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 הנפשי "השארת אלהים"׳ הדעת-.מציאות עקרי אמתת אל יודיע

 ,והדת האמונה ועקרי האנושיות לכלל המשתפים - האדם• ו״בחירת
 יביע אף ישנים', גם י חדשים נאמנים. במופתים ישראל/ לעם המיוחדים

 חדשות׳ השקפות חדישים׳ רעיונות עיי ^יו. על דברד^ר אמר"

 ,הוגי־דעות שערום לא חדשות׳ ודעות חות־דעת חדשה׳ שטה
 באר־ " טוב־טעם בסגנון והכל , והיום לפנים ישיאל וחכמי העמים פרוסופי

. לכל ומובן היטב
.י״מ( ל״ט׳ )ישעיה׳ אמתף אל ךי_ע1י לקנים אב

מאמי חבר
מקאיונא׳ אהרנזאהן י״ל הלל שמואל במו״ה זלמן משה

 ובאורו )ב״ח( "חורב" צפון' "אניות דט. טפ׳ם זצ״ל הירש ריש החה״ב הגאון ספרי מעתיק
א׳ חורג הם׳ אל מלוה דעת', ,למען המאמר ומחבר התורה על

 ראשון ספר
 :כלכל

המנת. עקרי ^ל^זת
 הראשון, במדע והפרקים המאמרים של השמות עפ״י מיוחדה ברשימה הנעלים׳ ענ^יו )תכן

 דבר"(. ה״פתח לפני הספר, בראש קורא כל עיני למראה נמצא והשלישי׳ השני
המחבר. בהוצאות לאור יוצא
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 1 ? דעה הזה הספר יורה מי את א( : המאמר פרקי £תח
"עקרי בשם העקרים עקרי שלשת את קראתי למה ב( 77

 המה ומי מי ד( י דורנו נבוני נפש הלך ג( ? האמונה׳ ״עקרי ולא הדעת״
 תקנית ה( ? הדעת עקרי בשלשת צדק משפט לחרוץ ,הנאמנים המומחים

' .נונו:וםג הספר

הלאשון המדע
עולם. ואדון" עולם "בורא בתור אלדים" יציאות העקרים עקר

 26 מציאות העקרים עקר תולדות ן מי אחד ז ראשון מאמר
 ובעמים ב:שראל ומיוחד ;חיד מאל יותר ולא פחות לא אלחים

\ והיום לפנים ופלוסופים* חכמים ומסור קדומים בדורות

 באלים האמונה > כאלהים והייתם ?זטת ב( אלהים. דעת א( המאמר: פרקי
תורת ,והעמים ישראל נ( .זרה עבודה חבת ,רבים ואלילים

 האלילים׳ עבודת על נצחונה ומיוחד׳ יחיד מאל ביותר האמונה נגד מלחמתה ישראל,
 )מונותיאיזמום( האלהים אהדות את דעת למען ופעולתה, הארץ מן גלולים להעביר
 העקרים לעקר הדורות, שבכל ופלוסופים חכמים הועילו מה ד( .עולם לדורות

? להותו או לטובתו / אלהים מציאות

 5! בחיוב .והך^ש ר#ליות!^ המ ה9 דעת. ראשית ♦שני מאמי
.שאלות שתי על האחת תשובתי או ? ובשלילה

השניה. השאלה בדבר שאלה העמק ב( .השאלות שתי א( ן המאמר פרקי
השאלות. פתרון ושורש יסוד את בתשובה הרוצה דעת למען ג(

 האחת תשובתי ה( ולשלול. למאן השכל זכות בשלילת שכל ושום מפורש הסבר ד(
.פגום רגש ידי על חכמים מגרעות ו( .השאלות שתי על

 7! הוראת הת^׳ ?גל ה^ל נצהון יןךןז! אני אחך י׳:2שלי/ מאמר
 הכ^ד, ת ?וי א ר עד׳ לעולמי ד^פיךה נכנעות > דין ל23

.אלוהים ןיר?נח



ץ
 דין. בעל הודאת ב( ול$אן? לשלול השכל גם יכול מתי א( המאמר: פרקי

 * עד לעולמי הכפירה נמנעות ד( .נצחיות וחידות עולם רזי ג(
י ל' . יודע אני אחד ה(

 102 שלשת על כ^לית השק^ה 4 ^ולם ד1ים ז רביעי מאמר
 בהסהוות קאנט׳לבלם שטת :בחרנו בכפה המושלות השטות׳

 דארווין ושמת ארץ מוסדי בהתהוות הגיאולומא שטת ׳ השמים צ^א
:העקרים עקר אל ויחוסן השטות ערך ,היצורים הרת בהשתלמות

.עולם ואדון עולם בורא בתור אלחים מציאות

 בדבר קאנט״לפלם שטת ב( .מרובה והפסד מועט הפסד א( : המאמר פרקי
ארץ. במוסדי הניאולוניא שטת ג( השמים. צ;א התהוות

. הרעים ומימיהם חכמים תלמידי ה( • היצורים בהשתלמות דארווין שטת ד(

 !22 ;סודות על פרטית השקפה יבין. מי לגיאות :חמישי מאמר
 אל השכל קרבת לסבה׳/ מסובב .חלוף שגגת השטות/ שלשת

י .אומר הוא מה חכם ,השכל אל המציאות וקרבת המציאות

 קרבת ג( .לסבה מסובב הלוף ב( • צופים שדה א( :המאמר פרקי
 .השכל אל המציאות וקרבת המציאות אל השכל

.אומר הוא מה חכם ד(

 139 לא-פלוסוף, שטת שטתי׳ את־אלהים. דרש משכיל ששי. מאמר

 :כבן בית של תנוקות שאלת על תשובתי והמסובכים׳ הסבות בךבר
 גם אחר׳ בנוסח או זה בנוסח בחשאי׳ שהיא האלחים"? את ברא "מי

 עליה ישתומם ישיש גם שב גס בשנים׳ באים ^נשים שאלת
דברישלי ופשר ;האדם העולם על השקפתי ׳ להם אותה פותר לאין

\ שאלה/דו^ה עוד י אל

 בדבר לא״פלוסוף שטת ,שטתי ב( .דבר ראשית א( :המאמר פרקי
תשובתי ד( בשטתי. שכל ושום מפרש ג( .והמסובכים הסבות

 . והאדם העולם על השקפתי גם ? האלהים את ברא מי * השאלה על
. גדולה שאלה עוד אל דבר פשר גם ,ותשובתי להשקפתי מלואים ד׳(

 !66 ,,חו^ תיט ?דאות גליי דעת. לאדם חונן עביעיז מאמר

 מה ;דעו ולא נבאו ח?מים ,חושיו סמשת אל נוסף' באדם הדעת׳
 מן האדם בתור.מותר הדעת חוש יאקאבי/ .ושגגת קאנט נבאו׳

 בסבכי”בךסומו ותוחלת הששי החוש ,גלוי פעלת הבהמה׳/

והחגוך. המדע



מ
 ועצומותי בארם הדעת" "חוש הששי החוש את גלויי א( ן המאמר ,פרק

 נבאו/ מת ידעו ולא נבאו חכמים ב( מציאותו. אמתת על
 את לנו בעלה הדעת" "חוש הששי חוש גלוי ג( יאקאבי. ושגגת קאנט

 > הבהמה מן האדם מותר בתור הדעת חוש ד( .באדם נפלא לחזון הנכון 'הטעם
 והתנוך המדע בספרי הששי החוש מציאות פרסום ותושיה׳ עצה

.הפרסום ותועלת

¥ר

 182 ישנים גם חדשים ,נאמנים מומתים :שמיני מאמר
 ואדון עולם "בורא ?תור אלהים יציאות העקרים ע_קר אמתת על

מערכות. ?שלש עולם"

 ברבוי התועלת היא ומה למופתים צורך לנו היש —המדמה
? המופתים 1

 1^7 על המופתים דבר על כללית השקפה הראשונה: המערכה
לפנים העמים דכמי מסוד אלהים מציאות

 החכמים׳ טובי ומסקנות אותם והמבטלים המחלישים דעות והיום׳
.ועזס תקפם את להמופתים המשיבים

 !94 העולם, חדוש אלהים׳ מציאות על מופתים :השניה המערכה
ישראל׳ מחכמי ותואריו הבורא אחדות

 את המחזיק מועט א( :לכל ומובן קצר בהסבר שלנו׳ התיאולוגים
 במקרה העולם התהוות נמנעות את ארסטו הוכחות ב( המרובה.

 אחדות נ( העולם. חרוש על ההוכחות מאלה הרמב״ם וראיות
 דברי תמצית ה( בשלילה. ולא בחיוב האלהים תוארי ד( האלהים.
 דעות ובטול אלהים מציאות בדבר שדר" .מועדי בספרו בן־מנהם

.עצמה( במבע )אלהים הפנתיאיזמוס

 211 מציאותאלהים דבר על החדלים מופתי השלישית: המערכה
כרבם ׳ עולם ואדון עולם בורא בתור

 שערום לא מופתים הספרהזה׳ בפרקי הנאמרים הדברים5תמצית־
.היום נם לפגים נם ופלוסופים חכמים

 היתה הבונים מאסו ?.אכן חדשים למופתים צורך לנו היש א( דבר: ראשית
 הס ואלה ג( החדשים. השליליים מופתי ב( פנה. לראש
. החדשים החיוביים מופתי



צד11^
ה^ני

.הנפש והשארת באדם נבדלת נפש מציאות

 2^7 אותות השני, הדעת עקר צוררי י נפשו מר1ש רא^ון מאמר
האדם. ונפש הבהמה נ$ש , הבהמה מן האדם מותר נעל ומופתים

 ראשית ב( .זהב יועם איכה ׳ החדשה הפלוסופים אבן א( :המאמר פרקי
 ומופתים אותות בתור ועצומים גדולים הבדלים נ( דבר•

. הבהמה מן האדם מותר על

 259 נפש מציאות על ומופתים אותות נפש^ משיבת ז שני מאמר
 חשובות הגפש, השארת על החדשים מוקתי שלשת באדם׳ $בךלת

. הנפשי השארת נגד וטענות שאלות נמה על

 שלשת ב( .אדמה בחיי גם באדם נבדלת נפש סימני א( :המאמר פרקי
. הגוף מות אחרי הנפש השארת על החדשים מופתי

 נכחים, ודברים הנפש השארת נגד וטענות שאלות כמה על תשובות ג(
• השני העקר אמתת אל בנוגע שבלב עקמומיות לפשט

 !295 שהעדאן הם§ר ?ל מאד,ו$ יודעה נפשי מאמרשליעי:
 עקר לטובת לחדשים ההקמים דעת וחוות בן־מגחם מאת

השני. הדעת

 וחדושו ומובן נמרץ בקצור פהעדאן הספר כל תמצית א( המאמר: פרקי
 דעת חוות ב( .מאד בולט בהסבר השני במאמרו נכבד הבי

.הנפש השארת אמתת בדבר החדשים החכמים

השלישי המרע
החבשית האדם נחירת

 825 הנפסדות הדעות .תקןובחירה ן1כח,ךצ ראשך מאמר
 )פאטאליזטוס קדומה גזרה החפשית/שטת הבחירה את המבטלות

 שטתי )ריטירמיניזמום(׳ שכלי טעם או סבה ע״י מוכרח רצון ושטת
 אמתת על החדשים ומופתי הנפסדות הדעות שתי בבטול דעתי ורעת

.האדם של החפשית הבחירה
 ,והדיטירמיניסטים הפאטאליסטים :החפשית הבחירה צוררי א( :המאמר פרקי

בהשקפה הנראות ׳ החפשית הבחירה נגד האחרונים עצומות
 עפ״י הדיטירמיניזמום הנפסרה הדעה בטול ב( למאד• צדקו כאלו הראשונה

הראשון החדש ומופרני ובחירה רצון , כה בין ההבדל בדבר רעתי וחות שטתי



שץ
צר

 הבחירה אמתת על מופתי שאר ג( .החפשית האדם בחירת אמתת על
 חדשים מופתים להיות יהפכו השקפותי ע״י אשר ,ידועים וענינים החפשית
 ן ובסגג בנוסח דימירמיניסט עם שיחה ,מדה כנגד מדה ד( .למאד צודקים

.החפשית הבחירה ננד הטענות שארית ובטול אחר

 858 בדבר העצומה השאלה ובחירה. ידיעה שאלת * שני מאמר
 ישראל מחכמי *התיאולוגים עמל , האדם ובחירת האלהים ידעת
 אשר חדש, בהסבר דעתי חות השאלה, בהתרת העמים וחכמי

הזאת. השאלה על מספקת תשובה לנו להמציא הוא, אפשר פיהו על

 אותה לפתור החכמים עמל ובהירה, ידיעה שאלת א( המאמר: פרקי
ידיעה שאלת תחום ב( .הזה הענין בדבר אחדים והסברים

 בעצם החכמים גדולי דעתי-מצד דבר-לפי העלם הנאמן, ובחירה
 שאלת על מספקת תשובה בתור ,הדש בהסבר דעתי חות ג( השאלה.

.ובחירה ידיעה



דבר. פתח

? דעה הזה הספר יורה מי את א(

 יוכל כעצמו׳ הספר את יקראו בטרם עליו׳ הנקרא הדור" נבוני "מורה הספר שם
 מבני אחד חלק בעד רק מאתי חבר כי לחשוב, ,משגה לידי מהקוראים רבים להביא
 מקרב ה ל א בעד רק ולהועיל להיטיב ,.נבוכים׳ בשם הנקובים אלה בעד רק ,דורנו

 במעוז לעוז אם ,בנפשם להחליט יכולת מבלי , הסעיפים שתי על הפוסחים , העם בני
 האמונה לעקרי אמון לתת גם ,כלה האנושית לכל המשתפים , הדעת״ ״עקרי שלשת
 אל השלילה, אלי בלבם מסלות לתת או נחלת-אבות, ישראל, עם של והדת

 יותר רב בעמים, גם בישראל גם ,זה בדורנו ומתפשטת ההולכת הכפירה החלטות
 כפירתם את הנחילו אשר ,.ישני/עפר ,הדורות שבכל הכופרים אל יען ,עברו מדורות

 הטבע, חכמי מקרב חכמים עתה נוספו ,בדורנו חדשות במהדורות הנדפסים בספריהם
 הפליאו הגדילו שבהם המדעים, מקצעות בעד ותהלה כבוד לכל באמת הראוים
 הטבע" •פלוסופי בשם גם עצמם את לכנות עדתם׳ קהל מקרב התנשאו והמה ,לעשות

 על לבד לא שלילה", "ב הלכה פוסקים העם לכל גלוי ובספריהם ובדרשותיהם
 "מציאות הדעת": .עקרי שלשת על גם כי ולשון, אומה כל של והרת האמונה עקרי

 כקסם היא .לכל, החביבה הטבע וחכמת האדם", ו״בחירת ׳ הנפש" "השארת ,אלהים״
 גם ,נפשות לצודד בשמה לדבר המתאמרים ,פלוסופיה של הכפירה שפתי על

 אחריה׳ לבבם למשוך העם, בני על רבה פעולתם לכל׳ המובן וסגנונם הברורה שפתם
 על עומדים גדולים, למומחים האלה החכמים את בחשבם הנבוכים׳ אלה כי עד

 הפרידה עליהם קשה זאת בכל אולם ;למאד צדקו אבן כי ׳ לדבריהם להורות הפרק
 דעת מבלי גדולה, ובמבוכה בצער וים ר ש והנם אבות וממסורת לבבם מאמונת

 ולהיות דגלה על לחנות ,המה גם יבחרו עזבה ,״האמת״ מי ועם לרחק ומה לקרב מה
.בכריתה נאמנים

 הנהו ונדפס נכתב ,הספר שם פי על רבים ידמו כה ,״הנבוכים׳ אלה בעד
 הספר תקן אם מאיליו, מובן כן וגם והשכל, דעה אותם, רק אותם, להורות

 השיב למען למוטב, החזירם למען ,לו ונאה יאה כי ,זה שמו על יעיד
 האלה העקרים בכל וכל-מאמינים רעים תמימי בשביל אבל ;נפשם עזלןת את להם

 לא הן האחרונים אלה בעוד תועלת, כל להביא יוכל לא כזה ספר אמון, באמונה
 הדרך את עליהם לחסום תוכל לא שבעולם כפירה ושום "נבוכים" מעולם היו

יוכל כן מומים בעלי לבלתי וכהובש לבריאים וכרופא בה, הולכים שהמה הישרה,
ספר

1
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 הרעות הרוחות כל כי בעצמם, המה מאמינים אשר אלה, בעד להחשב כזה ספר

" בה יחיו אשר ,אמונתם וממצב ממקום אותם יזיזו לא שבעולם

 הנבוכים אלה בעד לא מאתי חבר הזה הספר .הדבר כן לא באמת אבל
 כפי , בכלל וכל״מאמינים ,.יהי מי ויוזי ,הדור מבני אהד כל בעד גם כי בלבד׳

בזה* אציג אשר הקצרה, ההשקפה
 וכל מאמינים", "בני בנים, גם בנים-ישנם חשוכי מאמיגיס-זולת לכל הן

 מדבר ארוך וחזיון ציור לתת בזה הוא למותר ,בו חיים שאנו הדור את ומכיר היודע
 מעולם היה לא ובעמים בישראל גם כי , יודעים הכל אשר אהרי , והבנים" ״האבות

 או ומדע׳ הבמה לקנות התבל, במת פני על בצאתם כרבם הבנים אשר כזה, דור
 שלהם העלומים משנות כי , והקנין המבחר הליכות ,ואמנות מלאכה עבודת ללמוד
 ,ודעות באמונות ומהשקפותיהס מהאבות ענק בצעדי ומתרחקים הולכים הנם והלאה

 בני "מאמינים שם אשר ,עמנו בבני גם אנחנו רואים הן ,לבבנו לדאבון כי עד
 מקשיבים בנים , למקום בנים בהם גם עוד להיות הדלו כי , עליהם נקרא מאמינים"

 ויקדישו יעריצו אשר את ומקדישים מעריצים בנים ,הוריהם מפיות היוצא הגה לכל
.שלהם האבות

 אמנם כי ,ם י י ה ץ פ ה ו דעה דור ,בדורנו כזה נמרץ לשנוי פלא כל אין אף
 ההמרה שכיות כל מלא עולם לפניהם רואים הם גם ,מאמינים“לבני גם עינים

 מהן", אצלתי לא עיני שאלו אשר "כל של המטרה אל ישאף אחד כל אשר , ואנשים
 לא בהן, וחנכו שגדלו והדת, האמונה מטעם אבל החיים; המדת מאמינים לבני גם
 אל כדבש אליו לרדות יוכל בו" פצי "ה האדם יאמר אשר כל ולא מותרת ה א נ ה כל

 מחכמים מהברים ספרים לפניהם המה רואים שלהם, עיני־בשר בעיניהם, אולם כפיו;
 גם כי ,והדת האמונה בעקרי לבד לא ,כפירה מלאים ספרים ,העם בני בעד להרע

 וכפים הרעים המים ואת השמרים את בלבם וקולטים קוראים המה .הדעת״ -בעקרי
 המות את גם המים את גם להם להמתיק דיו , בהם ישליכו אשר ,שלהם הדעת מעץ

 אלים אל על מהתלות לצון הומד מכל הם שומעים באזניחם גם ,שבהם והמשכלת
 יותר להם נראים דבריהם וגם שבקדושה, דבר כל על שקוצים נבלה דובר פה ומכל
.והדת האמונה לטובת ,המאמינים הוריהם בבתי ששמעו הדברים מכל

 מאמינים "פתאים כעל הוריהם על יביטו ראש במנוד מאמינים" "בני הבנים
 לבנים האבות מפי תתמלט אך אם והיה ,העולם מן ובטל עבר אשר ,דבר״ לכל

 תשובה המאמינים להאבות הבנים ישיבו דבור כדי תוך ? תאמינו״ לא ״למה :שאלת
 באור עם יחד ? אתם תאמינו למה * בעיניהם חמורה יותר שהיא שאלה, ידי על

 ויוכיחו ויראו יורו אשר ,שבחדשים חדשים וסופרים ספרים פי על לשאלתם מספיק
 הנפש מציאות אלהים, במציאות האמונה גם ודת אמונה כל הבל כי בעליל,

 להשיב מה דעת מבלי י כאלמים וישארו מלים .^עתקו האבות מפי .והשארתה
 מראש׳ האבות הם יודעים אף ,מהם יותר מלמדים בניהם כי ,ובחשבם ,לבניהם

