
 )* סנ?:;ענמואללזוJהשיטהתמצית

גימיקדידפררפ.מאת

 91נ 4ויי nבכיב- 17ג 4באוס"כיבו.יתו:ייוםהובאתיםלחג

הראזהשבפסרקנס,אימר:פחירוכ.שטפ"'"בקרתוסופרהקדמתרבסוף

הנקרת,ירסדנויהתיאךריות"בניןיבעררתערה'זשר,;ת Pהבבניןאת~יה
ומטפיסיקההטבעזשמםיפיסהyיתאיוריה,חיקיס ,בשאיאכאןיהיךיאאוב

התיארירה.ים pבמהרpבתתהיהוז:פ-ימ.oםפש ת;וב,,'שבגיעגבווייהמדרת,וו,

...הרםיחתבספריקבסהתספקהסבבוןסיימפטיסיקהננזסןגבוהיא,התמאןואים

בתהיבהן"בקרת '" n"ברpביןשכתב , nחכתמיהםנובשיינם Wהרארוב.פסים"'ם

ימטפיהקיסהבסיס oבספריק Dיnם. mהמדשי,מיפםסיהf'ינביגצ , oהמעשית

ן'כ Aבמאתאשרהפחית",תהביגה"בקרתיטפריקדםשכחבהדמית",';זז
נויר. iש~בהא,גדק~גט " 3פרייהייט~הרבודיבפסרי: ן~?:(יהםאחד

בןcmיהין)· ן~?:-י"ב.כריהשי"ח, oעברית: jl886'ייפצינ,איגדה~מנ.ירג
ק;ת" 3ה"שיר:הנ.ק;תבספריהיאכיר?הקבטשישיטתישבאמת

מיייספויה,ובווהרהיה , 1724באפוייכיבבירםיה Dשבפורבקגיגספוגגך';רקנס >*

ובובשובותריהתפסוירשהיה , 1797שגתבור 17SSשונגתשםסיה Dכאוגיכיורפיס'קהונr-וימסיקה

יררתממגה Pהתוחיאשונבורים ,כבויו-מרייתר 1804יפבוראובייכרמתנה, Pהז~ישת!כשסר

אחררת.אות D ר!!כ!

:«מרתשיהאמr-ויתההבווכה'יוIוירגרתהם:ו:רתיה:פקות Pתשוםגיהואשייםםפויר

אוב«שיהןזכמההחויפרת j(17SS (השםיםבו,רתיאוויהכ"יוחתרידרתיהסבבו j ) 1747 (חיים

-(פייררסםיהיחכםחיהרזיםה"יייירחהג~ירתאת Dיהכגיירז Dג j ) 1762 (הסיירגיססירתהצררות
1763 ( j יוברםחהאםשויהיחירייםרריהראיהIאייהמציא~ח 'ו) 1763 ( j היפהוגשבויהעורת'lרהגבו

ם e"'רזב.טיסהירסרתר j(I783) IIג f1'~ג 1י Iה ;) 1781 (הטהרוההחברגה ח;' Pבהבקיח:בתקוםחרערר. ) 1764 (
 " ..הבומהחכרגהיח Pכ j(I785 (הדפרתשי,מסםיסיקההבסים j ) 1786 (הטבגזחכמתשיהראשוגים

ןםDח'"דוי!!ורמסרוהמתכרתריוגייהתקרפר,תשתיביזרגזרד. ) 1790 (נח,הפפססכקרת ;) 1788 (
החכההבוריםסירםירדרתצרוה '..ורמיתהברחבהסםואתהרני.םרסמםיהr,"רנתקי

 .) 1787כשכתנדפםח "ת';ב ..השייהגשח(ההרנאההשרכרנזךים

יהופצי.כירי,הדונשנזיה ,יIIנרpננרהיוניפ"ה, atתמחזיק'.מרבוסי I'Iג .3 ~זרםכיPוה

'l .קררtaנrמש י'כ,.,קנו,מו"' l ו' •רבםpMם י'!D ה,נ ,.זכרהפיירסףרי' n זרו" 
הזוpםיי.םםרירקויאת , oו n •קנסשימשנתר
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גימרקרררפרופ. 21'נ

ייפיר"iכהובשפט".",בקרתהובעשית",התביגהי.בקרתה"ננטיט"פר;וג;~גא", nיה

קגטשישיטתואתייניקאפשרבהם,עוטקיםהגזכריםשהטפריםהעגיגים,

עגין ' Wהרשאימקימואפיטטרמויוגיה:ארתורת-ההכרהא.חיקים:ישישה
האחרים.בטפריםגםחשלביםיטלחתישאביה"בנק;ת",טפרהואזה

התברגהרת p'יב"בב"בטיט"הראזהעגיושיהראשיובקומרה: P ,ג:ןה,ב.

ב"בקרתגוטפותוהעררתב.בקרת"'חש~בותוככיגרתהערותיש(אביהמעשית"

ת ~שארהגםהכי"י,בויח ה;'אגש ~והק ,Iכ , ~ס ~ג.בנח-המשפט").
אחדבשוםקיים)מרוכזים(יבדנווסקקבטאיוה Pה,סג:ןיטיבנוניןש.פגה

בהרצאיתקנטעיסקוהנפשאי;ה :ש .בואויםהאחרים.מטפרי-הננקות

עיבזה,קנטשיסדר-העבודהעיינורערישראובנם • nב"בק;תאדנות

הדבקיםשנניוההפרדועיאי;הו~שגה,סן.ןיטיקהעניןביןשקבעהקשר

 שJ"שיטתרתמציתאתיהרצותבבונאריאייםוהנפש.אי;ה~שגעייר nבינ~

ביוקרקנטשיבסדררהדבריםאתיהצעיהיאישרההירתרהדררהפיייסו,ף

שיאוויהאחררנות,המוארתהמסקנרתסדרעי-פיכיוונר,הדבר,

ם ,פרקהרבעאיהזעתגותיnnקועו-פי-זההנדונים.בעניניםאייהןמגיע

רהמנס.וeי;ה~סגד.חירת-היפ"ג.תורת-המ,טר,ב.תורת-ההנרה,א.

א

תירדר:ז.ונרה

סמקגהייריקנטבא )"(עסיףוםנתנצםיייםת",,,סן.ןיטהקיהפרקבסוף

ינסזהבטהאיאאינה(~ש;יא,נג)הנטתנר,שניירםאהיתהאפרא~ונתברזו:

רראיסשאנימהזה,יעצמם,כסוהםאיםנ,מביטים,אשנזסהדברים, iחזיין

אםזאת:וגםינו.נראיםהםכאשרכד,מ~יכיםיאגםיחיסםהוגםבהם,

האיכ,תאתאר~נ~קטבבחינתעצמנראת(במסןחבתגו)מבטייםאנר

הא:פ~קטיםשיהיחטיםכיהאיכ,,תארתהכיאזהחישים,וסי:ב~נ~קטיבית

אינםחזירנותבבחינתיעי-כןינטיי,עצמם,יזמזמקוםואפייוובזונן,במקום

כשהםשהדבריםמהזה,בדעתנו.איאיעצמ,םכסהםנובצאיםיהירתיכריים

אי-בשארעייהם,הםאייי,חרשי,תבן,שי:/(ח-הקננוימזיבפרדיםיעצונם

האפואתיהכירם,שיניהאפןאתאיאירדעיםאנראיןאנויגמרי.ינו'ידרע

כאו 117 ' 117אף-עי-מינמצא,יכי'יחטרהכרחכאןשאיןנוד ,ינרהוכ~חד

הםוזובזובקוםדניט.אניזהבאפן-הנרהרקאדם,יכיייחטיהכרח

איתררק .סירהiרמרהיאבכ"הרגשה Jזהאפוסיירותהטהתיררו,ה
yפM-יכרייםביבד "רפ:הK הןארעי-בןחושית,ה:פרהי;כיקדםיהנירנר

שזיהגירם,בה:פרתני,העניזאיתוהראשהiרמרבנורדטהררה.הומהבקרא

נעוציםרזובןמקיםנסייגית.ירי,ת sמ ttהבטהכייובר,ךי;רי, 9;ס 8 ~הנרהגקראת

שתהיינה,מיןמאיזההרגסיתינךהתיינה-נאטי, n ~בהכרחסיניבחרסיותהם

כשהםשהדבריםמה .מזיזימאדשיניתיהייתיכויותזוןההרגסרתבעיד
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 211קנטובנראי IIשיהשי:דסתזובית

היותרההנכרהעי-ידיאפייוי;בו,יתגדעיאי;עויםעליהם,הםנוזצםזנ

שבמקוםאומר:כשאבי .) 1 (יברבתוביםהםהםשרקהחזיובית,שיבהירה

ההסתכי;ותתאיגםהחיצוביםהאנ~קטיםאתגםההבטהצמיעהיבובזו

חרשיבונויפועי;יםשהםבאפזיעצונהכשהיאדעת-האדםשיהפבימית

הויובזה ,) 111 (ביבדזביכוודמישהםיאמר,בויבתיאיוחזיין,בבחיבת

הפיייסופיהשי;הכיייהמחקרי;פתררןהבחריצםהעניביםאחדי;בריס

יזיוררפ ~טייםינ:רסיבםפטישמםייואפשאיןרסהםבצבדבי;םית:

יעברררוציםכשאבורזמז.ונקרםירווי, I ~טהיוותה:פטוחינו:ישכירמר,

אותירזמןבמקרםאברמוצאיםהריהבחוו,iכ~שגגבןיאתפריורי ~במספם

בהבטהיגיותואפשואבי;ב~שג,פויורי ~יגיותואי-אפסוסאנמםעהבין,

מטעםכאיה,שמפטיםואויםהזה,המיןמובמשפטיםר"קשרויןהונקב"ה

יחוייהםואי-אפשרהחרשיםסינ~קטים kיאיאבוגעיםאיוננעצמו,זה

אפשריבסירזשינג~יםם k "איא
ואויםחושית.איאיהיותיכריהאיבהשההבטה ב,! I:!מי-ביטהבע

האיההאי~ירתשתיכי. ~ IJהיאחיישתה:פהסי;Vןאה~אתי;חסבה~
וביידבר,שיםיבובתוןיהיהי;אדחשי,תיביזר.י Yרזייתרוןיןהין

Vםיכזrיכויהרהחרשיםשהבישיהתאחדותםתמוןרק .ש?;!בניחייהיא'*טקןן
ההגייביותהקטיגוויותטב'חן iמת .) 1הםרבסצבדני;םית,הוייגיהt'הנהר sמm;י

שיהקטיגוריותא.הטרבבצםדבטייית:הקטיגוריותסביתידייקבסוט

שלילה,חיוב, :ח ~איכהסלב'הקטיגיויותכללי~ת'ר:פוי,אחד.ת' :תומנכה
יחסיתילדה'ס:פהומקוהיעצם :יחסהשלג'הקטיגוויותלהלן)' ן~'(הג:פלה

ונציאותובמבע'אפIוד :(מודליטה)פן kהד'הדדי>ת·(פ~להההצטרפות
ימקרי·מ~יביהעדר,

כויישהשביבמקירם,הטהרריםייסס \:fהסיבודשניימרשימתהיאזר

אפושע'-ידםרקבאסר Jטהררבזויהיאבגויםוקיאסררי, i.רי ~ברpנבי
שי:פ;קט kי;חסבביימו,שבהנסה,הו:פויבעביןדבראהזייהביויר

 .)י(טיעףההבטה

הו:פרישבליהוא,חרשיתהנטהכיאפשרותשיהע';יוזשהיסודבשם

הה:פטהשיהעיייןהיכידכןיזמו,מקוםשיהפוךי;ןנייםהנ:רנאיסתחתעימד

תבאיתחתעומדההבטהשיהונוישבל'הוא,השכ"(איביחסהחהרשית

השגה).-(~פפערצעפסי~ןבונקירהטיתי \:fב ,טהה : ~ , ,ר ~ ~ה-חחדרא

יס:פבעייכירמר,הקר,ראתריחנ:רוכיע'יים, 'iב~רקיהבלירכדיי~שי,
זהמעשהשישאחדיתובאפו ,יטי \:fסינבאפןתבתרןהר:פוישיידונוקנ.וז
נורידישרקהקי,בש7.?ג(נעייאיסטזיין)הדעתשיחדותה K MKבתב-היא
הזההמאמושירבתי p;סיףונ~ח.דמקיםאיזהינסk ,pאיזהמניריםהז

הםעומדיםבתיבהה:פטהבאיזיש"(פ'י'Iוט'יי'בגען)הציוריםכיהי:א
בעיבינושאי;איתר"חסםייפשו Kחחתיי Pשרי, Kהנ:רבאיתיחחתבדוכ.ח
~~בטאיאחדםי;ישר IIIואן ll בtcבאי,ינכי'רבוסרא)בבחיבתיי(כיוונר:
זרטונסצנדנטייתוצפטיה m ~ !Iאחד .)זי,(עסיףבשיחרבא :'''כה

k .צהאחדית·יביונינהיהבהיןיצוידהיא,יתב ,טק ~נaה~~רים
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ני'בpודרדררפי Bגנ.

