
 ה. נ ו ראי ומפהה
 הנצחה השלום הבטחתבדבר

 בעצמו ע הטב הגחל האמן ידי על לט מתנת )הבטחה( טערובה
rernm)daedala (natlira , התכלית בעליל נהאית המיכאני מהלכו זטמתוך 
 הם. רצונם נגד גם ולוא האחדות את האנשים פרוד ידי עללהביא
 לנו ידועה בלתי סבה מאיזו שבאה כפיה, בתור יטבע קוראיםלפיכך
 הטבע תכלית יל כשעומדים אולם מזלן בשם השפעתה, חוקי פיעל

 עליונה, סבה איזו של העמוקה החכמה בתור הוא, נקרא העולםבמהלך
 והקובעת האנושי המין של האובייקטיבית האחרונה המטרה אלהמכוונה
 1מעשף על ט את להכיר השגחה1(. בשם מה, המהלך אתמראש

 הפתחת צורח, מתגלית לה, שייך חושני( )כיש האדם שגם הטבע, בפיכאניות1(
 נורא של מטרתו את לה כשניחם רק להבין לנו אפשר ושאותה מציאותו ביסודכבר

 בשב! כלל בדרך קוראים אנו 11 מראש לקביעה מראש. אורזה קבע אשרהעולם,

 נקראת היא או הע!לם, ת לתהיל זן השגויה מיחסים אבם ברב! )אלהיה(,השגחה
 eonditris) providenti~ patenti jns~i4eemper ח ד פ י מ השגחהבשם

-.semel 
 חוקים פי על מקיומו הפבע ך מהל ל אותה מיחסים ואם בגוטטינום(;א

 (providentia ת ושל מ השגחה %ה קוראים או התכליתיות, ש%נעליים

.(gubematrixאפשר מיותרות, %מטחת אוריה מיחסים אם טוה חוץ-~WV לו 
 לבן-

 בשם אותה מכנים או חתוצאות, פי על אותן לשער רק אלא מראש, לראותןאדבט
 (directrix ת ג ה נ מהשגחה

~providentia 
 בודייכ!, למאורעות בנוגע ולבסוף, ;

 ם י ה אל ע ב צ א אלא השגנזה, עור נקראת אינה היא אלהיות, מטרותבתור
exiraordinaria)באמת מראה והיא )חואי% שכוו כתור להכינה והאון 0060זןאי 

 העזה אלא אעו זה( בשם מכנים אינם המאורעות שאת פי על אף מעשי-נסים,על
 בודד פמאורע הפועלתן הפכה של המיוחד הפרינציפ שמסקנת מפגי האדם, שלאוילית
 ידועה בלתי אחרת ממטרה מיכאני"מבעי מסובב רק ולא ממרה הוא זה )שמאורעאחר
 זאת המסללת שהלשון למרות גדולה, ויהירות פעם מהוסר דבר היא עיקר( כללנו

 ההזנחה והתחלקות גם עצפה את כוובת!יוםותרת כן כמו מאד,- אפילו וצנועהענוה

)מצי
 ולהשגחה רן י ל ל כ להשגחה בעולפ, ם י ש י ה אל ליחסה ננוגע חמאמריאלי(,
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 יכולים, אנו אין מהם אותה ק י ם ה ל רק אפילו או הטבע, של אלואמן
 מפעולות שוה גזרה פי על מאפשרותה מושג לקבל כדי אבלאמנם,

 עוזבת אבל הברואים, של מיניהם %קיוכ! אמנכו, רואגת, WD~, ררך )שהיא, ה י ט רפ
 שלא במטרה דוקא כללית נקראת ההשגחה שהרי הסקרה(, ברשות האינדיוויריםאח
 ההשגחה את %הלק הכוונה כאן היתה %ה.-כנראה מחוצה אחד עצם אמילו לחשביבואו
 משל, )דרך לה י ג ר % : לפועל מטרתה הוצאת %אופן ביחס י( % א ם ר 1 פ' ה)מצד
 )למש%, ה יל ג י-ר לת ב י 1 והשנה( לתקופות בהתאם ושנה שנה בכל ותחיתו הטבעמות
 שאינכ! עצים, המקומיים התושבים בשביל ים-הקרח לחופי נביאים הימים שורמימה