 בניהם יצאו ,ודברים באומר בניהם עם להתוכח י ינסו אם ,הענינים באלה כי
 להם אין הן מאמין" .אני אמירת זולה המאמינים האבות באמת כי יען ,כמנצחים

 מכל והכפירה השלילה בטול ועל יהיה׳ באמונתו "הצדיק צדקת על אחר ומופת אות
או ברב הם גם יוכלו במה מה, אף יודע אתם ואין זה, בדורנו כופרים מיני

 במעט
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 מטענות אחת טענה אף לבטל במה ,למצער או אמונתם בזכות להפוך ,במעט

.והדת האמונה עקרי במציאות גם ומה הדעת עקרי במציאות הכופרים
 בעיניו, חכם דור בדורנו, תורה, דברה שכנגדם בנים, מארבעה הן

 ההבדל הראשונים השנים ובין ,המציאות מן ובטלו עכרו כבר האחרונים החזנים
 והראשון "להכעיס" של ובנגון בנוסח הנזכרה שאלתו את ישאל השני כי בזה׳ רק הוא

.כמחריש ויהי ברוחו לעצור יוכל ולפעמים ,ובמתינות ראש בכובד
 בניהם בשביל הלא עצמם בשביל לא ואם ,המה גם ״נבוכים״ המאמינים האבות

 לא" במחשבותיהם מאמינים" "בני בניהם כי ,בראותם ,עצמם מחיי יותר להם היקרים
 להשיב להם, תבונה ואין עצה ואין חייהם, את ממררים לאיררכיהם, ובדרכיהם מחשבותיהם

 מתאונן לבנים" "אב אנחות אנו שומעים פעם לא י למוטב ולהחזירם לאבותם כנים לב
 על ויתענגו ינובחילם כי אם במאומה, ישמח ולא ואינם" יצאוני "בני לבו מנהמות

 ־בני בבניהם לב במננת רואות המאמינים האבות עיני כי ,וביען יען ,טוב רוב
 עתה רבתה ומה ,הקצה אל הקצה מן המה שונים ודעות באמונות כי , מאמינים״
 חבוקים האבות אשר ,ישראל בבני גם לכנים אבות בתי בקרב והמבוכה המהומה
 ברשות בהיותם גם לגמרי, מהן נבדלים ובניהם אבות ובמסורת באמונתם ודבוקים
 עוד לחבב נואש, יאמרו אף ,יכולת כל מהאבות נבצרה כי עד ,ובפניהם האבות

 האבות, בעוד בעדם׳ טוב להמליץ גם הם בעיניהם והקדוש הנאמן כל את בניהם לב על
 עקרי אמתת את , ההרגל עפ״י זילת ,המה גם יבינו ולא ידעו לא ,לעצמם כשהם
 האלהים חנן אשר והדעת, השכל מטעם לעצמם לבאר והדת, האמונה ועקרי הדעת

 אותו להורות ,בדורנו לבנים״ ״לאב מנהל ואין מורה ואין כר״דעת, בתור להמאמין גם
 דברים עמהם לקחת יוכל למען בניו, עם בשיחתו לפה לו ולהיות .והשכל דעה

 ואל אבותם אל בנים" "לב להשיב כח יעצרו אשר ,אמת אמרי קשט למבין נכחים
 יפצו לא מאמינים אבות כי פלא, כל אין כי עד ישועתם, וצור רוחם היי מקור
 מראש, בידעם כבושים, דברים בני״מאמינים בניהם עם לדבר ,זה בדורנו פיהם עוד

 מפי לשמוע ,מפחדים עוד המה ,הוא ונהפוך במאומה בזה יצליחו ולא יועילו לא כי
 מחכמים שמעו או בספריהם קראו אשר ,הדעת בעקרי הכפירה עצומות את בניהם
 "כשר" מאכל תערובת כי ,מהאבות נעלם לא אשר אחרי ,להם גם יבולע פן להרע

 את תטריף הטרפה להפך, אם כי ׳ ה״טרפה" את תכשיר לא לעולם .טרפה" במאכל
.אותו גם לפגל ,״הכשר״

 שתשיב מה .ורע באבות אלעזר רבי עצת כדורנו תהפך כי ,פללנו לא מעולם
 המדע, את לנו לרכוש , טובה עצה לשם רק בון לכתחלה אמנם שהוא ,לאפקורום"

 "עפיקור" הסענסואליסט אחרי מהנוהים אחד לפנינו לכשיזדמן לנצח, ובמה להשיב מה
 כל אף שלו הכפירה בשטת כלל הדש לא כי אם לעצמו, כשהוא )אשר היוני,
 כל חדשו שלא כמו ,לו שקדם ,דימאקריט של המטריאליזמום שטת על שהוא

 על מדרשם בבית קל חדוש אף ,שנה אלפים זה ,והיו£ לפנים של המטריאליסטים
 פי על אותו״האיש, זכה זאת בכל הזה׳ דימאקריט הראשון ורבם מורם שטת

 ובשפת באלהים, כופר כל עם נרדף" "שם שמו להיות השפעתו, וחוג פעולתו
 גרמא שהזמן עשה ל״מצות ודת( באמונה כופר כל עם גם , והתלמוד המשנה

 לעתים ולא כמקרה לא אמנם ואשר מאמינים, לבני מאמינים אבות בעד ודוקא
המה רואים אחריהם מזרעם אחד ובכל ביתם ובקרב תמיד עת בכל אם כי ,רחוקות

 בעיניהם
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 אף ,ב״ י ש ת ש ה מ ע ד ״ו מצות את לקים שעליהם , אותדהאיש את בעיניהם

 עמוקה יותר עוד להיות דרושה עתה של שתשיב" "מה ידיעת כי ,להכין עליהם
 ,המטריאליסטים מלבד כי יען , אז של לאפיקורס״ שתשיב ״מה מידיעת רחבה ויותר
 ,והאמונה הדעת עקרי צוררי אלה בימינו נוספו , אותוי־האיש חנה דגלם על אשר
 הגיעה וכבר מזקן בלתה אשר , המטריאליזמום משטת מסבנות יותר שמותיהם אשר

. הנשיה תהום אל חכמים־לרדת דעת על עתה-גם
 גם קו״מבדיל תשים היא אשר ,כזאת עת תבוא כי ,לנו מלל מי אמנם

 בני "מאמינים תמיד בהיותם ,לפנים עמנו בני השתבחו בו אשר התואר, בעצם
 שונים מאמינים" "בני ובניהם לחוד מאמינים האבות עתה להיות >מאמינים״

 בימינו לפנינו, הגם הגה הלא כזאת ועת כזה דור אולם ? הקצה אל הקצה מן מהם
כלל* מאמינים בלתי לבנים מאמינים, אבות דור ולעינינו,

 מאמינים בני לבנים האבות למו יקחו מאין ? עזרם יבוא מאין השאלה על
 אחרי ׳, תשובה כל אין עתה לעת ? כזה שתשיב״ מה ״ודע של טוב לקה בנים״ ״ובגלל

 עוד מספיקים בלתי ,הדורות מגאוני לנו שיש ואלה !אתנו אין כאלה מדע ספרי אשר
 בגלל גם כי , יודה לא מי כן ואם ,כזה מדע בעד ,כזה למוד כעד אלה בימינו
 נבוכי מורה ספר הוא נחוץ מה ,נולד דור גם נכלל שבו , דורנו של לבנים אבות
 אבות ובגלל כאלה, מדעים כאלה, נחוצים למודים בקרבו יכלכל אשר הדור,

בם* אמון לא לבנים מאמינים
 את גם הדור" נבוכי .מורה הספר שם אל ובצרפי לבי אל שמתי זה כל את

 הנאמנה התועלת את להביא כן, גם בונתי היתה תחלה במחשבה לבנים" "אב השם
 ימצאו בו כי ,דעת ולמען ,כאלה מאמינים בני לבנים* ״אבות כעד גם והררושה

 ענינים ועוד תומו בעצם בניהם בעד להם הנחוץ שתשיב" "מה של המרע את גם
• יחר גם בניהם ולתועלת עצמם לתועלת מאלה ונכבדים גדולים

 לא דעה יורה הזה הספר כי ,נקל לנבון דעת הזאת הקצרה ההשקפה אחרי
 •האבות את גם .זמננו מאנשי גדול מספר את עוד גם כי ,דורנו נבוכי את לבד

 בשביל בעצמם, מהם ועצום גדול יותר עוד מספר ובעד ומדע למוד הצריכים לבנים",
 הענינים אמתת אל להודיעם ,רוחם חיי בהם ולכל אבותם אל בנים לב להשיב בניהם,

 בנוגע לבניהם ידאגו מאשר פחות לא לדאוג האבות על אשר ,בניהם לרוח הדרושים
 בקרב השלום את השיב למען גם בחיים, וחלקם לקיומם הנחוצים הענינים אל

 אלה לבנים אבות מבתי דבר בזה לגלות עוד אוסיף ואם ,אלה לבנים אבות בתי
 מ / וידעו יכירו כלם כי מובטחני, הראשונים, אל בנוגע וביחוד כדורנו,

כללית. תועלת להביא באמת יוכל זה ספרי
 ,לדעת הנסיון יאלפנו זה, דורנו של והבנים״ ״האבות על להתבונן ניטיב אם

 להיות החלו אשר הראשונים, גם היו בנים׳ "בגלל הראשונים אלה דוקא כי
 וממנהגיהם מהם הרבה מתרחקים בניהם את בראותם כי ,הרבה משלהם ״ותרנים״

 "בגלל האבות, לכן הם, וחפצם מישעם כלום מותרים אינם מצדם אבות בגלל והבנים
 ממרום הנסקו משים ומבלי משלהם לאט לאט מותרים הנם אותם, ובאהבתם בנים"
 רואים ולעינינו בימינו זה ומפני • בניהם אתרי נגררים להיות ראשונה עמדתם ממצב
והכל שנה, שלשים או עשרים, עשר, לפני היו מאשר האבות שנו כמה עד אנחנו

כגלל
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 כי ,ביתם בהליכות רק לא נמרץ שנוי אצלם גם נעשה בשבילם ׳ בנים״ ״בגלל

• בכלל הד*ים ועל התבל על בהשקפותיהם נם
 אינם האבות גם אבל ,מאמינים מאבות ומתרחקים קדימה הולכים הבנים

 מספר לפני כאלה אבות ושקצו תעבו אשר את .הם עמדתם מקום על כלל .שארים
 עמלים אף אותו, לתעב חדלו בו", "חפצנו דוקא אומרים בניהם כי ׳ בראותם ,שנים
 פגימות, כמה נעשו האבות של ודעות באמונות גם כי עד בזכותו, להפוך גם המה
. עצמם מעיני אותן ומעלים מכסה ההרגל רק אשר

 והדת האמונה במעוז למאד החזיקו שהמה האבות׳ רוב כי למשל, יודעים ?לנו
 בניהם, נהיו כאשר והנה והמדעים, ההשכלה מתנגדי בצדק-גם שלא כי אם—היו

 בטלו או עקרו ברצון או באונם לבניהם׳ אהבתם בגלל למשכילים, מאמינים" "בני
 לא בזה וגם בזכותה להפוך גם החלו לאט ולאט ,ההשכלה אל השנאה את מלבם
 בניהם בפני ויבלמו יבשו לבל ׳ עצמם בגלל כלומר אבות", "בגלל גם כי ׳ די יאמרו

 בנעוריהם למדו לא כי אם ,מדעת לנבערים בעיניהם יחשבו לבל הנאורים,
 מהתורה הרבה אם מעט אם וידעו יכירו שאותה עבר, שפת זולת ,ולשון שפה כל

 ספר יודעי אנשים בתור לבניהם להתראות בחפצם התפלה׳ וסדר והתלמוד והנביאים
 כתובים השכלה בספרי גם עבריים בעתונים לקרוא החלו אדם, בהשכלת גם ופרק

 ביתם בני במושב ודעת טעם בטוב דבריהם את לכלכל המה׳ נם דעת למען ,עברית
 דורנו? קללת עליהם תעיק לבל ביתם באי לימים, מהם צעירים אנשים ובחברת

למותר. עד בזקן" הנער "ירהבו
 יודעים׳ הכל אשר את ולהגיד החדשה העברית הספרות את להזכיר לי די

 חסד" "גומלי המה מתאמצים העברית, בספרות כל" יחסר -לא בעבור זה, בעבור כי
 .עטרו עוד כבר לא שזה ׳ בשפתנו להעתיק ׳ הנלהבים השפה חובבי ,הספרות של

 , ודעות שטות ,שונות מלשונות הכופרים ספרי גם קדושה״, -שפה בעטרת אותה
 -עקרי שלשת בעד גם כי ,והדת האמונה עקרי בעד רק לא ,רעה פגיעתן אשר

 מכל בעיניהם נעלה שהיא העברית", הספרות "הרחבת מצות לשם והכל הדעת",
 עמנו׳ של הרוחניים הקנינים בהפסד עבודתם שכר יצא פן חשש, ומכל חשבון

.הזאת בשפה לנו ומסורים הכתובים
 גם ממשמשים ,משכילים לקצת כנים״ ״בגלל שנהפכו ,המאמינים האבות והנה

 המה ,בהם הכלולים הענינים תוך אל גם מתגנבים עיניהם ומבטי כאלה בספרים
 אבל ,הנפסדות דעותיהם ועל עליהם יירקו ירק כמעט בתחלה .אותם גם קוראים

 אל מות סמי לוגמא מלוא ,רעל דוזים מלוא בלעו כבר כי , בעצמם יודעים אינם
 לרפא עוד תועיל לא התורה-תבלין גם כי עד סלה, מעינם כל שהיא ,והדת האמונה

 האמונה בעניני מוחם את גם לנקר החלו אשר ׳ הספקות בגלל ,הנורא לבם שבר את
 המה גם "נבוכים" פשוט או ,״ודאי" מכלל אצלם יצאו לא מעולם אשר , והדת

כזה. שם בעלי "הנבוכים" ככל
 וכי ,מותך״ יום עד בעצמך תאמין -אל המאמר צדקת את יחזו מבשרם המה

 אמונתו בתומת מהזיק להשאר כלל בטוח איננו זה בדורנו יחיה" באמונתו "צדיק גם
 אותו לבעת ׳ ספק בה להטיל רעה רוח לעבור תוכל עליו וגם ,חלדו אחרית עד

 או למורה המה גם צריכים עצמם ובעד בעצמם האבות גם כי עד חייו, את ולמרר
נבוכים". "מורה לספר

הדברים
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 ?״ רעה הזה הספר יורה מי .את :השאלה כי למדי׳ יוכיחו האלה האחדים הדברים

 לשאלה שלו, והשם השער עם מתאים יהיה תכנו גם באמת אם באופן — להפך תוכל
 לשאלה הזה הספר יזכה אם מאיליו, ומובן ? דעה״ כזה ספר יורה לא מי ״את * אחרת
.שכרו זה והיה ,מאד מאד מחברו לב ישמח , כזאת

 התזת׳ ,עקרי בעם העקרים עקרי עלעת את קראתי למה ס
? האמונה״ ״עקרי ולא

 עתה גם יחדלו ולא מאז עמנו של הרוח גאוני גם העמים חכמי גם היו רגילים
 הנפש" "השארת אלהים" "מציאות - הראשונים העקרים עקרי שלשת את גם מלקרוא

 "אמונה" השם מן אינם דעתי, לפי אבל, האמונה"; עקרי בשם—האדם" "ובחירת
 נכללים ואינם בה, יחיה אשר באמונתו, ולא האדם .בדעת־ יסודתם יען כלל,

.והדתות האמונות בעלי של והדת האמונה עקרי בשאר כלל
 יראו הראשונות האמתיות שלשת בעד הדעת" ,עקרי השם יצדק כמה עד
 ,נמרץ בקצור מלים איזה להביא לי די דבר ובפתח ׳ בעצמו הספר בפרקי הקוראים

הדור. בני בעד הזה השם" ,שנוי תועלת ואת השם צדקת את הוכיח למען
 כי הדעת", י ר ק "ע ולא האמונה"׳ "עקרי באמת העקרים אלה היו לוא

 הללו העקרים שלשת את ,ישראלי ״בתורת הספרים בספר גם ראינו מצאנו בטח אז
 בתור בלבבנו ולקבוע אותם ולקבל לקים עלינו כי , דעת ולמען בולט ובאופן מפורש
 הקדים לא אלהים" ברא "בראשית :שבתורתנו הראשון הכתוב ואם ׳ אמון אמונה

 בעבור׳ רק זאת אין בטח > במציאותו נאמין למען אלהים", יש ״אכן כי ,להודיע לפניו
 הדעת", "עקר הוא המציאות"׳ "מחויב בתור אלהים" "מציאות דעת האלהים", "דעת כי

 הידיעה תצא ולא יצאה לא יקום׳ עפר על אחרון עד .תלד אדם ראשון למיום אשר
 טבעית השגה היא הזאת הדעת אלהיס״י "בצלם הנברא ׳ האדם "דעת" מכלל הזאת
 החוש הכרת היא דעת", לאדם "חונן במאמר שאוכיח )וכפי פנימה האדם בנפש
 להכניסו היה שנדרש את "אמונה", של ענין ולא הדעת"( "חוש הכרת ,שבאדם הששי

 ,בתורה אלהים" ״מציאות נזכרה לא ולכן ,ונפשו האדם לב פנימיות אל החוץ מן
 "מחויבי התוארים כן )וכמו האמונה" "עקר ולא הדעת" "עקר באמת הזה העקר בהיות

 בתהלים הכתוב גם עצמו( בספר רק לבאר המקום זה לא אשר ,האלהים של חמציאות״
הזה. השם לצדקת עז יתן את־אלהים", דורש מאמין( )ולא משכיל "היש

 "חוש הששי חוש בהכרת או "בדעת" הנה שגם ,האמתיות שתי בשאר כן וכמו
 בתורה מפורש נזכרו לא האדם" בהירת גם הנפש "השארת גם ולכן ,יסודן הדעת״
 הנה, גם הדעת" קרי "ע כי יען ה", נ ו מ "א של ענין ובתור הקדש כתבי ובשאר
 ובכל ,אדותן על דברים להרחיב היה למותר לכל, וגלוים ידועים ענינים ובהיותן

 כמו לכל׳ ומפורסם ידוע ן י נ ע ובתור ב ג א בדרך רק זכרונן בא שנזכרו׳ מקום
 האבות אצל כתורה הנאמר גם וכן נתנה" אשר ,האלהים אל תשוב ״והרוה : בקהלת
 עמיו" אל סף יא "ו האומר אשר אותו", "ויקברו עמיו", אל ויאסף וימת "וינוע

זח )ומפני ידוע דבר ובתור הנפש" "השארת זולת אחר, מובן שום לו ואין הוא, למותר
לא
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 יעקב ואם ומשפחה"( "עם רק אבות אין לנפשות בעוד , אבותיו״ אל •ויאסף נאמר לא

 הנפש" "השארת ענין ידוע/ דבר רק בזה הניע הן ,עמי׳ אל נאסף ״אני :אמר
 "ובחרת הכתוב אשר ,האדם״ ״בבחירת הדין והוא ״אמונה״, בתור ולא •ידיעה״ בתור

 אשר ,׳הבחירה״ עם להשתמש איך טובה, ה צ ע רק היא זאת כי ׳ מוכיח בחיים״
 באדם היא מעולם מאז אשר ,החפשית הבחירה זאת , לכל ידוע באדם מציאותה

.שלו בלה
 הדעת" "עקרי כשם המה נקראים אם מינה׳ נפקא למאי :השאלה על אולם

. ברורה תשובה עליה להשיב הנני ? האמונה״ ״עקרי או
 עיני תחזינה אשר ,הזה השם״ ״שנוי של נכבדות והכי הרמות התועליות מלבד

 לבאר בזה גם אוכל בספרי, שונים במקומות ועוד דעת" לאדם "הונן בפרק הקוראים
 "מאמינים לבנים" "לאבות גם לנבוכים גם השם משנוי תצא אשר ,התועלת את

׳ . מאמינים״ וכני
 מן גם , עברו דורות מנבוכי המה שונים זמננו׳ כופרי גם ,דורנו נבוכי גם הן
 בשלשת האמתיות, בשלשת הכופרים עברו בדורות * הקודמים בדורות אשר הכופרים׳

