנל ברבריר הנחמרים ,כי היהדות אשר החויק בה בנל דרכי
חייו לא היתה אצלו

מצות אנשים ; ,מלמרה ,בי אם שנים רבות דרש

וחקר בה לכל תנלית ותצא צרופה ומוקקה שכעתים מתחת נור בחינתו,

ער כי יכול לקרוא ברנש " :העידותי בן היום את ר,שםים והארץ והנני
נשבע לן באל האמת ,בוראי ובוראן ,כאשר ר,שבעתני אתה בהקרםתן.

שלא אחליף ולא אמיר דתי כל עור נשפה באפי ורוח אלהי בקרבי"1
ומלכד קרשו שם ישראל בעמים הורה הרמבמ  I/ן בםנתב הוה רעת לאחיו

כני עמו ,כי המצוה והחובה על כל כעל דת לחקור נפי ינלתו ' בעקרי
האמונה ויסורותיה רלהפיץ עליה ארר החכמה הנללית ,לבלתי לנת
כעינים עצומות אחר' רעות קרומות ,כי אם לבחון ולברוק אותן תםיד

ולהכריל בין הטוב להרע ובין האמת להשקר ,כי "נמה הוםפות אנושיות
ושניונות נהונים נם בינינו שאם נכחיש לא נכחיש כלום ,כי רובם נתהוו
כסבת החנפים והםכלים ,אשר מהם לא תמלט כל אומה ולשון ,והםה
המקררים אור תורתנו

בעונינו

וכוייי.

לא פה המקום לתאר פרזtי ריב בן-מנחם ולאואטו ןהםשא והמתן

אשר התחולל לרנלו' כי הרברים יארכו יותר מנוף המנתב

אשר לפנינו,

והקורא החפץ ררעת פרטי הענין הנכבר הזה יררשם מעל הספר היקר

ייחיי כן-מנחם להרה"ח דייר קאיורליננ ) (.p. 184-216
I/
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עתה אדבר רברים אחרים על ההעתקה העברית י "הפירושיי (* מאת

הדנר",ו וייל .נפי הנראה מרברי החנם הוה בהערתי האי נתב הקדמה
להעתקת מנתב הרמבמ"ן יבה היריע בלי תפינה נם מטרתו ומנמת חפצו
בהעתקיזי העברית ,יאחרי אשר ההקדמה הואת אברה ואיננה ,נוכל
דק לשער ,נפי הייצא לני מתנדנת ההעתקה ופירושה ,כי היתה

להרנה י בהעתמןתו הואת נםו בנל םפריי" ביחיד תכלית מים רית ,והיא :
I/

לחוק ירים רפות באמונתני ותור,ייק לעמת ריח ההתביללית בין העמים

וההתרחקות מהיהרות ,אשר החלה בימים

ההם לנשב בחוקה במחנה

היהורים באשננו ,יאולי גם למען הראית לאחיו היראים יהחרדים אשר

רברי םרה בבן'-מנחם ויחשביהי לרבק בעמו ירתו דק למראה עין ולבן
לא ננון עמם ,ני עלילת שוא ישימו עליו ,וני באמת נאמו משח לה'

ולתיה"ק יחנמתי הנללית תלן שליבת וריע עם אמינת ישראל .

ובהיית תנלית המחבר · רק מים ר י ת ,לא שם לב היטב לנל
רבר ורבר מהמנתב ,לבלתי נטות במאימה מהמקיר

האשננוי אשר

לפניו ,וירשה לו להעתיקו ולבארו לפעמים באופן חפשי ולקשט נמה
רברים בהגיונות מוםריים אשר אינם נלולים בהמקור ,נמו בהערתו הי·ד

)צר  (, 16אשר הארין ברברי מוםר והתעוררות למעט החקירה יהבקרת
בעניני הרת ויתאמץ להוניח ני יתרון להמאמין על היורע ,אשר הוא
נגך נונת המחבר )ראה הערתנו שם(.

מלבד ואת ,בכל הנביד אשד

ירחש לבנו להחנם והםליץ היקר ר,וה ,לא נוכל לנחך ,ני פעמים אחדות

שנה הרב ! iמעתיק במח"נ בהבנת רברי המחבר )ראה למשל צד  11הערה 5
יצר

 13הערה (. 3

בם עוב הרב את רברי המכתב האחרונים ,אשר בהם דבר

הרמבמיין בלי משרא פנים על ביף חבור החנם הצרפתי,

 -כי לא

חשבם לנחוצים להקרראים העברים  ,אם ני הדברים האלה בנבדים מאד

לקורות ריב בז-מנחם עם לאואטר.
*( כן נקראר בכהן'י העררת המעתיק' הבאית תחת קי נטיי עריהן ,בכל עמיי
יעמיד ; אילם בשער הפפר לא נזכר הפיררש.
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לשון ההעתקה והםירוש נעימה וברררה בכלל ,אך שניארת רבות
במצאו בכתב"היד אשר היה לםני ,ואנכי התאמצתי להסירו ,מבלי ננוע

בסננרו המיוחר להמליץ רנה"ו זייל ,וברוב התקונים העירותי למטה על
נוסח

כה  Hי.

אקרה ני הקוראים ימצאו חםץ כמנחתי הקטנה הזאת אשר הכאתי אל

אוצר םםרתנו העברית ,וכמוני יודו להרכ החכם המםואר לשם ולתהלה
ר ש ןייח ה א ל כ ר ש ט אם נ"י כביליץ ,אשר בנדבת ררחו הנעלה

וכאהבתו ינל שוחר דעת רתושיה הראיל לשלרח אלי בשנה העכרה את
כתב"היד הנייל ,אשר היה גנוז כאוצר סםריו היקר .ולטובה יזנר נם
שם ידידי החכם והמליץ ר,יקר דייר ש ל מ ה מ א נדל קרן נ י ,אשר
U

כמכתכו אלי )הנדםס ב"מניד משנה" ,הוסםה לנליון  37שנת ( 1890
העירני על הסםר הזה.
ברלין י בימי החננה ה ' תרב  /Iב .

j

מכתב מן רן משח רעםוי לחחכם ל א ו ו אטר כחן און בציריך
הב עתק מלשון אשנבז עייי רי היד ץ ;ויז ל מברלין.
אתה היטבת כעיביו לעשית לשלוח!( לי העתקת םפר המיפתים אשר
חכר החנם הצרפתי ) ( 2א ( אחר אשר העתקת מלשין צרפת  (, 3יכתיך
ההקדמה השבע השבעתבי כשכיעה נדילה לעיבי ההמין להכחיש המיפתים
הבאים בספרי ולנתיב נננדם בנליי יזה אם אמצא שהמופתים המעשיים

עליה~ אינם חזקים והראיות כלתי

ראויות ;

יה יסודות אשר הדת

נשענת ( 4

יאילם אם אמצא
שתתחייב לי מצד
אם ראה המופתים
מדבריך אלה הוא,

המיפתים חזקים ואינם להנחיש ,לעשות אז מה
החנמה ואהבת האמת והצדק ,מה שעשה סוקראטיס
האלה ]י[לא מצא לספק על אמיתתם (.כ) והמובן
לעווב את אשר נבדו אבותי חייו ילנבר את מי

הפירוש( .א) ססמר סכזרכ חכר מחד נוסגנוי סנרםחיס וסומ נוכח עכ גכ גדוחיו
נוניוממיס עכ מניוכוחיסס ,וסגסו סזס סעחיק מוחס חכ כפון סענויס ופכמ
מומס חכ סמגס סiס כחרמר ריכ ,עייו כסקדנוס( .כ) סוקרמטיס  ,סומ סיס .
ממד נוסגנוי סיוכיס רכו פכ fכמכטוו (* וסיס .סחיפ ססומ מיפ מכ ויפר וירfכ
חנסיס  ,סוח סנככיב כמנומ כרfכיומ ונווממיס ספמרמ סכמפ fכחר  .סנווח וסגכווכ
ננכוס"כ ונכסו qקפרו נכניו חגפי כוךוו פסיו כךורו וסנפיכו fכוחו עד מפר
כמס Pנכניו נויסס כסס סניומו ונוי פירנס כךעח כמרטומ נויממו ומח חפר חזו
ומpר ומקו כווממיס סרכס נכג סספחרס וימר דכריו עס מננויךיו נפגי נוימחו ,

סנfכ סס גמוכיס נכנ סמר ג~מיומ סגמפ פחכר סנוחני ס rס סגPימ כנפוגגו
נכעדחו" ,פס סנכניב נכגס וסגךיכ מופיס ויךכר כגךונומ וגמנמומ ניניגו  ,וfכס
חכוח כספר כסנםו

פנ  rס ססםר

וחמ fכפר קכס סנימכר כו

 (1במקרר האשכנזי zuzueignen :
(' במקרר נזכר רק השם ( 3 -.Bonnet :

פס ומממרמ

) להקריש (.