 פי על ואף 4התקיים(. לתושכימ, ל"מ, היה אי.אפשר ושבלעדיהם שם לגד%יכולים
 )%מש%, ההופעות של המיכאניות-הפ'יסיות הסבות את היטב לנו לבאר יכוליכ!שאנו
 יתוככ! והנופליכ! בלהי-הקרות שבמדינות הנהרות חופי על הגדליכו העצים יריעל

 לסבה גם לב לשים עלינו זאת בכל הנה הגולף(1 זרם 'יי על אולי, הלאה,ונגררפים
 את אלם - בטבע. הפיטת חכמה איזו מצר ההשגחה ע% המראההטיאו1%גית,

 של השהתפותו או א י מ ש ד א ת ע י ס בדבר החכפפ תלמיי אצי הרגלהמושג
 דברים לוחג לחפוץ לדחות. מוכרהיכ! החושי בעולם בפעולה (concurells)האלהים
 סבה בעצמו שמשחט למי יליחם iungere (gryphee 61516 )' אהד ממקשאעם

 משלש הוא בי העלם, להשתטטתמחלטת
 במהלי

 שלה ההשגתה את העלם
 משל, דרך לנסר, - ופגומה( לקייה איפ,א, )ושה'הה, מראש "זה הטהלד אתהקובעת
 בתור נוכח אלהים היה הרפוי שבשעת כלומר הרופא, החולה את רפא אלהיכזשאחרי
 invat*$) 805 eolitaria .08588 שהרי עצמו, את סותר ת י ש א ר זה דבר -מסייע

 צריכים ולצן שלו, הרפואה אמצעי כ% ואת הרופא את שברא הוא הואהאלהיכו
 שבמובן העליונה, הסבה ער לעיות רוציכו אכו , ה ל 3 הפעולה את לוליחם

 להרופא לה, כ 13 גם הפעולה, את ליחם שיכולים או tnAttnS לנו אפשר איהתיאורטי
 בתור העולב? של הסבות שלשלת בתוך זה מאורע על עומדיכ! שאנו כמהעד

 הפרינציפים בל את מבטל כזה מוחשבה אופן , ת י נ ש 1 הטבע, סירי פי על המתבארמח ד3ר-
 י ש ע ס י-ה ר ס ו מ ה במוכן ברם פעולה, איוו על לשפוט כדי נהם שמשתמשיםהקבועים,
 ישלים, שהאלהים בהאמונה טשל, מהחושיות(,-דרך שלמעלה nDS' כלו איפוא,)השייך,
 אם אנו, צרקותינו לקויי את לחשיגכו, ביבלתנו שאין אמצעים ידי על גב!וקוא
 דבר,- בשום הטוב אל כשאימותנו לזלזל לנו אין ושלפיכך טהורות היתה כוונתטאך

 להיות צריך זה אבל האלהי, ה-005057858 בדבר המושג הכרוזי ואפילו מאךטחאים
 איזה 11 אלהית השתתפות ידי על ר א ב ל ינסה לא ארם ששום מאליו,מובן

n~fpDnatm של כביכולו תיאורטית, הכרה אלא אינו כוה באור כי בעולם(, מבזורע )כתור 
 טעם. שום 13 שאין רבר הוא ולכן מהחושיות שלמעלהמה

 בריה כאן גריף 21: 111,ך, .Vergil, ,Eclog, - יחרו וטוסים כריפים לרתום*(
 המתרגם, - חיה. וחצי עוף הצי :אגדיות