 ידעו לא כמעט העם בני רוב כי עד במועדם, בודדים כה מעטים, כה היו הדעת", "עקרי
 לכפור או ספק להטיל בנפשם, עז ירהבו אשר , כאלה חכמים כאלה, אנשים ממציאות
 כלל נבוכים היו לא הנבוכים גם ,האדם ובהירת הנפש השארת ,אלהים כמציאות
 האנשים ,לכופרים שנחשבו אלה רק היו ידועים העם לבני .האלה העקרים בשלשת

 אם להם, לעגו גם והדת׳ ה" נ ו מ א •ה מעקרי עקרים באיזה זלזלו אשר ,החכמים או
 אנשים להם בדו אלה את כי ,באמרם בהחלט׳ באמתתם מכפירת או אמונה מחסרון

 המאמינים אם ,הצודקים המה מי דעת מבלי היו נבוכים אז של והנבוכים ,מלבם
.דורנו של והכופרים הנבוכים כן לא ,והכופרים המזלזלים או האדוקים

 דל שפל, לעסק והדת האמונה בעקרי הכפירה עסק את להם מצאו זמננו כופרי
 פניהם ת" דע ה קרי "ע שלשת אל שמו לכן ,בו לטפל כלל בעיניהם חשוב ובלתי
 לשלול ,התמו חפשית" ו״בבחירה החלו ,אלהים ״כמציאות ;רדתם עד נגדם ללחום

 ובספרים בדרשות ויציעו יביעו משונה ובהנאה נמרצה בעזות גם ,בהן ולכפור אותן
 פרשת כל את העם׳ מבני רבים ,לרבים גם כי חכמים׳ תלמידי ,לתלמידיהם לבד לא

 את בעיניו וקורא בספריהם ממשמשת אחד כל ויד האלה, האמתיות בשלשת הכפירה
 השארה אין ,אלהים אין פיהן על אשר ,אלה הרבים מחטיאי ,להרע החכמים החלטות

.לאדם חפשית בחירה ואין לנפש
 או במעוזם לעוז אם ,ודת״ •אמונה בעניני כלל נבוכים אינם דורנו נבוכי גם

 "שלשת בעצם נבוכים אם כי , בהם והכופרים המזלזלים ,המלגלגים דברי את להצדיק
 העם לכל גלוי הכופרים דברי מהם צדקו או המה, ואמתים נכונים אם הדעת", עקרי

 אינם אז כי בלבד, ם" הי ל א "מציאות באמתת גם ולוא ,הללו האמתיות בשלשת
 ואין חזון אין הלא אלהים׳ אין אם ודת• אמונה של בענין ספק להטיל! עוד צריכים

 ע׳י רק היא אפשרית אלה של המציאות בעוד ׳ לגמרי פסה והאמונה דת ואין תורה
• ודת אמונה כל ואין ״התגלות״ אין אלהים ובאפס האלהים״ .התגלות

 אשר מאמינים׳ בני לבנים"׳ •אב בתור או נבוכים" "מורה בתור אבוא אם והנה
 בשלשת והשכל דעה אותם להורות ,המינים מכל הכופרים בספרי הרבה ושנו קראו

על יביטו ובלעג ראש במנוד האמונה" "עקרי בשם אותן גם ואכנה הראשונות חאמתיות
מורים
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 בכלי המחומשים חדשים, ם י ט ו ש ף־ק ו לד או ם טי שו ל בעיניהם ונחשב כאלה מורים

 החכמים אלה עם ׳ הענק בני עם ללחום באים מאמיף ״אני באמירת אשר ,ישנים נשק
 והשטות הטבע חכמת חרושת מבתי אתם זינם כלי אשר האלה׳ בעקרים הכופרים

 האלה בעקרים מאמינים" אנו "אין כלל: אומרים אינם הם ואשר החדשות-שבחדשות׳
 אלה כל כי ׳ מסקנא לירי באו הן רבה ובחכמה וראית׳ ידיעה ו״ נ ח נ א ם י ע ד ו ״י רק

 אלינו׳ ישמעו ולא יאבו לא מאמינים" "בני הבנים גם הנבוכים גם לכן במציאות׳ אינם
 שהיא ה"׳ נ ו מ א "ה שם את עליהם הנושאים האלה׳ העקרים דבר על בדברים גם להכנם
.וריק להבל ,יהיה כאלה אבות כאלה׳ מורים עמל כל כי עד ולבם׳ מכליותיהם רחוקה

 הנבוכים גם אזי הדעת״׳ ״עקרי הנאמן בשמם העקרים שלשת את נקרא אם כן לא
 ת"׳ ע ד "ה בשם נאמרים דברים על ולהתבונן לב מלשים להתעקש יוכלו לא לאבות הבנים גם

 העקרים כי האב׳ או המורה להם ובהגיד הכופרים׳ גם ידגלו בשמה אשר עת׳ ד ה זאת
 יוכלו והדעת השכל רק כלל׳ מונה" "א של ענינים ואינם המה הדעת" י ר ה "ע האלה
 גם אליהם׳ ויתפיסו יתרצו בנקל אז או בשלילה׳ או בחיוב אם משפטם׳ לחרוץ
 נגד הישר השכל מטעם הצודקות הטענות את גם לראות או לשמוע יאבו חפצה בנפש

 לקי.ם ישרה׳ אדם ובינת הדעת מופתי את גם האלה׳ העקרים במציאות הכפירה טענות
 של הדעת כה מגיע היכן עד בלבם׳ יחשבו כה הן׳ מציאותם. אמתת את ולאשר

 הדעת כה גם מגיע היכן עד לדעת׳ נרדפה נם נראה הבה ׳ אנחנו יודעים כבר הכופרים
 הדעת טעמי את הישר השכל בפלס ונשקול האלה הדעת" "עקרי בזכות המצדדים של
 אנו בשכלנו דעת ולמען לחיוב׳ או ה ל י ל ש ל הכף את נכריע למען ואלה׳ אלה של
.הצדק מי עם

 הישר והשכל הדעת מטעמי כי ׳ מאמינים ובני הנבוכים יוכחו באמת אם והיה
 בטלות הכפירה וטענות האלה הדעת" "עקרי בחיוב לבנים והאב המורה צדקו

 המינים מכל הכופרים החכמים להם הביעו לבבם וזדון גמור שקר וכי ומבוטלות
 "בני גם הנבוכים גם יהיו ועלולים נוחים אז מני כי ,נהיה בטוחים ׳ בכפריהם

 נכוחים דברים אמת׳ אמרי קשט אל גם לב ולשים קשבת אזן להטות מאמינים"׳
 האמונה "עקרי אמתת את גם כן אחרי להם להוכיח ׳ ה״דעת" בשם כן וגם למבין

 "אכן ואם למאד נאמנו הדעת" "עקרי כי הברורה׳ ידיעתם אחרי אשר והדעת",
 נפלאת לא אזי ׳ האדם" "יוצר גם עולם" ואדון עולם "בורא בתור ׳ אלהים" יש

 אטתת אף האלהים" "התגלות אפשרות גם בעיניהם עוד תהיה רחוקה ולא
 אתה :נאמר שעליה הידועות המעלות ובכל בפרסום נתנה שהיא ,התורה זאת

 מהנאמר הרבה נתקימו כבר והזמנים העתים במשך ואשר לדעת"׳ הראית
 נם אמת תורת אלהים תורת כי ׳ לאומים בין המופת" "עם שהוא ׳ לעם בה

 יחד צדקו ומצוותיה משפטיה חקיה גם ׳ לבוא בעתיד להתקים שעומדות ׳ בהבטחותיה
 כי אף ,ערכם חין את 'להעריך נוכל הדעת בשקול כן גם אשר ׳ ענינים ועוד ועוד

 ,בשכלם לקבוע לנו יצלח אך אם ׳ מישרים לשפוט נוכל כי עד ׳ יסודם ודת באמונה
 מאמין• "אני תחת מאמינים ובני והנבלכים הדעת" "עקרי את ובנפשם בלבם
 יש "אכן כי אלהיט" יש "אכן כי ׳ ע" ד ו י י נ "א בבטחה לנפשם לאמר יוכלו

 ,טוב הלקח פי על גם אז או ׳ לאדם״ חפשית בחירה ישנה ״אכן וכי ,לנפש נצחיות
 ׳ ישראל עם עמנו של והדת האמונה בעקרי גם שכל ושום מפורש להם נותן אשר
,באמונתנו גם דבר״ לכל מאמין ״פתי בתור להיות יבשלו לא חלילה כי ׳ וידעו יכירו

בהיותה
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 שלהם מאמין" ני "א אמירת גם כי עד / אמת אמרי ק^זט / רמה אמונה בהיותה

 אמונה אשר בעוד הדעת׳ עקרי בשלשת יורע" "אני כאמירת אז/ להם רןחשב
 ידיעה היא גם להיות / לנו ולהתלבן להתברר תוכל הן ,ספק שום מבלי אמון

 שבאמונה האמת מציאות את לדעת רק לגופה צריכה שאינה ידיעה ודאית,
 לנו אין הן ואנו ,חיינו את נפקיד ובחכמתו בידו אשר ,מומחה לרופא שנאמין וכפי

 שכל הזאת/ שבאמונה האמת ידיעת רק תרופותיו/ מתחבולות אחרת יריעה
 שידענו כפי ,זאת בכל ,לנו ולא לו רק המה ידועים כי אם ,ופעולותיו הרופא מעשי

 ארוכה/ לנו להעלות האחת, התכלית אל המה מכוננים / מראש בו אמונתנו פי על
 כי / אנחנו יודעים אשר ,סמכא ובר מומחה חכם עצת לנו מועילה כמה עד או

 נוכי* ,עצתו טעמי לנו יפרוט לא גם אם כי / אנחנו ומאמינים עליו/ לסמוך נוכל
.שלו הטובה העצה דברי אחרי בבטחה למלאות

ן זאת גם אף

 כי יען ת", ע ד ה קרי "ע הנאמן בשמם העקרים עקרי שלשת את נקרא אם
 ובאיזה יהי מי ויהי לאיש, יצלח אם אזי ,וילה האנושית לכל הם מרתפים באמת

 אדם וכבינת צלולה בדעת האלה העקרים אמתת את ולהוכיח להראות ,שתהי שפה
 מבינתו רוח אף / בהם והכופרים אותם השוללים דברי את ולאפס לבטל / ישרה

 דעת חות איזו חדשה/ השקפה איזו ,ש ו ד ח של דבר איזה בזה להשמיע יאלפהו,
 יחשבו אשר / מתךגמים ימצאו כי / כלל נפון לא חדשה, ה $ז ש גם או חדשה

 אלה אמת אמרי ק^זט להריק ולשון/ אומה כל של העם בני בער צדק של לחובה
 כלנו ובעוד ,מזה תצא אשר ,והמעזתפת הכללית התועלת בגלל ,לשפה משפה
 האמונה בעניני ם י גר לעשות יבקשו לא אשר ,ותורתו ישראל כעם מי כי ,יודעים
 נח", "בני מצוות שבע את רק ישמרו העמים שאר אם למאד/ רצון ושבעים והדת,

 ישראל אלהי ה' הואיל כי ,בנביאים גם בתורה גם אנחנו רואים הן / זאת ובכל
 ר ו "ם אל שנוגע במה / העמים כל טובת את גם לדרוש ,הארץ כל אלהי בתור
 "נביא גם היה ה׳ מצות עפ״י אחד כל הנביאים רובי כי עד טוב", ועשה מרע
 הנוראה! הקריאה את לקרוא אמתי בן יונה את שלח נינוה על ה׳ ובחמלת לגוים"
 עוד תהפך לא הרעים ממעשיהם בשובם כי ,תחלה ובמחשבה !נהפכת׳ ,}נינוה

 שלשת את בנקבי כי אכחד, לא לבבי עם אשר את לכן ועמורה, סדום כמהפכת
 שהמה ובגלל הדעת" קרי "ע בשם הראשון זה בספרי הנכללים האלה העקרים

 חכמים כי ,לזה גם אזכה אולי ,היתה ?ונתי / העמים ולכל לנו באמת מקזתפים
 אכן כי וידעו, ויכירו הזה הראשון ספרי אל לב ישימו אחרים מעמים וסופרים

 שלשת את פיהן על ולבצר לחזק , זה לפני שחשבתי הסגולות, אלה בו נמצאו
 עוד הנבוכים בהם אשר עמנו, מזולת גם העם בני לבות בסרב ת ו אמתי ה

 זה מספרי להעתיק הראוי את להם להעתיק לנכון וימצאו ,עמנו בקרב מאשר רבו
 בשלשת אשר כדורנו, הראשון אנכי להיות מאד לי ינעם ואז ׳ אחרות ללשונות גם

 האחרים, העמים בני עם גם חסד" "גומל להיות היה יכול האלה הדעת" "עהרי
 לבבנו, לדאבון ואשר, החדשים/ הכופרים אלה יצאו ביחוד מקרבם אשר עם'אלה/

 להעתק החלו אשר ,עתה זה בריתנו בני בקרב גם ידועים טובות בעלי לנו נמצאו
העמים לבני לגמול אוכל כי עד העברית, בספרותנו גם דעותיהם את ולהכניס

התמימים
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 אשר תחת טוב, אך מקצתו או רבו הראשון ספרי העתקת ידי על י התמימים
* ע״ ״ר גמלנו / הם בספריהם שלהם הכופרים הסופרים חכמיהם

 מן העם לבני גם היא אחת הדעת" עקרי ב״שלשת הכפירה מגפת גם הן
 להמציא אשתדל אשר התרופה/ גם לכן ישראל, עם מקרב העם לבני גם העמים

*כאחד םףל בעד ומשתפת מסגלה להיות תוכל הזה׳ הראשון ספרי ידי על
 הרבים, מחטיאי להרע חכמים ע״י בדורנו הכפירה מגפת היא מסכנה כמה עד

 ונוח ל -ק ן ו נ ג ם ב ו ברורה בשפה כתובים בספרים יצאו לבבם בזדון אשר
 ודעותיהם שמותיהם ואת קורא/ כל יבין העם, בני מקרב אהד כל בעד להבין

 זה עם ויהד הקורא/ את לבדה רק כמעט בא הנני ובזה * בעצמו הספר בפרקי אזכיר
 החכמים מעדת אהד שם את להזכיר בבואי לדעת, נחוצה הערה איזו להעיר גם

 "מציאות של העקרים עקר נגד הכפירה מלחמת הלוחם ,החדשים הכופרים
 כלולה שבה / הזאת הכפירה במתנת העם את לזכות גם חפץ ואשר ׳ אלהים"

 בשפה אליו מרבר ,בשעתו כרבשקה כי עד ,העקרים בשאר הכפירה נם כמובן
 דארוויך? אדער "מאזעם המחברת בעל הוא הלא למאד, להם ומובנת ברורה

 הקצרים דבריו בלבי עוררו אשר לב" "מכאיב השחוק ואת הידוע, "דאדע" הח׳
"כי מבקריו נגד הנהו מתפאר שבהם שניה/ תוצאה זאת מחברתו בראש

אות כן ואם אקזמפלרים, אלפים כמה קצר זמן במשך נמכרה זאת מחברתו
 "דעת על חביבה כה רצויה, כה בהיותה המחברת, של וטובה טיבה על הוא נאמן

אין אכן כי ודאית, ידיעה ליודע המתאמר הזה, הכופר הסופר וההכם הקהל"
מדבר הנכון הטעם את גם גמור כהדיוט יבין ולא ידע לא , בדאי משה וכי אלהים
 בתור בזח אציג אותו אשר ׳ הפשוט הטעם את ׳ מרובה כמדה מחברתו ממכר
 מכלי החדשים הכופרים ספרי את העם מצד המרובות הקניות בעד גם דבר פשר

 כאלה, בענינים הפופילריטאט טומאת על נכון יותר או טהרת על הכתובים המינים,
 בהנאה גם העם בני על שלהם הכפירה מרוח ולאצול להשפיע תחלה, ובמחשבה

 לדעת הקורא יכיר הזאת המגונה ההנאה של ונמוקה טעמה נם אשר משונה,
.שאלות( שתי על אחת )תשובה זה מספרי ב׳ כמאמר

 בספרים זה בדורנו המינים מכל הכופרים ספרי את מערכה להציג לי די
 של מערכה מול אחדות/ נחשת פרוטות בעד זול בזילי ונמכרים העם בני בעד
 של הפתקאות חזיון הוא הלא ׳ אחר ומטעם באופן רק ׳ לזה בדומה חזיון

 המאה בשנת הכומרים מכרו אשר ,אבלאססצעטטעל( )אינדולגציון, מחילת-עוגות
 בתחלה הריפורמציון שלפני האפיפיורים בימי התבל שוקי פגי על עשרה השש
 לזכות רבה בשמחה יכלו העם בני גם כי עד בזול׳ גם ואח״ב גדול ביוקר

 והחטאים העונות מכל להפטר נפלאה/ תחבולה אתם יש אכן כי ׳ ולדעת במקהם
 לרדוי צורך כל מבלי ולחטוא, ולשוב לחטוא לעתיד, על מועילה גם והיא ב״עבר"

 ימה על הנכון הטעם גם הוא הוא ואשר / חטאים״ ״על או חטא״ ״על של קל
 הכופרים ספרי את זול בזילי לקנות השלל, אל העם בני עתה עטיםד ולמה

 "יראת שום ומכלי גמור בחופש יוכלו הן פיהם על כי וביען, יען באלהים,
 כל עול שמים׳ מלכות עול מעליהם לפרוק חפץ׳ שלבם מה כל לעשות חטא"

 כל את ולמלא עיניהם ואחרי לבבם אחר־ לתור ,והמוסדיים הדתיים החובות
לנגדם אלהים פחד כל מבלי משאלותיהם,

על
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 "מאזעם המחברת גם כי • עוד הי§לא ׳ הזה הפשוט הדבר פשר פי על

 הכופרים ספרי כל כמו לרבבות׳ גם ולוא לאלפים נמכרה ? דארווין״ אדער
 ׳ אלים אל על תועה ידבר נמרצה בעזות אשר ,הזה השוטה והחכם ,זול בזילי
 מחברתו, אל העם ;עטים המחברת׳ של וטובה טיבה בגלל לא כי כלל, מבין איננו

 ׳ אינדולגציון מארק חצי בעד לקנות המה יכולים כי בעבור׳ זה, בעבור אם כי
 חטאו שפשעו, החטאים את כעב למחות מסוגלה, קמיע עונות, כפרת של פתקאה

 אלהים באין האחרונה, נשימתם עד ויעוו יפשעו שיחטאו, ואת כה עד והעוו
 העם בני גם סוף סוף כי אף ;עליהם במשפט יביאם אשר ,זאת מחברתו פי על

 יגון מכאוב׳ רק דעת לא להם יוסיפו כאלה קניות ידי על כי ,לדעת יוכחו
 בהיותו ממנה גרוע ועוד לו בהמה האדם כי האיומה, הדעת את רק ואנחה׳

 כי עד בעתיד׳ גם ומה בהווה בחיים תקוה כל משולל זאת ובכל בדעת מהונן
 המה רואים בפרוטותיהם׳ שקונים ,קים״ וגוף נשמה ״שרפת של התחבולה ידי על

 ימי בטפחות גם וכי וחדל־אישים׳ ללא-אדם האדם והפך איך ,כלות בעינים
 הרעה ימי את לטובה בעתים גם לנגדו י_שוה בעוד שבאומללים, אומלל הנהו חלדו
. פיה באר עליו תאטור אשר עד ,להכרית אחריתו ואת

 המרתפים ,הדעת״ ״עקרי שלשת את יכלכל אשר ׳ הזה הראשון בספר לכן
 האנושית, כלל מקרב איש בתור כן גם לרוב דברים לקחת בחרתי האנושית, לכלל
 הנני אף .ישראל עם של והדת האמונה אל הנוגעים ענינים גם בו לערב מבלי
 דבר איזה אזכיר אשר בכל אנכי" "עברי בתור יתירה חבה להראות לבלי נזהר,
 ישראל" "תורת בשם רק אותה אנכי קורא הקדושה תורתנו את גם כי עד מהם,

 גם ׳ אחרת לשפה מתרגם להיות הספר ידרש אולי אשר מלבד כי ׳ יבין והמבין
 אשר אחרי כי ,ידמו לבל ׳ רבה לתועלת הזאת הזהירות בעצמם, עמנו נכוכי בער
 כזה באופן דוקא עליו לכן אליהם׳ מדבר עמהם אחת דת ובן עמם מקרב איש