*(

כ  /lי

:

 I1מ,י Pןכ'ר' .

כן' י  :וןצרפיתן' .-

(4

כ ן' י  " :נשע ןןו.
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אשר כבד הצרפתי ונתן עייו המופתים .אמנם אם אחשוב בתכלית

הסכיות והעצלות להכריע נף החכמה על אהבת האמת והצדק ,אמצאם
בלי םפק שישתם במאזנים יחד (.כ) ואמנם אני בטוח שדברין אלה
זבים ממי באר טהורים (,ד)

ולכן לא אשיבן כ"א רבדי אהבה ואחוה,

אהבה אנושית  (,1ולא אהיה נחשב בעיני כי חנם לב ואין אהבת חנם
נאמנת לי עד עולם  (, 2אם ל א אנמלן חן לפי נדי אהבתן אליi:נאשר
רמזו לי דברין הנעימים ,הנה ברן לקחתי וברן לא אשיבנה? ואף בם
זאת לא אוכל לכחד  ( sממן  :הפםע  ( 4הזה הבא מצדן מתננד לי
מאד  Iואם קויתי לכל ,לא קויתי מחנם כמותן שאלת ונוח מפודסם,
הקשית ישאול ,ומי יקוה מאוהבי הנאמן שאלה כזאת  (. 5ואם תתעורר
על הדברים אשר נפלו כינינו בעת אשר כבדתני להתוכח עכן יעם
rכק;ר סיריעס כוסגיכ ,וכגן מםכורס כוזו Pוס ככוו פי וךוכויס rכסכrכו) .נ Cסמככוס
סמכוםיrכ מס כמ rכםrכrכcן עכוס מכווכס גככ rכזויינ (* כסיוrכ מ"ו כו;רי וגמ
יסוךי ,סומיכ וסיס קרונס ניוrכ ,מכ ססככזוס סזכוכיrכ ומכ ]ס[טונ סכוךוכוס
כוזוכrכס ,עס סיוrכס פזווrכס נrכגכיrכ ספמיrכוrכ וכמ גן סמגכוס סמכוrכיrכ םסימ
סכונימס כמךס מכ ססככזוס סמכוrכיrכ סכוrככוךrכ ,וכוrככמיס כמסונ כמכוrכ וסכךק
כסםrכךכוrכ עכוכו] ס  [,וכנעכ נס[ כועכס סזמrכ יקרמ זוגס נמכוrכ ,וגן מכווכrככו
סמכוrכיrכ כומוינrכ כוכך סמכוrכ ו]ס[כךק כסטוrכ סמךס מכ סמם ,סמכוrכי ומכ סטונ
סכוrככויך כעrכי.ו ורמס וסנו וrככוכמ סזוככוס ומסנrכ סמכוrכ ו] ס [כיק םכםrכס
נכומזכיס יזוךו ,מים כמזויסו יעזורו יrככגךו וכמ יrכפורו ,וסנן זמrכ( .ד) כוי נמ,
טסוריס ,עיך כוםכ ,ככות ,עםיrכ זמrכ ככקיון כפין וכrכס גנכ וכמ ככורכוס כע""
סרינ .רמס סכוזונר כךנר מrכו רכוrכ וכמ כעו" זויכוס םכוכ יעוrכ מrכ מסר

זוםב כrכקו ,כי בבכוrככו מיו ככו כירנ ג"מ ךרני rכזוכוכיס נסככעס כענך כפכי
מךוכיו,

ונפרט גבך סמוכוס

סתוםכrכ מם ,מגזוכו

זווPיס כככס םמ,ן ככו כ Mמ

כרוים כםכוכוס וטינrכס ככ סיכויס גי כשכוכוס כגו םכיס ,ובפרט םמגי רלמיס
שעוםיס כגכ עrכ זו  Pך עכוכו כמכונrכ ס /עכיגי וכמםר סכטימ כגי םכמ יעrונ
מיrכגי כבכיrכגי כספר רניrכו מrכגו גכומכור סrכירס ומcן בס זמrכ כסייrכס נמרז

~  (1במקור  schen- :םund kann Ihnen keine andere, als liebreiche, me
) freundliche Absichten zuschreibenילא אוכל ליח ס אליך כל מטרת
אחרת ,זורתי החפץ רהטיב ולהועיל לרוע( /אן הרב המעתיק שגה בהככת מלת
 zuschreibenוחביבה כמי  schreibenורכן כחרף לו כר ענין המאמר,
 (.2הדברים , :רואין" וכו /הם הוספת המעתיק (:1 - .כ! י " :להכחד  ( 4 - . / lכ/lי :
  (6הדברים !, :הקשית!! וכוי הם הוספת המעתיק.ן!המסד· ,ובמקיר .Schritt :
I

(* כ! " :

ן!מממייג!'.

~

'י-י"" "---- -

-
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רעיר הנחמדים נחדרי ביתי והתעלסנו שם באהבים יחדר ,אז ברראי רא
שכחת שזה כמה פעמים חפשתי לנטות מדרך הונוח ונמנעתי לרבר
עמר על דבר האמונות ,ומדי דברי בם חתרתי להשיב אל היבשה ( 1
והוכרחתם אתה ורעיך לפצור  ( 2בי לחות רעי אתנם בדבר הנרול הזה,
דבר יקר המסור אל הלב .מצורף אל זה קדמו לי ממך הבטחות,
כמדומה לי ,שלא יתפרסמו הדברים אשר יפלו ,ואפשר טעות הוא בידי,
כי נר בזכרון עלה לפני  ( 8ומוטב שיהיה זה טעות מחייב  ( 4אותך על
עבירת ]ה[הבטחה הזאת (.ה) ואולם אם חםשתי בתכלית הדאנה לםני
אנשים נכברים מספרם לא כביך לנטות מרכך זה ולהמציא ררך לבררח

)עם היותי בוטח באהבתם( ,היה נקל לידע ,שפרסום ר,דברים יר,יה לי
לדופי ,ומה נם שאין ביכלתי להבזות (ו)  (. 5ועתה מי יתן ואדע מה
היא הסבה אשר הסיתך בי להעמידני ננד מערכת מלחמתן ולהםילני
במהמורות הוכוח אשר לא צויתי ולא עלתה על לבי ? ומה נם שידעת
נם אתה שהיתה כל מנמתי תמיד שלא ארמוס חצרי הונוח ולכן שמרתי
דרכי מכל וכוחי ונצוחי הדתות ני לא יועילו אם לא יתאבקו ויתוכחו
בעלי דתות שינית ,ופחד פחדתי ויאתיני  (, 6ואס עלה בדעתך שהטניעה
הזאת היתה מיראת הנציח וחלישת הדעת בר דעת! אם זאת עלה

בדעתר (, '1

מדוע לא תשא פניס לחולשתי ', ,אהי נתבע לםי כח הכרתי

כראוי לכל אוהב נאמן טהר לב? (.ז) ואמנם המניעה הזאת מלהתונח
מייניסס כמ גומ pמיס וכח ונוי .כה( נכנירמ ססכוון וגכמ=י (?) גככר גכג ססכטסס.
(ו) קיג סכוגכק נגוגו ,קוב ססגוון ומוגוס נווסגמ וכוי ';וג גסכ  fומ tכז ,קוג
סדונר קrנומ נגבדגו בסיומגו נבגומ( .ו) ר"ג מס חמס מוסכ rנסכוגיגכ ' tס  fמzכ

 (1במקיר und (da.s Gesprach) auf gleicbgiiltige Materien zu :
) lenken gesucbt habeןהתאמצתי להסב את שיחתני ע' ענינים ייתר ק'י-הערד(.