שאניפעםכי : Pויאמואפשוהאחרונהזיעי-!כ' ,'~שיiנ~ג:j:יטיבית.
נישאת-הגםזושגיוזואחדות •הבכבדש" rוסמרגישאניגשם,איזהנושא

(במובןטיבית 'ji~בנ~יהט ~צ ;סאסויאחדןתאיאאינהורגש-היחז
אתהבד,כאוההזההגשםאימו:כשאתהואוי;םאידיאות),שיאסוצ~טיה

דס.רנסנצדנסייח:יהט 8צאפרהבאחדרתשיסודריבי,טק ~בנ kוגשפטמרציא

אני" ..סהפו kבמר,צעעםהצייריםסויהרבנויאחמ~חדשאן.והבשעה

הRרכבדהזההגשםהמשפט:נוםטגד ~תמ(ה.אני-חישב")שיר

~עמדהעניוכ'הויסו'ר),אנ·י Dהשיכניתהואהזהשהמשפ~(וכאחר

השכ'ושממושתיתחתבאההבטהסוישהוגויפעםכיההכרח:נוי
שינרבנדוו~יוי,'ידיבאהזהשגרנגיראיכןתאיזיחרשב"','.אניימתאחד

יחידכיסו'ב'בחי(יתיייג~קטיבי qעניוהיאהיחזהפ'בד.איכותהוא
הוא,כבדהזההגשםהמשפט:כיי.ביחץתיריאיניהג!בדיאייםייחיד),

בסויםחייישאיניבמדע,מןיקזvערריייסור~בד; ,'''בראג~קטיביהיא
,ייס).,יח(הסעיפיםג~קס qאיזהסויהיחץברגשאפן

הטרנסצנדנטייתפרצפטיההאבאחדיתהשכיתפקידעישאמונרמה

הואשתפקידוומאחרהשבי,הןהוהקסיגוריותכר,שכ"יהביןצריד

יהואיויעצמןכשהושהקטיגרויותהוא,גיריהויברגרי,אחד\ת'הכניס

ס " 'באא.'עורשיםיהוראיויעצמו,כשהוהורעקרית ,חפקידסוום
וצרףרב 1שחדיבהווטייעצמןכשהןהקטיגורייתאמנםשבהו.'ירג,'יהגטית
ביחסאיאעניו'האיושהבכרהמפניה,הפרדיבהןאיןאבירעיינות,

סרנסצנדנטיי.וסינז:ויסיסר~פסיה. ';fש:פוJהסינז:ויסיסכתיידתשבהנטות,'רבנוי

הטרנסצנדנטייהסינז:ויסיסיביןבינויהבחיןוצרידהיא, ..ייוצזה

הרייזהסינו,:ויסיסהציירי.וסינז:ויסיסדם 1קתנאיאיאשאיברי;י,כשה

יביןתי ,שוחהביור 3:זמס(~יינניידינגסקר~פט),ןיימהדכ'חב,:עשה
יביה,כ"דשבסעיפיםה"אני·שאיתעיאני(מדיגהקטיגוריותכיישהואהשכי,

ה :ס ~tז j , ~הי;וססיסיז:ונ ,סהבאהאפרצפטיהאחרימיד).יהינשיב

בממשייתהעניניםהנרתשהיאתפיסה),-פפרעהענסי~ז H (הובנוישי

במצבהמיםאתהרראה ,שי 9י .ןי ,בנסהפרסייםייחסיהםאי~ירתיהם

המצביםבסויביזאפוהנסיהאחריתמכניסהקEנאיז,במצבואחר-ברהנוז"

רצטDיה, IוJבאחדיתמקווהזיואחדיתת,ובבהסתשיגוויהקטיעי-ידי

החיסירתשמביבי:וקטיגיריותמתאיםהסבעשח'קהדבר,מתבארומכאן
והקטיגוריות,בם)שאנרבסעיפיםפעמיםכמה-אי:פערהויפט(~נש;יאינבבייב

יממי'אחזיין,בבחיבתהסבע,בבויאת~ן.ופרתהו ,יזיזןבהתאימן

ת «דשי;האפסויתמ~~דהזיהשתתפיתועיהן.הטבעrךקיהקטיגיריות

שדעתמהוביאחרים),יבמקומיתבסעיף-יפט iאי:פ.ערה(:פ.עויא\סטזייובייב

 .)דכ"-ב(סעיפיםהסבעחקהמציא\ת,תנאיהראבעצמה,כו"תזי

וסאיהש:פיןהקשוהאיה.הסעיפיםבהצעתה.אני"שאיתעידינבר

זושאיהכתפויןקנסשדבייאיאהוא,גיייכאוהנדוניתהשאיותוביןזי
'אעזיןבעצמיהואוכנראה,-כי-צרנכםבליריםאינםוב"ה)(כי,בסעיפינו
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קגםנומגו.'שי """שהת'יS!נת

מצרמיםאםיאייםבכבד,ת.מתבהגיםידברייזי,ב_הכרייסגביו ' "1בא

(הסתייית)הפיייגיסמיסעי Pבפיזה~«ניו';דבייישככאןדביייאתאנן

~ינתבאמצע),(שםם nבמ •ובעםבד:פרחייביחרדהטהירה,התברנה ;'ש

איארםהבסצנדבטיית,ו~~רצפטיהקדםאיכהה"אכי"דעתהיא:כוהדברים
שבשהי. ,';'כבדעתרישבכ",חרשיית)(ארהנטהכאוישה.ידתיאתוה

שיהכ"יהמבטאבבחיבגוהשכיכירמר,בח,שיות,ודגניתאינהיעצמה

ידרעים(שאינםםחדי ~מםכאיתבוהיכיבשבוגמרדהתמוהקטיגייירת,

הנתוכהזו,ידעת-יחיד •ד ,חיה •דעתאחציובמי,אם)יאבכי-אפןינר,

חפיסתשהראנסיה,האפרהימעשה,ק;ןםחנאיהיאהטרנסצבדנטייח,~~רצפטיה

ו.סירנהבגבריפרטי,עביו

ביחםואיאה:פרהנורישוםיהואיןיעצטןשכהוהקטיגורייח
יבר.נידעשאיבויעצמו,כשהואהדברממקררהנארתרנות,הבתו:כרגשית

אתהמביא' ,הטהירהשכי ;'שסומטיס (,1י;כסשםישבאיבתיזהבהתאמה

היאגתוןוה~יטטיסמיסהגתרגות,ההרגשויגאתכביביי,במגע,הטהורהשכי

הזמן:גש ~בהיאח';ריהשקנטינירירתהמ~ישיתרבעת ttמאחתס:פ'ב.זה,

הזמן.~שג-יאחדאחדחבירע';-ידיספרמההראהכמיתמבטא : nרמכה

כישיהטרנסצנדנטיי,מהזומרבאההנתונהההרגשה(הריא';ירת): nיכראה

i\ ,כחזקהזמןתאיאה (,1מהרגשהכייעצמם.כשהםדבריםבבחינתדברים
בrוישתה(אין-סופית)חסימיי ?,1אינפיגייישיחנודרמתמעטתהי';כתרהיאידיע,

בשע,ריםימוסיףמאפסהוידאתהיהפן,וגםיר;. lיאפס,מגעתשהיאעד

ימשיייהישיייהמיש,חשהן.ןניעההריידרע. piי"עדא'בפיני~םימייים
עייןהערבריםהמקרים,נישאהיאעצםהם:יחהזמני.עגיוהיא'ישות

 Kה'חרפוטצההה.וידן.ןובזמןהיאקודמת:בהסהה.חרזאהזב

(המירייטה):הדמההדדית.השפעהח,·אחחבביתיידהסבהשימציא,ח

·אחתחבבנמצאיהייחיושאי-אפשרתנאי,באיזההיאתיריפשראה

תנאישנר,ד nמ~בזמןהיאנמצאישממצאהמנה .אחרתנאיאיזהעונ

שתגאימפנים,יבמזה ,כבהיאגמצארחכ ~iבמתאימים.שיןהמ!יאןח

הראשיהרפקהיסידןת,שי(אג'יטיקההזמניםבכימתאימיםשיימהציאןת

שבקטיגירירתהמ~~שיתאחתכיצ,·רףיידיבאיםאניזהמחידהר.שרן).

כשהןהקטיגוריית .,כשהשיתודייסהרבעאאפיאכאןוישד,"יסו

כשהןאמהדברה::גאההרגשות,"בחמרכ'ייהתאחזיבוייתהיריאיעצמן

ראיגיכאשרזהס;;נימה,בחמר,הןמתאחזותשבהוהס;;נימהע""ידיורקיעצובו,

ח~רן.ןג.ימ~ישההמ~ן.ןפהזכהס;;נימהב~ייהיאשרנהמ~ישה,יכיהמ~Jןפה
כאןשישבאפואחד,'יסודזכצטרפתקטיגוריוחשי,שה /oמכיועי-כן

יסרדןה,טנהה ,שמיתו ,אקסא.הטהור:השכישייסודרתא.רבעה

ו,מזאיביםקמבת,בייבסי ~:פם '\יות ~ ~והתנטרההכי,היא:
הכונותבה:פרתן.בוניתאיזריeתיסכדייאחד,אחדיוכנרצריןש'אתה

איו,רממייאחישית,הנרהיכידם 1קנאיתאפלאהיאה~:פסטבסיבית

 K 'אםההנורה,במאורעערישיםיצצמו,כשהןהאיה,הקטיגררייתב.שיש

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

() 

 t.~קבם ' Kבומבו ' 17'הסיהסתיו!בת
מצרפיםאםואייםבכבדית.מתנהגיםודבריוזו,בואשהברררסגנרן ' T 'בא

(הסתירות)הפרירגיסמיםעי Pבפרזהבעניןי;דבריון Kשבכדבריראתאנך

~רנתבאמצע),(שםם nנמ •ןבעםבונכזחרוביחרדהטהררה,החברנהשי;

איארטהנסצנדנטוית,ו~~רצפטיהקדםאינהה"אני"דעתהיא:כךהדברים

 Kשכשהיבכי;י,דעתוישבכיי,חושירת)(אוסה I::הכאןישה,ידתאתויה

שיהכיייהמבטאבבחיבתהשביכיומר,בחישיות,ית I::זדגאינהי;עצמה

ידועים(שאינםםחדי ~מיםתנאביהןבינגעשמהתוןמוהקטיגוריות,

הנתונהזו,ודעת-יחידי.דחיה •דעתצאתיובמי~אם)יאבכ'-אפןינו,

תפיסתשהוא.האפרהנסיה,ימעשהרדם pתנאיהיאהטרנסצנדנטיית,טיה 3! צר~*,

ן.סיונהבגבוי;פרטי.ענין

ביחסואיאהנכרהערןשוםיהןאיןיעצמןשכהןהקטיגורירת

ינו.נודעשאינו ,יעצמוכשהואהדברור pממהנאותהנתונות,רגשות iJו

את .המביאהטהור,השבישימרסס ,טז,ו , ~סשםישבאובתיזהבהתאמה

הואנתרןרה~ימטיסמוסהנתונות,ההרגשווגאתכביבוי,במגע,הטהורהשבי

הזמן:גשזדבהיאתיויהשקבטיגוריותישרת /oהמרבעת rמאחתסנכי;בזה, .

 .הזמן~שג-יאחדאחדחנררעי;-ידיספרמההיאהכמותמבטאת:ומכה
כישיהטרנסצנדנטיי,כזהחמרבאההנתונהההרגשה(הריאי;יות):כרתהאי

בח"זקהזמןתאמז,ו'אההרגשהכי;'עצמם.כשהםדבריםבבחינתזtדברים,
ב~'שתהכאין-שרפית)סימיית ?,Iאינפינייישותעדומתמעטתהוי;כתוהיאידוע,

בשעיריםומרסיףמאפסהויןאתהיהפן,וגםד.ירר.יאפס,מגעתשהיאעד

ומשיייהישיי'המישיתשהתנועההריידוע.'חזקעדסימייים ?1א'בפיני
ע';!ירהערבריםהמקרים,נרשאהואעצםהס: nיהזמני,עגיןהוא':!ישות

היאפותרטצההה.וידתובזמןהיאקודמתה I::סהה.חרזאהזב

(המוד';!יטה):הדמההדדית.השפעהת,חא-תבבותוידהסבהשימציאית

·אחתתבבנמצאיהיותיושאי-אפשרתנאי,באיזההראת"ויפשראה

תנאישנגרמ~חד,בזזבןהואנמצאשיממצאהמנהאחר.תנאיאיזה Cע

שתנאימפנים,מניזהכיבהואנמצארחכ ~ב:מתאימים.שיוהמ!יאית

הראשיהפרקודרת,היסשי(אגי;יטיקההזמניםבכימתאימיםשיומהציאית

שבקטיגורירתהמ~~שרתאחתכי;צ,·וףיידיבאיםאנוזהמתוןהר.שרן).