 בעצמו בו ודבוקים חבוקים שהמה מפני ,הענינים את וללבב לחבב אומר, להביע
 בשם ׳ הדעת בשם רק המחבר כי ׳ בראותם אולם יהודי", יש "א היותו בגלל

 ולדעת, להכיר דבריו את לבחון ביותר יאבו לכן דעת׳ יחוה הישר השכל
 את לרפא ממש, בהם שיש דברים טעם׳ של דברים בהם נמצאו באמת אם

לבכם. פצעי
 הנפסדות הדעות בבטול דעתי חות אחרי האדם", "בחירת השלישי בעקר זולת

 וטעמי סבות מפני האדם וחפץ ישע והכרחיות )פאטאליזמום( קדומה גזרה של
 את גם להזכיר שמה, האחרון במאמר נצרך בהיותי ,)דעטערמיניזמום( השכל
 עמנו, מגאוני והסברים תשובות איזה הציגי ואחרי ובחירה", "ידיעה שאלת
 הקשה השאלה על מספקת תשובה בתור ,בהשקפתי דעתי את לחוות אני גם אנסה

 ענין את “ה נ ו מ "א של ענין זכר את אעלה לבדה בה רק ואשר הזאת׳ והחמורה
 אציג לולי אמנם ואשר ביותר, המורה הזאת השאלה ביחוד בגללו אשר "הגמול",

 חשבו תפונה בלי אז כי האחרון׳ השלישי במדע ובהירה". ידיעה "שאלת את
 הראשון, הספר בחתימת רק לכן ההוא׳ "העקר" מן חסר" "העקר כי הקוראים

 בספר להיות דרוש מקומם שאמנם כאלה, דברים לקחת לנכון מצאתי שמה רק
 בשלשת הנאמר מכל רצון וישבעו הפץ ימצאו הנבוכים אם ׳ אני בטוח אבל ׳ השני
"חות את לקרוא גם להם ינעם אז כי ההוא, הענין אל בואם עד הדעת" "עקרי

 דעתי
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 התשובה דעתי חות לפי בעוד / הזאת והכבדה הנכבדה השאלה בפתרון רעתי״

.ישרה אדם ובבינת טוב בשכל רק יסודתה ההיא השאלה על המספקת

תרנו. נבוכי נפ# הלך 0

 מלבד כזאת/ רוח תלבשם עת אשר מיוחדים, באנשים רעות רוחות ישנן
 אשר "שאול"/ של רעה כרוח רוחם את ולדכא כלל אותם לבעת תרבה לא כי

 אל תשוקה מין ,הנאה מין בנפשם יחושו עוד המה ,הוא ונהפוך / חיתו לארץ דכאה
.ימים לאורך גם או ידועה עת על אם ,כזאת רוח אותם תשא אשר

 "שנאה" "כעם" בעתותי באדם המתרגשות / הרעות הרוחות את יודעים כלנו
 אותו תסית אשר את הפועל אל להוציא חפצו/ אדיר אז ואשר / ו״גקמה" ״התחרות״

 ת^עת לא הן שידענו/ כפי / כזאת רוח אף ,תהי מה ותהי זאת רוחו בע;ם הרעה רוחו
 כן וכמו / בכך רצונו כי יען ,לדעת עצמו את ומאבד בכפו נפשו חטורף את גם

 גם משפיעות שהנה פלשתים", עם נפשי "תמות כעין נקמה מעניני הכבירות הרוחות
 ביחור הרעות הרוחות אלה כי ואם ועוד, ועוד למלחמה היוצאים לאלה מרובה הנאה

 רעות רוחות ישנן אבל ,הכלל מן יוצאים ובמקרים ורחוקות ידועות לעתים רק פועלות
 ומתאמצים ותענוג במיףתשוקה חייהם אורך בכל אותם תפעמנה אשר ידועים; באנשים

.פיהן על מעשיהם את לכונן ,הם
 השקר" "נביאי את להזכיר לי די כאלה, דוגמאות אחרי לבקש צורך כל מבלי

 אל כלל דומים שאינם אלה/ בימינו אחריהם והנוהים הכופרים ואת קדם בדורות
 שליט אדם "אין מטעם כי אם / האחרונים אלה אשר / עברו בדורות הכופרים

 פלוסופיא בספרי הדעת עקרי בשלשת כפירתם את הביעו הרוח", את לכלוא ברוחו
 אלה כן לא העם׳ מבני להכפירה "גרים" לעשות כלל כונו ולא חכמים ובשפתי
 ספרים עתה לכתוב תעוררם הרעה שרוחם באו, מקרוב החדשים הכופרים החכמים

 להרע" "חכמים גם להיות / זאת היא רעה רוח לא ואם העם/ בני בעד דוקא
 ונהפוך כלל׳ הזאת הרעה הרוח אותם ת;עת לא זאת ובכל הרבים"? ו״מחטיאי

 הנוהים גם אלה׳ מעשיהם זר מעשיהם את עושים רבה כתשוקה המה הוא/
 בשלשת כופרים להיות לפניהם גם טוב אם לנפשם, חשבון יתנו לא אחריהם

 לחשוב התועה/ בדמיונם המה נהנים אף ׳ בכך רצונם כי יען ׳ האלה האמתיות
 כל מבלי "הווה", לבעלי עצמם ואת למו, אדון באין ל״הפקר" חעולם את

 לבין ותלמידיהם החכמים של הרעה הרוה בין הוא ההבדל רק ועתיד", "עבר
 ל״הכעים" של רעה רוח הוא הראשונים של הרעה הרוח כי אחריהם׳ הנוהים

 ת" ו ט "ש של רעה רוח רק האחרונים ושל ׳ האנושיות וכלפי מעלה כלפי
 המעופפים היתושים, הנאת כעין היא הנאתם אף ,בלבד עצמם בעד תאבון״ ו״ל

 ונדונים הלהבה תוך אל עצמם יפילו סוף סוף רוח בצהלת אשר ,להשלהבת מסביב
 כלל, תבעתם לא שהיא המה, כזאת רעה" "רוח בעלי ואלה אלה אמנם בשרפה;

 מבקשים אינם אף ,להם לדאוג לנו ולא / ממש ״כופרים״ רק / ״נבוכים״ אינם הם
• עמהם הסד וגומלי טובות כעלי ,דאגות בעלי לעצמם

 רוח אותם גם תלבש לעתים דורנו"/ "נבוכי נפש הלך הוא כן לא אולם
את ותדכא מאד מאד אותם מ?עתת עוד הזאת ח ו ר ה אבל ,כפירה של רעה

 חייהם
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 במשכיות הנעשה זעכל דורנו נבוכי מחלךינפש ציור איזה בזה אציג הבה חייהם.

.הסוערת ורוחם הנשבר לבם
 פי על אשר ׳ החדשים הכופרים בספרי למדי המה נם קוראים דורנו נבוכי
 תפעם עוד רוחם זאת בכל אבל !אלהים בשם להזכיר לא כי ,"הסי החלטותיהם

 ופלצות דעה כעין יחושו לבם במשכיות ,לדבריהם להסכים חפצם כדי ותוך ,בקרבם
 , הכופרים דברי יצדקו אם כי / בנפשם ירגישו המה / הזאת האיומה הכפירה לזכר

 אשר , תבל בחיי / לחיים וחפץ ישע כל עוד בהם יפוג וכמעט בעדם יחשך העולם
 ,מהאדם יותר רב היא מאושרה הן האחרונה זאת אף ׳ נשתוו יחד ובהמה אדם בה
 בעל / רגלים שתי בעל היצור זה הנהו אומלל ומה / מכאוב לה ואין דעת לה אין כי

 החי מוחות מכל יותר וכבד רב שמשקלו מוח, ובעל למעלה נשא וראש זקוף גוף
 לפנים מה :לחקר לכונן יכולת ובעל דעות הוגה גם הוא להותו ואשר בארץ אשר
.כליונו את רואות ועיניו נפשו מרת יודע ולבו ? ר׳ ו ח א ל ומה

 לכאורה , ומשתוממים משתאים המה עומדים זה דורנו של התמימים הנבוכים
 הכופרים חכמים בקול שומעים להיות ׳ להם גם טוב כי , בלבם מחשבה עולה

 עוד כל אבל ,חפץ ־ שלבם מה כל לעשות הם גם יוכלו למען / אלהים במציאות
 שבנבלים׳ נבל לרגש עוד נהפך לא לבם ורגש מטמאה לא נפשם
 באמת האם ,לנפשם ושואלים ולבם כליותם יבחנו המה עליהם, נופלת חשכה אימה

 מסביב והעולם האדם יהיה למען חלילה, ם" י ה ל א ן י "א כי / להחליט לגבר טוב
 נשאר שבשמים" "אביהו האדם מן בהן׳קח כי , בזכרו בקרבו׳ יחיל לבו ? ״הפקר׳ לו

 אשר / האיש זה הנהו מאושר מה ,ולהפך ,אומלל״ ״יתום ׳ נעזב״ ״יתום הנהו
 ואדון עולם בורא ישנו כי / אלהים״ יש ״אכן כי ׳ ודאית ידיעה לדעת לו צלחה
 גדול מה ;אותו ברא אלהים בצלם ובצלמו האדם ר צ ו י גם שהוא / עולם

 לו להיות / מצוא עת בכל אותו ודורש יחפוץ אלהים" "קרבת אשר כזה/ איש תענוג
 בעד הדואג חי", לאב "בן נעימות בנפשו חש כזה איש /,רחמן "אב

 / ומשולח נעזב נער ׳ לו אב באין ״יתום״ אשר יש אמנם ואם ,וטובו שלומו
 ולעשות להשתובב גם ויוכל לנפשו עזוב בהיותו ,ממנו יותר הנהו מתענג לעתים
 עד ,אלדן מכל אביו אותו יניא זה ואת / בידו מוחה באין והוללות נערות מעשי

 להשתובב תשוקתו, את לבלום עליו עת יתום׳ בנער הנהו מקנא לפעמים כי
 להיות / הוא גורלו שפר מה ׳ לדעת שכלו יורהו מעט עוד זאת בכל אבל / הוא גם
 עת בו, יכהה לא איש אמנם אם אשר ׳,•היתום הוא אומלל ומה חי/ לאב בן

 ׳ לו אב באין חסרונו את ימלא אשר / איש אין זה לעומת אכל / כחפצו יתהולל
 וילמדהו צרכיו כל את לו ויספיק אביו אותו יאהב כאשר / ויבוגנהו יחובבהו אשר

 הכופרים חכמים את ההולכים גורל כן וכמו / ומחלה צרה מכל וישמרהו ויהנבהו
 אב" ואין היינו "יתומים שמחתם אשר בדבריהם, ומאמינים אלהים במציאות

♦ נעכר כאבם גם סוף וסוף ארגיע־ עד רק היא
 יעמיקו אם גם ומה ,הזה הפשוט המשל לזכר גם יתפלצו התמימים הנבוכים

 כי ימצאו, אזי שבשמים׳ אבינו אב" ן י א ו ו נ י י ה "יתומים במשל להתבונן ירחיבו
 ר ש כ מאב נעזב מיתום הנהו ושפל גרוע ,הרחמן אב / מאב-אלהים נעזב •יתום אכן

• ממנו יותר רב הנהו אומלל גם ודם,
שהוא ׳ בימים ,הראשונים עלומיו בימי רק ,נער כהיותו רק ,ילד יתום הן

 בעצמו
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 הצרות" "פרק נמצא בהם רק בחיים, איתן ומצב מעמד לו לכונן יוכל לא בעצמו

 ,אפשר אז באנשים, הוא נם ויבוא העלומים תקופת ההוא היתום על כעבור אבל ׳ שלו
 י ן, ו ג ה ומצב מעמד דוקא לו בוחר אומלל", "יתום שהיה מי זה כי ,הוא ואפשר

• ועזיבה זקנה עד וצולח מאושר להיות ,אליו פניה את תאיר ההצלחה אף
 לרעה והעתים לטובה העתים בעדם אשר ,שבשמים מאביהם היתומים כן לא

ב "א באין היתומים של רה" י ש ה רק "פ כי ,הקצה אל הקצה מן הפוך באופן
 הללו, בעתות והשחרות העלומים בתקופות האדם, חיי בראשית רק הוא ים" ה אל

 ,עמו חדש כחו גם ,והזק בריא גופו גם , לבך בדרבי ״הלוך :לו יגיד לבו יצר אשר
 עליו משגיח "אב-אלהים׳ ובאין מרובה, ההנאה גם תמלא לא והנפש משתוקק הלב

 ,שבעולם הנאות מכל ולהגות כחפצו להשתובב הנהו, חפשי הן ,במשפט יביאו ואשר
 מחצי דוקא יחל שבשמים מאביהם היתומים של הצרות" "פרק אבל

 כי יען בכלל׳ ועד האחרונה נשימתם ועד ושיבה זקנה ועד והלאה, ימיהם
 הכופר האדם, ויחלש יזקן עוד וכל האביונה, ותופר התאוות תחלשנה הן אז מני

 מה בנפשו יחוש הוא ם", ו ת י "ה יסורי את בנפשו לחוש יוסיף אז רק אז באלהים׳
 אורה ימי לו נכונים עוד כי ׳ "יתום" נער תקות גם לו אין ובעור , הנהו ואמלל נעזב

 הכופר "היתום■׳ את יתקוף איום יאוש בחייו, עוד יראה אשר עולמו, בהליכות ושמחה
 "אחריתו כי הדעת וזאת ׳ נחמה ובאפם תקוה באפס שבשמים, מאביו והנעזב באלהים
טובה. ושיבה לזקנה זכה חיים אם גם רעל סף לו תמסוך נכרתה"

 בחיים חלקו גם אם כי לדעת, מיגון יתמוגג הזה הציור עפ״י מהנבוכים אהד כל
 ללכת ירחיק כאשר באלהים, כופר הוא גם יהיה ואם למאד ארוכים חיים יהיה

 אף והלאה", חייו מחצי נעזב "יתום להיות תהיה, גורלו מנת בדרךהח^ים,
 לו הנשקפים הרעה׳ ימי את גם יזכור הנהו, דעת בר אם עלומיו, בימי בעודנו

 הוא הולך כי ׳ אחרית מראשית בראותו בהווה, החיים מנעמי בעיניו יחשבו• וכלא
 ,שבשמים״ מאביהו ונעזב אומלל ״יתום תקופת אל יקרבוהו אשד ימים׳ ומוסיף
 השמן לשד כל את ממנו ימרקו אשר ימים בהם׳ הפץ לו אין אשר ,הימים תקופת

 ומוסר נוחם ובלבו עצמות רקב רק בגופו השאירו אשר ,מהן שנהנה ההנאות כל ואת
.הימים כל תבעתהו ״הכפירה״ של הרעה הרוח כי עד כליות,

 המצר מן יחלצם מי ? עזרם יבוא מאין לראות וכה, כה יפנו התמימים הנבוכים
 אל בלעם אחרי המה ? אותם המבעתת הכפירה של הרעה הרוח את מעליהם ,יסיר
 ולרפא הרעל את להחליש ׳ לעזרה שואפים נפשם, את ויסכנו הכפירה רעל את קרבם

 בטלים יהיו הכופרים דברי וכל יתן מי * אומרים המה ,נפשם ומחלת לבם שבר את
 מי ויבוא יתן מי לעד׳ וקים נצב יהיה אלהים״ ״מציאות של העקרים ועקר ומבוטלים

 יופיע כי ,משתוקקים ,לאור שואפים המה ׳ לאל אותם ולשים דבריהם את להכזיב
 יורה מי אבל ׳ אלהים׳ יש "אכן כי / להם ולהוכיח להראות ,אמת דובר איש אליהם
 ממנה אבל ? ישראל תורת אולי ? באופל אורות עליהם יגיה מי ? אלהים דעת אותם
 ומיוחד" יחיד מאל "יותר איננו האלהים כי ,אמת אמרי קשט רק להם להוציא יוכלו

 נם ואלו ׳ כלל בה נזכרה לא אלהים" "מציאות אבל , היא והבל שוא אלילים ועבודת
 ומה העקרים׳ עקר של השלילה צד מפני הוא מבוכתם עקר בעוד בפרוש, בה נאמרה
 והיא ,יסודם האלהים ובהתגלות באמונה אשר ,וחזון תורה דברי אפוא יועילו

.רצוץ קנה משענת בעיניהם
וכמו
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 עקרי בזכות הפכו אשר אלה ,הפלוסופיא וגאוני התיאלוניא גדולי דברי כן וכמו

 בלבם האמונה פסה אשר אחרי ,אמתתם על ומופתים ראיות הביאו גם • האלה העקרים
 הפלוסופיא את היסוד עד הרסו וקאנט הומה כי בזכרם, ,עברו דורות חכמי להחלטות

 בעוד ,גם ומה אלהים• ״מציאות העקרים עקר לטובת עצומותיה את גם ועמה בכלל
 בשלשת כפירתם את תומכים הטבע ופלוסופי בכפה עתה מושלת הטבע" "חכמת

 צבאות בהתהוות קאנט״לאפלאם שטת השטות: שלשת יסודות על האמתיות
 אזי היצורים, בהשתלמות דארווין ושטת תבל במוסדי הגעאלאגיע שטת השמים/

 במופתים האמתיות שלשת את עז המיסדים עברו מדורות החכמים טובי דברי גם
 ,הדעת״ עקרי ״שלשת אמתת את בלבם גם לחזק בעיניהם כה יעצרו לא הגיוניים,
 אלה בימינו הטבע הכמת שחדשה מה ,ידיעה למחוסרי ההם החכמים את בחשבם

 דעתם לפי שהן ,הנזכרות השטות שלשת פי על הטבע פלוסופי של הכפירה וטעמי
 כן וכמו / חדשה ובצורה תלה על הישנה המטריאליזמום את לכונן ,הלכות גופי

 סטוארט האחרונים אנגליא חכמי לפנינו הרי האדם חברת ואל האדם אל כנוגע
 קם לא אשר ,בעיניהם ומומחים הרוח גאוני שהמה ,ועוד ספענסער והערבערט מילל

.ועצומות גדולות שטות , חדושים ומהדשי עמוקות מגלי כמוהם
 מאומה חדשו לא / למדי אנחנו שיודעים כפי ,האחרונים החכמים אלה כי ואם

 רק שהיא תשובתם כי עד ,שלהם )אוטיליטאריזם( ״גומלין״ או ״התועלת״ בשטת גם
 היוני "עפיקור" תשובת עם בבד בר תשא הן ,והרע״ ״הטוב שאלת על מלים כבירת

 תתמזג "התועלת" וכי ר׳ ע צ "ה—ו״הרע" ההנאה הוא "הטוב" כי ,בשעתו
 שכבר , לשטה חדש ברק לתת רק הוא עמלם וכל ל( א ר א )מ המוסריות עם גם

 מוצאים יפנו אשר כל אל בעצמם החדשים החכמים גם ואשר , כלח עליה אבד
 לעצור עוד היה יכול לא בעצמו "מילל" החכם אף ,בצדה שטתם של שוברה המה

 הנהו כלול "האושר" כי / המחליט / תם"—"בן האנגלי החכם את ומגנה ברוחו
 מהיות מצטער "סאקראטוס" היות" "טוב :לעומתו קורא ומילל ״ההנאות״ בסכום
 לכונן , למותר עד שכלו כחריפות הנהו עמל בעצמו זאת ובכל מתענג״/ ״חזיר

 , עצמו את הוא סותר גם ,למצוא שבקש את מצא ולא ומצב מעמד לשטתו
 הזה הסוד את אולם ,אדותם על לדבר המקום זה לא אשר ,ארוכים והדברים

 בתור האלה החכמים את יחשבו המה אשר הנבוכים, ולא אנחנו רק יודעים
 להרהר אין כי עד האדם, הברת ואל האדם אל נוגע במה אחרונים" "פוסקים

שבחדשות. החדשות דעותיהם אחרי עוד
 אלה גם עוד יועילו לא לבבנו לדאבון עמנו מבני דורנו נבוכי בעד אכן

 הספר כמו "נבוכים", בעד דוקא חברו כי עליהם/ מוכיח שמם אשר / הספרים
 הזמן" נבוכי ,׳מורה וספר ז״ל הרמב״ם לצדקה המורה הגדול להנשר נבוכים" "מורה