 (2כ IIי  I' :והפצר ן'  ( 8 .-הדבריס "כי כד" יכיי הם היספת המעתיק ( 4 -.כ"י :
 IIמהתחייב" ( 5 -.ראה הפירוש .כמקיר כתיבund dass ich in Verlegenheit :
gera.then miisste, wenn die Stimme, die nllcb dazu auffordert, m i r
 , nicht verachtlich sein kannר  IIל אחרי אשר איש נכבי ימהלל כסיד
ערד אלי את השאלה הזאת  ,מן ההכרח היא שאביא במביכה ,כי לא איכל להביט

בשאט בפש על הקיי הדיבר אלי ידירש ממני סינ-נה נכין' ילפ 'Iז יברי הרב המעתיק
  ( 8היברים \'I :וסהבהערתי II :קןל הציעק יכין קול ההמין יכי'ןן אינס נכינים.
גס" יכיי הס אריכית לשין מאת המעתיק.
המעתיק ימיסיפיס נעס להענין.

-

 ( 7היברים

:

 IIבר-יעתןן הס היספת
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עי האמונות יא היתה יא יראה ויא הלישה ,היאמן ני יספר ' שזדוו
התדשיות השיאני יביתי התוכה עמך ? היייה!  (, 1ואם תרשיני אמר

יך ,שלא מאתמוי ההיותי יחקור עי יסוד אמיתת אמונתי ,ני מימי
חרפי הנרתי היוב בהינת אמונתי  ( 2כח( ואם ינעתי מנעורי ילמור החנמות
ויהרבות תכונות ,יא ינעתי נ"א יתקן את עצמי עד שאננס לבחינה
ההכרחי]ת[ הואת ומן הנמנע שיהיו לי סבות אחרות עי היניעה הזאת ,
ני בנויה  ( Sאשר אנכי בה  ( 4אתיאש יקות מעט מ iהאי~ר הומני על
זה הדרך וידעתי נס אני שאין ההציחה האנושית מצויה ]לי[ בחקירה
הואת,

ואף

ני

ישטמוני

משטימי

ואייג מה

האמת,

הסבה אשר

היא

בעבורה ינעתי ני ואת ,אם לא יסקי המסיח ויחפש אחרי האטת ? ( 5
האם יהתעיס באהבים את ך,חנמה ויהתעד  jמ  iיו נבודה? -שמע נא
ידידי ! הנבול אשר הנביי אותנו והמעמד אשר העמיד את אנשי בריתי
תהת יך מושיים והושיבנו  (6בשפי .הוא ני נר רחוק מהרני הנח
הנפשי  ( 7אשד בודאי לא ירבה הארם שיו Cנפשו אם יבוא להניר משפט
כוירחח

סיחס

סכגומ

חו '

סכיסס

כן

סיס

וכח

כסתוק

כrונעגי

יוrור

כוכס סגרחי  ,כי חין כחנככ מכח כפי כס סכרתו ,וזס רחוי כחוסנ גחנון.
(ס) ידוככ סדנר סנמיגח סדח וסחכווכס סוח דנר סכרמי כככ חסר נסס
יסרחג יכוכס ,ונכוס יודככ חיפוח יחורן סכודנר כככ סחיכו כידנר ויתרון :ירכrוו
וסכגחו וקנוכי סדככח נ כ[י  Pודי סמככיס ,ככיו סחכור סנחונ כיכסכו כונסכיות חרז

וכובכוq

ססכויס יסככוגן ,וכסחיס כיחכוגו כי Pודי סס:כוס ונומן  Pכיכיס יסיס יrו רוכו

כככ סכסכוס כפי סכגחו,
יוחר ברוככ כוכוגס,

וחס יחכככס כוסס

ככוסס"כ ידככ סור קוגסו ומכיור חנוP

ידככ כוי ו rס סוח כו iססככ וכון
סובד כורמס נכס וחוכור ססרסיס
יסככיס כמפנס כמ ידככו נכוס
כססוג כחקופוח וכוזכוח וחיגו
';כ ומח סוכככ ס' כח יניטו( .ט)

"היאמן"

מכווכס סגכוס גנכ וחס גזגוין

חכווגתגו *t

וכוי הם הוספת המעתיק.

)דעותי

ומעשי( •

Meinungen und Handlungen
) in welcher ich mich befandבמצבי(.
אןן,ף כיןן וכוי חם חוספת חמעתיק.

ככככי ו

יפר'fגכ כח

סכחוכ כ"ס סכח חדככו ~כח חפכיעו סנח
סכיככי וסנ:וריס סניטו כרחות ,וtכוכיר ויין
יכסכו  ,וכון סקננס חכיר ר"ז ככ סיודע
סוסכ כככיו סכחוכ חוכור וסיס ככור וגנג
כו  t[jט מגו  [jי כוגדו סחנוחי ,חדככ סtכס גחכיין

כוס םססקם ססככי כומכוח ככד מין
 (1הדברים :

כח יסיס דוכיס ככסכיס חן יסיס

-

der freien Uebung der Geisteskrafte
(* כן" II :מ»וכםו.'/

 ( iכ  'Iי

-

 ( 6כ' /י

-

 ( ::במקור meine : ( 3במקור In del' Lage , :

:

:

 I /בו '. /

Nוהושבוני ן' .

-

-

 ( 11חדברים :

 (7במקור von :

) מחנוך-כחות הנפש חחפשי( .
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האנושי מצרו האמת~ (ט)  (. 1והנה חרלת" לך ]ב[עבור הסבה
סברא

קרובה ביותר ,והמביר

איבותינו

נם

הזאת ( 2

שניכו יבין בקצורי זה יותר

מאשר אובל לדבר  ( 3ואתה רע לך כי( .ואולם אם  .לא כתאמת]ה[ אצלי
אמונתי אחר התמדות חקירתי זה זמו כביר ולא עלה בירי האמת
הייתי (.א י נ אז מונרח לפרסם הנולר  ( 5אשר ראיתי בעי  jשבל~ ,ומי
כוס סססככ תםיינ כמ גמתין גנוס כי גתו סגריך סחנטנ רגוגן כופגי רגנן קוגן
גן כרין סמנטג פמרי ססגנ וחמתיו נמגסין )עיין כקתן וחכוכמ גג כונוקסן
גי סס מרכיס נרמיוח כרורומ סמיו רמוי סכסעו עג ססגכ נגנ,ו ע"ס Pיי י ד (.
ומס סתםכר כססמךכ נמםנוגוח גסררק כועכיו עוכ סוגוס ככויעוט חרעגחו
גגרמס נסמגכגומו וחתמ ויכינ סומ ססוכוםיס מיכס כוועיגיס וסכומי סגמ יזיקו
ותפריבכיס נכי סמךס תסבכוכקיס סתועיג,ס ,וג-וכ גגו נכי בוגס סמין גכו כח
קרקבכומ וסגכוכומ ונגפםגו גכיח כםכוגו וסגכו (* כוגועייס וךםוקיס וסזתן גמ
יוכפיק כגו כגתוך וכסרי ססביוו נגכוס וסטבכגוח ,ונסיוח וכנזוגח  cכמ יחק"ס גג
וכוס גכן ,מס סתםנר כםכתמו גסמרםק (** כוסס גפי יככחו סגמ ימרע ם"ו חקכס
עג יךו גגבכ מתוכמגו וםתר נססינ מג סינוכס וגסוכיכ יס סוגוס כוזעפו ,וךי
נזס· )י  lורמוי כן גךבכח ססםכתוrי וסמi,ירומ כככנו כו Pוככוח כוחך תמך
גחתוכמגו סיוכרמכימ כךור =י rס וגכ מגס ירםק כוסס וכמ יגכוך כוסס ג"מ וכי
ככרו גי יוכ חדס גכ  ?( ) jתוכן גפגוו תרוכוי סוכגכ וכסחיגכ גבך סכוחוגםיס כוכי
/l