כשהןהקטיגוריות .!;'כשהשייסודותארבעהאפואכאןרישייסוד,

כשהיאמהדברהנאההרגשות,בחמרכי;יו;;התאחזיכריותהיויא';!עצמו

יאיבוכאשררהס;;כימה,בחמר,הןמתאחזרתשבהוהס;;כימהע-יידיררקיעצIבו,

ח~רתj!ן.י;מ~ישההמ~תפהמהס;;כימהב~יוהיאשונהמ~י;שה,יכינ:ופה /oהמ

כאושיש,באמואחדייסרדמצטרפתקטיגררירתשיישה /oמכירעי-כו

יסודוה,טנההתשיומסיוקאא.הטהרר:השכ"שייסויותא.רבעה

מן,זבואקרםמבת,ו ,ב ,סב ~סנכ ~תר , ~ I!:והתר tiנההיכ.הוא:

הכמרתבהנכרתן.כמותאיזייתפוסכדייא"ד,אחדר I::יrכצריןש'אתה

איו,וממייאחושית,הנכרהיבידם iקבאיתאפואהיאה~נכםטנסיבית

יאאםההערה,במאררעערישוםינצמן,כשהןהאיה,הקטיגוריותב.שיש



0. 

נימוiייר,פ,רפ, ~21

שיסיה J!נסי~ 8 (הםיפן.רה ,שתמקידהר ~שהב.הח,שיות.בצרוף
ת:יבזיוחהכיבהוא:ויסודהווזJהרבעהמיבג),דערטי~ז 8~פטיציפ-הזפיסה

,תיביסבטאיבתךמכיךןסיה,זrןהרגהישזכק ~נאאוהש ,איייוה

זקעירעיזזקדמתהש~רהיןאיןהכשיאמבםחזק>.(זrןיוגאד ,ביומר

שני:כ~קדםת,ההשערהיויסאביקיי,איזהאוגוןאיזהסיהחזק
הדרגאיגרכידרן·האין-סוףוביןהאפסבין piבחימשrובותהויכותהאידיות

מבשירההשבישיזייאבסי~~טיהסימיי). Pכהאינפיביבקטניתהאין-סיףבגביי
איךביעדיהאשרהטרנסצבדבט'ית,האםרצפטיהבאחדיתבחושיותיהתאחזאיתו

באהעי-ידהשרקהאפרהבסיה,יאחדיתמקיםואיןביי,איזrןיתדעתכאן

הוא:ויסודןן,סירבהתשייוגואגיג.הממשי.הנסייןשיההנרה

שניןהכוחיקסרשיציורעי-ידיוקאפסונסיין

הקטיגוריותישיזrןמקנייות~גייגיותשישויזrן .)תייזrןוחכהסותיפן.רה

ביתזיוחהישותםבן.רשהיבבה:בוראשהיהגואביהרז:שבמשישה
\ -
מתמעט.ייאמתרבהיאאיבובטבעיבמותו ,ם~ "pמתהעצם

ה:יבשההגיר ,באהה.מקריעצםיקטיגוריה:היאמקנייהזיאביוגיה

מקנייהותיידה,סנהשיהקשרח'קעי-פימארעיםהשביייםבי
מדתכם,צמיעהבית:ישיישהיגו ,.באה.ד ,ותוהבנסיקטיגרריה:

פגזיה. aיהישבבת-אחת,במקוםכבמצאיםבתפסים aשה

והירח,שהארץ,משי,יחשב,י;ךאי-אפשר(כיוזבר,יזהבותזהדדיה

זהפנזיהשיםיהםאיזבבת-אחת,בחיי-העריםבנמצאיםאותםתיפסשאתה

שךהמ,ישותארבעתצריףמתוךת.וטופצהיקטיגוריה:מקבוייהזה),עי

ספק,כימעיהעניביםיחסמתבררהנזכויםהיסרדיתיארבעתקטיגוריות

בחושיות:תיויהשאינההנרה,ישוםמד'נרתאינןהשבישישהקטיגרוירת

השבי).הראשיהפרקהיסודות,שי(אבייטיקההנתובותרגשית uי~יבזמןבמקרם

יעצמו,כשהואהדברוביזינ;~נ;ן, Pאיהחזיין,ביןשההבחנהיוצא,מבאן

איאי,ייבחבאפןהביודבוןאתיםפירמשאניינתה, iIאיןני~ב;ז,אר
ההנטהצוריתעימ~~דההנרתנישונשהנרבי,מאחרזי:היאונה P;ה

הדבראתיהכירדרךיבושאין lUבו,ני;זןהקטיגוריותועיויבס

אגישאיןי,ייי;שההמשפטאת Rיהוציהזכותיניישהוייעצמו,בשהיא

זrן'גו.הקטיגרריותמדיניתזrןעייהם.הדברים,אותםאוהדבראותויודעים

תיייםשאינםשכייים,במצאיםשיששאפשרם,מזירמאבךכמובן,מה,

באיהשבמצאיםואפשרשכיית,הבוטהיהםשישכיימר,חרשית,בהבטה

'נרשאיןמאחואב'ועצמך.כשהואהדבראתארהנך~בין,מהותאת"ינירן

איןמציאותם,את'~מתומפיש-נןכא'ה,נמצאיםמציאית",שיגדרךשים

איןשבזה,אי;אאיבהזברתה,שנימחשבתבושיחפשי Pח IIמואאזה

ריאהנר~ניןמציאיתברעיוןיאכזה,ברעיוןוביתניפירהתםםךש

יעצמןשהיאכמונין 9הנראתהמשיגיסשביייס,נמאציםמציןאתבריעין

) IC השיישי).הראשיהפרקהיטידי,ת ,.,.גייטיקה
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הק,ן.ןאי
Y • ז

 :'"כמםדש,אדםושבשכירמצס~ישהארמה '.יהמיסיירת,~שג
שה,mcפיןיצ,כירמר,מהרתר,בנוצםטרברצרןשי~שג uאת .א'

נשודאתב.המעשה.שיייהמרעתרהידבתיודבחאיבראיתי,המביע

תמירניבעישיהפבינוהעטפאםחרבה,מתיןבעשהמעשהאיזהה:י.בחה

 ,~מחהבי .) g(מ~קסימהכ"מתיןהוצין,שיהםהיייטידי

ביטה ' D:מהpב'הקוו",צייו ..בnנ ?7שייהמביעהטעםאםפארא,היא
י" a:מ ,רהמוייהחקאתע~בירינגדומ,יהבבפשימז!רהאדםביימי,חמרית.

עי-מיגומשהראתיעישהבחיים,מתהארתישיתיידיתיי tt;'יחסשים

~חים,קי fJמביעמתיןיקיא'!עשהצריןמ,סרימנושהג."ישמה".החק,
אינההמ,סויתתכביתר , jנוי-כיתואיא,נגבגשרירת,בשרם-אפןתיוישאינר

~נתזההבגשריית.שיינטיתהתךבגדתהבנעשההיאאםאיאשומה

ה:ביחב~שג

הנחבייששביינמצאייקם, ,קיונוי-מיפיעיטעבינמצאבי
(בסגנרוראכי,יים,יטיררתיוע-.'כיימו,ים,קיוה ,רייצעי-פייופעיי

יוקיםתמוןהמעישםשיהשתישייתימאחררצין.יר)יששכיינמצאוקאחי:

רבת.ינהאםיהבהמשגוית.תברנהאיאהוציןאיןהייתברנה,נחרצה

ינים ,ר D:גהכזה,נמצאשימעשייאזט,יחהבהרציןאתהע ,רכמ

במרבןגםהםהכרתייםםיבי, 'Fאבג~במיבןהכרחייםבבחינת

ה.ר 'פ:משהתביבהה,זברקר iיבחכחהיאהרציןכיימר:יבי,טק ~בג ~
יאייםיטרב.-ביימר ,מעשייהכרח(הטבעיית),הבטייתאייחםשרםמנגיי

בכבבוזהרצרןאםביימי, ,כי-צר:פיהרציןאתמכריעהאיבההתברנה,אם

איתמידמתאימיםשאיגםידיערת),(יבטירת~בג~קםיבייםתבאיםיאיזהערד

התברבהיפידיראיבריעצמישכהיאהרציןארתיאםבק.צרר:האנן~קטיביים,
~:פריםשהםהמעשים,ארתםאזבגי-אדם),אציבאמתהראש:פך(כמר

 ~רהכרעתיטיבי, 'F~נן~ uבמיבןהםמקרייםהאבג~קטיבי,במרבןכהכרחיים

ירסרשירהציייה.ט ,,אבהיאאנן~קטיבייםים 'Fיועי-פיכזהרצין

רן.ן,ברבה),כ"Jזן~יהבשם~נהרצרן,איזהמכריחשהיאבמדהאבג~קטיבי,

.,צייי".בשםמ~נה~ציהארתהשיוצייפ;:ן
רמוסיריןת:שיהראשייםמביה 9אפראהםאיה

ינויסתםגה"רימןירם,גמצאשיהיההרא,~כרחהמיסרירעי Iהא.

י.סםיי ~ןדם P ~נן Qדררשתהמיסוירתבשריות:

 .,· nהיררצמתיישיביא ,.רacר~כוחהמיסריהמב'נIב.
י'יהיהפ~ית-ערzב,ינו-ידיבןידישהיהתרא,~כוחהמיטויהחקג.

טיבי. 'Fהאבג~במיבזהכוחי

רב.פדריםשה:פ' "בייחקשיהיההיא,~כרחהמיטויהחקד.
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;:ז~נ~קטיבייםהrךקיםשביןהIככסהההיאהמיסויותשימהרתהה.

מבנסימה~.(כיי:יהאנ,.קטיביים

שייתה!סותהעי-ידייהגיעאנוצריכיםהזאתההסכמהאיו.

ציותהיאיקה l:'I ~שיהיותצהאנ~קטיבי:החקיפיtז~נ~קטיביתחבטיה
צןרי. ,ן:

השישבינסחאפשוהאיההנןקרייםהיסודיתאיtזזpמניםששת

נינםומתקשויםהייכיםהיסודותאיתםשבהםמזה,זהמשתישייםיםפזון
יסידיז~יםאתיהעמידאפשושיבסיףעדדק, ryמבקשועצמם"ביו
אחח

שי!נ o-המ ri:פושיאנ~קטיבייתיכ'''ייתימתוךו:ושאוהףווו:כ
יימנונבנסימהtז~בן~םיביתהבטיהאיזה ""הת~תוומתויהמזסויהחק
הJואיוכ ,ש ,וזכהמ ,סבנמ ,י-פע י';שעמתכיאהזובויבו:

 .'ייכח'קייהיאתההשה,צוותיוהי
ם. "יכשההנמצאיםכיעיחיהובזסויהחקי:בשהףיזו:נ
הנמצאיםכיה.ע ,נמההבוב:גJוהיא~~חתמזסרימעשהשיתכייתו

נחשביםיהייתאפיאצויכיםהמיוסיים,הפועייםבםיבכןהשכייים,

הם,.שמיסיייםבובדהאבי,מעזויכיתכייתן.מצ'-בובפבת"יוכתי

כיימו:היא.בעצוביביאיאממני,חוץבשום-אפוזה,יפי~חת, ?7איבה

מעשיוכיתכייתגםיבכןהשכ';ית.בהניתיתעודתיאתי~יאבאיםובעזוי

יואותעייואסווהיא,צכומרבותכרהויתי.כיתכייתבםוממייאחביו,שי

ר ,שעמי'כה V!עירצא:מזהאני.יהויתי ,מצעאאיאאינר~יראותר

ותךישיאבוה .'שובאהן ,מידבIכתשמתשתשה,זכאפןב

םג'יםבמאזבזבים,אחרהאחדכישיירתוש ,אביהןאתה

בבחינ.תבותשתמשיאיעויםאביהתכייתית,בחינתראת

אמצעי.