.ז״ל קראכמאל ר״נ המובהס להחכם
 להרגיע / עתה של הנבוכים עמנו בני בעד עוד יסכן לא נבוכים״ ״מורה הספר

 עתה של הנבוכים מבוכת עקר הן א( :הטעמים אלה מפני ,הסוער ורוחם לבבם
 ה^רת מדבר שמה הנאמר כל כן ואם אלהים במציאות הכופרים דברי יצדקו פן הוא

 / אלהים מציאות שלילת של הפרק על העומדים כי ,בעדם הוא למותר ה״ מ ש ג ה ״ה
 איננו כי / מחליטים הכופרים אשר ,הנשגב העצם את כלל ״מגשימים״ אינם

יון פלוסופי מטובי הלקוחים ׳ אלהים מציאות על שבו להמופתים גם ב( .במציאות
וארסטו
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 ידי על הפלוסופיא הרום טדבר , למעלה שהזכרתי הטעם מפני , בראשם וארסטו

 המורה של לההכרעה לבם ישימו לא אף ׳ וחשיבות ערך כל להם יתנו לא ,קאנט
 האחרים התיאולוגיים מהענינים עוד דבר מבלי , ארסטו נגד ם" ל ו ע ה ש ו ד "ה בדבר

 פי עברי על עומדים בעודם / כלל ערך כל בעיניהם להם אין אשר ,שמה הנזכרים
 וג״כ שלגו הדורות מגאוני הספרים שאר כן וכמו ,אלהים במציאות הכפירה שחת

 ספריהם את וחברו כתבו הרוח אדירי הגאונים אלה כל כי מפני וג( / הנזכר מטעם
 צרכי מפני הטרדות דור ובדורנו רב׳/ "עיון הדורש נמרץ קצור של בסגנון

 האנשים את בכלל הרגילו שהמה ,העתונים רבוי דור המרובים/ החיים
 יתן ומה כלל, ירצה לא הוא פגול "העיון" שטחית, ולהשקפה שטחית לקריאה

 שלשת את ויבצרו יחזיקו אשר / הגאונים ספרי וכל נבוכים״ ״מורה ספר יוסיף ומה
 הוא ו״העיון" רב .עיון" צריכים אלה כל כי אחרי דורנו, נבוכי בעד הדעת" .עקרי
 בסקירה כי עד ,להבין נוחים כה קלים כה החדשים הכופרים וספרי ,רוחם למורת

 עליהם לנסוך להותם/ רק יועילו כי אם בהם/ הנאמר כל את המה קולטים אחת
המה. ם י כ ו ב נ זה מפני ואשר אותם תבעת אשר רעה, רוח

 האלה הדעת" "לעקרי כלל נוגע איננו ורבו ראשו הן הזמן" נבוכי "מורה וספר
 שהשתמש ,העגעל של הפלוסופיא ותמצית ,ומופתים באותות ולבצרם ולחזקם

 שבלב מעקמומיות אחת עקמומיה אף לפשט כלל תועיל לא הזה/ הגדול החכם בה
 / כשטרוים לתלמידים זכה / ״העגעל״ החכם הקצוני האידאליסט כי בירעם / הנבוכים

 את הפכו אשר / ועוד ועוד ביכנער ־ ,מולושט ,שטירנער מאקס , פייערבאך
 החכמים לנו עושים וצחוק קצונית, למאטריאליזמום שלו הקצוגית האיראליזמום

 אוי בעוד ,אלה שתי בין המפשרים להיות באו וסיעתו שאפפענהויער כי , האומרים
 הנבוכים על ה" ר ו ח ש ה ר "מ להפיל ביותר עוד עלולה שהיא כזאת, לפשרה ואבוי
.אותם המ^עתת רעה רוה בעלי

 על לחמלה מתעורר איש אין אלה ובימינו בדורנו לבבנו לדאבון אחד באומר
 רוחם את להסיר ,רצון אותם ישביע אשר ,ספר ואין סופר אין / עתה של הנבוכים

. מרעתם ולהצילם לבם שבר את ולחבוש הרעה
 לרעת בהכירו דורנו, נבוכי של בצער למאד הוא משתתף הזה הספר מהבר

 ובמקום / איש״ להיות ׳השתדל :הלל לעצת שומע הוא / נפשם הלך את נכון אל
 להושיט הנני :לנבוכים אני קורא רבה בחמלה / כאלה וספרים מורים שאין ובזמן
 לכם ולהשיב הרעה רוחכם את מכם להסיר המצר מן אתכם לחלץ / עזרה יד לכם
 צללי כל ינוסו מפניו אשר ,״אמתי׳ אור עליהם להגיה הנני ,נפשכם שלות את

!!לכם ורפא שוב הנוראה מבוכתכם
 שאלה מצדם לשמוע מאמין אני ,הזאת להם הנעימה קריאתי אחרי ,אולם

 למצער או מפורסם גאון ׳ נערץ פלוסוף ההנך ? אלינו קראת כי אתה מי :גדולה
 מגדנן םמכא רבו לרבים מומחה להיות תוכל כי ,גדול שם לו עשה אשר / חכם
 : ה ל י ל ש של תשובה קצרה תשובה זולתי / אחרת תשובה לי אין אמנם ואני
 לכם להוכיח הנני׳ יכולת" "בעל כי בנפשי/ אני יודע זה, לעומת אבל ולא"! "לא
 רבת אחת שאלה על נכונה תשובה הוא הלא לשמוע, פללתם לא אולי אשר נכבד, דבר

ך האלה" בענינים הנאמנים סמכא" וברי "המומחים באמת המה :ומי "מי :והיא הערד
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 צדק ט§2מ/ לחרוץ הנאמנים, המומחים הטה ומי מי י(

ן 'הדעת" "?נקרי' בעלעזת

 חרוץ משפט לרבים בזח להציע בבואי יונתי, חכמים בכבור חלילה לזלזל לא
 חחכמים, אלה את וגם חבמתו בעד הכם כל הנני ומכבד מוקיר / הוא ונהפוך קשה,
 בעד אותם אכבד כבד האלה, הדעת עקרי לשלשת רבה תקלה הביאו במתכון אשר

 זאת ובכל ,רצוים מעשיהם גם פונחם גם שבהם ׳ האחרים המדעים מקצעות
 בהשקפה אמנם אשר הקשה", "משפטי את להעלים אוכל לא כבודם במחילת

 פי על מישרים שופט כל כי ,מובטחני אבל ,יחשב ומוזר זר כמו הראשונה
!בדבריך״ ״צדקת :ויאמר יען ,בזה אציג אשר ,ההוכחות

:הוא הלא החרוץ משפטי
 כמה אחת על או בכלל, הטבע ופלוסופי והיום לפנים של התבל פלוסופי "כל

 בדורות היו אשר בתשבחות, מהוללים שהמה אלה אף הגדולים, החכמים כל וכמה/
 "אינם מהם אחד וכל כאחד כלם ,לפנינו פתוחים וספריהם בזמננו אתנו וההיים עברו

 ובכל הדעת" עקרי "שלשת צכל ההלטות־הש אל בנוגע כלל" סמכא וברי מומחים
.מהם״ אחד

 ולעג, שחוק לידי או כע□ לכלל לבוא / דברי קורא ברוחך, תבהל נא אל
 המשפט הוא נאמן מה ,לדעת אותך גם תורינה הנה אשר ,עצומותי את קרא הכה

♦ אמת דין הדין אבל קשה" דין "גזר אמנם שהוא הזה, הנורא
 מצד להודאה זכינו לא כי אם אשר מלות, שלש בעל אחד מאמר ישנו הן
 וספריהם מחשבותיהם ופרי רוחם/ ילדי זאת בכל אמתתו/ עצם על בעצמם החכמים
 ואמתתו. ההוא המאמר צדקת על הם ונאמנים כשרים עדים אלה כל ,והקטנים הגדולים

 ביהוד המתאמת מאמר ,א״ ת ש ב ש א ת פ י ר ח ב ג ״א הקצר המאמר הוא הלא
 נעלם מכל נעלמה מהותן אשר האלה, האמתירת בשלשת וידועים חכמים בשטות

 נס ואשר אחרים ממקורות אך ,חכמים ושטות דעת נלוי עיי לא לנו נודעת ומציאותן
 ולאמצן לחזקן כחן תש להותן/ הכופרים החכמים שלילת גם לטובתן פלופופים הוכחת

לרעה. בהן לפגוע או
 ואהל חרצתי/ אשר המשפט, טעמי בקצרה גם ואם קוראים לכם הא

.במציאותם וכופרים הדעת״ ״עקרי את השוללים בחכמים ראשונה
 כמובן, הספר/ במבוא ובעוד דבר" "מהפתח בעצמו הספר פרקי המה רחוקים לא

 אבקש "אמונה" לא לכן ,שמה מהנאמר שבקטנים הקטן החלק אף לצמצם אוכל לא
 "שעך, של סבלנות מעט", "סבלנית רק בזה, שאביא המעטות המלים בעד •מהקורא

 בזה, שאזכיר הדבר נכון אמת כי הספר/ מדברי בעצמם לדעת יוכחו בטרם קלה",
 וכל הטבע פלוסופי של מדרש מבתי מגלה שאני החדר, מן הסודות פי על כי

 שאני והמסקנות, התוצאות וכל בעצמם דינים" בעלי "הוךאות ועפ״י בכלל כופרים מיני
 החכמים לכל אין כי ,לבד לא ויכירו ידעו ,הספר בפרקי הקוראים לפני מעביר

 צדקת על ראיה של צל אף ,מהם באחד אף או ,האלה העקרים בשלשת הכופרים
 ,הזמנים מן זמן איזה עד רק לא היא ה״ ע נ מ ״נ הכפירה עצם גם כי ,שלהם הכפירה

 ידעו לא והקל□ יבשו לא ביש הן זאת ובכל ,עד לעולמי גם היא נמנעה אם כי
בשלילה דעתם לחות ,זמננו חכמי וביחוד עברו בדורות המינים מכל הכופרים החכמים

כאלו 2.
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 בהירה ואין לנפש השארה ן י א אלחים ן י א אכן כי ,בהחלט לים נודע כאלו

 ם" פ א "ה כאלו זאת, כפירתם את נמרצה בעזות להביע ימנעו ולא > לאדם חפשית
 היתר הם רואים כי עד ההנדסי, ם" פ א "ה כמו בעיניהם ודאי כה ברור/ כה היה

 מי לנו נא יגיר הבה כן ואם ,בשלילה הלכה פסק העם לכל גלוי לפסוק / לעצמם
 דוברי חכמים האם ? יחשב ה״ ח מ ו ״מ ל כזבים מפיח פלוסוף האם :מהקוראים

? יקראו א״ כ מ י״ם ר ״ב שקר
 אשר המחוכמים/ החכמים הפלוםופים:הגדולים המה אים השואלג ישאל אם אולם

 באלה שונות משטות שטות ובראו הדעת עקרי שלשת במציאות כלל כפרו לא •
 ולאמצם לחזקם הללו׳ העקרים על חכמתם מהוד אצלו עוד אשר ,אלה וביחוד הענינים

 מומחים אינם המה גם האם ,ועז תוקף להם לתת ,ומופתים אותות בכמה
? וכרי״סמכא

 דעת על רק הזח החרוץ במשפטי סומך אני עצמי דעת על ולא כן, אמנם
 שם את שדדו / אנכי ולא / המה אשר / החכמים דעת על ,הם והפלוסופים החכמים
 את שוללים גם שללו המה רק המה ,רעהו מעל איש עךים¥ את וינצלו הזה הכבוד
? מה ואני ,משנהו מעל איש איש האלה היקרות הזכיות

 לא ממלאכה ארוכה שלשלת אנהגו רואים הכמים ותולדות הפלוסופיא קורות בכל הן
 האויטוריטיט אדרת את רעהו שכם מעל איש להפשיט כלם, חכמים מעשי קלה׳ ולא נקיה

 צורה ללבוש האחד הספיק כמעט כי ׳ רואים אגו 7סמכא״ ובר "מומחה להיות
 היה מוכרח מעט עוד / העולם את להרעיש חהלה אשר ,החדשה שטתו עפ״י כזאת

 גדול או כמוהו גדול הכם מפני בטובתו, ושלא ברצונו שלא ההיא, הצורה את פשוט
 אותו של ש^תו את לאל שם ידה על ואשר אחרת חדשה שטה הבורא ,ממנו

 הומה עד חיוני, טהאלעם יולד, פלופוף ראשון ולמיום / היסוד עד אותה ומהרס החכם
 כל ועוד, הארטמאן שאפפענהויער, העגעל, שעללינג, פיכטע, ואחריהם וקאגט

 ממנו ושלל שדד זה עם יחד כי ,מאיליו ומובן ,רעהו שטת על המל ולא הרם אחד
 "על המאמר בהם נתקים כי עד ובר־סמכא", "מומחה בשם להקרא הזכות את

 רעהו מעל הזח העדי את לנצל התחרה אשר אהד, כל בעוד כו', א^יפוך דא^פת
• ריק ככלי ויציגוהו ממנו גם הזה הכבוד את נטלו אחרים כי ,היה □ופו

 בחריפות כמוהם קם לא אשר והפלוסופים, החכמים שני את להזכיר לי די
 זה אשר ,״ארסטו״ ואת ״אפלטון״ את ,אחד בדור גם שחיו / דעתם וברוחב שכלם

 באלהות שטותיהם כי ,ידע לא ימי זאת ובכל ,הראשון של תלמידו גם היה האחרון
 אשר הקצה, אל הקצה מן הנה שונות ותכונתה/ מהותה הנפש, בדבר הדין והוא

 בעיניהם ובר-סמכא" "המומחה הוא מי ,לנו להגיד / מהקוראים מי נא יטריח כן אם
 יסודות כל על חמלו ולא אשרגהרסו / וקאנט הומה אולי או ? ״ארסטו״ או ״אפלטון״

? בכלל הפלוסופיא
 ואפלטון ארסטו שאחרי וידועים, גדולים הכמים שאר אל בנוגע כן וכמו

 וברי־סמכא • מומחים אינם כי ׳ עליהם חלילה דבה המוציא אנכי לא ,קאנט ואחרי
 בהתחרות□ כזאת׳ עשו המה כמוהם, וטובים גדולים בחכמה/ חבריהם רק כלל,
 ההזיר אחד לכ אשר ,רעהו שטת את איש להחליש או ,ולאפס לבטל הרבה
 שקר או שקי קאב ׳דבר בה ימצא הקיוח תורע ובא לאמתה לאמת אותה
שמתר של ערכה מחין משוחד בהיותו ,המרה על הפריז כי ,נאמר גם ולוא ,גמור

 הוא



19
 לנו דיה אזי ,ההוא החכם שטת בצדקת ספק רק הטיל כי , נאמר גם ולוא ׳ הוא

 "מומחה אשר אחרי , בר־סמכא וללא ללא־מומהה אותו לחשוב לבדה הזאת הידיעה
 / החלטותיו בצדקת כלל נפון לא אשר ,החכם זה , האיש זה רק הוא ובר״סמכא"

 יבואו הנזכרים בענינים ונכבדים גדולים חכמים שני גם כי ׳ זכינו לא עוד הן ואנחנו
 שהיא לעצמו, במה ובונה רעתו דברי את סותר האחד רק ,אחד והסכם דעת לכלל

היסוד. עד אותה לערער אחר חכם בה בנגוע מפלה, מעי להיות תהפך היא

 המומחה גם הוא רבות משטות "מקובצת" שטה העושה החכם הוא אולי אך
? ו״בר״סמכא"

 מקובצת" "שטה מין באמת לעשות נסו אחדים חכמים זאת לא זאת גם אבל
 להתאים חפצו אשר , אלכסנדריא מדרש בתי פלוסופי כמו ,כלל בידם עלתה: ולא
 בעל* כן וכמו ,אפלטון שטת עם אחרים פלוכופים שטות ועוד ארסטו שטת את

 תחת אשר קוזען, וויקטאר עשרה התשע במאה הצרפתי )עקלעקטיק( הפשרה
 כי בעצמו, הרגיש ולא להפלוסופיא חתימה לעשות נסה והעגעל שעללינג השפעת

 בעלי , מקובצת שטה בעלי אלה ובכלל ,בידו חרם והעלה לסתור מעשה רק עשה
 איש יכו שרשיהם אשר הפלוסופיא, בשדה כלאים מין רק זורעים כאלה, פשרה

.מאומה לתועלת קמח יעשה צמח כל מהם ראינו לא ועוד למטה רעהו את

 האחד אשר ,והפלוסופים החכמים שמות את כרוכלא לחשוב צורך כל מבלי
 את לנחול זכה לא לעצמו הוא וגם ובר-סמכא" "חכם הכבוד שם את מהשני נטל
 הפלוסופיא תולדות כותבי החכמים מסקנת לנו דיה ימים, לאורך הזה התואר שם

 שטות כל אחרי גם כי / אמת באמרי ספריהם את יחתמו אשר ,משוחדים הבלתי
 בימינו שבחדשים החדשים החכמים שטות לרבות וגם דור, מדור והחכמים הפלוסופים

 אזכיר מהנה אחדות אשר ,הראשיות השאלות אופן בשום נפתרו לא עוד ,אלה
 מהמציאות מושג או המחשבה של אידיאל הוא אם האלהים, הוא מה בזה:

 תלוי שהכל מותנה, בלתי שהוא )אבזאלוט(, המוחלט הוא מה בכלל גם עצמה?
 או היא הפשית רוחנו אם בעצמנו, אנו מה במאומה? תלוי איננו והוא בו

 ? גמורה בודאות אותה להשיג לנו הוא האפשר ? מחלטת אמת היא מה ? מכרחת
 היותר התכלית היא מה ? הנעלם ויסודו היופי הוא מה ? והרע״ ״הטוב הוא מה

 / האושר זה את ,התענוג זה את באמת הנמצא ? אליה לשאוף שעלינו ,נשגבה
וכמו ?ההפשית בבחירתנו נשער אותו אשר האידיאל, זה את נבקש, אוחו אשר

 כאלה שאלות ועוד ועוד ? הנהו קדמון או מהודש אם הוא מה ,עולם יסוד בן
 להוות דור, מדור ופלוסופים חכמים עמל למרות כי ,ידענו גם ידענו אשר , וכאלה

 זאת בכל ,מהן אחת כל על רמות שטות ובבנין ,האלה השאלות בפתרון דעותיהם
 גם כלל נפתרות בלתי שאלות פתוחות׳ שאלות השאלות עדנה נשארו הן

 גם נכון פתרון איזה לצאת תוכל ונבונים הכמים מסוד אם יודע אתנו ואין עתה,
 הודיע אף י בראש קפץ אחד כל הן דור מדור והפלוסופיא החכמה וגאוני בעתיד

 דיה לא האם ,דבר פשר למצוא זכה אשר ,האיש הוא אכן כי ,לכל גלוי והביע
 שזכתה העת למן ,הי׳ ג ש ת ו א מ וחמש ״אלפים זה האלה השאלות של שעתן

 דור מדור התבל הכמי כל את ואחריהם הראשונים יון חכמי את מקרבה להוליד האנושית
 עוד נשארו השאלות זאת ובכל ,פתרונן את ההיא הארוכה העת משך בבל למצוא

שאלות
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 להעיז תוכל לבדה הזאת ההתכוננות גם כן אם ואשר - תשובות בלי שאלות

 הגדולים והפלוסופים החכמים אמנם כי חרצתי, אשר הקשה משפטי צדקת על
 חריפתא "אגב של הגדול החסרון! למאד ושכיח מצוי שבהם ביחוד אלה דור, מדור

האלה? בענינים כלל" ברי־סמכא ואינם מומחים "אינם שבשתא"

 אם כי ,אחד כל ויבין ידע הזה הנמרץ הקצור פי על גם כי ,לי כמדומה לכן
.לאמ:תח אמת היא זאת בכל היא, מרה זה במשפטי אשר האמת נם

 האלה, בענינים הנאמן והבר־סמכא המומחה ואיזהו זה הוא מי אבל
האלה? הדעת עקרי בשלשת

 מעולם כי ,מראש ידעתי כי אף ,זה על גם מספקת תשובה להשיב הנני
כזאת. חות־דעת לשמוע הקוראים מן כמה דעת על לעלות היה יכול לא

 דעתי: לפי הוא הדעת" "עקרי בשלשת מישרים לשפוט הנאמן המומחה
 שוטה ,הרש של השכל )זולת העם מבני אחד כל של והפשוט״ הישר -השכל