0

סנווגבכיס ,וחתמ ייכיכ כי סתקוס בכר rר כםגס גסוכיב וככתוחו וכו חתוו ם rיי ג סוי
בוכס כתקרס חורס רמתרו חוירמ ךמיי ,כוםכיס ,וסכס כסיוח סתrב כווכן כקבכ
סטוכ וסתקוס בכו rר כסיומו כתרווס כךק וכוספט ורוכ יוסכיו חכסי כנ רוךסיס
כדק וגכ גוכחס מג סמנוח וסמךס יכוכמ ככ י טורס סס:רםי כו כופרג Pחו
 (1ראח הפירוש  ,בזה יא ירר חרכ חמעתיק א' כונת חמחכר  ,חמרכר רק
במצב כני ישרא'  ,אשר יא יניחם יחקור ככ' מרע וחכמח י'ראות כהם כרכח
\אשר  ,י'כן יא ירכה איש ישרא' את שיימי יאשרך י'א ישכע רצון אם יכיר ידעת

על בכון משפטי מין האדם ,כי ע"י ההכרח חזאת ירע ייכין עיר כיתר שאת שפ'
מצכ ישרא' כ'אמים ( 2 - .כמקור' iiber diesen Punkt :ע) חעניז חזח (.
 ( 3גם בזה יא ק'ע חרכ חמעתיק א' כונת חמחבר ,כי זIIי Wer die :

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

0 1

)והיידע תכונת מצבני ו'ו לב רגש  ,ירגיש בזח יותר מאשר אוכר יחגיר  (,וברור
חיא כי חוא מדבר במצב היהורים  ,ו'א כ מ צ כ ו ח ו או' א ואט ר  ,כאשר חבי ן
חרב המעתיק  ,יכן כ' דבריו כחער\ה )אות יי ( אינס מתאימים עם כונת חמחכר,
  ( 11ר " י \הצאות חקירתי. ( 4כ /י/ :יהייתי י!
J

I

(*

כן!'

J

:

 /Jי:יייכ ף' .

(**

כ : ' JI

 nכ:ילמיק".
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יתו ואדע מי יעצור אותי באומה הנראה לעינים בזויה  ( 1בתכלית השפלות
לישא ערל מצותיה וחקותיה  ? ( 2אם לא בהתאמת אצלי אמיתות יסורי
אמונותיה וכי  ( 3חזקו אצלי מופתיה מים נאמנים א'זtר לא יכזבו מימיו"'(.
התולדה מחקירתי תהיה לתועלת איזה צד שתהיה ,נל עוד שלא
מצאתי האמת את אמונת אבותי ח " ו תחייב  ( 11לי החנמה לעווב אותה
בחצי ימי ,ואם התאמת בלבי ובמצפוני אמרנה אחרת זולת אמונת אבותי
ח " ו ויהיו א"נ פי רלבי אינם שוים  ,( 6יהיה זה בתכלית הננות והסנלות
שהפה מעיד מה שאיו הלב מסכים ומבדר החנמה הוא להיות מידה

על האמת ,ומי יעצור אותי? וכבר קדמתי שהחנמר ,ואהבת האמת והצדק
המה יולינוני על הדרך הזה .ואם עלה בדעתי להנחיש שביהם ולהבזות
נל הבלויות ) ( 7ו(אדע מח שתיעץ לי החנמה ,ומה יענבני (אי)? האם
אירא מבזק אנשי בריתי 1חן קצרה ירם מלהזיקבי? קשה ערף ? עצלות?
והדבקות בדברים מורבלים ?  -ויעו שאני עזבתי נל עסקי העולם ועשיתי
עת לעשות לה י לחפש אחר האמת וכליתי רוב ימי בחקירה ה ו את
וכוחנווד נס Pחגכ מין םטו ומיו · פכנכ רנכ ,יקםס בקנכ סםככווrו ,מ qגי נסי ו rו
סכו  fכ רנכ וקםס גקנג כוגו סמוכור וסכוגסכ וססרכנ וסכוקוס כווגנכ וגגיס ופמיס
נךכריו

וסנכס

ססןמ יוסכ כקרכו

חרנוח

מגםיס מטמיס

וווכר מנוח כו Pו גו

כיגיסס ומוי גו מס ימכור וסםנכס חגסגסו וגויי סומ גגמס ,גי מ  fסכווגן גקנכ
ייכנכ יכינכס רנס וגמ יסיכ ומס יסיג יסיס כונכט ונםנוס .ונכוו כוגס מגוסס
כומכח גכ גי מויכיגו פגיכיס ומ pור נ  fיקיס מין יוגג גסחגונכנכ גכוגומ ךככי
ספז וגחוכ לוסר ךכרי מכוח ,ומין יכינכ גגוגחו כוי םסומ נכנו כוםונכנך כיך
כוי םגוגחו ספן גוגחו ומכווגחו ספן כוכוס םסורכגו גסמכויגו .וסגס סמכרחי גן
כ fס נסבנכויון בנג חוגן וכרי סכוסכ ,גי גרמס םסומ כוחירמ כךכר גג גכו
ונכו מכו ,וסכוגי ,מיגוחיגו ,גנוכו ,םמחס גוגרי ומגגי יסוךי ומין רםמ,ס מגו
גךנ) .,יא( וכמוי םחךבנ םגכונמו מגםיס קבי ובנח סגםrוכםנו[ מגגס גג סמכווגוrו
ככבנן ונפי קונ ,ךבנחס ימכורו סמי נכגכומ גrוסוס ככוקרס ויפ Pך כתקרס,
מכיסס חחסייכ סמגכוס כסיוח גונ,י]ס[ נמס ,םמ,גס כומכויגיס גמ כםגר וגח
כבנוגם ומיגס · כוקויס סגכמס ממ ,סגכסח נכוס "  ,fומייג טוכ גסס יוח ,גסיומ
גוג,ינס[ םךמס נוטס יוח ,מכ ססגגמס סכוךוכוס וסמם ,ס fכוגי כוךמגו גמם,

(1

כ" יII :בזוים " .-ב( כ  'IיII :וחוקותיהו!" וכן אח  'IזII :אמונתיהוןן ,

 ( 3כ IIי

:

/מופתיהו " .

I

' Iומי ',ן אשר אין לו כל מובן ן ונכתב כן כפי הנראה ע IIי שגרת הלשון

IIוסי יתן ואדע מי /ן וכו י אשר לפני זה ( 4 - .הדברים II :וכי חזקו/ן וכו י הם אריכות לשו
  ( 6בIIי  II :שוותןן  - .ד ( ר  IIל כל הדתות  ( 6בן"  I ' :תתחייבן' .סאת הסעתיק.