המיסרייםטים P~בן~ I:1כי ,,,המכסימרתאם :' " 'י "הףזוו:כ
אחיןאתאישרראיםטים P ~נ~נ:אותםראם ,הי.'איהאפואהןמתאימית

שהיאכייןtו~~קטים,ובןאחדכיבעסההוי ,בפבי-צעמרתכייתבבחיבת

בשבייגםאיא ,עצמרבשבייוקיארקקחמשיי,המכסיובהאתבוחו

K .יוצא:מזהחרים

יהיררצוןוצוןשנניכ,ןיהי;תצויכהמננסימהכי

 ,ו"שהימסבנמיעתהיקביד-,עה,שבובצמיבו-תותאאיוייכי

 ) 293 (ע' , IV:כר~בש~יז.הרצאתהנסיס,(ספו ,י ,כסויזמוקקחימ
242-241 • ' 246-245 • 250 • 261-260 ) 300-298 (. 269 • 277 • 279 • 282 (. 

.הק , Pחה Kה'היייהצוופיםשישתשבכיבייטהירתוtו~מן
ויאחרים.יעצמוארט,'נומי,מחוקקהואוביסריט Pנ~ Qשנני"ייתייכה
i! וה ,יסואפראהיאוורמיבוטבאjזהכ"אתהונזסויית.שי ,פרס

זה~~שגבזבי.'.רבהיאמהאביוכיסויות.שיי ,.ברההגוי ~במצאנו
K לנוK'K הואמובנישסיףאחך,1:ישגכאןישוהנהכיזבזדסיין
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M וניהםעייראשוהדבו,ארתרשימונשירתר.Q הוצרן),;;ורנת(כירונו:נים

 .) 69--70עונרד , Vהמעשית,התכרנה(כקרתתיאררייםב~זגיםכזסאיזמה

עי-י~ש:פירנעשיתהחסשירתגםהריכתמיסוחק-השיממשירתרעםרב"דח

אר:יעשרת"...צויךהאדם:שכיכ H"צויך:כ~שגכיכיוכעשית.הפוהם"

ויאיירתהרבכזחפשירת.שיההסתבכרתעיהיאמדמז Hיעשרתשיא.צויך

ש~יהכאן "117עזיואביהחזספי"ת.שיבריאיירתההיאנתרנההמיסרייתי;ןן

יככ1כ~חי"ם"הצריישיהמיסוי,ק hהשיכחייפיימהיכןממיוה:
שיההסתבכיתאתיהכריעיצריךהרא,סטיי , ~ ,דשי,,סרמהיעי Bה

שהדכות, ,פרירס 'פהה:פרתניהחפשירת.ש'ההסתככרת 'וiתחתהסכע
הרבהתרעיייאסהבע,הסתככותאתיוםגהואהררחנייעצמוכשהרא

מתבגינוהפשיטהאדםשגםהיא,האמתיאייםפי'וסיף.שאינרהפשיט,?אדם

כיכיקאת-עצמיהאדםויאהאחדמצדדרת-רארת": Rנשנ:וי ...מתיימהרתראו

מדחץהערמדכבמצאאת-עצמרריאההראהשניהצדמןאביהטבע,מז

-'עעי-כרחי,אויהבאהמיניהידתרבי 1V:כשגםזד,חגרהכנגדה.ובטע,

עיהיאמ~'דהרגש", Hאותומכנהשהואכהה,בזi-הבחנהיידי

יכיידשאי-אפשראף-ע,-פיכי .' , ~ ~ן ~ ~ 9 ~ד irpכםומס ,יאיד ,אה

החזיוןשיהויתויכיזיעםציכשהארהדבושיההויהביןיהבחיזאדם

שיוהאמנ:וישה"אני"המיני,היות~גםבעי-זזכי,כימרגישהיאהטעבי,

.תאובמעשיי.יס~ייתייכגיפיהפרהיייידי~ירי'ידישבאמאדתראחרהוא
הרא,אחרבהכרחצמדבואוהאכיייו,ניבקבבחינתהיאריאהאיהכי

כבח~נתאת-עצמיהאדםריאהזוכהההבחנהעו-ידייה.אוכרזומ

ה"אני"'אתהשוכי.הוייםשריהחרשיהעייםשית,ימייבורנששיייציר

ירק ,שייהחפשייםהצייריםמקירהיאיזהפרעו", ..כהיארראהשירהאמנ:וי
אתמ:פיראדם·שיבובאפן, .ו,עפכהיארראהשירהחרשיאני" Hהאת

- nבהראוזהשיר.ה"אני"שיב"די-פרציפים"'הטרנסצנדנט"האידיאייסכרס
שיתונסאתכיייהשכיישהערים"מפבי;נ~חיט:הצויישיהמוכיב
וי-כבו ...שיי(הטבעים)הווקיםשיםבגתם)(אתגםיבכןהחישי,הבורים

היסןדשתרעבהמעשים,אתרדאהראניהם,צוד~יהשכייהעדיםשיודקיי

 Pהפר • 310-305 • 303-296בו'ו~!ז ; 302-301גוי , IVכיעצמי"יחרבה, iה
הואכו""החפשיות,שימשמירתהעיהמראהספר-הנסיס,שיראוחררן

אתכיינוככרדאנוהמעשית,התברנהרת jבושיפרקיםראשיבאמת

n הקצרה).בסקירתנובהםשנגעבובעגיביםהמעשיתהנק;תיתצמ

איזהיבויו!רסנהשוםיבואיןבכנויי-החייםגםארהדרמם"בטבע

יקייטהרגיים,האדואריםחישית.מ~יהעייישהדאמזהאחרבאפןבוtו
הגשה '''''יעגםועצמ-תיראנג ~חרשית,בהנרהרקהטבעכיאת

ביז';מבותיכריאיברתםשאיפנימיים,רמביעיםבמעשיםכירמר,ד,ביב

ימצדחזירןבבחינתהאחדמצדלמצת-עאראהרהראהחדשים.רשוני

מסנרגוג,דשכייגמצאבגחינתס,דעידייכחרתבנרגעכוומר,השבי,

 , H(,,בקרתהחרשירת"שיה'יט Pנג"ח-העי';הת~חסיכרייםאינםשמעשיו
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הרצוו),~ונת(כי;ומר:בים 9.מיהםע"יואשרהדכר,אותושי;ממשיותותא

 .) 69--70עמוד , Vהמעשית,התכונה(כקרתתיאורייםכ~'גיםכוזואיומה

עי-י~שכי;ונעשיתהחפשיותגםהויכתחק-המיסרשיממשיותועםרבידח

או:יעשות""צריךהאדם:שכיב"צרין"שג iJ?7כי;כימעשית.הפרהטי

ריא"יותהוכבוחפשיות.וס"ההסתככותע"היאמדמז"עשות"ש"אצרין ..

ש~"הכאןישעדיואכ"החשפיות.שיבריא"יותההיאנתונההמוסריותוש

n :רקשי;כחויפוימהיכומ,רהi1"הצו'יש"המיסרי,הJ ~בב "ס"ח"
ש"ההסתבכותאת"הכריעוצריןהוא,סטיי , ~שדי ,סריימהע"ו Bה

שהרברת,ופי"וסהפיהפרתנוהחפשיות.שי;ההסתבבות ;יוi:תחתהטבע

הרבהתועיי;"אטהבע,הסתבבותאתורםגהואהרוחני"עצמוכשהוא

מתבונןהפשוטהאדםשגםהיא,האמתואווםפי"וסוף.שאינוהפשוט,?ארם

כסי;קאת-עצמוהאדםרואהאחדמצדדות-ראות": Rנ"שן.ןימתוןמהותואיו

מ'זחזהעומדכנמצאאת-עצמורואההואהשניהצדמואבי;הטבע,מן

עי;-עי;-כרחו,א"יהבאהמוניהיותרכ" PiJ!שגםזו,הנרהכנגדה.וטבע,

עיהיאמ~~דה , U"רגשארתומ;ננהשהואכהה,כח-הבחנהירי

"כיי;ושאי-אפשראף-ע"-פיכי •י , ~דןד ~ 9דדזipבסומסיי;אידיאה

החזיווש"הניתווביו"עמצוכשהארהדברשיההניהביוי;הבחיואדם

שי;ךהאמן.ןישה"אני"המוני,היות-גםבעי;-;יכי;,כימרגישהי;אהטבעי,

.תאובמעשיו.וס~יותיובגופוהפרהייידי~י;ויי;יזישבאמאותואחרהוא

חוא.אחרבהכרחועצמאוהאביו,ינינקבבחינתהוארואהאיהכי

n בבח'גתאת-עצמוהאדםרואהזוכהההבחנהעי-ידיה.י;ביאוזי

ה"אני"אתהש'מי.העייםשריהחושיהעויםש"ת,ומי;יעונששי;יציר

ורק ,שיוהחפשייםהציוריםמקורהואוזהכ"פועי",הוארואהשיוהאמתי

אתמכיראדם'שיעבאפו,י.פעיכהוארואהשי;והחושיה"אני"את
- nבהואוזהשיו.ה"אני"שיב"דו-פרצופים"'הטרנסצנדנטי;יהאידיאייסבוס

שיובגתסאתכו"'השכי;ישהעוים"מפניiב~חי;ט:הצויישיהמסיב
וי-כע ...שיו(הטבעים)הףקיםשי;טבתם)(וזתגםובכןהחושי,העוים

היסודשתועבהמעשים,אתריאהיאניהם,צוי~יהשכיויהעוי;םשיודקיו

הפרק . 310-305 • 303-296ע'ו~~ז ; 302-301ע' , IV (י;עצמי"יחובה, iה

הואכו"החפשיות,שי;משמיותהעי;המראהספר-הבסיס,שי;האחרוו

אתכיינוכברואניהמעשית,התבונהרת jבלשי;פרקיםראשיבאמת

הקצרה).בסקירתנןבהםשנגענובעניניםהמעשיתהבקרתתמציח

איזהינוין~.רסבהשוםינראיובבעי;י-החייפגםאוהדרמם",בטבע

יקי;וטהךגיים,האדראוי;םחרשית.מ~יהעי;יישהראמזהאחרבאפו ti:פ

הגשהעי""יגםועצמ-תיראכ ?,1חרשית,בהפרהרקהסבעכי;את

ביוי;מנותיכויאינוותםאשפנימיים,ומניעיםבמעשיםכיומר,ד,"בב

ומצדחזיוובבחינתהאחרמצדצמית-עאראההוארהחןשים.רשמי

םפניביב,דשניינמצאבבחינתס,יעידוי;נחותבנוגענ'וןכך,השני,

 ,"תרקב,,(החושיות"שייטהיקכ'ח-העי;"הת~חסיכו"יםאינםשמעשיו



קנס.ובגר.'סיההסישובתצית

י
 ,ציןהתמיןאנחנר:פמיירםכזה,irבלבםKתיייששהאזםיזה, .) 379ע'

 , Iאאר DRיי 11' 'יא,דםע.בטהתמ ~יקרבעשהראיהיית",יה"ציין
~תיבפאןומשתתףהטבעכחיקאת-עצמימ:פירהואובזהמצד :;כפי

את-מ:פיוהואמזהומצדהטבע,הסתנברתשיהאמעצינוי-ידיייירחבייnז

'יהי.:אח,דבזיה Bאפן-נוידירישתכובתיושפיווחנ"',דבו ..בבחינתצעובו
וה Jימתביביויבחיתקרשהיאחסתבנות-התנובה,שיהושיההפ~יה

הטב.עהסתנברתשיהאמעצידרןמקרםיענורמבגיימ~ח,דבאפןיהשגתי

 ,,,'הביסיביהאפי ."כפישיואייבסב ,פאירישיפי-זה,האדם,
יחסיפיה:פיה,ברעיתקתחדיאבתכינהיביה !jמת~אדםאיזה

כרע pשעי-פי-רבהשסויים,ומנושירהטבעייםמעשירשניויועשה

 ,(,,בקרתיםייוסזמההמעשיםאתרקמקיףביישפיהאההרא.
 .) 385- 379ע'

ה a: ~ש;השישיתאתמפסיקיםהמזסרייםהוכעשיםשאיזהובחני,בזה

אתובכנכוהואשעי-פירקבזע,אפייוישאדםכישיבר:בנסירזותו'דה

איןואריםאחרים.בעביביםהחפשייתחקיאתידרעיםב:סניניםהטבעחק

יבי-מעשיר. 'וZירוחאעיייטיי iJ 'שאפשרהובזסדי,ע; iBהאחדזתכאן
שישהאפימאחוהמזסיו:יע ilהאיהמעשהתזיחסתהכאןישהירתו

קנסעייייסטיי:ן i'ובזהיזיהוא, iישהמשעהזווייכן,כדהיאעי iBה
יממייאיי,כשה i 'פ ~עיאחראיאינישהאדםמאחוראייםבעדי.רע·נש

a עלאחואיינרI$ כאןאין'ריןבהוכבת,'נכנםהשכלישהאפיהנסיוני,פיי
הכועה t:שםיששבאמתלהניח-צויןיעל-כזמוסוית'יחיוחאלמקרם
תארעצםכיחרכשהאדםחייחמיהאיחכהשנוםאחח»'בפעם

חירה a:ה O ~ lI7 "הבסירבי; ;ינi~אתביראבעצמךהואובזהיל,כשה ;יפ ~

היא~מת-Pמתיאדיאי ,וי"'החיים '''כיתירהמזסר ipדאתוהכניס
כניכרים,יבמזרד ו;! ,ויוחמ-חפשיית"",מעשהאיריחני"',מעשה ..ב

.הדתהספרזבראשבק;ת"שי.האוהכפרקהמעשית,הנק;ת.(בסיף

כספוי ו!~היא;כההעניוזהריחבי·..שעמהסםת.התבינה"שיבגכוייה

הניכחי).המאמרשיהובינויהפרקיבסרףהבחירה"'תירח ...