 כלוס!, משמש אינו ונודד יחידי גורב!**(
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 צורת של היחסים בכל )כמו וצריכים יכולים אנו האדם שלאמנותיות
 את לעצמנו לתאר ברם אותה. ב 1 ש ח ל בכלל( המטרות אלהעצמים
 מעמידה שהבינה )המוסרית(, המטרה אל התאמתה ואת שלההיחס
 היא, העיוני שמצד אידיאהש הוא זה דבר - אמצעי בלתי באופןלפנינו
 החובה למושג בגוגי משל, )דרך המעשי מצד אולם טראנסענדנטית,אמנם,
 של 11 במיכאניות כך בשביל להשתמש כדי צחי, הנ השלוםבדבר

 במלה השמוש - מבוססת. די גם ממשיותה ולפי דוגמטית היאהטבע(
 מתאים דתי( )ולא בלבד עיוני אך באן, כמו הוא, הענין אם"טבע",
 המסובבים של היחס אל )שבנוגע האנושית הבינה תחומי בשביליותר

 צנוע וגם האפשרי( הנסיון גבולי בתוך להשאר מוכרחה היאלסבותיהם
 שמים אנו כזה בבטוי להשיגה. לנו שאפשר ה, ח ג ש ה הבטוי מןיותר

 התעלומות. מטרותיה רזי אל להתקרב כדי 1(, איקארוס כנפי ביוהראלעצמנו
 לעמוד נתוץ הטבע, של זו ערובה דיוק ביתר לתאר שנבואטרם
 במתו על הפועלים האישים בשביל יצר שהטבע המצב, עלבראשונה
 הטבע מצד השלום הבטחת את סוף, סוף העושה, המצב עלהרחבה,
 זו. ערובה נותן הוא כיצד האופן אל נעבור כך אחר ורקלהכרחית,

 דאג שהוא א( : בזה כלול הטבע ידי על בתחילה שנתהוההמצב

 שעל ב( 1 כדור-הארץ של אזוריו בכל לחיות להם יהיה שאפשר האדם,לבני

 1 קשים היותר באזורים ואפילו העולם בכל אותם פזר הוא ת 1 מ ח ל מידי

 או פחות יחסים ביניהם לקבוע הכריחם הוא הללו המלחמות ידי שעלג(
 ים- חופי שעל-יד הקרים במדבריות כי ופלא, הפלא כבר - חוקיים.יותר
 בעצמו להטת כדי השלג, מתחת מוציאו שהצבי היסב, עוד צומההקרח
 או 1 הסאמונידים או האדסטיאקים בשביל לבהמת-רתימה וגםלמאכל

 עליו שיעברו בשביל נוצר שכאלו הגמל, נמצא המלות הטלשבמדבריות
 מתגלית הטבע מטרת אולם תועלת. בלי הם גם ישארו לא למעןבהם,
 נמצאים עור-פרוה בעלות החיות מן שחוץ לזה, לב כששמים שתרעוד

 משתמשים שהתושבים ותנינים, סוסי-ים כלבי-ים, עוד ים-הקרחבחופי

 איקארוס ולבנו לו שעשה דיראל1ס, ושסו אחר איש על מספרת חיונית האגדה'(
 ורידאלוס בדונג ומהודקות בחומים טחוברות ה'1 הנושת בחם. יעופו למען מנוצותכנפים
 בקול שמע לא איקארום אבל לו. היא סכנה השמש קרבת כי עוצו יגגיה שלא לבנואמר

 נשרו הנוצות נסס, שהדונג ער ויתרומם, ויעף צוחו אשר את וישכח לגו, גטה כיאביו,

 המתרגם. - בים, והבע נפלוהוא
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 גדולה הכי ההשתוממות את אך ולהארה. להסקה ובחלבם למאכלבבשרם
 פני על הצפים העצים ידי על הללו לתושבים הטבע דאגת בנומעוררת
 באים, הם מאין נכון אל אפייו שידעו מבלי מביא, הוא אשרהמים,
 יכולים הם היו לא הזה החומר ושאלמלא הצמחים חסרי אלו מקומותאל