אשר יסודתן בגלוי ה ן

) .(() ffenbarung
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יחקור על דרכי אשר אלן ועל המעשה אשר אעשה ,לכן כל מודה
על האמת יודה לי ויא יאמין שינעתי ויא מצאתי וכ " ש שיא יחייכ ( 1
אותי על החסרונות אשר זנרתי .
ועתה ככר הודיתי לן שאם לא הייתי כטוח כיכי על אמיתת
אמונתי שהייתי אז מונרח לפרסם האמת או השקר אשר ראיתי כעין
שכיי ,ייען שאני עי דרן האמת והחקירה ההיא תועיל לי לחזק את
רפיון ידי  ,יכן אמרתי אשמור כמםתרים דרכי ואחזה כנועם האמת לכלתי
תת חשבון לאחד מהאמיתיות אשר הוצאתי אל הפועל  ,ואף נם זאת
לא אכםה ממן ,מצאתי זה כמה הוספות אנושיות ושניונות )יב( הנר,רנים
נם כינינו שאם נכחיש לא נכחיש כלום כי רוכם נתהוו בסכת החנפים
והסכיים ,אשר מהם לא תמלט כי אומה ולשון והמה המקררים ארר
תורתנו בעונינו והמה המעכבים שלא תופיע עליה  ( 2נהורא  ,ומי יע י ר
בפנינו ויאמר שלא מצא נהנה באוז;תו ואנחנו כלם כאחד מכקשי האמ.ת
מודים ין כזה ומי ינוי לקום מפני חיל החנפים ומשטימי האמת כידוע

יני מודה על האמת? ואמנם מעצמות אמונתנו האמתית ומיסודה אני
כטוח נל כן בטחון חזק שאי אפשר לן ולמחכרן הצרפתי שיח'ח לכם
בטחון כאמונתכם כמוני ,תהלה לאל שלא י צאתי ריקם מכל יניעתי אשר
ינעתי כעכורה לחקור על אמיתתה .העידותי בן היום השמים והארץ והנני

נשבע ין באל  ( 3האםת כוראי ובורא.ן כאשר השכעתני אתה בהקדמתן ~ (..
שלא אחליף ולא אמיר דתי כל עוד נשמה כאפי ורוח אלהי כקרכי.
ההתרחקות אשר עוררתני עליה )יב( לא המעיט]ה[ מעת דכרי עמן וככחי
אז כן עתה ,וא.ת אשר הוכחתני ע"ד אמונתן שלא אבנה אותה כמוחלט !,( :
למה שכחת התנאי אשר התניתי עם זה הדכור ? ואז נם אנכי יכלתי
ננר קדנוrכי גבכיג גנ"ס) .יב( גנוו

סמי מפסר גכר

כגמ rכנן

'וf fופסר

גן

גי מ,גס גוטיס גךכר מגנוס

גמונוס נגי גנרנ רנ ומגפיס יסנוס סנוקך,יס /
ימכונס סמנס סיfכ סגנ rס מבגס נ Pנrכ מ pרון ידיבכrכס וססוPפוrכ ססנוס גנוסיס
סנוס סנג וריק נידוגנ ) *(.יכ( ססrכרמקוrכ ,סוכימסו גנג  rס נדנרי מrכו נגננ פס
''' ( 1כ

:

 IIתתחייבןן .

-

 (2כ

: ' II

IIעל,ו " .

-

 ( 8כ'' '

:

 IIבהאל " .

-

 ( 4כ''' ;

" בהקדמותיך· ~( - .במקור und die Hochachtung fiir den morali ~ chen :
~ Oharakter des Stuters
*(

כ '' '

:

IIכיךובנ". »:

ן( ]

להש~כ ין כראו~ והוא זה  : ( 1ח~~כ כל חכם להמצ~א תכל~ת מחק~רית
ירועות ו~עתק מחק~רה לחק~רה ולא ~תמ'ד כחק~רה אחת באופן ש~מצא נבול
מחק~רתו

)יר( (. 2

ותרע שהחק'רה הזאת בבח'נת אמונתי נכר חקרתי אותה

זה שת'ם או שלש שב~ם ,קר~ת~ ושנ'ת~ וע~ינת~ ה~טב ורמ'ת' מ~לתא
למילתא ,עשיתי היקשים וחברתי מופתים ,ח  tשתי אחר האמת ,ינעתי
ומצאת~ ולקחתי חלק~  (, 8והוא דרן  ( 4האמת אשר בחרתי ואשר אני
דירן עליה תמ~ר ואם ארוץ כו לא אכשל ,ואברן את הי אשר יעצני
זהצל~ח ב~ר~ ש'א ה~ה לריק ~ניעתי יען מצאתי חמבוקש  (. 5ואם כל
וה לא ערה מעולם על רעת~ לר,תוכח עם שום ארם על האמונות
יעזבתי כל הםפר~ם להבזות דהנו ולא נשמת~[ לב לכל ' 1-קש ו  tתלתול (, 6
כ' שמעתי דבת רב~ם מנור מםב~כ המלע'נ~ם על~נו יפוער~ם פיהם על
רתנו לנלי חק ,זה בא בדברים רכ~ם וחלק~ם משמ iווה נא כחמת כחו,
זה 'רנז

וור ,ישחק ,ויש איש חכם נעיב'ו והוא כס~ל

כי לקט מספר

םיכוגח בנוג כומקירחו,

בס סrוגחז חם ,סrוגס עכוו סיס כע"פ( .ר~) נחופ j
סגס rוובג יויבגס  .גחכוגס םסםקיוס ] ס [רנס נמגכווrו וג" ti
>חוס בונוגס בווג~ וחזו  Pפ Pנ rס  tiסנ כו[בגכויק נמקירס חמrו םיפוג נכוסכוורוrו
וימ  pיו נופו וגח יביבג חג סכונוק  tiיכוו סככוכע
סכונוגס ונח יוגג קוס

כמגכוס חמrו ברכוס (*

סיכוח חיס גמגגיrו ונר נוס כופחrו חגוסrוו ,יגגו יסיס כוו סרחוי כגג מגס
 [jגמ יבגכויק נסקירrוו וגח יקנקג סווrויקן וחס כוגח סחכוrו יבגrוק כומקירס וגח
יענויקי  Pו  Cjנוכר חג rוrומגס כיומר גכוס rו  tiוכוס כויעוט סיךיעס טונ גכוגמ
כנ  [jר ויו Pי  Cjועמ יו  Cj'Pכוגחוכ כגפ  tiווחבס נגכ .יגגו חג יכבגט חיס

 (1כמקור hatte icll auch (die Hochachtung) noch jetzo ein- :
) raumen konnen .יאז יכלתי להסנים לזה

80

גם עתה  (,ר  IIל ינרתי לאציל כביר

גם עתה למחיקק י ידברי הרב המעתיק אינם מיכנים ,כי קשר נטעית את המאמר
חזה אל הדברים הס מינים  ,אשר כאמת הם מאמר עימד כפני עצמי  ,המוסנ נעניני

על מה שאמר לפני זח

(2

:

 /יחנני נשען לך יכי י שלא אחליף ילא אמיר דתי ן יכי י .

I

I

ראח הפיר י ש .גם כזה נ טה הר ב המעתיק מכינת דברי המחבר אשר רצה

לאמר רק כי נחיץ להגיע כחיים אי תכלית החקירית למען ,לך חלאה בטח ייא
יפסח תמיד על שתי השעפים  ,ילא עלה על דעתי להקטין ערך ' החקירה יהשקידה
בחכמה ילתת היתרון להמאמין על היודע.
 ( 8העתקה מלה כמלה מן המקיר  ,und Partei ergri:ffen :ר !Iל חרצתי
  ( 5הדברים  !/ :יהיא דרך האמת !/ " ( כ  !Iי  I ! :הדכר ן! .משפט ינטיlיי לצד אחד.
יכי ' הם היספת המעתיק ( 6 - .כ  /lי  " :ילא לכל לכ עקש יפתלתיל ן! .
(* כן! : ,

" בכנו ף! .
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נבזה אצלנו רברי התולים והעתיקם ללשון העמים ,ומה יזיקנו זה ,הלא
נה[םפר חנזנר כל כר דעת לא יכיר אותו וכייש לאכד זמנו ולקרותו
רדי לנו כזד .ד,סכל  ( 1שעשח עצמן לשחוק כעיני כל העמים ואבר זמנו
בחתולים כאלח (, ( 2וט) ואני כל מגמתי להתיר כל הממקות אשר נפלו
פגגנך פכנו וסתמתיו תס סגגנך