ב

זtס.r-.ויטיקה

איאהדבר,יהנכרתכייםמיסיףשאיבייטי, ('.J~סהיאהטעםשמפט

:פח-הדמייןתפקיירהיאא\ביזס)ט,זאבי(ייטסייהו:זבארהאבהמבטא
גח-הובשפטבק;תא:חיקנ-חהמשפט,בקרח-הוכסאתבסקר 'אי'(

בייהוחוגגניי,המעםשמשפט(ור~הי~,ןנו),ומה .)א arםנוהאסנ:ויסי,

רםvב,הדבר,שיהחמריהתשמישברמןבדברבניגינוםאניאיובגיעה.וסים

שאניהןס, .)ב(עבינינו 1חםמוהארבר,מ~'יםאברםאאיאמז,
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-)ג~ע(החרשירחההבארחישארוריחבםעם(~נגעבעהם)-יםעבבמרצאים
P י"שבעינינרימרצאברםהדוןהחןיגם ')ג(~סז:ייטיואיברבנגיעהדייאדוןרר
שרזהרא 1עביההראהבגעיה,חסוווזה-~סז:ייטי·ראינרבגינוהימדוןרםבר

הבריו.תבלבעיביחןשמרצאזהיהואיפה :'בדוןיזהבעה ')ה(שביפי
י J,'ביאיש)אלוסביזבזה"יורקראיובדבר,בנינוהשוםבאןשאין(פמבי

איאאיבו i!' '" :'ישידוןידהבעה .ס)-והידיהע.עיהונייםף(חשד,~ג
:C החורA שחמבתבייברזדבכרתשהיאבמדהרבו,איזהשיתר ,חביי

זןואיi;גיח.~קטיביח, 3אח, ,מיבפתבייתאיוזיי 3ונ-בירמותביית,ארוי

אובוטהממיןארם,יע ~iכממיוארהיא~קט 3kשבתבייחשימונפבי

ישהאחררורבמיוה,גיעבבאוישהראושניםשבני(הנהר).שיםהפמיו

ידוןאמנם .)ז"ט-'(ה~~יםי"המשפםבirכשאיומהת,רויא ,ז:וה(והכאז

האידיאהה~סtויטי:במשפם , כI"יאיהידארגםיחרמיהנראידיאכזא
באדם,איאאינרהיפיראידיאימיו,איזהשיההגירבי~שג iJהיאהברומזיח

m החפשירתממשית!?מישהיאהאדם,שיחיצרניתצרוהיארתהבמטארא

בנדרןמהבכרהטהרוה~סנ:!יסיהמשפטאפראאיןיכאררה,וית. cnהמ

שבשניהיא,האמתראריםה;פי.אידי~יבנדיורו,יגניעההבררמייתמ.ידיאה

~טנובאיזהיא).שביעזיהם(תנאיםש'ייייםחנאיםאיאבאואיורנ.דרבים

Dיה'IK הימשי,יפי,.בערחיA יח.ים,רשהיאמרם,בריהיהשיאהיא,באי

הרא,באי Aהבאדם,היפי,באידיאיוכוהבוומיית.ואיידאה ,םn mnי-יז.כ

I1 שרחה ,רו ~הבמרבןיאיפהיהיהרשהאדםמום,בהיהיהא"רברתר" 
המיםויתבובה Aהראיד'איתהאדםצרותיו 3שהופמהההאתמהרמבבווRא
מ"ה, ,רמ"דסמ"ג,באמצע~כ"גבאמצע,כ"ביסעיףהנורהרז!ו j(י"זזזור

הזאה~ס.ז:ניטיהמשפט :'יעביזהרע'בה .ם)ב"ב,ב,"ונח,(ביחז)ד,ם"ז

3 'l ~,3- ,ב ,ם ק k ~ במ~סדשאיכרמפבי~::נ~םיבי,היא .'ב ,טקk נ~קט::

(בחכייתירתט P:3qשבההבכרהבכחרתבמשסקוא. ,)תיג;';א i ~(כתבייתיית

ומפביבגיעהברשאיןמפבי~טיבי, kרהיאה~.ז:נםייםת).תהםא n;הצררה,

כישי(געמייבזיבו)פת !A Vמעחכאודשישארררית: 3הכיבהראסושרה

משפםמריצאיםשאברבשנוהוביבותבתהיאזייבי-הפחות,אי,ב:י-דKם,

שבסנריעחי,דתביעהאיאשאיכהר.פשוה.נתברהישינוהבחנ:'יםי, ~

K " יהאברשיהןימm כ"ב-(ייתj אחררן).שיישימב,,ונ ,ח'"-'גםרגו!ו

יכשכאןשישאיא ,הפ:?הבוכיביםבכידרםהק) 3I(בווהגבדוןבה

ים:קייrו
מתוי.יא ,ו.'בפkן~םtויםיתהנאהגרוםאיגידוןהכדוןגב ,ד"אה

םגדיבה'מימןהירצ.יםבחזירנרת-הטבע,בכיים IIםסבשאברד:נגרה

ני. 3שחפשיןתשייאידאירתתמערוויםאברובחסורו-דסרים,םב'חר(כונבםת)
תביית,כימפויעיםרנ.ש"בגםnהסוזירנןתרר l:ב,תן ,י.חתכיי mיaתםהם

תבאיבבחינחאיאבשסיילתזחייאינךהיפהי:בש Pיי ו.rיתוDוזה

המןםריות,רת Kייד Rויחרטרפונני.יא~ייםנבויו~נרבב I7שרנ.בנורד ,"""

מעזרר(ה:פמיתי) ,ימט t~ .\!Iוהנדוןבביסי),!ז YI J(כיגבנןמרנוו, Kהסר
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קנובכומבראיסייובה IIIהתמצית
1"1 
1';.1" 

ראר.הנווכתי,אירטרףשיהאידיאהוזתמעיררשהיוזמפגיוזביבז:זייה,

בנןטעורר(ה:פח)ימב ,דההבשגבהתבינה.שייוזידיאותאינתומעירר
קסבפתוז"'qnמהטב!נהשאין(בשעהבעינינרחומוצאהראאביהירוזה,רגש

הגדוימריןמהב!חנרע'-דברמחשנרתבבןמעוררשהווזמפנייבו),

רKוrהנשגבגםהטבע.עיבכחןהעו'רת ,שיוניהחפשיותשבאידיארת

ידוע!'ז,ת ,טורקרימדרגהשצרין '(!;י-ע-ףא ,)הפ:~(~:ב~קטיבי-א:פ~קטיבי

בוכרבןיפהאיברבאמתהשכייהיפה .)ט"כ-ה"כ(שבנשגבוסןיהתעיררכדי

המןטרשבiדקהשכייהיפחנגיעה.וזיהב!רהמשרםבןשישמפני ,~מז:ילטל
החרשירתאתיעהרכמשהנ:ןברנההרא,שמובברמפנינשגב,היאבוזמת

ובהצריי:היהרדיםשיה~קיםבמפרנשגבירתרמקיםכאןוזין"ארייתחתיה.

ראשריבארץבשמיםמוזשרתמרנהיביפמייותעשהיא

ההתיהבית,בוזירדיברישביחידותהזההצרןייגימר.וזרזחתיתמ

י"וזנטישמיית"מקים_קנטברתן(כאןש'יהישרבבתקיפתהיהרדי,שהעם

ארתהארוזחרים,י;עמיםאת-עצמרכשזמהדתר,איהרגישהידרעה),שוי

 pהח'ציררעוגםח'רזה(המאמינים).ניבמכביסהשהמיש'מניתהגאןת,
בגזרישוזםהדוזגה,היאיגמרי~טחעשנגנן.'מןסרייתההבבהרע'המןסרי

 riב!שוםנהיהיהיוזכי-אזוחושים,יהבעימז-זשיכו'מהכיוזתובמנה
שהחושיפבמקוםכיהוא:ונהפוןחיים.נהשאיןקרה,הסב!מהרקמניע/

םת"מ~זשאינהיוםת, 1המהאידיאהרוזף-עי-פי-כןמאימה/יפניהםרואיםאינם

וש:יכע,פרחא'?רס;ןצןרירתריהיהבתקפה/נשארתיערים,ד;עכתיאינה
בספייסעזר'ויקבשמוזשריהתוהבית/יגביהשיאכדידמיון-ניי-גנוי/

(הועה Hהאידיארתארתןשי riהב!חטררןעימדאגהיידרתי,סדרונאיזה

ינופוה).בהצעתנרנכייוכבר מ-'הסעיפיםאחררז.רבעיב"ט/

 'I7Pראפשרהיאבגיעה,שוםבייהראה~ס.r:כיטישהמשפטרוזף-עי-!כ'

 ..נגיערשיענין mאיעםיעצמר,כשהרארוהטיטי/ l.:1ה"סהמשפטאת
נסיטמן,מ Qכהנגרייתצאיהראחשרבבי'פי/ירישוזדםשוזיזההענין

 .)!ה(tודח:ת 1ימיסריחזקהנטיהמאריםאינםבכייהאמניםאמת,יי.מיסרית

ההארונוזםד/ראריםת.ןנונאבש , D ',עיוזיוזחיזהאיןאף-עי-פי-כן
את .pmזהפנישכבריעצמר/עיהראמעידע,בםבשיי'פיחזקרגש
ל-וקחעי-ידירקזימדרגהיירימגיע mשבוזמנהיפיביבר.המיסררגש
 .)ב"מ /א"מ(עבםה

כישבטעב.היפייביןשבאמניתהיפיזוו:ביןביחס טנ!:;נוגעכוזן
;גע"באמניתרב;פישבטבע/יהנשגבהיפיעימיסנגיםהייעד-כאןדבריר

נמאבית"/םגבטבע"גם(כעין:יםרגם ~במאמריםוזחדיתפמעיםרק

רהאיפעמים .)ד"י(מהאמנית"ים Vממביאהיארחיקרתיפעמיםיכדומה).
מגייםיעריםהאמניתיציריזה:בעניןנרגעתהערהאיזוהרב!יחיתיןמכנים

היאבטבעואייוגית) 9 (תכייתיית .)ז"י(הטבעיציויכןיאתכיית/איזו

הריודר~/הראהזזjקי;אםהאמנית, .)ג"כס(הוזמניתמואג"וגיהובתון

מצואשהאדםהענין,הרייוזו,ראםהטבע,י F;Iב'ההנאההיאשבכאןההנאה
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ניקומדרדפדרפ,

ביפיכיימר:האמנית,יציושיישית)(השמיתכייתהואמ~נזבאמנית,

הטבעשיציוהעיבדה,"דתותא'ואאינושנוהמיסויהצניושבאמנית

שמרסויתתכייתשום(מ:םיייעצמיכשהואהנאהוגורם .כי-כךהואיפה

שייש(uןנב.ימ,סריותגםסמיי~משסויכוימ,סו),אוהנורהשיונגיעה

ב·ד~-(מ"גסעיפיםי"בבט j2 דו.r~ ?1ואייןמכאו-נ"ט,!ן rאחוון;

הואהאמנזתגאוזהגאון":אמניתהיאיפה"אמנית :)הפ ,יתהביאמ

זהכייהיפה.יאמנית(רעגעי)ביייתתכדיבו,משתמששהטבעהכיי,

אמנרתייציר«י-ידיאיא'אחרים,יהררותראוב~שגים,"סגננ;אי-אפשו

יציררשיהאידיאהאיךיודע,אינובעצמיהגאיןהאמןגםהגאון.שי

חקירהעי-ידימהגאוניםהיימדיםהאחרים,האמניםברוחו.הת~r-רחה

אםהאמנותית,יס~יתםמיעייהזווהשפעהמהם,השפעה:םיים pמביציריהם,

בהםישאםהם,האמניתיתגאיניותםאתיהביאגםואוייבדז,בהםיש

כחציימ"ט,באמצע,ז, Nמגםז!וו; N(מ~יויריידין.ןחות Iהתייזיכזר,

העזויקה,(בתקופהזה-כברהיפההאמנותשישהכייהדבר,קריבהשבי).