 שלהם, הזין כלי את ולא למקום ממקום ההעברה מכשירי את לאלעשות
 הם כאן דרים. הם שבהם אהליהם, את להקים יכולים היו לא כןוכמו

 בשלום לחיות מוכרחים שהם עד החיות עם במלחמתם והותר דיטרודים
 שיש כפי דהא, היתה הנה שהביאם מה ברם -- עצמם. לבץ נםב

 אותן לרסן למד שהאדם והבהמות, החטת כל בין המלהמה. ורק אךלשער,
 הסוס נהיה באוכלוסיה, נתישבה שהארץ הזמן במשך יביתיותולעשותן

 היינו מאוחרת, לתקופה שייך הפיל שהרי הראשון. לחמה המ ר כשילס
 מיני לגדל האומנות כן כמו נוסדו. שכבר הממלכות של הזוהרלתקופת
 אינן הקודמות ושתכונותיהם ה א ו ב ת בשם להמ שקוראים ידועים,עשב

 והרכבה שתילה ידי על והשבחתם ערות גדול וגם היום יותר לנוידועות
 בלבד( ואגסי-היער תפוחי-היער של - מיניה שני שי רק אולי)באירופה
 של מצב ונתהוה ממלכות נוסדו שכבר אחרי ורק אך להתפתח היויכולים
 חיי חוקיות חוסר של בספשיותו האדם חי לכן קודם מובטח. קרקעירכוש
 אדמה דת עבו ש5 מצב לידי שהגיע עד רועים וחיי ודוג דו(צי
 הראשונים המסחר לנושאי אולי שנהיו הברזל, ואת המלח אתועלה
 כך ידי . על עליהם. והמרובה הגדולה לדרישה הודות שונים, עמיםבין

 שהסכמה, באופן הדדי, ם 1 ל ש ל ש ם י ס ח י הראשונה בפעםנתהוו
 רחוקים יותר אפילו עמים בין נוצרו שלום של ויחסהשתתפות

 מזה,זה

 מפני עיד, חיי ספק, בלי התרבותי למשפר ביותר, מתנגדים החיים אופני סכ15(
 ובהיותן לשניה, אחת ות ר ו מיד ונעשות ה51כוח להתבודד כאן המוכרחותשהמשפחות
 אחת כל שהרי לזו, זו ימת או גם סהר ונעשות ה51כות הגרולים היערות ביןמפוזרות

 ם ד ה ר 1 אס - שלה. והלנ1ש המזך צרכי את לספק כדי גדולים, לשמחים זקוקהמהן

- 1 י נ ב 1 ח נל  מן ושהנוצרים פעמים וכמה כמה עוד עליו )שתזרו - הו מ. גראשית 
 מן ההדשים לנוצרים אחר, במובן מ אם תנאי, בתור אפילו כך אחר העמידוהיהודים

 אלא מלכתחילה כנראה, היה, לא כה(, כא, ; כ סו, השליחים מעשי : האלילים!עונדי
 הס קרובות לעתים חי בשר אכילת של המקרים האלו נחיים . ד י צ י י ח שלאסור

 כאלו, חיים אסור כן גם הוא כוו אכילת ואסורהכרחיים
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 של ומקום מקום בכל לחיות ו ל כ 1 י בני-אדם בי לזה שדאגהטבע,
 בכל לחיות ו צטרכ י גם שהם דספוטי, באופן זה עם יחד רצההארץ,
 מונח שיהא מבלי גם וכן הם נטיתם למרות ואפילו הארץ, כנפותארבע
 חק ידי על האדם את שיחייב חובה, מושג איזה זה צורך שלביסודו

 המלחמה. את מטרתו אל להגיע כדי לו בחר הוא אלא כזאת, לעשותמוסרי
 כמו מוצאם, אחדות גם מתגלית לשונם אחדות שלפי עמים, רואיםהננו