כמתוגתו תס

פגנו תסגתוניס נתורס קווס

ימתר נו וכח  Pגג*(  ,מסיויעס וסמתוגס סן ס Pפעכיוח כמ סעונות ,מתגס ס i
תמגיתות גח תם Pיךות ,ונפי מנתומ ספוענ גן תסיס פנתות ססת  tעכות ו  tועכ
סיויעס סומ סנווממ ופועכ סמנווגס סומ סתוסגב מנג  tפ סתמתי  lויווע פכתס
כוגכבו Pכמגב גכג סמומ  ,סינגר >ותר מסוכ סתמנויו תסנווכ סניוועיס וזס
כגכוס ,ז~ rבנגכתיו עיו כעיו רכסס כrבוכ סי גיון וגגנס גכוך ס' ורסו גכ כזנר
ימדו גי פי סי ונר גכ סגתוכ כתורס ,ותוע נאג מגס חכרסס ע י' ס נעגתו כמ
סיס ינוכ כסמתי  jנסתפכ  pםותו מיrב כעז תקוס ומזונ rבכ תחס יוכיוו נגיס
וסרס גמקס גכג סמנוועס ,וענ" rסtגתיו כס' ויממכס נר גךקס ,עס סיות פסיס
נגנו מגגו מיוניו נו כעת זקגrיו ,וסעו סגחתו מחתר כו ימתעחכ ימיס כפגין,
ייועמ מסגומו כמ כתrבכוס מגר ומוכ מכח תרגוגו גקרח עוסס גךקס ,גן
סכוחתין כמ סתמוינ נסגכו יקרמ גויק  ,ג'fכנווגת סג  Pיס סנתירס ומעתיו כסיות
נכווסס נממיס וגכיס"כ ,נס יס כן ניעת פסמנ יתכרך גנכס וגוךע כגו גפי
סננגו ,ויועת כוסכול מ rייכ מיסעיס סגכימ וגכוס גנו רכן וימזקחכ גנן גDר
וכגן · גלין מנכיו עגכוגו נסגגות סכונימות כךעת ו וכסניו  Pתלי תורתו
מנכ נעוכס גמזיק עגכוגו כר Pו ונח כככס כרווס וכמקור נתוסנח ונכוגו Pס,
ויועת נ·ג תחתר מז"כ וסגס עונ כוחך זס כוות ,מיו גחור יקר וגמכוך נעוגס
יככויו יעור סעיכיס .גכ עוך  t:iחו Pי qגסניט מג חגסיס יותל כוךמ ,ימסגו
בכיגין עך ממר חקיז כמיי,ן וני יעכס עג כומן זנסמופיס סנ  t:iכוייס יוניכון מג
כיח חכסיס עך סתגי ,סגעכס כוגג סניוו וכעיוו? סקל מתס רומס ! ויפס
מת ,ממך תתכנוידי מפכעוו  t:iסמו  t:iיס סנ  t:iכוייס ךוכויס גמ" ספתס סימי,
סוכו ,סח,ני ויס  t:iין סגךו ,ס  t/תיתי ,סמתיס פכויס גסי וסמ,ז גתו ננגי מוס,
יסגס סחכרתי נן כזס  Iגס,מיק תוגומיס סתסכיבכיס כגי מוס תתעסיס תועיג יס
ייחס יסנו 'fכין יניקי ונ ',סתמנכ )עיין כ  Pפ ,מכיס כוזס סעגיו יתתגמ

קולת יימ() .טו( סחיס סגזגי סיח מגס חמך ניכר יסלמכ פסבכתיק תמגית י  rpוכי
 ( 1כ  IIי

:

'  Iחשכר ן' .

-

(2

ןנכ  IIכי שמעתיןן וחראח נטה הרכ המעתיק מרשוו

חמחבר וחרחיכ חדברים מדעתו ,כי חמחבר לא ידכר

כאנשים ידועים אשר שמו

את חיחדות למטרח לחצי לעגם ,כ 'Iא כדרך כלל ,וזה תכן דבריו I I :כל יודע את
חיחדות חרבנית או יודע ממנח רק מעט מזער חיח יכול .למרא פיו תרפות וחתולים
עריח ע IIפ ספרי חבר אשר כל יחודי משכיל לא ישים אליחם לכ ולא ידעם גם
בשמם .מבלי אשר יצאתי נגדו רסתור דבריון'.

(*

כן "

:

' Iסכגן'.

.
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על יםודי אמונתנו בטוכ טעם ודעת וכדכרים רכים דכר על אפניו ולא
עייי ריכ ומחלוקות  (. 1סוף דבר ,אמונתנו ,האמיתות והשנל האנושי
והמצב אשר הציב אותכו על נכול ,המה הסכות אשר בעכורן אני דואנ
להחדיל כל ריכ ולא לדכר כפרסום כ"א כדברים שהם שויס ,נלל

האומות שאינם ינונעים כלל אל האמונות .לפי דכרי חזייל ולפי תו~תנו

ואמונתנו אין לבו רשות ליהד  ( 2שום אדם בהזקה ולרכר על לכו להמיר
דתו ואעייפ שאכו חשודים מרוב העמים כזה ,וכל נאוכיכו ]ו[הז'יל

הסכימו ( S

יחד שתורתבו הקדושה הכתוכך ,כמעמד הר סיכי ד,ן בכתכ וחן

כעייפ כתוכה לכו עדת יעקב כלבד ולא לשאר אומות ,כי ככו כחר'(
האל להיות לו לעם כמייש ואתכם לקח הי כוי רק אתכם ידעתי מנל
משפחות האדמה ,והעד הכאמן כמ"ש תורה צוה לכו משה מורשה קר,לת
יעקכ  ( 5כמאמר חזייל כסנהדרין )דף נ"ט( והרמכיים )טז( ע"ש .ושאר
האומות הכדילם הימעמכו וכתן להם שכע מצות כני נח ושאר מצות
נועםיוrו ניPפר םנימוrו סגפס ווונוס גו מג גםון סענויס ומסנ גסrוברוrו נגו
נזס ומתrו סונר ססrומגוrו ו Pפורי תעםיוrו סוגפ Pיס ;:גסו Jמסגגז רנס כגגס
נוגמ סנגיס וטעוrו עגנוו נו  Pפר ,וע Uפ רונ געסיס גrוועגrו סנוופי Pיס ,וגמ
גסועיג גנגי ענוגו ומפי' גסנוסין גםיס ויגווrו ויגויס מיגס רמריס ונוקירי ס
מור rוורrוגו וגוrוגיס פrומון פס גענויס סנוגעיביס עג זס עגיגר ,והיה יותר
טוכ לנו שנתחוקה בעד לשוננו הקדושה עטרת תפארתנו ונדכר כשפתנו

הברורה כנד מלכים ולא כבוש ,ומדוע ננרע מנחית אבותינו לעווכ לשוננו

הקךו'זlה וכרכר לשוז עינים ושמה אחרת ,כי בטרם ירע הנער סאום

ברע וכחור כטוב יכשילוהו כלשונם לצפצף דכרים ולבו כל עמו עד כי
ינךל הכער ויתכונז מאליו ,או יוקי jבאויתו ואכד סברו ותוחלתו ,ונם

מלמדיכם[ צחי מליצה מעטו ולא ימצאו כ"א אחד בעיר ושנים במשפחה
ומםפר בני ישראל המביבים לה"ק מעט המה ,ומה יאמרו הניים אשר
סביבותינו בהתוכחם עמנו באמצעות לשוננו הקדושה אשר הכרתם כה יותר
נמורה מהכרתנו ,הלא כשי!ב יך למה ,הלא ינצחו אותבו בטענותיהם ,כאמרם רק
עם סבל יטמש העם הוה ,תחת שבאנה[ ההבטחה מאת הבורא ית"ש אליכו :

ואמרי רק עם חנם ונבוז הניי הוה ,לא טוב הדבר אשר אכחכי עושים
) Pגס"ין ו qג"ט( וחנור
לעווב לשוננו נאוו עוונו כיד כנרים) .טו(
 (1במקיר  •.. durch Tugend :י'/ע) צדקח ימעשים טיבים(.
  ( 8כ'/י  II :חסכים" ( 4 - - .כ'/י  II :בחרת".IIלחתיחדןן.