מקוריותוימרותמ~יב,הגאון~יויו.סוף'יריהגיעה*יניס?)בימיאו

הבישיה ,ביי"משמעתיסווביציריו,בטוייידימביאשהואבאידיארת,

יפ, , tבאמצעס, ן!.~ר ;ז"מ(מהותיחנאיהואזההיצירה.רותיצובנוגע
היפהשבדברהתכייתיות(פ~רשטע"'זנג)מחשבתבייגםחןמוצאשבטבע

אידיאתעםבק'~ראיאחןמוצאאינושבאמניתהיפייאויםושימזתר.

(שיייי)תנאיהדבדידיעתועי-כןהיפה.היצירשיהשימ,תהתכייתיות,

יהסן.ןנויהואדיצהאם "נון.ןסמהאציגםידועהובמדההאמן,אציהוא

התבייתשיהאידיאהעי;-פי-רבשבטבעהיפיאציגםס,ז:,יטית. $Iהיהבתאו

במדהאביבמשפט,היאמשr-רן.ןפתבי)מסן.ןבישאתההדבר,שי(השימית

שבאמנ,תי i!שבייוצא,מכאןו,והט~םנ:Jיטימשפטאיניהמשפטבאתמזו

התכי;יתשיהאידיאהשכאןמפנייעוים,טהרראיבןיטי I:\.ה~םהטעםמשפט

ה~גיוגיההיאבטוי,בבחיבתז,וישה ,)ח'"מ(תמידבמשפטת Elמש~ת

ה~ם~יטיקהייסידיתק.נטשבנותה ;א"נ(היפההאמנןתיז,ואןרנאותההיותר

בכי>י:
גש ~כאוןי acם:י Qי ~:נהמשפט,נ'חשיה ~ ~ iיב ~ ~ ~כאןיש
איןהאנטיבומיה:הן.ןות~ם"'יטי,גש ~כאןישם:יים I:\.בטיאה~ס"'יטי.

יעצמם,כשהםדבויםבבחינתהדבריםאתאנורראיםאםס~יטי, tc~שגכאן

כמת;;ון3המסתניהמשפטבכחאתמשיגיםכשאביייס~יטי,~שגכאןישאבי
בבבוייגםהטהווה)הן.ןביבה(בקרתהשכיבגבןיגםיחישיית.שמנויודבו

אנושעי-ידייחשויזת,שמעייהדבראבטיבומיי,תשי(המעשית)התבובה

הרי-הגבוייםשישתבכיווכצתועיאהואת, iהאבסיברוביאתמן.ןירים

ביחןדביז;-ה N(בתו:זיהבובחשבההיאהובןסוייתשגיפיההבאהברגש,שגם

~~יטי,תתבייתייסישהטבעיהניח,יא-אפשושביה).העוהבסיףב"ז,
tההתאמהבשניהם ..היטרגםמנ~תביחודהואגיויוזהבעינינו.חןי;מצג

(כיוונו:יתיאיאידאיא ,)הב , ~ונאיבה(כיוונר:"יתאיואיבההכr-רייתית
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ניומקדןד .;ןeו 224

נערים-הנסייזשייפרי-כחיהשישהמ,סרי,תהחפ"",תאידיאתרפנתסדיבי
הםוועה:

מסקניתיידי~נטבא )ט"' D-"זEI i(יWםיםהאיההבונינים ".בדוביי
 :hc'ה

 17 'ה, :ג iי iא ,.ז:ו ;ק ,סייבבחינתה, : ~ ; ,. ;א , ~ iקים ,יה .cו

אחדבכיהמ~רגנים,הטבעבמיידיתכייתכאויוסשיהיכיח,םMנם,בידה,
בידהאיזאב"יעצמר,כשהיארמיזמיןבכיאריעצמר,כשהיאדחאו,

זהשרים Kמהעייםנמצאישננ"כ"רמר,אחררנה,תכייתכאזשישmיכחי,
מהםשאחדפן itבהטבבו,מולדיכלאתהמקיפהשיטתית,בתכליתזהאל

לזה'לצידתאלאנמצאלאהערלםשכלהאחררבה-התכליתהראם)כהאי
 •יקד נ-r ~.בבחינתהי ,לדגלאד ~יקד ~ ~להיאאפשריתזוהדכחה

בזה,י.ז;ויאןיןגית Pהפיסיההיכההאתסשייסהזןהרכחהה:;גי , ;א ,fו

שהרכיחההםרטית,וr-נכייתהכרךית,האחררנה,הנ:וכייתאתמרסיפהשהיא

 Pה"תחתאת-עצמררראההאדםאררנגי:גמצאבכיהםיסיקי.ז;ויראךרגיה
אם ,הונסריהחקיפינערכיםהאדםמעסי ,נייטרדיקא.תחכתהמןםרי

נוך-פימשעיראתערשהשאיגרהמ,סרי,האדםגם • Jררערםגזטרב,טרב

האחרןנההנ:וכייןושהראראשונה),הבורהיפז,-היא.מןסריפרעיהסןסיו,הiרק

מתק.~מת.המיסריןתסעי·ידרספניהקירם,כישי

חא,דעךירןמצייסםשיפיהרכיח,בידהאיזהפיםיק;ז;Iיארייגיהב.

 ,הדרבנוסםהרא(רזההערים'ממשיתהנחרציםימ,רןאנ:והכיבמויז
שנכושימםנירדימ;ניונםןס,ו.ז;ויאימםים i9ייריבארהענ:ויקהנוויםשעמי

ה~יקינ:ויאר"רגיה,רקה~נ:ויקר.ז;ויאוייגיה).עזר '; a:מ.ז:ויארירגית iהפיםיקבה;כחה

איהi~שגיידיבאההערים,כיאתהכר"תהאחרינה,הנ:וכייתאתבמצאה

המיושימציי,הנחרציםארים, A 'שארבכירמויןננ"'בוירדי,ויכ '"נ
הכי"יתההנורה(בראשכמפעין"אישןמ",יםיבביתברחזהיספר,יוקינוי·.

הרא י!"באמתה~ן.ןיקיr:ויאר"רגישהזנופתמטקנה, ' 1 "נט Pאבהטפרדםבף

הפיםיקרנ:ויארירגי).המרפתבוזרבייגם ,פר{"«צ

םנםK •בכמיתרמ~מצםחופעימ~סדהראהפיסיקרנ:ויארירגיהמרפתג.

גםף:פרה~נההחנמהשרשיממ~רנן,טבינומרייאיזהרשםפזiאנרוראיס

Fי'חארתראיהגד",הטמאיבעןומאד~מצונרתידנויןתניןאב"בי,
הםרZרlנשיסקהנהההרyמהוכרמך: •ארתריןדעיםאנרשאיןשגר,גדרי

ינודיהמ~דםהאינהבנורימי)ר~נהחכמהרשמישי .. (יארירבי rAדיפסיקר

\J יהרדרתןפא"ר"בסבנו,בדרתi חכהמרשימיש(.אמהגדריההקדמה

משתימםידיםאזוברבמשמם,רוכפיר )'" ;nאיכאזישהריבורנום,ן~הב1

יכננה").בחפכה''יםברראוeייהשמו"סויזוcההההקדומת

יt'ס t'נןתזמז,' ..שםשישיחסוב,אותנומומדתC,Iהr-ניקרנ:ויאריןגיה.ד

י I ""הבוייםאתמנהיגחכם.בבחיתנ ,)ד" ilופסינורים"מחןץבשוםןית
 .)""ם!פ(מהטב!"שןגהסצהבבחינת ...מןסריים·,'!קים
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----------------------------------.------------
קנסנוIםנt1ו'וויהסיסהתמנית

מצןיב l1!חואיתנר',מדאיאבידהאיןה~ן.ןיקין.ןיאייוגיהגםאביה.

אינהה~ן.ןיקין.ןיאויוגיהגםרוש: Pבעצמי.הואמהירכיהיאאביכזה,

עשימהבכח-המשפטבגבןיית,ביםק ~נ qבמדהאיאכזה~שגיבר~רשה
י.אודין.ןה-המשפט riכבגבן"יאאבידעפיעקטיערעבד),(פד~טיש.ן:ןכיסמה

בכח-המשפטבגבויהמופתמסקבתאתאתהמצמצםאםאפייואיאעוד,ווא
המופתשייפוי-בחוגבייאתאתהעוברכבר "שעמה- ,יאורן.ןה

ה.ן:ןיארדי,כח-המשפטבגבויאחיזהשוםיואיוהזההמופתה~ן.ןיקו.ן:ןיאוירגי.

 יפ-'«דים P 'שאבומה"מעזוי".המצמצם~ר \-Tהאתאחהמוסיףאםאפייו

הזההיסודה:שע"מיעבמי,ב ,טוןגךיסרדאיאאינוהזההמופת

כסספ"ח).תשיןפחמתוןמעשינואתיעשות ,אותבומד J'מ

נצניוראשיתאדדבה,י.יגמרשדחואיביקון.ןיאויוגי l'Iה~המרפתו.

במרוץוהתפתחווה'כוהקמדונים,העמיםשיבסמךיותיהסנמצאיסבבר

 ,הפיייסרפיהסגנרןאתירובתנהדנג.קדתת Zרסופ J'פישקמהעדההיסטוריה,
מא.דהדבדשקרובאיאעו.דויאיפיי-נחו.גבויאתוצמצמה ,ו'הדאוי

וע'הן.ןכייתיןתעישהעיר;הואהואהאדםשב'בהמיסדיהעביושרק

כב),המסקנהאתכסותדתנדאהאמנם,זו,השקפהיסם"ח,כהעדהשבטבע 'כ!"ה

שנכשירמפניוןימוניסמרס,ונ.:ויאיסמוס iפייזיבאוהען.ןיקהעויםשעמי

קנטשי;כונתוואויייאריוגיה. \-Tה~ן.ןיקועזרמנג'ין.ןיאויוגית iהפיסיק~הוכחה

הרגישוויוניס,כיהודיסבתרכס,ידועיסחרגיסאומהעמים,שאיזהיאמר,היא

ה~ן.ןיקון.ןיאדיוגי).בזנופת

אתיבאדמוסיףהראהאמןדות,המסקנותייךיקנטשנאראחרי

כח-בגבייא J'איפיי-כחיואיןן.ןיקון.ן.יאר'וגי ttההמופתשגםכה),המסקנה
כיאתהדבו,ב~קוקנס,הקדישזהיענין .)ץ"ס(י lIהמעשי-הססן.ןהמשפם

והנו~נוו,נוו I.1הפנועיהפרקשאחדיבקרת" Nהספרשוהגדריהחיקאותו
דבריםבאדיכותשסמציעקנטהשיטה.שיתורת-ההכדההצעתסוףשהיא

הטדנסצנרנט'ית,השיטהשיניקה iקט ?Iוהאוכידה i~ן.ן iJעיוחשוביםקים ?tע

ביושיוה~ינהר~קדהנבק;ת,שיטתוביואיהדבריישביוהקשדקד Vאבי
האיריאותאיהשייפרי-בחןאתמזהטצדבייגיהזה,איאאינוההצעה,

המופתעו-ירימזהמצד 1יחזקיהישנה",..המטפיסיקהשיהשיש

בערן.קצריסבדבריםקנטכאןמציעוזהמ~מצם.ביפוי-"בחיקין.ןיאיייגי J'Iה~

שב"נק;ת".הדברים '«בבהיר,תה«זרים

עי-ידיימופתא.ן:ם:מספיקיםהן.ןיאורייםהמרפתיםיסרדיכי

עי-פיומשפטב. Iאינושזהבמקים,או jהגייניים-מךיקיםשביייםמשפטים

הר ~סיג.יכי-הפחו,תאיבר,זהגםאפייושיגכוןבמקוםאו, jיהג i ,גגז

F הבורj ,אפוסרי,מבאריסרדיהנחתד.שבפחי,תהפחותהיאוזהויאחרונה

עיהמשפיעיסנב",המופתיסודישנכיבאי,ארמרוהבהה. ר,.שהבבחיבת

הייתרמוכדדגההבזכר,הסיומןאמינהיהשפיענכחםאיוהן.ןיאווי,תהאמונה

מציאיתשיזההואיהחבאר,הנאהמאמר,אםתחתונה,'יותר«דעייונה

בלומההזה,::ז~שגשיתבב;ימיאהראריברמבוה, iאיבבחינתדאשרןמציי
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מצייב l1!חואיתגי',מדאיאבידהאיןן.ןיקין.ןיאיייגיה S\הגםאביה.