 הדומה בשפה המדבר אחד, ועם אחד מצד ים-הקרח בקרבתהסאמובידים
 מיל מאתים מקום ברחוק השני, מצד חלטאי הרי בין הסאמויידים,לשפת
 ואוהב נודד עם מונגולי, עם אחר, עם נדחק וביניהם הראשונים,מן

 אל השני החלק מן הרחק האומה של אחד הלק זה באופן שדחףקרבות,
 עצמית נטיה שמתוך ים-הקרח, בסביבת ושוממות נדחות היותרהפנות
 שבחלקה ם י נ י פ' ה נפרדו כן כמו 1(. לשם עד מתפשטים היו לאבודאי

 ים, גר 1נ הא מן )לופארים(, ם י 5 ל בשם המכונים ביותרשלאירופה,הצפוני
 פי על להם קרובים אבל מקום רחוק מהם רחוקים כן גם הםשעתה
 שהתפרצו והסארמאטיים, הגוטיים העמים ידי על מוצא, קרבתשפתם
 קימ1סים השם את לדחוף יבול היה אחר דבר ואיזה ביניהם.בינתים
 השבטים מכל לגמרי הם שונים כי נודד, קדמון אירופי שבט איזה)אולי

 ארץ- עד וו של לדרומה הלקרסים ואת אמריקה צפון אלהאמריקאניים(
 העולם ישוב לשם אמצעי בתור בה משתמש שהטבע המלחמה, לא אםהאש,
 יוצאת מעוררת סבה לשום וקוקה אינה עצמה והמלחמה 1 הארץ חלקיבכל
 לאצילות אפילו ונחשבת האנושי בטבע הורכבה כנראה, היא, כי הכלל,מן

 נטיות שום בלי הכבוד, רגש מחמת בשבילה מתלהב שבן-אדםמיוחדת,
 ובלתי גדולה חשיבות נותנים במלחמה גבורה לרוח עצמית. תועלתשל

 האירופיים הטראים אצל גם כמו האמריקאניים הפראים יאצלאמצעית

 בלתי ישארו לא אלו ים-הקרח שחופי רצה האבע אם : ולשאול לבוא יכולים1(
 והוא מראש( לראות שאפשר )סח היום כשיבוא שם האוכלומים עם יהיה מהנושבים,
 התקרטווז ידי על בי להאמין, יש שהרי ? המים פני על צפים עצים להם להספיקיחיל

 הגדלים בעצים טוב יותר באופן להשהמש הקריס גלתי הסקוסות אוכלוסי ילמדוהתרבות
 זח על הים. אל זו בררך ושיסחפו המים לתוך שיפלו להם, ית12 ולא נחרות'הם חופיעל

 באופן ברכיהם את להם יספיקו לנה, בניסח, א1ב, הנהרות יד שעל התושגים : משיבאני

 עשירים כך כל הקרח ים שחופי החי, מעזלם הפרודוקפים את תמורתם מהט ויקטלוטסחרי
 ביניהם. שלום חיי לחיות בראשונה יכריחם )הפצע( הוא רק אםבהם
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 אלא כך( הדבר באמת )שאז מלחמה ת ע ש ב רק לא האבירות(בתקופת
 להראות כדי ורק אך בה מתחילים קרובות שלעתים מלחמה, ם ש לגם
 פילוסופים שאפילו עד פנימי ערך למלחמה מיחסים וכך 11. גבורהרוח

 פתגמו את בשכחם האנושיות, להשבחת ידוע אמצעי בתור אותהמקלסים
 מסה רשעים יותר שמולידה בזה, רעה "המלחמה : שאמר היוני אותושל

 עושה שהטבע למה בפוגע מסתפק אני בזה - *(. אותם"שמשמידה
 בעלי-חיים. של סוג בתור האנושי מין א5 ביהם א ו ה מטרתובשביל