 הלא והבר־סמכא רוח"( וגם רשע ׳שוטה :כאחד שמות בשלשה הנקוב או וקטן
 ופירש׳ "לשנה ונהיה הפלוסופים בשטות הרבה ושנה קרא אשר זה, הוא

 לשאול והפשוט הישר שכלו אל ושב ושטותיהם מדעותיהם ומספריהם, מהחכמים
 גם לרבים נם הנהו מומחה כזה איש ,ממנו רק ממנו ותושיה דעת עצה,

האלה. בענינים עליו לסמוך הנהו יכול אחד שכל בר־סמכא,
 עקרי "שלשת על דעת" "חות זכות את להוציא א( :חרצתי אשר הוא וזה

 משפטו לחרוץ ,״העם״ לרשות ולהכניסה חכמים״ ״מרשות בשלילה או בחיוב הדעת״
 הראשון הדור למן המה העם קנין האלה העקרים עקרי אשר אחרי ,עליהם הוא
 של מורשה לא ,אבות נחלת לא אבל ,כלה האנושית קנין ,הדורות כל סוף עד

 ידיעה.ודאית פנימית, השנה פנימי, קגין רק החוץ מן מובאה ,-האמונה״
 אמנם ואשר מאתנו נעלמו ומהותן מוצאן כי אם האמתיות, מציאות מאמתת

 המציאות אמתת עצם את כלל יפגום ולא יפגע לא ומהותן עצמותן דבר העלם
 הן עליהם וגם האלה העקרים" "משלשת פחותים עולם רזי ישנם בעוד ,שלהם
 מהותם תראה ולא תגלה לא עד לעולמי כי עתה גם יכחרו לא יגידו חכמים

 כופר וכל המה ממשיים גם אמתים ופעולותיהם חזיונותיהם זאת ובכל ועצמותם
 הדעת", "עקרי שלשת וכמה כמה אחת ועל ,מציאותם את לשלול יוכל לא שבכופרים

 בידיעה ויודע מכיר אהד כל אשר ,אדם כל נפש בטבע ומוטבעים כלולים שהמה
 לאדם "חנון מאמר )ראה באמת המה או ,עליהם הטבוע ״האמת״ חותם את שלמה
 האדם •מותי גם )שהוא הדעת* "חוש חששי חוש הכרת ,חושית״ -הכרה דעת״(

 רה כ הה מ" גרועה להיות תוכל שלא מלבד הזאת ההכרה כן ואם הבהמה"( מן
 החכם הפהיזולוגים גאון עדות כפי אשר החושים, חמשת שאר של החושית"

 רןאדם ם החושי חמשת של גם החוש הכרת במקומה( )ראה "די־באארימאך
 לאפלאסי לשכל נם ץדע לא פתרונה אשר נצחית, חידה היא גם והבע״ח

 עצם כל אשר החושים, הכרות כל על ומרוממה נעלה היא עוד עד, לעולמי
 שהיא עצמה ההכרה אל הגשמיים המוחשים המה מתיחסים איך החידה:
שהנה האמתיות, שלשת את הדעת" "חוש בהכרת אולם רוחנית, נפשית,

מוחשים
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 שאת וביתר / הישר השכל על אכפה את הפליאה כה תכביד לא ם י י נ ח ו ר מוחשים

 חושית הכרה היא הדעת עקרי שלשת את האדם הכרת כי / להחליט נוכל הן
.האלה הרוחניים המוחשים את הדעת״ ״חוש הששי חוש הכרת

 לא הוא והפשוט הישר שכלו כי ,בנפשו יהוש אשי ,העם מבני אהד כל ב(
 ומחטיאי להרע החכמים כפרי אם וביחוד האלה, בענינים ספקותיו את להתיר כח יעצור
 למאד, הנהו ונבוך ונפגם ונפגע הציץ שכלו כי עד / ודעותיו מוחו את בלבלו הרבים

 או לחיוב שלו הדעת" קול ׳,ש של המאזנים כף את להכריע בעצמו יכולת מבלי
 או ופלוסוף חכם" "שאלת זה על לשאול ילך אל הרעת", "עקרי בשלשת לשלילה

 ,חריפותה למרות ,כהוגן שלא תשובה דוקא לו ישיבו המה בעוד ,מספריהם ספר
 שהזכרתי/ העם׳ מבני אחד אצל ילך רק / ושבוש למשגה גם עלולה היא בגללה ואשר

 פי על והוא / נאמן "בר־סמכא" הוא רק הוא ואשר ופירש״ ה נ ״ש ל שנהיה
 שבלבו עקמומיות יפשט הוא / נעלם כל לו לפתור יוכל כלבד והפשוט הישר שכלו
.נפשו שלות את לו ולהשיב לבבו להרגיע אמת׳ אמרי קשט לו ויביע

 והפשוט, הישר שכלו אל ושב ופירש" "שנה כל העם׳ מבני אחד כל וג(
 לו חלילה ,לו סופרים עט גם ,האלה בענינים דעת לחות הכשר יתרון לו אשר

 יען ,עצמו בעד רק מומחה הנהו כי ,ולאמר יתירה• •ענוה כמדת להתגדר
 א" ר ה ו י כ י ז ח י "מ ולא לרבים" "מומחה גם להיות / והמצוה החובה באמת עליו
 באמת יוכלו אשר ׳ בספרים או בספר הוא דעותיו את העם לבני יציע אם ,כלל

 "בר• הוא בהיות להם ולהועיל ולהיטיב העם בני בעד ונאמנה רבה תועלת להביא
 אינם והפשוט הישר השכל מטעם האמורים דבריו כל כי וביען יען ,נאמן סמכא״
 תבל חכמי. נכשלו שבו ,א״ ת ש ב ש א ת פ י ר ח ״אגב של למשגה עלולים
 והמה וברי״סמכא", "מומחים להיות הזכות את אבדו זח ומפני לחות א בעניני

 בשכלם שהמציאו ,הם לשטתם הרבה חבתם ומפני כהלכה שלא פנים גלו המה רק
. חף ה

 אינני כי אני" "מדה :ובאומר הקודם בפרק האחרונים דברי אל אשוב עתה
 מבני אחד אם כי גדול/ שם לו עשה אשר / חכם ולא פלוסוף לא תורני, גאון לא

 בני בעד לחבר / אלהים בישע ההתחלה את לעשות לבו נדב אשר ,העם
 אף ,והפשוט הישר שכלו יורהו אשר את לרבים ולהציע הזה הספר את ם ע ה

 שטתי את ,החדשות השקפותי את גם לרבים ולהציע להביע האלה בענינים אנסה
 ם י ש ו ד ח ו הסברים חדשים ברעיונות והצעותי דעתי חות את , לא״פלוסוף שטת
 בתור דקהל דעת לפני אתיצבה ובאלה ,והפשוט הישר השכל מטעם והכל שונים

 הראשון בספר ולהודיע להורות לבנים"/ "אב בתור גם ר" ו ד ה י כ ו ב נ ה ר ו "מ
 "נמנעות את להוכיח וראשון ובראש הדעת• .עקרי שלשת אמתת אל הזה

 מכופרי גם ,להרע החכמים ספרי כל עוד יוכלו מבלי / עד״ לעולמי הכפירה
 העם בני ועל הנבוכים על עוד לרעה לפעול דורנו, מכופרי גם עברו, דורות

 העם בני עוד יוסיפו לא הזה הספר פי על כי / אנכי ובטוח סמוך כי עד התמימים
 ע" ד ו י י נ "א רק ך י מ א מ :"אני לאמר ת" ע ד ה קרי "ע משלשת אחד כל על

 העקרים את הצוררים לשון חצי כל יהיו נדף כקש ונאמנה, ברורה ודאית ידיעה ונגד
הרעים. ובנכליהם בספריהם האלה

ישראל חכמי הרוח/ מגאוני אמת אמרי קשט גם לנחוץ מצאתי באשר צרפתי כן כמו
וחכמי
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 ומועילים׳ ומסוגלים נוהים באמת שהמה ,הדברים אלה את רק אבל ,העמים וחכמי
 לא עושה אגי זה וכל האלה׳ העקרים עקרי אמתת בדבר לרבים אותם להציע

 מצד הדברים אלה של וטובם טיבם בגלל רק ,ופלוסופים חכמים דברי היותם בגלל
 חפץ לנו אין אשל , דברים ברוב בספריהם נכתבו אלה דבריהם כי ויען עצמם׳

 ביותר לעניננו והדרוש הנאות את רק מהם אבחר כי , שכרי זה יהיה לכן ׳ בהם
 קל ובסגנון ברורה בשפה ,טעם טוב בהסבר הקוראים לפני אציג אותם ונם

• _לכל ומובן

.וסגנונו הספר תכנית י■(

 הזה הספר את לאור ומיציא וכותב הושב ,דעות הונה אני מי בשביל מדעתי
 הקורא אם ,המטרה את אהטיא אם ן ו ב ש ח ו דין ן ת י ל עתיד אני מי ולפני

 ונפשו דעתי לסוף ירד ולא י .ע .ר ל יבין לא או יבקש׳ אשר את בו ימצא לא
 לגזור אז יכול בעצמו מהנבוכים אחד כל הן הזה באופן כי , כשהיתה ריקה תשאר

 ׳ שוא בתקות נפשו את ומשלה מתעה למורה להשבני קשה דין גזר עלי
 לבי שמתי לכן מכאובו, על מכאוב ומוסיף ש" ר ל ג ע ו ל "ל או ל י ל א א פ ו ר ל

 התקלה את ולהסיר הראשי החסרון את למנות וסגנונו, הספר תכנית אל ביהוד
 האלה בענינים הספרים אל בנוגע התקלות שאר אל ואלה בימיג הנוספת החדשה

. אותם קריאתם בדרך מכשול ימצאו .לבל ,וקוראיהם
 החתום, הספר כדברי הכל חזות לכם "ותהי :אמר בזמנו , הנביא ישעיה

 כי אוכל׳ לא ואמר זה נא קרא לאמר: ספר יודע אל אותו יתנו אשר
 שהוא ׳ הספר זה את חתום" "ספר בשם לכנות נוכל זה ובדורנו הוא"׳ התום

 לשמוע נוכל ר פ ע״ם ד ו י הקורא מצד גם ואשר ,ד״ ו מ ״ל אפילו או ,עיון ך י ר ״צ
 אמנם ואשר הוא" התום כי אוכל, "לא התשובה: את זה"! נא "קרא דאומר על

 ינוחו הדורות חכמי ׳ הרוח גאוני ספרי כי ׳ לבבנו לדאבון ׳ אנחנו רואים זה כגלל
 אי .בהם ולהנות ללמוד דורנו בני שלהן על עולים ואינם הספרים בארונות בשלום

 שכל ושום מפורש ׳ טעם טוב כהסבר דבר כל להסביר ,האפשר ככל שקדתי לזאת
 בני ישנאו שאותו ,עיון״ ״צריך מכל הקורא את למנוע לכל׳ ומובן קל ובסגנון

• שנאה תכלית דורנו
 את לרבים ולהציע להביע החדשים, החכמים זדו אשר בדבר הן ׳ זאת גם אף

 בני בעד ספרים כחברם ׳ נפשות לצודד להם יצלח למען ׳ והכפירה השלילה דעות
 הנה מחויב בדבר בו ׳ היל וגברו עתקו גם ,למאד וקלה נעימה ברורה׳ בשפה העם
 עוד ובאופן ׳ ה" ד מ כנגד ה ד מ "ב להשתמש הדור" י כ ו ב נ "מורה גם עתה
 עשיתי וכן ׳ ,ת מ "א ה ואל ר" ו א "ה אל משתוקקות נפשות לשובב הגון׳ יותר

 למען ׳ ולסעדו לכוננו לערכו ׳ הזה הספר בתכנית גם מעתי שמתי אנכי .אני גם
 את להביא יוכל אשר הזה׳ השם מובן במלוא לעם׳ "ספר להיות יוכל

. הדרושה התועלת
 אחד, כל יבין הספר׳ שם אל צרפתי אשר לבנים"׳ "אב השם מן גם

 מראש היודע ׳ לבנים" .אב בתור דורנו בני אל לדבר ׳ נעימה לחובה לי שמתי כי
,הכמה הודיעו שנים רוב לו גם אשר ,כמוהו ימים כביר ,עמיתו גבר אל לא בי

 יביע
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 , פרקים ראשי רק אליו במסרו ,חובתו ידי לצאת יוכל למענו ואשר ,אומר יביע

 עולי ׳,לבנים "אב בתור אם כי נמרץ׳ ובקצור חגיוניו תמצית את רק דברים, ראשי
 ידיעתם זולת , כאלה נעלים בענינים עוד נסו ולא הרבה שנו ולא קראו שלא ימים׳

 העם, בני !בעד הספרים פי על האלה■/ האמתיות בשלילת ורק לבדה השטחית
 ובגלל בהם ממשמשים הנעורים בני ירי וגם אלה בימינו ופריצי שכיחי ,זילי שהמה
 הבנים׳ של וההגיון המחשבה בחוג והגיוניו מחשבותיו את לצמצם האב על הן "בנים"
 ולהסבירם אליהם שידבר מה היטב להבינם ביותר, והמסוגל הנאה את בעדם למצוא
 ולמען ונפשם, שבלבם שבתוך התוך אל להכניס וההגון הראוי את טעם בטוב

 בתור להיות הם גם יוכלו אחריהם, לזרעם להועיל בחפצם בימים, בבואם המה נם
לבנים. ואבות מורים

 ,בשנים בא איש בעד / לבנים אב בעד היא קלה לא מלאכה כי ואם
 בני רגשות כל את ולבדוק לבחון ,בניו אל בדברו / נעוריו כנשר בקסם כמו לחדש

 בנים יהיו כי עד , ם ה ל ל כ ו י במה ,השבון ולהביא נפשם ומעלות העלומים
 ולקבל לקים ,ועלולים נוחים להיות / רגשותיהם את לעורר ובמה לדבריו מקשיבים

 "האמת", תכנית חותם את האב, רוח השפעת את הפעולה, רושם את
? בנים בגלל האב יעשה לא מה אבל / ונפשם בלבם להטביע הנהו שחפץ

 )אוידיענץ( ראיון אחרת ממלכה לציר יעד אשר / אחד מלך על מספרים
 / השלחן תחת מתגולל גם / הרצפה על יושב המלך את מצא הציר ובבוא בהיכלו
 המלך שאלהו וכאשר ,שלהם הצעצועים את ומחפש הקטנים ילדיו עם .בשחקו

 הילדים עם משעשועיו המלך הפסיק לא ׳ "הן" ענהו והוא ? אתה״ לבנים אב ״האם
 מלך בהדרת קוממיות התיצב אז ורק המשחק, תום עד הרצפה מעל קם ולא

 בעיני כלל יפלא לא לכן מלוכה/ בעניני עמו שיחה וירבה לחציר שלום וישב
 מוצא אני / זה בספרי ונשגבים נעלים היותר בענינים גם כי / דבר המבין הקורא

 עורר ולמען הקוראים לבות את לבדח הלצה, איזו ,שחוק איזה להציג לנכון, לפעמים
 לפניהם אשים אשר הנשגבים, הדברים לכל לב לשים ונפשם בלבם החפץ את
למאד. ומובן בולט באופן כן וגם

 היותר בענינים גם כי לדעת, מראש קורא כל יוכה בזה האמור מכל
 בשולי אחת "הערה" לא ואף ולמוד" עיון "צריך כל בו ימצא לא עמוקים

 לאשורו דבר להבין חובתו ירי יצא לבדה בקריאה גם כי / ידע למען / הספר
רבה. ויגיעה עמל כל מבלי האלה/ הרמים הענינים בכל ולהשכיל

 / ישמעני לו א( :הדברים אלה על הקורא את להעיר לנכון מצאתי זאת בכל
 יועיל הקורם פרק כל בעוד "כסדר"/ רק ן" גי רו ם "ל הספר פרקי את יקרא אל

 לו הדרוש והעז התוקף את לו יתן גם ,אחריו הבא הפרק להבנת הרבה
 ם" י י "ם עם למצער ,עצמו בפני פרק כל ולקרוא לשוב להקורא יהיה לטורח אם ב(
 ולצמצם קל הפסק איזה יעשה הבא, הפרק את קריאתו ת" ל ח ת "ה ולפני פרק כל

 היטב להתבונן שקרא, הפרק של הענינים בחוג רגעים איזה על רעיוניו את למצער
 בחתימתם שנדפס הספרים, מסוג איננו זה ספרי גם אם ג( שלו. והתכן התוך על

 הספר את לקרוא בהשלימו הקורא את חלילה אטריח לא ואנכי ך", ל ע "הדרן
זאת בכל קריאתו/ את ולשנות לחזור "ההתחלה"/ אל תכף לשוב תומו, עד

בטרם



24
 כעבור כי בזכרונו/ לרשום התועלת בגלל נא יאבה הספר, את יסגור בטרם

 * מדעתי , כלה ועד מהחל מחדש אותו לקרוא הפעם, עור לקחתו יוסיף זמן איזה
 בקריאת מאשר יותר רב ענינים כמה לו יתבארו השניה בקריאה כי

.אתה יהיה ^רה גם אשר הזאת/ הטרחה גם לו ותנעם הראשונה

 חכמים בדברי גם אגבי משתמש / שאמרתי כפי / זה בספרי שונים במקומות
 הקוראים, לפני מעביר שאני להענינים/ דבריהם את גם לצרף הדרושים אחרים

 כדיוק. אומרו" בשם דבר "האומר :המאמר את אנכי מ_קים פעם בבל לא אולם
 וקורא ,בשמו הדברים בעל הכם איזה בפרוש זוכר אינני אשר יש כי נמרץ,

 יקרה כי / מדעתי / בעיני חשוב טעם בגלל גיב וזה ,סתם ם״ כ ״ח בשם אותו אני
 ואם ,והמועילים הטובים דבריו על מפורש הכם איזה שם בהזכרת אשר ,לרוב

 למען ,מקריאתו הקורא יפסיק ,לשם והגורעים למאד המפורסמים מן איננו החכם
 למען אויטוריטאט, די בו יש אם ,ותהלתו ערכו ומעלת החכם כשם יהגה

 כי יודע/ אמנם ואנכי וצדק/ לאמת דבריו את ולקבל לקים בנפשו/ להחליט יוכל
 אין. כי עד ,הכמה וללא אמת ללא דברים מביעים והמה מחוכמים חכמים ישנם

 אהובות נכבדות, דעות יהגו לפעמים פשוטים סופרים אשר ויש ,סובלתם הדעת
 הקורא את להרגיל חפצי לכן אמת/ אמרי קשט גם הישר, להשכל וברורות

 מאן "ה שם את נכון אל דעת מבלי שאמרה", ממי "האמת את לקבל
 4עברי מעתיק העתקת בעצם גם מלהשתמש הושש אינני כן וכמו שלה, דאמר"

 בעת אם ,)כמו לזה גדול צורך יביאני כאשר ,אחרת בלשון הכם מאמר מאיזה
 שנוים׳ באיזה ורק ממש בלשונו גם ולפעמים עיני( למראה האריגיגל אין כתבי
 כי ספרי, לסגנון להתאימו אני יכול או /לסגנוני מסוגלה המעתיק לשון אם באופן

 אני־ פעם בכל לא אף מבקש, אני "התועלת" את רק סופרים" "כבוד לא
 מלשון למעתיקים חבר אני גם בהיותי כי ,מפורש המעתיק שם את להזכיר מחק
 ן מ איננו וכי־ שלו "הסבלנות" מדת ואת המעתיק נפש את ידעתי ,לעברית לועז

 ,י הוא ודוקא בפרוש שמו זכרתי לא כי שימצא המעתיק/ זה ואם / כלל המקפידים
 נקם. לקחת במה אלמדהו, הבה "מקפדנות", נקי איננו , הכלל מן יוצא ובתור
 הגון מאמר איזה טוב/ דבר איזה בספר או וכמאמר הוא עניניו לצורך לו יקח ממני,

 "מדת לי וישלם שמי ובעלום ממש בלשוני נא ישתמש הבה/ אני, מהעתקותי
.כזאת לי נעימה בנקמה :זבני רק ,.ינקני ולא יתן ומי מדה"/ כנגד

 כל על להשיב ,אנכי ומזומן מוכן בעוד , כלל תבעתני לא המבקרים אימת
 הנני אני: אצדק ובאשר שגיתי"! "אמנם המבקר: יצדק באשר הגונה/ בקורת