אינהה~ן.ןיקון.ןיאיייגיהגםריש: fIבעצמי.היאמהירביהיאאביכזה,

 ,שעמה:פח-המשפטבגבייית,ב ,םק ~בו qבמדהאיאכזה~שגיני~שרה
 .'יאירן.ןהבח-המשפטבגבי"יאאבירעפיעקטיערענד),(פרקS1סישבין.ןסמה

גח-המשפטבגבויהמיפתמסקנתאתאתהמצמצםאםאפיייאיאעי,דייא
המיפתשייפיי-בחיגבי?אתאתהעיברכברי,שעמה- ,אירין.ןה

יאירי, J'lה-המשפט riבבגבייאחיזהשיםייאיוהזההמיפתה~ן.ןיקין.ןיאיידגי.

עי-פיי1;וריםשאנימה"מעזוי".המצמצםהן.ן~ראתאחהמיסיףאםאפייי

הזההיסידה:שעימיענמי,טיבו 1גךיסידאיאאיניהזההמיפת

כסספ"ח).תשייפחמתיןמעשיניאתיעשיתאיתני,מימד

נצבייראשיתאדרבה,י.יגמרשיחדאיניקין.ןיאיייגי J'Iה~המיפתי.

במריץןהתפתחייהיכיהקמדינים,העמיםשיבספךייתיהםנמצאיםכבר

 ,הפיייסיפ'הסגניןאתייינתנהדנ.קרתפיייסיפ~תשקמהערההיסטיריה,
 •מאדהדברשקריבאיאעיד,ייא .יפיי-בחיגבי?אתיצמצמה ,י ii'הראיי
יעיהן.ןכייתייתעי iשהעירהיאהיאהאדםשביבהמיסריהעניושרק

כב),המסקנהאתכסיתרתנראהאמנם,זי,השקפהיסם"ח,כהערהשבטבע,'פיה

שנכש?ימפנייןימיניסמיס,פ;וג.:ויאיסמיסי 1ייבאיהען.ןיקהעי?םשעמי

קנטשי;כונתידאיייה~ן.ןיקין.ןיארייגיה.עזרמנ1יין.ןיאויוגית iהפיסיק~היכחה

הרגישיייכניס,כיהידיםבחיכם,ידיעיםחיגיםאימהעמים,שאיזהיאמר,היא

ה~ן.ןיקין.ןיאיייגי).בIנIיפת

אתיבארמיסיףהיאהאמירית,המסקניתי 1ייקנטשבואיאחרי

- riבבגבייאיא riיפוי-כייאיןה~ן.ןיקין.ן.יאי"יגיהמיפתשגםכה),המסקנה
כ'אתהדבר,ב~קרקנט,הקדישזה"ענין .)ז"ס(המעשי-המסן.ןנlיהמשפט

יהני~ניו,הפני/.?ניועיהפרקשאחריבקר'ת" ...הספרשוהגרןיהחיקאזתי
דבריםבאריכיתשםמציעקנטהשיטה.שיתירת-ההכרההצעתסיףשהיא

הטרנסצנדנטיית,השיטהשיקטןניקה ?Iןהארכי~ן.ןןדה iJעייחשיביםעזדקיס

כישיה~ינהי~קר ,ת; Pהנ1שיטתןביואיהדבריישבויוהקשרעקראבי
האי,יאיתאיהשייפיי-כחןאתמזהסצד "בוגה ii'זה,איאאיניההצעה,
המזפתע?-י,ימזהמצדזקן n ,יהישנה","המטפיסיקהשיהשיש

בערן.קצריםבדבריםקנטכאןמציעזזהמ~מצם.ביפיי-כחיקין.ןיאיייגי J'Iה~
 ."ת;ק1נ ..שבוהדבריםעיבבהיריתהעזוים

עי-ידיא.ימיפת :ם: 1מספיקיםהן.ןיאירייםהמיפתיםיסיריכי

עי-פי?משפטב.איני,שזהבמקים,אי Jהגייניים-מזיקיםשכיייםסשפטים

הר ~יסג,יכ,-הפחך,תאיבי,זהגםאפייישיבכיוכסקיסאי, jהגי iגיא

F הריבj ,אפשרי,מבאריסיריהנחתד.שבפחי,תהפחיתהיאיזהייאחרינה

עיהמשפיעיםבכ",המופתיסידישבינאי,אימריהנהה.רש,הבבחינת

היךתרממדרגההנזכר,המיומןאמינהיהשפיעבכחםאיןהן.ןיאירי,תהאמינה

מציא~תשיזההיאיהחנ1אר,הבואהמאמר,אםתחתינה.'ייתרעדעייינה

כ?זמר,הזה,iכ~גשיתכב;ימיאהראייבומבןאי;ה,בבחיבתראשיןמציי
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-------------------------------------------------------
גימיקדיד!!ריפ.

גם-כומתנםאהזה )גש~(שעי-ידיבמדהיבכווכיסרי,עייםבוראבבחינת

הבריאה:ש'האחרונהתכייתה

איהכ"וכןהנמשךק, ,דמה-יבו ,גההומיפתגעבביא.והנה

שצריךמציי,איזהשי~שגשבהי~תב"בקרת",'!יוהדברהתנארכברהפרט,

בשים .....,נופשרית at(חישית)הנטהשוםמקנייהאינהיטבע,מחוץיקבשי

היאהנמנעשמןשם)(התנאויגם j .....זה(מציי)שיה:פרהכאןאיןאפן

הטבעיסודיבכ"יבונסשיםיחיי 1J'ממציישיהמ~חדשtו~שגיגוכרי,
יפוי-כחיהםאיןהיסיייתשאיתםמפניזה,נוימהםוייןבייהכיייים,

החלשים.אנ~קטבבחינתהטבע,בשבייאיא

שיההסתבביתאתיהשיגאמנם,אבר,רשאיםעצמוזהיבאפן ....ב

היגגייאעי-פיהטבעתכיירתבבחינתהעיי;םבמצאיאיביחסהואשיןהמציי

קרואיםשאנחבויירעים,מיידיםשיהצררותיסויבבחינת(האים)משכי

י;!ססצויךנמצאי-העויםשבגביימהעיניה,אבי ; .....מעשי-אמניתיהם

הראאי-אפשרמעשה-אמן,בהרראיםשאנופנzיה,איזושייסנתהז!כי

יגמרינכיישהואהמציי,יארתרשגםאגירגיה,עז-פיוייןבשים-אפן

באיםמשיגיםשאנווע;ים,ביחסעצמהההתסבבותאיתהירישמהטבע,

שאנרת,ומהתיה- ,אית Rי;נירקאנרגעזהכימעשה-אמן).אי(ביחס

המציירביזחושיים,בתנאיםהיאתיליהשבפגןילתיהסנה,ביןמשיגים

ארתהיהעבירסאי-אפשרבאפןיחישים,מעיהיא i~שגשבעצםהראשרן,

את "יז!רשעייבזה,ודוקא-הראשון).המצ,'~שג 'ע(עייו(ההסתבבות)

בשיםיויעיםאנישאיו(בוח,משכיאגיוגיהעי-פיייקאהאיהיתההסתבברת
ו;כו!ססהאזהרההיאוכת i. ~חושיים),בתנאיםהתיריבאים,בי;ן.ריגeחרבמצא

הוכ~חי.במיבניזה!ק.כייך
מבכיריםאיאפרילרי, ~במשפטיםוכקרםיהאיןהריבקהסברג.

יסוייאמנםיאםרם.ריא-כיאוגמיר,כביאידבראיזהעי-פיהםאנר

שבעיים),מהתכייתיותשיני(כבנייןייאציםאנישמהםשיפנינו,המיפת
עייםיגביימחרץמאימהונו-פיהםיסניראי-אפשרהיאהם,בסירניים

 ...החרשים
נתרן-חזיוןאיזהסלאפסרותואירבל,רהסהס1ובזימסמהד'

שבנייןז~י-גובורביאילהיותצריךהזלשוריתאפשלכל-הפחית
הם~רה-בנייןעדין ח,?,(יברהריאליותהכרתעלמב.\!וראניההשערה
מניחשאנימהזה-שלאפוסרותילבזבז,ליגeי-אפשריותרקרינה)'המ~נה
לאשאםלשים':םפקי,?פקריהיהשלאהפחות-לכלצויך-באיר-לאיזהיסוד
מעלמצןישלאפסרותראתלהבי"ואולםת~לית·להזיותקץאיןהריכן-

מאחר jכ'י'יסידכייהנחהתהיהיייעים,~גנייםגים If ~ע'-פייחווסים

 Jהנטהעיבהשמ~סדמהעי-פיהיררשיםמן.רנאי-ה:פרהאחישיםכןשאין

ו,ייצהאפשוותאתיבאראיאני(שאיןהויהסתומאמשוקבאפן
שיובב;:ו Qבבחינתבשארעצמי)המ~ירהיברשיאפשריתיאתיאאב'

ווכאוכמן.רויכזהמצןישי~שג',חיתשאי-אפשר I(כייוברזיאפשרות
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גם-כןמתבטאהזה )גש~(שעי;-ידיבמדהובכןמ,סרי,ערי;םבוראבבחינת

הבריאה: ;'שהאחרונהתכ';יתה

איהכ"מןהנמשךק,מדיה-יוניגההומיפתבנרגעא.והנה

שצריךמציי,איזהשיזדשגשבהיזתב"בקרת",~יוהדברהתגארכברהפרט,

בשום .....ינואפשרית(חושית)הגטהשוםמקגייהאינהי;טבע,מחוץיבקשו

הואהנמנעשמןשם)(התגארוגם j .....זה(מציי)שיהבכרהכאןאיןאפן

הטבעיסודיבכיייבכבםשיםוחימזוימציישיהמ~חדש:נ~שגיגמרי,

יפוי"כחיהםאיןהיסודותשאותםמפניזה,עי;מהםודיןכדיהכי;י;יים,
החושים.אג~קטבבחינתהטבע,בשבייאיא

שיההסתבבותאתיהשיגאמנם,אנו,רשאיםעצמוזה...ובאפןב,

הגיואגיע"-פיהטבעתכ';יותבבחינתהעוי;םנמצאיאיביחסהראשוןהמציי

קוראיםשאנחנוידועים,מוידיםשיהצורותיסודבבחינת(האדם)משכי

י;!ססצריךנמצאי"העויםשבגבוימהעונדה,אבי ; .....מעשי-אמניתיהם

iq הואאי-אפשרמעשה-אמן,בהרואיםשאנופ~יה,איזושיי;סגתהכי

יגמרינבדישהואהמציי,י;אותושגםאגיוגיה,עי-פיודיןבשום-אפן

באדםמשיגיםשאנו ,ם;י; 31וביחסעצמהההתסבבותאותהיוישמהטבע,

שאנות,ומדתהה-יאדת Rי;נדוקאנוגעזהכימעשה-אמן).אי(ביחס

המצייוביןחושיים,נתנאיםהיאתיויהשבפ~י;ותיהסגה,ביןמשיגים

אותהיהעבירשאי-אפשרבאפןיחושים,מעיהואזדשג;שבעצםהראשון,

אתייי~~רשעייבזה,ודוקא-הראשון),המצייודשג(עיעייו(ההסתבבות)

בשוםיודעיםאנושאין ,"כב(משכיא~יוגיהעי-פידוקאהאיהיתההסתבבות

ס J!ז,יו~האזהרההיאוד~rכתחושיים),בתנאיםהתיויבאדם,בי;ן.ריאחרנמצא

המ~חד.במובנוזה~כיויו

מבכיריםאיאפריורי, ~במשפטיםמקוםיהאיןהבווקהסברג.