 ( 5חדברים

:

 ( 2כ'/י :
 IIכמ " ש

II

יכי' חם חיספת "מעתיק ,יכן באי כמח חיספית יאריכית דבריס  -לתיעלת חקיראיס
 בחדברים חבאים.חעברים
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שהטבע מתחייב בהן ,ואם נזהרין בז;ד נראוי יהיו בנ'י חםירי אומות
העולם ויש להם חלק לעוה IIב ,ורבותינו ז"ל הזהירו אותנו כ' נך ער
שאמרו מי שבא מאליו וכקש להמיר רתו ברצון ו'א באובם יחקור ע'יו
ויהעיר בו אם ברצונו הטוב יהמיר רתו אי משים איזה םבה ושבתן
לו עת לזמן שיוכל יחשוב כנפשו לשנרבר עמו דבריס ש' טעס ושנאמר
יו שבכל זמן שלא נעשה יהודי אינו מוכרח לשמור תורתנו ומיד
כשבעשה יהודי חוא מוכרח ישמור תורתנו ויישא עול מצותינו כאשר
צוה אותנו א'הים ומונן לקב' שכר או חעונש הכתוב בםפרי תורת
אלהיס ,ואז אם יקבל אבחנו נאמר לו שיביט אל השמלות האומה ואל
בלותה בהיותם דחופיס בין העמים ונושאים עול השענוד ,כי בזולת זה
יבהל האיש כרוחו ויתחרט אחר המעשה ד,יטב חרה יו ונמצא שייש
מתחלי )עיי jבהרמבייס ה'נות אייב מיייד( (.זי) והעו'ה מדכרינן א'ה זה

הוא שלא תתמשט אמונתנו ויא ח'ק הי אותה יכ' העמיס ,כייא היא
" יומגן בכגו"ס פבכ Pק כתורס מיינ נויתס ונגמנור תררס גוס כגו נוונס
נוורפס ונמ נסס נוי נויתיבי סיס ר'נומיר מונור נוגין פמפי' בכנו"ס פבכ  Pק נתורס
פסוח ננסו סג ווכ פגחנוו חפר יבכונס מותס סמוס ומי כסס ,נסגיס כויס
ויפרחכיס כמ גחנור חנמ סחוס סמ כנוות ונחפי' בכנו"ס ובכוPק נתורס ונסוfכ
גנסן סגוו;' ססר יבכפס חוחס נו' וכוונגי סתס נפבבכ כוגות ויוסו) .נוייכווני
פרק יו"ו סנגות כוכניס סכנס ('ט בכנוייס ונבכ Pק כתורס מייכ כויתס
o

כמ יבכ  Pוק חכח כוככבכ כוגוח ונכסן ונן בכנוייס ונוננת מפי' כיוס נויכוות
סמוכ ]ונוי[ ,גננו סכ וכר חין כוגימי  jכו נמופ ות ונבכונות כוגות נבכגכוו נוובכתו מכמ
חו יסיס גר גדק ויקבכ סכונות מו יבכנווו נתורתו ונמ יו Pיcג וכס יגרע וחס
בכ Pק כתורס סו סונכח מו מופ ובר נונין מותו ובכוגסין מותו ונווויבכין מותו
פסוח מייכ כויrכ;,ו בככ זס חככ חיגו נסרג· )יו( )סרנונ"ס פרק י"ו סננוח מ"כ(
ניגו כוקככין גרי גוק בזכוו סזס ,נסיבומ נסחגייר כון סבכגו"ס ויכוקו
חמריו ונח יכוגחו בכיכס חוכוריס נו וכוס רמית פבחת כסחבייר חי מתס יווע
פיפרמכ כזכוו סזס ווויס ו Pמופיס וי Pורין כמין בככיס jומס מכור מגי יוובכ
וחיגי וכחי כוקכנין חופו כויך וכווויבכין מופו )כויך( כוקנת נוגות קכית ומכוורות
וחין כומריגיו כךכר סזס וכווךיבכין מוחו

בכון

נקט פנמס ופמס ונו' ונווויבכין

חותו בכוגסן ונכ כוגוrכ ניגו חוכוריס נו סוי יוובכ פבכו פנמ כמת נות זו מס
מנכת מככ מי חחס בכגופ רכת ,מס  pכנת פנת מי חתס עגוונ  Pקיכס וגו'
פכתמכס חין כווסגין חrכ סחךס חכמ כוכרני[ רגון וכריס ,ונו סומ חוכור כמככי
מךס חכופגס וחמ"ג כבככותות חסכס ,וגפס פכווויבכין מוחו בכונונן ונכ כוגומ נן
כווךיבכיו מותו פרכן וכווךיבכין סוחו סנזנותו יזנס כמיי בכוס"כ וסמיו פוס גויק

בכוור מכח נענ סוכנכוס פבכוסס כוכוח מכו )וסו' יפרחב( וחוכוליס נו סוי יוךע
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בנבלת בנו ואנחנו המכונים בשם ישראל חייבים לעבדה ו'שמרה ויא
שאר האומות ,ומצורף אל זה תרע שאין לנו  ( 1רשות לש'וח שלוחיפ
לאיים רחוקים מ~~בר לים לדרוש שם אמונתנו ותורחנו כשאר
האומות (. (2חי) רעתה לא ניז&אר לבו ספק שנל מי שאיבו נולד יהורי
איבו מוכרח לשמור התורה ,לנו בלבר נתן האל תורתו ,לנן מונרחים
אנחנו לשמור מצותיה ואין ררן לנטות ימין ושזנאל מכל רברי חוייל
מפרשי התורה שקבלו ה  tירוש מפי אדון הנביאים ששמע מפי השמ
בע יי פ .ועתה אחרי שאנו מורים שתורתנו בבתב ובעייפ הבתונה ינו אין
חיוב לכל אומה בשזנירתה זולתנו ,אייב אינו מן הצדק לעורר מדינים .
בעכורה ,אנחנו נעשה נפי אשר צותה עלינו תורתנו ונפי אשר יתאמתו
מופתיה אצלינו ,ולמה זה נריב ביבינו במחלזק ו ת שאינ Jתלויות  ( 3כדבר,
מי אשר יספק יספק ויפקפק ,אם לא ימצא םפק ,הא~ נכון הוא שרוב

האומות משחקים ומלעינים עלינו ופוערים פיהם עלינו לבלי חק? זאת
נביח על דעתם (,טי) כל זמן שלא נשתדל להנריח שום ארם על דתנ;
יהיה הריב אייכ שלא לצורן  ,ואם יחיה בזמן הזה סולון  (4א ו
קזכפוציוס ( ( 5כ)  ,ינרל בעיב~ מעלתם ואנבד אותם כפי מדרנתם זיתנן לי
לאהוב אותם מצר תורתם מבלי שיעלה במחשבתי להמיר  iתס ני המה

אינס מילירי העברים ולא ~ערת יעקב ,ולפיכן אין חיוב שזנירת ']התורה [

עליהם .ואם ישאל השואל עליהם  :האם אאמין שיש להם חלק
סעס Uנ חיגגו
כנער נעוס "r
נחוכווח  ,פכוח
יפרוו וינעט.
פגוסיס גכ ב '

נסוו חגח כנדיקיס בכווריס וסכוס יסרמכ .:-זו פrכ ר :.ח יסרfכג
סטונס נפוגס כסס סמיגס ינוניס כקנכ כח רונ טונס נ])סייז
ירוס כנס ויחבחו ויססידו פרכ עוס " נ נעגין פגמנור ייטנוו
)יח( סגס חךע ססח  iכווח וכפרט סגוכ ר יס כוגסבס גפגיס
פגיס פסכוס גסג'ס נעג ,ךרפומ כfכייס כסוקיס  ,כרווס ס\ג

fכבווגוחיסס וכסבךיג חורrכס וקורחיס גסס ככפ ן גי':ס "כויסימגערסי) '.יט ( עג
ךעחס עג יוסר כנס חס עפו · נסובו חו כfכ וכח עגיגו r ,כגוגוrכס ני עג סי.
(כ) פגי סחגפיס סחגס חפר זרכ סכומנר סיו מנבויס כךורס ומ  pיךי מובווrכ
סעוכס .וסגס עג זס סךנור קפז עגיו ממך בומנכוי סמובווrכ * ( נורר יסרמכ סעיז
 (1כ " י " :אבו " .