 מבקר איזה לקראתי יצא ופן צדקתי", בי "וענתה הדברים את וללבן לברר
 בלע כי / בחמלה רק אביט זה אל ,וכסל רשע / ובדחנות לצנות של בבקרת לקנתר

 למבהר מענה לתת כי ,למדי יבינו ספרי את הקוראים הן ,המטרה את והחטיא
 וזאפהיר בארבע מהיינע הלצה באיזו עקיצה, באיזו לה^זר כלל לי נדרש לא כזה

 שם את גם כעב ולמחות כזה גכור לץ הכניע למען החדשים, הדור מלצני או
 כי יבין לא מי ,זאת עושה אינני ואם ,מנוולה או חצופה בקרת זכר את גם
רוצה. שאינני בשביל רק ,ל ו כ י י נ נ י א ש בשביל לא

4אר באמת הזה בספר ימצאו לבנים ואבות הדיר נבוכי אם לי ינעם מאד
 אשר
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 הפרזתי לא כי ׳ להעיד יוכלו אתם ופעולתו הספר ם" ו י "ם כי עד / יבקשו אשר

 כן אחרי לקרוא יואילו חפצה בנפש וכי הזה׳ דבר" פתח "ה בפרקי המדה על
 / בעז״ה אנכי נכון בו אשר ,השני הספר אל ,המבוא את ,דבר״ ״הפתח את גם

 של והדת האמונה בעקרי השני הספר של והתכנית התוך את להם לבאר
 הספר ?יש שלא כשם ,אז לנפשו יאמר הקורא אם ,לבי וישמח / עמנו

 הספר גם כי ,מראש לדעת הנהו בטוח כן / שלו דבר׳ היפתח את הראשון
 אשר את ימצא וכי / שלו דבר הפתח את / הוא ״מבואו״ את ימש לא השני

השני. בספר גם יבקש

 " "תועלת" לקבל גם להביא ,ישלים הקוראים וחפץ וחפצי עלינו ה' נועם ויהי
.יהד גם הפצנו ואדיר נפשנו משאת שהיא

.התרס״ז ניסן בחודש קאווגא



.הראשון המרע
 "בורא בתור אלהים" .מציאות העקרים עקר

עולם". ואדון עולם

ראשון מאמר
יודע? מי אחד

 יחיד מאל יותר ולא פחות לא אלל״ים", ,מציאות הערך□ עקר תולדות
 ופלוסופים חכמים ו?סוד ובעמים בישךאל .קדוחים, ?דורות ומיוחד,

להיום. 'לפנים

אלוהים. דעת א(
 המציאות" "מחויב בתור הכללי, במובנה האלהים" "מציאות דעת ,אלהים דעת

 לנחוץ הספרים• *ספר מצא לא זה ומפני , ישראל לתורת גם קדמה אמנם / בלבד
 כי / דעת למען ׳ אלהים״ ברא ״בראשית לפתיחת קודמת ״פתיחה״ לתת ,להגון גם

 ,וידועה גלויה כה היתה הדעת זאת קדומים בדורות גם כי יען ,אלהים״ יש ״אכן
 הארצות גויי • העמים שאר אצל גם כי ,ישראל עם אצל לבד לא מאומתת כה

 גם הזאת הידיעה אל מפלו האחרונים אלה אשר זולת ,ודאית ידיעה בתור
 "מציאות מדבר והדעת — אלילים עבודת — ומיוחד יחיד מאל ביותר ה״ ג ו מ ״א

 לאדם אותה ולהודיע לגלות ׳ לגופה צריכה שאיננה ידיעה היתד, אז גם .אלהים"
 איזה כלומר ,ומיוחד״ יחיד מאל חות ״פ של זרה מחשבה כל יען אדם/ הוא באשר

 ספק נם ולוא / אלהים" ״אין :לאמר הכפירה אפשרות גם ומה לה י ל ש שמץ
 אחד דעת ועל לב על לעלות היה יכול לא ,אלהים מציאות דעת באמתת קל

 ספק איזה דעתם על לעלות היה יכול שלא כשם ,ההם בדורות התבל מאנשי
 לכל כאשר והכל במציאות/ עליה אדם ואין תבל אין כי / החלטה איזו גם מה

.הנהו יעוף חלום או כזב מקסם
 הדורות ושבכל קדומים בדורות גם / דעתי לפי / אלהים" ״מציאות דעת אמנם

למרות "אמונה" בגדר כלל לה^נם תוכל ולא נכנסה לא מעולם יהד ואדם גוי ובקרב
המאמר



27
 אמת וללא באלהים" אמונה בלי עם "אין :וציצערא ארסטו של הידוע המאמר

 ופלוסופים הכמים נם כן וכמוהם "אמונה" השם את זאת האלהים" "דעת על נקבו
 הם, ומשגים שוגים שגו/ עתה של החכמים אף / שונים מדורות רבים

 אלהים מציאות דעת את יזכירו אשר / פעם בכל "אמונה" בשם אותה בכנותם
 מכל יותר רב ודרשו חקרו שהמה / אלה בימינו התירים גדולי אף ,בספריהם

 בקרב ם י ה ל א דעת יש אכן כי ,ומצאו הקודמים והזמנים העתים ומכל הדורות
 אמנם ואשר > )ראססע( האנשים פני וחזות אקלים הבדל מבלי • התבל עמי כל
 היא כי !וספריהם מפיהם עדות המקבלים ולחכמים להם למרי להוכיח יוכל זה כל

 היא ם" י ה ל א עת "ד כי ׳ פנימה האדם בנפש ה ע ב ט ו מ ,מ^זתפת ידיעה
 :הזאת העדות פי על וגם בהווה החכמים גם זאת ובכל /ה״ נ ו מ ״א ולא זאת

 "אמונה" לו אין אשר בתבל עם "אין :המאמר את גרה להעלות נמנעים אינם
•ה״ נ ו מ ״א של ענין אלהים״ ״דעת היתד. באמת כאלו • שיהיה ציור ובאיזה באלהים

 את עלינו ולקבל לקים ,חכמים״ ״לאמונת כלל נזקקים אנו שאין כשם אולם
 שנוי את מהם לקבל צריכים אנו אין כן הזה/ העקרים בעקר והחלטותיהם דבריהם

 "דעת כי וביען יען ,צדק“וללא ללא-אמת לאמונה ם״ י ה ל א ״דעת השם
 ,ודאית ידיעה רק / כלל ״אמונה״ איננה היא הדורות, ושבכל האנשים שבכל אלהים",

 חושית הכרה כעין הכרה או השגה בתור עצמה, האדם נפש בטבע נטועה
 אלהים" "דעת ממש(, חושית" "הכרה היא זה מספרי ז׳ במאמר שאוכיח )וכפי

 קרבה אל נכנסת להיות ,החוץ מן מובאה ובלתי פנימה הנפש מקרב היא נובעת
 היא ו״אמונה" כלל "אמונה" איננה היא נחלת-אבות, או "אמונה" של ענין ככל

 גסי העמים קדומים בדורות אשר את הזה/ העקרים עקר אל כנוגע זאת רק
 ביותר האמונה את גם האלהים" מציאות "דעת אל שקר טפלו והרגש השכל

 "מחויב בתור האלהים" "דעת אבל אלילים, עבודת—ומיוחד יחיד מאל
 שבכל האדם בני אצל ודת אמונה של ענין תהיה ולא היתה לא היא המציאות"

 הזה השם שנוי אשר / באלהים האמונה בדבר החכמים ושיג שיח למרות / הדורות
 אלה כל שאבאר כפי ומוזרים/ זרים והחלטות רעיונות לידי אותם הביא הוא גם

 / ממנה גרועה עוד או השגגה את רק בזה להזכיר לי ודי ,בספרי שונים במקומות
 המבוהל: במאמרו שלו פלוגתא ובר קאנט תלמיד יאקאבי החכם מאת שיצאה
 לזה הראוי במקום אשר - !!בכל״ מאמין אני ונפשי ובלבי בכל כופר אני ״בשקלי

 בד אין אשר / הזאת והמגונה המשונה קריאתו את גם במשפט אביא / בספרי'
.אמת מקצת אף חכמה מקצת גם

 יראה ,״ידיעה״ רק ״אמונה״ איננה האלהים דעת כי ,להוכיח ,עצומותי את
 סתירות או פליאות להסיר הנני ובזה / הראשון המדע בהמשך למדי הקורא

.זאת החלטתי בצדקת ולפון הדעת על לעלות תוכלנה אשר אחדות, מדומות
 איננו הספר בשער הצגתי אשר אמתך", אל יודיע לבנים "אב :הכתוב

 "דעת כאלו ׳ הידיעה עצם כאלו ,תועה לחשוב ,החלטתי באמתת ספק שום מטיל
 כי / ת״ אבו ״מסורת כעין היא והיא ,לבנים מאב להודעה צריכה אלהים״

 "האמת" רק כלל, הורעה שום דורשת איננה אלהים", "דעת בעצמה היריעה באמת
 לפנים גם ,לבנים מאב להודעה באמת צריכה לבדה היא רק ,הזאת שבהידיעה
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 בדורות אמנם הרבה. האנושית שגתה אלהים" "דעת של באמת בה יען חיום, גם

 את להם יודיע למען לבנים/ מאב להודעה האלהים" "דעת צריכה היתה קדומים
 אל אז הוסיפו אשר ובגלל ומיוחד"/ יהיר מאל "יותר איננו האלהים כי "האמת",

 האב* חובת היתה ולכן / רבים ואלילים באלים האמונה את גם האלהים״ ״דעת
 יחיד "אל הנהו האלהים כי ,הזה העקרים בעקר לאמתה האמת את לבניו להודיע

 האלילים, עבודת בעתותי שררו אשר /והזיה הבל באמונות יבשלו ולבל ומיוחד"
 חכמים נם האלהים במציאות הכופרים מלבד נמצאו שאז ׳כן אחרי בדורות כן וכמו

 להרחיקו האמת מן נטו האלהים ובתוארי באלהות בשטותיהם אשר כאלה/ ופלוסופים
 כן וכמו ,הנבדלת עצמיותו את ממנו ולשדד המציאות טבע אל למותר עד לקרבו או

 למען ,הזה העקרים עקר ת ת מ א אל להם להודיע , היא לבנים״ ״האב חובת עתה
 אינם אמנם אם אשר כאלה, חדשים חכמים של הנפסדות הדעות משחיתות הצילם
 "בורא וזכר שם ימצא ולא יראה לא בשטותיהם אבל / העקרים בעקר לגמרי כופרים

 האחרונים'כבר אלה אשר לבנים, האבות מאלה עוד דבר מבלי עולם", ואדון עולם
 מבאר הרעים המים את לרויה שתו גם , הזה העקרים בעקר הכפירה טעם את טעמו

 / ת״ מ א ״ה למען תאבות חובת אשר , ישנים גם חדשים כופרים מיני כל חפרוה
 להעמידם כן ואחרי אלה בדבריהם אשר והזדון השקר את ראשונה לבניהם להודיע

 לא הנהו האלהים כי / הזה העקרים עקר בעצם אשר האמת, נקודת על
 ושאר עילם" ואדון עולם "בורא הנהו הוא כי ,ומיוחד יחיד מאל יותר ולא פחות
.המציאות מחויבי תואריו

 אלהים" אין בלבו נבל "אמר :כמו הקדש בכתבי הבאים המבטאים אלה כן כמו
 במציאות כפירה כעין נראים הראשונה ההשקפה לפי אשר מזמותיו"/ כל אלהים "אין או

 הכפירה אפשרות את השלילה/ אפשרות את אנשים אז גם ידעו וכאלו אלהים
 המבטאים באמת כי יען / החלטתי את כלל סותרים אינם ,לגמרי הזה העקרים בעקר
 ט פ ו "ש בתור האלהים, בהשגחת רק עצמו, באלהים כפירה על לא המה מורים האלה

 לדמות, לבו את יפתה תועבה, כל בעשותו הנבל/ אשר בעת בה הארץ", כל
 תאית על הישע את רואה ואיננו יודע איננו וכאלו ושופט דין בתור אלהים" "אין כי

 בעצמה אלהים מציאת דעת אל בנוגע אולם קשה, לענשהו הרעים ומעלליו נפשו
 רק ממנו דעתו את והסיח , הראשונים בדורות שבנבלים מנבל גם היתה נעלמה לא
 לנבלה נבלה בין ההפסק בעתותי כן לא ,הרעה את לעשות יזם אשר ,בעת בה

 לאמר לבו את ערב לא שבנבלים הנבל גם אז אשר חומצתו׳ עד בצק מלוש גם ולוא
.במציאותו כפירה של במובן ם״ י ה ל א ״אין

 מחוללי אבות אבי ישראל", "בתורת אדם תולדות בספור הקדמוני הנחש אף
 הראשונה קלת-הדעת באזני לבאר / בערמתו השכיל אשר ״ההשתלמות״, שטת

 אדם בני ערומי למדו ממנו אולי ואשר הדעת"/ ץ "ע של הענין ותכן טעם את
 הוא גס ,בעלה לב את הרם לצוד בחפצם ׳ האשה אל מראש לפנות ,הדורות שבכל

 ,אלהים במציאות קל ספק איזה הטיל למען / חי כל אם אל לפנות לבר את ערב לא
 של השתלמות , כמוה מאין ״השתלמות״ הראשון להזוג נבא הוא הוא, נהפוך רק

 מעלת□ תלהרמ י כקסם "האלהים" שם את דוקא נשא שפתיו ועל כאלהים" "והייתם
 בכור "פעולת כי ,לריק יגע לא אף / ״האפס״ מדרגת עד האלהים את להשפיל ולא הם

שטת שמתו השפעת גם כי וחוה"/ "אדם אל בנוגע רק לא אתו היתה זה שטן
והייתם
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 גם היתה והיא , אחריהם זרעם בעד רבים דורות האריכה ,זאת כאלהים" ״והייתם

 כאשר — רבים אלילים עבודת — ומיוחד״ יחיד מאל ר ת ו ״י ב להאמוגה מוסד יסוד
• השני בפרק דברי במרוצת אזכיר

 והתהוללו התהללו העמים אשר בעת׳ הגמורה ההשחתה בעתותי גם אמנם הן
 שלם מלך צדק" "מלכי את אנחנו מוצאים ועמורה סדום מהפכת ולפני רבים באלילים

 אלהים׳ ממציאות אלילים עובדי גם ידעו הלא כן ואם עליון" "לאל כהן היה והוא
 תמיד העמים כל הודו דל חכמינו עדות ולפי האלילים כל על עליון אל שהוא

 חות היא נאמנה מה ,למדי יוכיח זה כל אשר ,דאלהה( )אלהה "אל־אלים" במציאות
 קדומים בדורות גם היתה ם" י ה אל "דעת בתור אלהים ממציאות הידיעה כי דעתי,

 אל ורק תבל אנשי מכל ומאושרה מקוימה ׳ ומקפת כוללת ידיעה ודאית׳ ׳ידיעה
 ר ד ב אשר ,רבים ואלילים אלים במציאות ״אמונה״ מיני כל צרפו הזאת הידיעה

 יחיד מאל ביותר גם להאמין ,שולל אנשים מוליכי !מתעים ומאשרים כומרים אותם
 בגלל ביחוד הזאת האמונה אל נפשות ולצודד לבבות לקנות להם צלחה נם ומיוחד׳

 מצאו ביהוד אלה אשר ,ותועבה זטה מיני כל , זרה העבודה אל הנטפלים המעשים
אחריהם. ויזנו ההם הדורות בני בעיני הן

 הכרתו כי ,ספק כל אין בוראו״ את הכיר ״אברהם :דל הכמינו שאמרו ומה
 ומשותפת כללית היא הזאת ההכרה בעוד אלהים" "מציאות הכרת לא היתה זאת

 האמונה את אליה טפלו רק ,אברהם של דורו באנשי גם נמצאה היתה גם ׳ •להאנושית
 ההכרה אותה היתה בוראו את אברהם הכרת אך רבים, אלילים בעבודת
 את שוללת לבד לא שהיא ׳ ובתואריו אלהים מציאות של העיקרים עיקר •באמתת
 את היא שוללת גם כי 7 ומיוחד יחיד מאל יותר של האפשרות את ,האלילים מציאות
 בורא בתור בהיותו ,האלהים קרבת את ומחיבת האלהים כקדמות העולם קדמות

 האלהים את אברהם הכרת היתד. שונה בזה ואשר ,האדם יוצר גם ואדונה עולם
 כפי הוא: הלא אברהם", "אלהי כי עד עליון, לאל כהן צדק" "מלכי מהכרת
 זה הכרת כפי ׳ צדה" מלכי "אלהי גם היה לא ,לדעת אברהם אותו שהכיר
הבא. בפרק הקורא שיראה וכפי האחרון

 האמררות שתי כן וכמו כלל׳ "אמונה" של ענין איננה האלהים" "דעת אכן
 כי ויען ׳ יסודן בדעת אם כי ,באמונה לא האדם״ ובחירת הנפש ״השארת האחרות

 אוכל לא אלהים" "מציאות של העקרים" עקר "תולדות הוא זה מאמרי תכן
 הידיעה אשר אחרי כי בכלל, לאמר רק זה, אדות עוד להאריך המאמר בתחלת

 ,האחרון האדם עד הראשון מאדם ודאית ידיעה היא האלהים מציאות .מדבר
 ,שבאדם הששי החוש הכרת גם דעת״ לאדם ״חונן במאמרי שאוכיח כפי היא והיא
 ואשר חושית, בהכרה הרוחניים המוחשים את האדם יחוש שבו ׳ הדעת" "חוש
 עם חיה "לא כי ההיסתורית׳ האמת להתקים היתה יכולה זה מפני רק זה, מפני

 הנסיעות דור בדורנו׳ וגם ׳ כן" שאחרי הדורות בכל גם , קדומים כדורות גם בתבל
 וארצות עמים גלו אשר ,התירים דור רחוקים׳ ואיים ארץ קצוי תבל למרחקי
 עם אץ כי ,הם גם ומצאו ׳ עברו בדורות אותם הכירו ולא ידעו לא אשר ,■חדשים
 אלהים", "במציאות "אמונה"( ללא־צדק חכמים )ובלשון "ידיעה" לו אין אשר בתבל

 הצופה אזי הדורות׳ שבכל האנושית כל היא מ^תפת האלהים", "בדעת זכי
על בהעלותו גם הרבה יתעצב לא והיום לפנים של אדם כני תולדות על זמכיט

זכרונו
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 אנשים חחלו ,זה במאמרי שאבאר כפי ׳ אז שמני הדורות תקופות את זכרונו

 לאידך ומיוחד" יחיד מאל יותר "לא של הלאו על לעבור תחת בודדים חכמים או
 כופרים גם להיות כלומר, ומיוחד" יחיד מאל פחות "לא של הלאו על לעכור גיסא׳

 חנוחים גם אלה ובימינו הכופרים החכמים רבו מאוחרים בדורות גם ואם ׳ באלחים
 שבתולדות התבל פני על והעמים האנשים ערך לפי אולם רבו, כמו רבו אחריהם

 בחוש יחושו האלהים" "דעת אשר ,חיום עמנו החיים וחעמים והאנשים אדם בני
 ,אחריהם והנוחים הכופרים של קטן מספר הוא נחשב במה ,שלחם הדעת

 הדעת" "חוש חששי בחוש מומים בעלי בשם אותם לנקוב יוכל חחוא חצופה אשר
 ;האדם חושי חמשת משאר אהד חוש איזה משוללי אנשים שנמצאים כמו , שלהם

 כל המומים בעלי לאלה ואשר בם חושיהם בשאר או אזנים חרשי או עינים עורי
 כן וכמו ׳ להם ומוזרים זרים אדם בני לכל וידועים הגלוים ,הפרורים המוחשים

 של הרוחניים המוחשים זה מפני אשר הדעת", "חוש חששי בחוש המום לבעלי
•להם ומוזרים זרים הם בעצמם׳ בם מום בם משחתם כי יען ,חאמתיות שלשת

 של המום בעלי אלה בעד דוקא אם ׳ האמת מדת על הצופה יפריז לא אף
 למו יערוך אחריהם׳ והנוחים האמתיות בשלשת הכופרים ׳ י ש ש ה החוש

 המה דומים אחריהם והנוהים הכופרים כי ,לנפשו באמרו נכון, יותר דמיון
 ,כאלה צעירים גם נמצאים שבהם ,הצבא לעבודת הקרואים הצעירים׳ אלה אל