 "מה : הנצחי השלום אל מגמתו לעצם בנוגע היא השאלהועתה
 עצמה האנושית שהבינה המטרה, אל ביחס זו בבחינה הטבעעושה
 ת, י ר ס ו מ ה ו ת ר ט מ ל לסייע כדי - כלומר האדם, על חובה בתורמטילה
 היה ך י ר צ שהאדם מה זה כי להבטיח, הערובה את נותן הואוכיצד
 פי על זאת, בכל , ה ש ? י עושה, אינו אבל החרות חוקי פי עללעשות
 שלשת בכל ודוקא זו לחרות הפסד שום להסב מבלי הטבע, מצדכפיה

 - ן י ב המשפט , י ת כ ל מ מ ה המשפט : הפומבי המשפט שלהיחסים
 אל ביחס שמר כשאף - האזרחי-העולמי". והמשפטהלאומי
 מטיל שהוא לא משמעוט הף יקשה, זה או זה שדבר רוצה שאהטבע:
 המעשית הבינה ורק אך לעשות יכולה זאת לכי לעשותו ה ב ו חעלינו
 בזה רוצים אנו אם בעצמו, הו עוש שהוא אלא כפיה(, מכלהחפשיה

 volentem .(fata %בסtrahunt nolentem 420 ))** לאוואם
 עצמו על לקבל עם יוכרח לא פנימיות מריבות ידי על אם אפילוא.

 מבחוץ, המלחמה זאת תעשה זאבן בכל אזי, הפומביים, החוקים עולאת

 כל מוצא מקודם ושהזכרנוהו הטבע ידי על שנוצר המצב, פי עלשהרי
 יממלכה מבפנים להתפחת מוכרח שהוא באופן אחר, עם בשכנותו ועםעם
 ב- 1 פ ר ה המשטר והנה מסודר. כת בתור זה אחר עם נגד הכן לעמודכדי

 ברם האנשים, של לזכויותיהם לגמרי שמתאים היחידי, הואליקאני
 חושבים, שרבים עד כך כל קשה להחזיקו, יותר ועוד שכזה, משטרליסד

 בלבד" הבינת גבולי בתוך .הדת בחבורו גם קאבפ מביא חוה הפתגם את'(
 Wobbermin) (~eorg והעורך הערה( 84, עמ' 1, כרך הברלינית, האקדםיח)הוצאת
 המתרגם. מקורו.- את למצוא גידו עלה שלא 600( עם' הערות, לשם,מעיר

 86260%, המסרב". את וסוחב ללכת הרוצח את טיליך *חגורל"*(
 הסתרגם. - ,211mor, t~platז[1
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 והאנשים הואיל מלאכים, ממלכת להטת צריכה בזו ממלבהכי
 נשגב. כך כל למשטר מוכשרים אינם עצמם אהבת של נטיותיהםעם

 הנעלה הרצון לעזרת הבינה, מתוך הנובע הכלחי הרצון לעזרתאולם
 של האלה הנטיות ידי על ודוקא הטבע, כאן בא למעשה, רפה-הכחאבל
 )מה המדינה של הטוב בסדורה ורק אך תלוי נעשה והכל עצמית,אהבה
 של בתותיהם את כך לכוון לעשות( לבני-אדם להם אפשר אופןשבכל
 של ההרס פעולת בעד תעצור שאחת שלהה הגומלים ביחסי הללוהנטיות
 אינן שתיהן כאלו הבינה בשביל יוצא ןה באופן שתבטלה. אוהשניה
 לכל אזי, המוסרי, במובן טוב אדם לא אפילו אם להיות מוכרחוהאדם
 פתרונה, את למצוא יכולה ממלכה יסוד של הפרובלימה טוב, אזרחהפחות,
 רק )אם שדים של עם אצל אפילו הזה, הבטוי של חריפותו כללמרות
 נמצאים של דמון כזה באופן ,לסדר בזה: כלולה והיא שכל( בעליהם
 ובתור כלליים חוקים קיומם לשם דורשים הפ צבור שבתור שכל,בעלי
 משטרם, את כך ולכונן מהם, בחשאי להשתמט נוטה מהם אחד כליחיד