יסודיאמנםואםויא-כיום,אוגמור,כבדאידבראיזהעי-פיהםאנו

וים),שבעמהתכייתיותשי;נו(כבנדוןיוצאיםאנושמהםפנינו,שיהמופת

עויםיגבוימחוץמאימת'ןנן-פיהםיסנגוראי-אפשרהיאהם,בסיוניים

 , ..החושים
נתון'חזיוןאיזהשלאפשרותואירבלהי ~שהשוכיעוכשד'ונה
שבנדון ,י~.!,,גמורגדאילהיותצויךהזלשורותאפשלכל-הפחות
הסדוה-בנדוןעדין ח~?,(דבוהויאליותהכותעלמג.\:יואביההשערה
מניחשאנימהזה-שלאפשרותו Iלבזבזליאי-אפשריותרקרובה),המ~נה

לאשאם Iלשום":ספק~פקריהיהשלאהפחות'לכלצריך'באיר,לאיזהיסו'ד
סעלמציישלאפשוותואתלהניחואולםת~לות'להזיותקץאיןהויכן'

מאחרכיי;יסודבייהנחהתהיהידועים,ג:פיים f/גים /o ~על-פייחושים

 Jהגטהעיבהשמ~סדמהעי-פיהדרושיםמן.רנאי-הבכרהאחדשוםכןשאין

ו,צייהאפשוותאתיבאראיאבו(שאיןירההסתאמרמשוקבאפן

שיוכנrו Qבבחינתנשארעצמו)המ~ירהדברשיאפשוותואתיאאביו

ומאממן.ריךכזהמציישי~שגי;דהותשאי-אפשר(כיומו,זואפשרות
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בואיוי;עצמיכשהיא~שג iJשמאחרורידערשפריכס),דעס(ז~טץירההסת

יק..ימו).חיובימיפתאיןשגםאיא-כתירה

אוא';הי,תבבחינתהראשון,המציימציאיתשעיהיא:הדבר"מסקנת

ב~ינהמופתשוםאיןבהחיטבן-תמותה,שאינורוחבבחינתהנשמה,שי

המדרגהאתאפייויהויידכדינרשישהאנושי,ישכי;אפשרתיאורית
 ;'שהאידיאותשי;הג:פיתהיטב,המלנןמטעםלזהשבאמונה.פחיתההיותר

זהאתיקחתשעוינומאחר ,בשביי;נוחמרשוםכאןאיזהחושיותשעימה

יאותרראויאינו(החםר)וזהערים-החרשים,מנמצאי(החמר)האחרון
אותםשי(מהגניותיהם)הג"מהכיביישבהיותובאפןנשרם-אפן.הא:פ~קט

מעיטצייאיזהשי~שגאואנשאראינובעו"(ם-החושים),(הנמצאים

עוום-שוהפוע,)יסוד(כ';רמר:האחרוןהיסודאתבקר:פוהכו'"יחושים,

שי )גש?/ iJהרחבת(בבחינתה:פרהמשוםבואיןשעזיןשג) ?7 (החושים,

הפנימית".איכרתו

נט-Pמוסיף j' .ב_הכ"יתוההערה(סצ"א)הספרשיהאחרוןנס.'ביף

l1 הז;קרייסדברירעיחוזראיאאינובכ"כיואףהקודמים.י;דבריוך 1א

בבקרת.ידבריוכאןדבריויחסאתמבארהוא(וגםהקודמיםבסעיפים

ישהיאזה),אתזהמשיימיםאיאפותרים,דבריישאיןיהראות,כדי

תכגםבהצעתבדברינוהכנםנוכברמהןאחדרתחדשות.הארותגםבדבריו

אפשר':עבינבי,הןשחשוב;תבמדהזהש!$ר, ,)ץ-(פ"ההקודמיםהסעיפיםשי

אוה:במסקנותבקצרהג~ז Pי

ו~שגיס,ומאירעותינמצאיםרקברגייקוראיםאגידותבועא.

יחושיות,יחם'הםשישרי;רי, e ~גים fWו~ארהחרשי,הנסיוןעוהמ~סדים

היחםח'סרמ!:(נידוקא ,"כעובדיתאינןיחושיותשמעישאידיאותבעוד

שהיאאחת,כאןישהאידיאותש:פיןהוא,נםיאחזירןואווםוח,שיות,

בכנסיםזראידיאהשירשומיההחפשיות.ש'האידיאההיאוזוה,דבוע

חפשיות,שיהסתבכות riמ:פש:פאמ,סרי,מעשהבכיהנסיונית,במציא,תהם

ה.בוכן.ןהשיהדבועההמ,סר,ק nגוו-פי

והראויותעיניה,בהןנתנההעיוניתשהמטפיסיקההאידיאות,משישב.

ת ,פשיחונפשהרותאשה ,ה;יאמהן:ה,יגירידת,ייפודוהנחוצות

המטפיפיקהאי(בבגודביתו ,חההב נ;tההיאהאחרונהזוה,חיר:פה

שיטותיהואתוהעמידוייי ,.אישבתרקבהשראוהעיובית,והתיאו';וגיה

אמונהי;קיוספיריהדרדשממבהתr:זיה),ה iא'מציאי,ז ;'עעיונימיפתעי
אתבהכרחהיאתובעתחפשייתשוהאידיאההאחרות,האידיאןתבשתי

האחרות,האידיאותשתיבייאי-אפשריתרזוהאחרונה,התכ'ית

 Kי'האיריאותעימופתיהביאיאדרדיהאיןהתיאוריתהתברנהג.
את'הרכיחהמעשית,ון.ןבובהמקוםטניחההיאןבזהבמופת,'דחותו

האידיאות.שיויותהרכה

האחרובה,~נ::וכ'יתתיויאינריעצמוכשהואהמיסרי p.הiרא.מנםאם.ד

באפשרותאפי';ראוהתכווית,אותהבה..תקימותתיריאינושיוב ' J!המוכח
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בואיוי;עצמןכשהואשtי~שגמאחררוידערשפריכס),דעס(ז~טץירההסת

ק..ימו).יחיובימופתאיןשגםאיא-פתירה

אואיהי,תבבחינתהראשון,המציימציאיתשעיהיא:הדבר"מסקנת

ב~ינהמופתשוםאיןבהחיםבן-תמותה,שאינוררחבבחינתהנשמה,שי

המדרגהאתאפייויהויידכדיבישישהאנושי,ישביאפשרתיאורית
שיהאידיאותשיהג:פיתהיטב,המיבןמטעםיזהשבאמונה.פחיתההייתר

זהאתיקחתשעוינומאחרשכביינו,חמרשוםכאןאיןהחושיותשעימה

יאותיראויאינו(החמר)יזהעוים-החישים,מנמצאי(החמר)האחרין

אותםשי(מהגביותיהם)הג"מהכיביישבהיותיבאפןבשים-אפן.הא:פ~קט

מעיטצייאיזהשי~שגאיאנשאראינובעו"{ם-החושים),(הנמצאים

עוים-שיהפועי)יסרד(כירמר:האחריוהיסודאתבקר:פוהכייייחישים,
שי )גש?/ iJהרחבת(בבחינתהכרהמשיםביאיןשעזין )גש??(החישים,

הפנימית".איכיתי

נט-Pמיסלף j' .ב_הכיייתוההערה(סצ"א)הספרשיהאחרוןיף 3בס.'

::l ה~קרייםדבריועיחיזראיאאינובכייכיואףדמים.הקיידברייר 1א

בבקרת,ידבריוכאןדבריויחסאתמבארהיא(וגםהקידמיםבסעיפים

ישהיאזה),אתזהמשיימיםאיאפותרים,דבריושאיןיהראות,כדי

תכנםבהצעתבדברינוהכנסנוכברמהןאחדותחדשית.האריתגםבדבריו

אפשר':ענינבי,הןשחשוב;תבמדהר, 5\והש ,)ץ-(פ"ההקודמיםהסעיפיםשי

' P איה:במסקניתבקצרהגגז
ו~שגים,ומאורעותינמצאיםרקברגייקוראיםאנודותבועא.

יחושיות,יחסיהםשישפרי;ר,' ~גים /oי~אוהחושי,הנסיוןעיהמ~סדים

היחםח'סרמפנידוקאכי,'ועובדותאינןיחושיותשמעישאידיאותבעוד

שהיאאחת,כאןישהאידיאותשביןהוא,נפךאחזיוןואווםיח,שיות,

נכנסיםזואידיאהשירשומיההחפשיות.שוהאידיאההיאוזוה,דבוע

חפשיות,שיהסתבנות riמ:פש:פאמ,סרי,מעשהבכיהנסיונית,במציאיתהם

ה.נובתהישהדבועההמיסר,חק«ו-פי

והראויותעיניה,בהןנתנההעיוניתשהמטפיסיקההאידיאות,משישב.

תשייפחונפשהרותאשה ,ה;יאמהן:ה,יגריידת,ייסודוהבחוצות

המטפיסיקהאי(בנגודביתולחההנ וi!ההיאהאחרונהזוה,חיר:פה

שיטותיהואתוהעמירויישיינאיתרקבהשראוהעיונית,והתיאויוגיה

אמונהיקייםסיויהדרןשממנהתr:ויה),אי;המציאי,זעיעיונימיפתעי
אתבהכרחהיאתובעתחפשייתשיהאידיאההאחרות.האיריאותבשתי

האחרות.האידיאותשתיבייאי-אפשריתוזוהאחרונה,התביית

ויאהאיריאותעימיפתוהביאיאדרןיהאיןהתיאוריתהתבינהג.

אתיהוכיחהמעשית,ותבונהמקוםובניחההיאיבזהבמופת,ידחותז

האידיאות.שיותןרחיכה

האחרונה,~נ::וכייתתיויאינויעצמוכשהואהמיסריהח.קאמגםאםד.
באפע'רותאפי';ואוהתכיית,אותהבה..תקימותתיויאינושיונהמזני riוכ
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נורר,ייאהאחררנה.התכייתאתהראתיבנוהמיסריהחקהיאהת~~מרתה,
מקנייםאםכיהיא:מצדהגםבתביעהבאההן.ויארריתהן.וברנהשגםאיא

מעיתהיאיערבדה,המיסר, Pחאתהמעשית,הr-רברנה ' 117הערבדהאתאנר
הערב;ה 1I7הנפש,יהשארןתאי;השיבאידיארתיהאמיןשיאבדבר,הראגירי
איתך,דיחחאינההתיארריתרהן.וברנהארתז,תיבעתיית 1I7החפשי

החקאתלרארתאפוסרהאמרויפז kכהמ~םיההאמרנה,ה'כגברל
הובביאהה,ירניתיהמטפיסיקהוסלדרכהלפיאלדה'מאתכמ"ההמיםוי
היאזהרמתרןהנפסיהסאורתעלראחו-כןה 1אלמציאןתעלז.ו:ילהמרפת
אבטרנרמיהיוסלמיםייןתאינהבאמתהמיםוירתוקצרהיבבחינתאלדהלוקשגבאה
עלסיל ~הנטריהר~זיר'רהגדילבנחיסאלדהנם, kמתרןמיםוירתאלא
בחקירת 1I7החפשיהאידיאהאתתו:ו'>האדםמ~יהאםיארים •«י-כרחרהאדם

האחרינה,התנייתי~שגבאהיאימזרוסיר,התבדנהבערבדתשנונ;,המיםו

אבטרנימיתהמיםרייתהריהנפש,השאררתריאיד~אתאי;היאיריאתימזר

שיבחבירנהאייהאידיאתאת'~ייתיידי-כז,נשנאאיאיגמרי.היא
מרכיחהעניןםרףהרישי;, ,האבסינימהמיםרiדקמקירהחפשיית,אידיאת

הדאיהיאהחפשייח,שיההסתבברתמקררהיאאי;השבאמת ,תחיתרעי

המיםרי.החקוסיהמחרקקהקטיגררי,הצררישיהמזרה
היאהפיםיקרן.ויארירנינויה~ן.ויקרן.ויארירניהמיפתשיהמעירתאחתד.

פיייטרפיה.יכייהגיערוסיאפשרסיס,יאנשיםגםהיאמרבושהראדשןזי,

המיפתאתיהציערנרן,ארמטיףאיזהבידהדברעייהיפעמיםיוזמנם

אביההמרן.יבאתגםמרשןשהיאכו-כן,נמרזבאפןיטיקרJףיארייגי IIה

עבין, i:ברמ~יררr-ריאייוגי Pהפיםיהמיפתאתהשימעוסהאדםהיא,הוזתונ
ביחרדררבביתיהס,חזירנרת-הטבנומאיפינרארתאי;השיייכיJףרחכמתראין

רתפקידיהם-רבכחיתיהםרבצרררתיהםבבניניהםהנמיאיםהאררגניים,מהנמצאים

שבדבי,המיסריהיחםאתבדעתרמעיהמירכהמרני)(כחנםזאתהשרמע

1I7 'ם·איאנבראיאהזההגרריהכבררנב.Pשבאמתבאפןהמ,סריות;קירםיי
המיפתשיבעזרתראיאאינההפיטיקרJףיאיייגיהמיפתשיהשפעתיכי

טJףיטיקה, $Iבנאמושכברמה(פיבדביי-משיםימשייפרהנאה~JףיקיJףיאיייגי,

מקירי).נרגדןהמcתר;םי, a;יהתכייתבתירומיצאשאדםהענין,ס:פ'
מן.ורןהפייוטרפיהיתוןראשרנהבאה!$Jףיקון.ויאיירגיז.המופת

הפייוסוםיהאתעיv.ורה ryפעמיםשנבמההנפיאה"',הדת",איתהח,ןבצרה

יכריההיתההפיייטיפיהמאוסרמגנייםדירתוטהרריםירתרמןסרייםבמשגים
 "ז \

יאידעיאוסקנט ,יהעירצריןיזה-רביעית.הנווה(סינא,rמצמה"המציא
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