-

 ( 2במקור נומפו פה דברים אחדים ע"ד  Gronlandאשר

צירים ישרחו אריה יתכיית הפצת הדת  ,בעת אשר החק הטבעי בשמר שם יזתר
מאשר אצר העמים הנאורים ( 3 - .כ I /י // :שאינו תרוי /ן  ( 4 - .כ I /י // :מירין /ן - .

(5

כ I /י

:

*(

/אנפוריומ/ן !

I

"יד /ן '

.Kolbele

-
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לעוה"ב? נכר קדמתי שחסידי א"ה נל זמן שהם מאמינים כמו אנחנך
בחדוש העולם ובשבע מצות בני נח ,שיקבלו שנרם הראוי להם כעהייכ'
ונל שנן המאמינים כשנר ועונש ותחיה ותורה מן השמים והדומה להם
מן העקרים והמצות שהטבע מחייב  ( 1בהן שיהיה להם בלי ספק שנר
טוב בעמלם ולפי מעשיהם אשר הטיבו את הברואים ,ואין הקבייה מקפח
שנר שום בריה נמאמר חז"ל ונמאמר הכתוב ני לא שלם עון האמורי
עד הנה ,ואמרו רזייי רחמנא ייבא בעי .ואני על זאת ( 2הדעת לא אידא
מחבורת חנמים שיתבעוני לדין ,כאשר עשו חכמי צרפת שתבעו לדין
החנם מרמנטעל ידעת התנצלותו על זאת  ( 2הדעת .והנה אני זנני חאל
יתברך להיות לי אוהבים נאמנים בזולת בני עמנו ,חנמים מופלנים אנשי
השם ,ונאחב אותנו ]אהבה[ אמיתית ,ואף גם שידוע אצלנו שאהבתנו
הזאת איננה תלויה  ( Sע"ד שווי האמונות ,ני דחוקים אנחנו איש מרעהו
בדבד הזה ,להיות בנו דעות שונות ולא נמחשבותיהם מחשבותי וכי
גבהו  (4שמים נן נבהו דרני מדרניהם ,ועם כל זאת נתעלסה באהבים
ואחנה מטוב טעמם ריושר מנחנם בקבלת האמת מהם ,וזבעולם לא עלה
על יבי לדאנ על זוך נפשם ,וכ"ש לחקוד עליהם ועל אמונתם ,והמאמין
שאין תקוה ותוחלת בזולת אמונתו יהיה כל ימיו בדאנה על רעיו
ואוהביו וזה אם יראה שאינם נוטים לדעתו ושאמונתם הפך אמונתו עם

היות ~מצד הטבע והמוסר יתחייב לנל אדם להוכיח את עמיתו ולהו'דות
לו ]ה[דרך ד,ישר עי ]ה[צד ד,אפשרי ,ומה נם להרים מכשול מדרך
עמו ,הנה לפי זה יהיה חיוב כל אדם להבזות כל האמונות שאינן
נוטות ידעת]ו[ אל האמת ולחרף אותם לעין כל על העול אשד בחיקם,
אם לא עי כל האמונות נופל החיוב הזה ,כי יש הבדל בין קצתם
יקצתם ,ויתרון קצתם על קצתם ,ולזאת  ( 5הסבה נעשה נם אנחנו הבךל
בחקירתנו בין קצתם יקצתם ,כי יש מהם מתנגדים לטבע האנושי
במוחיט ,וכשנבחין כהם נראה שאין תקוה ותוחית טובה מהם ואפילו
פגיו כדנר נכופס עכד ס' וס,כס כמ,ו'י עכ מגנויגו ז"כ וכתון ' דכייו סכו,
סכס ינוי ,מסכס כיונרfכג סכ סגונרי ונוו סגנוגע סיכונס יסודי סוסכ גונ,י סס
כס וניפתסו כסתיסו וסו  'l'Pגסכס דכ ',מדוויס וסין ,סוי כזרכס פס ,סן
''' (2כ  ,/ :זה '. /

 ( 1כ  /lי /, :מתחייב './
 /" ( 5כ  :ן/ייזה '. /ן'lוכגבהי '. /

-

 ( 3כ  " : ' /Iאינני תייי " .

_

'" ( 4כ :

22
במקרה ולא תעשינה ידיהם תלשיה לא על ההנהנה ילא על מרית בני
הארם ,רלהפך ני פעילרת רעית נפעלי על ידיהם  ,אלה יכייצא בהם
המה ממפסידי האמינות בכל ,יכל משכיי רחנם ישתדל לאכדם כפי
היכרלת ירהרמם מקרב הארץ ,לסקל המסלה ילהרים המכשיל מדרן עמי.
ראלה המה מפסידי ההצרחה האנושית הנירמים הפםד האמונות כנללו
ומסיתים את הארם לבלתי יביע אל מדרנית השכל למציא מרניי) .לנפשו

בעמלי ,וזה הוא יjלרה לסבות שינית ומהם סבת ]ה[מיז ר,אנושי ננלל
ימצר אחר ריע לב קלי רעת ודלני[ אמונה .ואילם לפעמים תהיה
האומה החשודה להיות  ( 1השקר בחיקה מייעדת לתכלית טיגה  ,שלא
יזיקי כלל אר הצלחת ]ה[סין האנושי ,ואדרבה נמה פעולית טוגות נפעלי
על ידיהם ותועלתם רבה על ההנר,נה המרינית יעל מדית בני אדם יאם
במקרה ,והשרישו כל נך ער שהצירך אליהם ייתר לתועלת העילם
והאומות הפך נל אלה שזכרנו ,ואם יעלה על הדעת לערין כננרם
בנלוי ולהעיד כחשם בפניהם יהיה זה בתכלית הפחיתות  (. 2לכן אל תבוא
במשפט עמרי כאשר גתחלת דבורי יצא דבר שרא ארמים הוכוח מעילם,
וישקוט ( 3ים הוכוח מזעפו בזאת הפעם  ,ותנוח בפש עגדן מהמבונה
וזעם ,והיתה המנוחה והמרנעה כמור על לב עברן ני נפעם..

*

*

*

סלי מ Iהאגרת

*"

*

*

סוימכר סםיכ נו ו  fיינ  :מrכס ססגס  3עיגין םמנ גמ נסגוייס סגווגיס ויוין סגfו
סס יורון וויגנס יוגימו ויגיס ,כמ די םגוו*( מוrכגו מ rייכ נגנדס ונקננ סחבית
כוסס מכמ קנעו כגו כרגס כוורוrו גנרי גג  rויו םחגו ,וfויס מגס בומכויי מ"ס

וסימ ;:רון ס : pכ pוימגויrוו גוי.
 ( 1כ IIי

:

 IIהייתי".

-

**" *

pכיק ספירום

* *" *

 \2כ' הרכרים האחרינים ארית האמינית השינית הם

רק קציר רכרי המחכר המרבר כענין הזה כאריכה.

-

גם עזכ הרכ המעתיק את

סיף האגרת )מן צר  27ער  32כהיצאה הראשינה ( המכי' משפטי בקצרה על ספר
החכם

.Bonnet
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Schrei ben an La va ter
von
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und mit einem Commentar versehen
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