 כך זאת, בכל הן, ביניהן, מתנגדות הפרטיות נטיותיהם אשרשלמרות
 נטיות אין כאלו 2צא הפומביים שבחיים עד השניה, בעד אחתתעצורנה
 באן הענין שהרי פתרון, למצוא אפשר כיו לפרובלימה באלה".רעות
 והתעודה הטבע מיכאניות רק אלא האנשים, של מוסרית הטבה לאהוא
 בתוך לבשן כדי אגשים אל גיהס בה להשתמש אפשר כיצד לדשתהיא
 איש יבריחו שבעצמם כוה, באופן אי-שלום של נטיותיהם נגודי אתהעם
 שעם, של מצב זו בדרך לכונן ושיצטרבו כפיה לחוקי להכנע רעהואת
 המדינות אצל אפילו לראות אפשר זה דבר בתקפם. עומדים החוקיםשבו

 שהה מאד, אי-משוכלל באופן עדיין מסודרות הן כי אף מכבר,הקיימות
 המשפט שאידיאת למה החיצונית בהתנהגותן מתקרבות בבר יאת,בכל

 ההכרה במעמקי לא כי ספק, שום שאין פי על אף מאתנהדורשת
 המוסרית ההכרה כי לצפות, אין שבכלל )כמו הדבר סבת מונחתהמוסרית

 דוקא זהו להפך, אלא הטוב, הממלכתי המשטר את לנו שתביא היאהיא
 הטוב המוסרי החנוך את בראשונה לנו שיביא הטוב, הממלכתיהמשטר

 בעזרת הטבע, במיכאניות להשתמש לבינה איפוא, לה, אפשר העם(,של
 גם לוו זו מתנגדות הן טבעי שבאופן העצמית, האהבה שלהנטיות
 הצוויים - שלה המטרה בשביל מקום ללנות כדי אמצעך בתור תוץ,כלפי

 ולהבטיחו והחיצוני הפנימי לשלום לסייע גם כך ידי ועל -המשפטיים
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 הטבע : לומר לפיכך אפשר כאן - עצמה. במדינה תלוי שהדבר כמהער
 השליט סוף, סוף יהיה, המשפט כי בעדו, לעצור שאין באופןרוצה
 כי אם מעצמו לבסוף יקשה לעשות כאן שמאחרים .מההעליון.
 ומי נשברו הריהן מדי יותר הקנה את *כשכופפים - מרובה.,בכבדות
 Bouteltwelr * ) דבר". שום רוצה אינו מדי יותרשרוצה

 קיומן את למפרע מניחה בין-הלאומי המשפט של האידיאהב.
 על ואף בשניה. אחת תלויות בלתי רבות שכנות מדינות שלהנפרד
 ברית )אם מלחמה של מצב משמעותו כבר לעצמו כשהוא כזה שמצבפי

 פי על הריהו מעשי-האיבה(, התפרצות את תקדם לא ביניהןפדראטיבית
 ממלכה ידי על מהתמזגותן טוב יותר זאת, בכל הבינה, שלהאידיאה
 בה כי אוניירסאליתן ממלכה ונעשית שהולכת האחרות, מן יותרחזקה
 יותר ומפסידים החוקים הולכים גדול, יותר נעשה השלטון שהקףבמדה
 שתעקור אחרי לההפך, סופה נשמה מחוסרת ולספוטידת טקפם אתויותר
 ממלכה כל של שאיפתה דוקא זוהי אולם לטנארכיה. הטוב, צמיחיאת

 העולם בכל שאפשר כמה עד למשול העליון( שליטה של )אווממלכה
 הטבע ברם מתמיד. שלום של מצב לידי זו בדרך להגיע כדיכלו,

 טמיעת בעד להפריע כדי הוא משתמש אמצעים בשני - אחרת.רוצה
 השומת41 והדתות השפות הבדל ידי על בידיהם: ולהפרידהעמים
 מביא אבל למלחמה,- ותואנה הדדית לשנאה נטיה אמנם מכיל זההבדל
 האנשים, של ההדרגתית ולהתקרבות התרבות יהתפתחות הודות זאת,בכל

 ומתגשם ההולך בשלום, הסכם לידי בפרינציפים, גדול יותר אחודלידי

--------
 לפילוסופיה ופרופיסור משורר )1828-1786(, בופרוו'ק פרידריךי(
 הסתרגם. -נגפינגן.

 יי
 מוסרים ע5 51רבר יבוא כמו זה הרי זהו בטוי מוזר כמה - שזנות רתות1(
 ת 1 ר 1 צ להיות כמובן, יכולות,שונים.

- 
 ההיסטוריים האמצעים עם בקשר שונות ה נ 1 ם א

 א5א הדת א5 5א שייכים ושהם משלהט היסטוריה שלהם אמצעים הרת, התפתחותש5
 וויר1ת"*י( )זנדא11ספה"*( שונים ת ד י ר פ ם להיות יכולים כן כמו המדעיות; הידיעותלשדה
 הזמניט. וכ5 האנשים כ5 בשביל ויה.רה אחת רק היא דת ה אב5 וכו'(,אלקראן
 וזה הרת בשביל מכשיר זולת אחר הכר שום להיות לפיכך, יכולים, אינם הללוהאסצעים

 והמקומות. הזמנים שבוי לפי שונה להיות לו שאפשר מקרי, דברכבר

 בהודו.-הסתרגם. הקודש כתבי "יי( האשלאס. שלפג' בפרס הקודש כתב,*ש(
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 )בבית הדספוטיות דוגמת הכחות, כ5 החלשת ידי על לא בטוחונעשה
 ביניהם. זרינה התחרות מתוך משקלם שווי בעזרת אלא החופש(, שלהקברות
 ומדינה מדינה שכל העמים, בין מפריד הטבע אחד שמצד כמוג.
 על ואפילו בזרוע או בערמה תחתיה אותם לאחד לב בחפץ רוצההיתה
 העמים את מאחד גם השני מצד הוא כך בירהלאומי, המשפט יסודותפי
 האזרחי-העולמי המשפט ושמושג שלהם החיוניים האיניךסים ידיעל
 שאינו תר, ס הם רוח זהו ומלחמה. לקמות בפני אותם מבטיח היה5א
 על סוף, סוף עצמו, את ושמשעיט המלחמה עם אחת בכפיפה לדוריכול
 )האמצעים( הכהות כל שבין ומכיון זמן. באחור או בהקדם ועם עםכל

 הרי ביותמן הנאמן הכח הוא ף ס כ ה - ח כ המדינה שלטון בידיהנמצאים
 מוסריים( נימוקים ידי על לא לסמנם אנוסות עצמן את רואותהמדינות
 בכל המלחמה פני את ופשרות, תווך ידי על ולקדם, הנעלה לשלוםלסייע
 תמידית. בברית זה 5שם מקושרות היו כאילו התפרצותה, סכנת שישמקום
 רחוק דבר העניה טבע 5פי הוא, מלחמה לשם גדולות התאגדויותשהרי
 מבטיח 11 בדרך - תצלחנה. שהן הוא רחוק יותר הרבה עוד ודברמאד,
 הנצחי. השלום את עצמן האנושיות הנטיות של מיכאניותן בעזרתהטבע
 על 5יאווטי( כנאופן מראש לנלא כדי אמנם, מספיקה, אינה זוהבטחה
 ד העבו חובה עלינו ומטילה המעשי במובן דיה היא אבלעתידו,
 בלבד. בעלמא הזיה רק שאינה הזאת, המטרהרטובת