 בצדיה להטיל בעיניהם הנקל חפשתם, את השיג ולמען ממנה לחפטר ביפצם אשר
 לשדד ׳ אחר בחוש גם ומה ,שלהם שומעת באזן גם ,רואה בעין גם מום
 חופש בגלל כן וכמו וכמוהם באחריתם ינחמו כי אם מוחשיהם, חכרת את מחם

 "חוש י ש ש ה בחוש מום אחריהם והנוהים הכופרים המה מטילים מדומה
 המה חילו אנשי אשר ׳ ם י ה ל א ה מעבודת עצמם את לפעור ׳ שלהם הדעת"

 מעצמם ;שדו בצדיה המה האלהים", "בצלם הנברא האדם כלם ועל התבל יצורי צבא
 תאבל נפשם גם סוף סוף ואשר ,האמתיות שלשת את הדעת" ״חוש ה^רת את

 ומציאותו דמה להבל האדם הן בלעדן כי יען ,המה אומללים מה לרעת ׳ עליהם
. יעוף וכחלום עובר כצל בתבל

 רבים, ואלילים באלים האמונה כאלוהים". .ודדיהם עזטת כ<

זרה. עבודה חבת

 תולדות את רק אלילים" "עבודת תולדות את לכתוב בזה באתי לא כי אף
 של הלאו בדבר שלפנינו הענין לרגל זאת בכל ׳ קדומים בדורות אלהים" "מציאות

 תעתועי על גם קצרה השקפה בזה מלהציג אכלא לא ומיוחד" יחיד מאל "יותר
. ההם בדורות ואלילים באלים האמונה

 דןרןת הרבה בההר אותה וקבלו קימו כאלהים" "והייתם של ההשתלמות שטת
 להשתלם הנהו עלול כי ׳ האדם" לב "יצר את בחשבם כן׳ אחרי וגם המבול לפני

 פד על בידו, והרשות הנחש, בשפת ורע" טוב "יודעי הים" ל א "כ האדם ולהיות
 להיוה חדמיון ביחס אם טוב"׳ ועשה מרע "בסוד עלילותיו את לכונן לבבו׳ :צר

 #ר ׳ המלך הוא הלא ,העם״ ״אחד אל ובנוגע מזה יותר גם או "כאלהים" האדם
 המושל
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 לשאר ממעל מעלתו במדרגת הנהו עומד כי ,חשבו אותו אשר ,באדם המושל

 : ארצה בתבל ממש״ "אלהים להיות ,היצורים לכל ממעל "כהאלהים" העם בני
 מלכי עד ציד גבור מנמרוד קדם ממלכי שידענו וכפי ,העם״ "אלהי או הארץ״ ״אלהי
 את חשבו אשר קדומים, בדורות גוים ועריצי האלילים עובדי מלכי ושאר מצרים
 הנהגת את מהם אחד לכל מסר עליון אל האלהים כי בדמותם, לאלהות עצמם

 כאלהי אלהים הוא גם התושבים/ אל ביחס , הוא להיות העיר, או המדינה
 להם כי ויחשבו אלהים כלב לבם את נתנו האלה המלכים כי עד ממעל, השמים

 והכל ,אלהים כבוד להם ויתנו למו יסגדו אף / אותם יעברו כי ,צו לתת המשפט
 / וביען יען הוא/ ונהפוך / ודם לבשר אותו לתת עליון מאל כבור שנטלו בשביל לא
 למאד עד ונשא רם הוא כי ,ן״ ו י ל ע ל ״א של בשבחו לספר וחפליאו הגדילו כי

 להיות ,האדם בני על להשליטים כלה התבל את מסר לכן / כסאו מכון והשמים
למטה. הארצות" "אלהי המה,

 רוח נחת איזו לו לעשות עליון", "אל כלפי גם חובתם יד לצאת אולם
 העתים/ מן עת באיזו פן מדבר/ מדאגה או לגמרי/ אותו שכחו לא כי דעת, ולמען
 על לו יחרה פן או עליה/ ולדרים הארץ את לזכור עליון" .אל מלפני רצון יעלה
 זה עונם עליהם ויפקוד / ותהלתו שמו ולכבוד לו זכר אדם בני יעשה לא אשר

 כהנים" *הבר עם שאנן נוה ,עצמו בפני מדור עבורו גם קבעו / עולמם את להחריב
 עיר ובאיזה הארץ מפנות באחת מקומית, עבודה עליון" "לאל העורכים )קילטוס(

 התבל אנשי שאר כל את לפטור דמו עליון לאל העבודה בזאת ואשר בה בחרו אשר
 אלילי עובדי להיות יכלו הם למקומותיהם העמים אולם / נגדו חובתם ירי לצאת
העמים. אלהי באדם/ מושלים עבודת או הארץ

 דט׳ מפ״פ ז״ל הירש ר״ש החכם הגאון דעת )חות הזאת ההנחה כמה ער
 ממלך ישראל בתורת יספר מאשר אנחנו רואים ,היא צודקת התורה( על כבאורו
 אשר / גדול מנצח בתור פניו את לקבל ,אברהם לקראת כצאתו והנהגתו ״סדום׳

 כה יעצור ׳ מהולל צבא שר ולא מלך בן ולא מלך לא ,פרטי איש כי ,פלל לא
 אליו יצא סדום ומלך ׳ מלכים ארבעה של עצום צבא חיל להכניע מספר במתי
 והרכוש הנפש לי .תן :בקשתו את מלפניו לבקש גם מלך, כבוד לו לתת

 פני את לקדם בעדו יאות כי ,להכין גם או לנכון מצא לא זאת ובכל ,לך״ קח
 "פת להם להוציא ,ויגעים עיפים ואנשיו הוא ממלחמה בשובו / הזה הנפלא הלוחם

 ,תפונה כל בלי בחשבו / נפשם את וישיבו לבם יסעדו למען ,משקה״ ואיזה להם
 עליון" "לאל כהן שהוא ,צדק״ ״מלכי ידי על להעשות יאות או י^שה כזה מעשה כי

 לא אף / סדום למלך ולא לו זה/ "צדק" של מעשה לעשות עליו רק עליו ואשר
 תועה/ דמיון בגלל והכל "צדק" של מעשה מעשות נמנע אשר על כלל בוש

 צדק שמלכי כשם כי אנשים, וסתם אחרים מלכים בלבות גם אז שלט אשר
 "הצדק" בעשית תעודתו את למלא הוא׳ חובתו ידי יוצא עליון" לאל "כהן בתור

 ובמקומו אליו העבודה כי , הוא עליון האל הפץ כי ,הודו תפונה בלי זאת )ואשר
 תעודתו את במלאותו ,חובתו ידי - סדום מלך - הוא יוצא כי ,״צדק״( ע״י יהיה

 אנשי לב יצר / ישועתם צור מאז היא לבם יצר אלהיות אשר העם, מלך בתור
 הקאדעקם וכפי לזולתם/ ועזנאה עצמו" "אהבת היתה מגמתם כל אשר סדום/
סדום במהפכת הוא גם נאבד אם ,כלל נצטער לא אשר ׳ סדום אנשי של הידוע

ועטורה
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 הזאת התעודה את למלאות עליו הן העם כח בא בתור סדום ומלך ועמורה׳
 הקדימו לא ולמת צדק• "מלכי ממעשי כלל נכלם לא זה ומפני נמרץ, בדיוק

 שיביא הסעודה כי ׳ מראש ידע תפונה בלי עליון לאל הכהן גם ׳ בזה הוא
 אחר יקדימנו לא כי יען / ואנשיו אברהם אצל ״אפיקומן״ לשם תהיה לא הוא
 הוא נם ׳ הגדולה התשועה את אברהם עשה למענו אשר ,סדום מלך גם וכי ,-בזה
 "צדק" בעלי היו לא סדום אנשי אשר על כלל התפלא לא אף כזאת׳ יעשה לא

 לא אז כי / ק׳ ד ״צ מעשי אחרים גם עשו אלו כי ,בידעו ,אורחים מכניסי בעלי
 והכרתו דעתו על אולי אף בשלם׳ עליון לאל כהן גם ,צדק״ ״מלכי הוא היה
 בשלם רק אשר ,להיות צריכה היתה ככה כי ,עלתה ,בעצמו צדק מלכי של

 אל כי ,אז גם תפונה בלי שידעו וכפי ,ק ד צ ה ן ו ע מ ו ם ו ל ש ת כ ם תהיה
 רק עליון לאל די כי וחשבו׳ ובמקומו בעבודתו רק אבל ,הנהו צדק״ ״אוהב עליון
 להשליטים׳ הרשות מקומות בשאר אולם בו׳ ילין צדק אשר אחד, מקום
 ,ם״ י ה ל א כ ״והייתם מטעם לבם יצר על העולה ככל להתנהג הארץ, אלהי

 חוקי וכפי העם מול ממש אלהים שהוא המלך׳ מטעם עצמם של ורע טוב לדעת
 כי לעם הורו אשר ,שונים לאלילים הכומרים בעזרת לעמו חקק אשר ׳ והרע הטוב

. המה אלהים חקי
 הכיר הוא ומיוחד" יחיד "אל בתור בוראו את הכיר אשר ,אברהם כן לא

 אשר רבים/ באלילים האמונה בדבר לכר לא קלה האנושית טעות את גם לדעת
 בודד מקום קביעת בדבר גם כי אלהים", "מציאות של העקרים עקר אל טפלו
 "צדק" דורש והארץ השמים אלהי כי לדעת׳ בהוכחו / עליון" -אל עבודת בעד

 דורש אנשים, שם באשר מקום ובכל אלהים׳ בצלם הנברא אדם מכל
 )כפי אברהם" ו״אלהי ובמישור בצדק רעהו עם איש יתהלכו כי מהם, הנהו

 גם האמין או שחשב כפי ,צדק• ״מלכי אלהי איננו כן אם לדעת( אברהם שהכירו
 כהניו והבר הוא אם ׳ חובתה ידי לצאת תוכל האנושית כי / בתומתו צדק מלכי
אחרים. ולא הם ׳ צדק של מעשים יעשו / בלבד עמו

 את לדעת ,שלו הסד מתורת מושפעות היו אברהם עשה אשר / הנפשות גם
 לעשות ׳ בצלמו האדם יוצר של חפצו אדיר כי ,שלו ההוראה פי על אברהם״ ״אלהי

 כי ,לחשוב לנו הלילה אולם ׳ שם הוא באשר לרגלו נר ק• ד ״צ ולהיות טוב אך
 אלוף אותו הכיר כי יען מכל׳ מעשר צדק למלכי אברהם נתן זה בעבור
 כל את כי להחליט, עלינו רק באלהות׳ לשטתו הוא גם הסכים וכי לראשו

 לתת ׳ ד י מ ת עת בכל אברהם של ו נ ו ר ז פ צדקת ובגלל מפנינהנמום עשה זה
 לנו נצרך לא זה על ואשר ודעות׳ באמונות עמו נכון לא רוחו לאשר גם ולתת

 כי להכיר׳ אברהם בתהלוכות האחד החזיון לנו די יען הרכה׳ ראיות לבקש
. היא נאמנה הזאת -ההחלטה

 "אברהם של הראשון החוק את מילה ברית את קים אשר העת אחרי
 אנשי לעיני להוכיח הזה הראשון" "הנטול שקד כמה עד רואים והננו -העברי"

 לאלה גם לזולתו הטוב מעשית העברי את מבדיל איננו דתי הוק כי תבל,
 "אורחים", על לצפות אהלו בפתה ישב לכן כלל׳ ודתו אמונתו בריתו, בעלי שאינם

 בראותו נפשו עליצות גדלה מה אף ׳ עינים בכליון עליהם ויחכה אצלו יסעדו למען
"אומר צדיק בתור עמחם 1י12׳1'׳25 את בזת ^0ל גול יל^י האנשים שלשת את

 מעט
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 איזה על אמנם הן ובמקומו בזמנו ,בעתו כי ,להתבונן רק ,הרבה׳ ועושה מעט

 על לא אם ,אהלו לפני יעברו כי אז, וליחל לצפות אברהם היה יכול אורחים
 אחרים אורחים איזה וחניכיו אברהם זולת בעוד פשוטים, אלילים עובדי

 ועמודת" סדום "בימי ,רבים אלילים עבודת בימי במציאות להיות היו יכולים
 "מעשר צדק למלכי גם אברהם נתן כי ,אפוא היפלא ,כן אם ואשר ? האחרונים

עליון"? "לאל כהן צדק מלכי אלהי חיה לא אברהם אלהי כי אף מכלא
 אלהים — אדם וכבוד האדם לב יצר אלהיות — כאלהים״ ונהייתם שטת אל

 אותה בדו אשת ,רבים׳ ואלילים אלים ב״מציאות האמונה נם גלותה בשליטיהם
 גם ילמדו כי ,העם לבני ויורו קדומים בדורות המינים מכל כומרים ,מתעים .מורים

 ויתפיפו יתרצו ולמען עבודות מיני בכל אותם לעבוד לראשם, אלופים האלילים את
 מבעלי ורבים הטבע באיתני ההם הדורות בני והתבוננו ראו כי ויען ,אדם בני אל

 כי ,להאמין החלו ,הארץ אלהי וממלכיהם מהאדם תקיפים עוד שהמה ,חיים
 אשר ,אלים ובני אלים בתור ,הבריאה בתחלת אותם גם כונן אל־עליון האלהים
 להרע וביחוד אדם בני על גם ממשלתם לפרוש יוכלו ידועים ובמקומות בזמנים

 כל לכן ,ואסון שואה עליהם להביא ,בעיניהם חן ימצאו לא אם ,רבה רעה להם
 את לכפר בקשו המה "מיראה", היתה והאלילים האלים אל עבודתם עקר

 אודות על כומריהם מוריהם תורת כפי למורא, ובשי ומנחה בזבח פניהם
רעה. מפחד שאננים יהיו למען ,יעשו אשר , המעשה

 לחשוב לגמרי שכל כל משוללי האנשים כל היו לא קדומים בדורות נם אולם
 לעצמם כשהם וטלמסאות צורות מיני וכל ואבן עץ פסילי אלטים האלילים את

 החומרים כי ,ולהבין לראות שכל נם להם נם היו עינים בעוד אלים ובני לאלים
 ואולי ,אותם העובד בעצמו האדם מול נם המה וכאפס וכאין הם דוממים האלח

 מבלי אמונה, לשם בעבודתו או במלאכתו אם , למאד שקוע שהיה הגם ההמון רק
 בודי אבל ,לזה לבו שם לא הוא ,למאד פגום היה שכלו כי עד ,הפסק בל

 שכלם אשר האנשים, לב את נם להדיח במה ותחבולה עצה להם המציאו אלילים אמונת
 תקיפים" חיים בבעלי נם הטבע באיתני גם כי ויאמינו, יחשבו למען אתם,

 רעות רוחות מיני ישנם מסכה ואלהי ואבן עץ בפסילי גם כי אותם, בהורותם
 ואשר להטיב, או להרע תוכל שונות לעתים האנשים על השפעתם אשר וטובות,

 העצמים אלה ידי על זאת בכל ,הם נעלמים כי אם ,שבהם הרוחות אלה
 עצמו לבין בינו אם האדם של היחם את יכלכלו ,האלילים צורות ,הממשיים

 השמים צבא בעבודת גם כן וכמו ,וכדומה עליון אל לבין בינו או גורלו ומנת
 בני מדוע הסבה את לשער כך כל רחיקה ולא היא נפלאת לא אשר ,•וכסיליהם

.אחריהם נפתו ההם הדורות
 משחוק אלה קדומים דודות את נם להציל כלל לי יכבד שלא לי כמדומה

 רב זמן שגו אשר הגדולים, החכמים את בזה אזכיר אם דורנו, בני של ולעג
 השמים הוברי בהבלי כן וכמו הרבה כעצמם ועסקו בה האמינו אף ,בהאלכעמיע

 למאד מאוחרים בדורות גם אנחנו מוצאים זה וכל הידועים, אסטראלגיע ועניני
 ,להאמין נוטים או המאמינים חכמים ישנם הן ולעינינו, בימינו אף קדומים, מדורות

 בשוקים לראות אנהנו זוכים גם ,ועוד ועוד השפיריטיזמום בחזיונות גם ממש יש כי
אשר כעיר, פרופיססור בוא מדבר גדולות באותיות נדפסות הודעות וברחובות

יגיד 3.
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 והמוצאות הקורות כל את גם כי בעבר, אותו הקורות את רק לא לאדם יגיד

 רטי• אנשים אלה בימינו לראות נוכל היטב נתבונן אם ,כן כמו ,ד י ת ע ב אותי
 קטנה קיר עלות אל לעלות חיצונה, חצר באיזה צרה דלת מבעד מתגנבים המעלה

 מגת את להם ולהגיד למענם קלפים תטררף למען ,צוענית סתם או זקנה אשה אל
 כדור ,זה דעה בדור גם ואשר והזיה הבל אמונת ועוד ועוד ,בעתיד גורלם

 ובכל־ נפרץ, חזון היא אלהים במציאות הכפירה גם אשר בדור הכללית, ההשכלה
 משוללי ולא שוטים לא אנשים בלבות עוד כאלה אמונות ודבוקות חבוקות זאת
 חכמים גם הם הארץ כל כדרך עמהם בדברנו אשר ,אנשים בלבות דוקא רק ,דעת

 דוקא. המה כרוכים זאת ובכל ודעות אמונות בעניני בלצנות פרק ויודעים בעיניהם
 זה כי בדבר, לערוב נוכל אף נתעב, בהבל ומאמינים טפלות אמונות אחרי

 הכמת. עפ״י הצוענית נבואת על גדולה שמחה שמח שעה לפני אשר הגבר,
 יתעצל לא טובי, ומזל טוב "סימן פרם( )לקבל שלה או שלו היד וחכמת הפרצוף

 כל אלהים אין אשר ,שמנים משתה על רעים במסבת כן אחרי בשבתו כלל
 הוא, ובנפשו באלהים כופר הוא גם ולהיות אלים, אל על עתק לדבר מזמותם,

 ויכלמר יבשו לא אף ,כלל יחוורו לא קדומים בדורות האנשים פני הן כן אם ואשר
של ההבל אחרי ללכת בשוא נתער אשר על דורנו מבני רבים בפני גם

 הם גורלם מנת על אלים ובני אלים בהשפעת האמונה אחרי ,אלילים עבודת
 הפפילים. ואת התרפים את והצורות, הטלמסאות את והוקירו כבדו אשר ועל

 עונות את להם יזכירו דורנו מבני אלה אם כי יען מרובה, במדה גם ולוא
 קדומים הדורות בני ביד ויש יש הן הם, והבליהם תעתועיהם את ראשונים,

את ,המנבאים השלחנות את ,הקלפים את ולהזכירם דבר חורפיהם להשיב
והצועניות הזקנות הנשים את הספיריטיסטען של בהפעאנסען המתים רוחות

האליל את כלם ועל ,האדם גורל מנת עתידות המנבאים הפתפיפפורים את
ואם עתה, גם ובטל עבר לא הזה האליל כי סוד, אגלה אנב בדרך אשר יימלך,

בגלל היתה לא "באש" אז של וההעברה הנתינה כי להוכיח, המקום זה לא כי
של הפטום "המזל" הוא .מלך האליל שם הוראת באמת וכי כלל, שרפה

עתה נם קיומו את מאריך אחר( באופן מאליו )ומובן אז כמו כן אם ואשר ,האדם
,ובעצמו בכבודו "מלך האליל זה ,בזמננו קטנים לא אנשים של הבל באמונות

 טבעות, כמו השונים החפצים בדבר המאמרים את לקרוא מאתנו טי נא יטריח הבה
 אנשים אשר י עדיים במיני משובצות שוהם אבני מיני וכל ,שהרוגים ,ענקים
 מובטחים עליהם, אותם ישאו לא או ישאו אם כי מאמינים, כבודות ונשים גדולים

 שנחש כאלה בחפצים ישנם אף ,גדול לאפון המה עלולים להפך או מאסון המה
 אותנו, יכזב ומי ,טוב״ ״מזל או רע״ ״מזל לאחרים או לעצמם עתה גם בהם ינחשו

 בכלל גם או זה "מלך האליל עבודת בדבר גם דורנו בני את גם לב\ש נאבה אם
 דורות של ההבלים אל ובדומה שוא מהבלי עתה גם נקו לא כי ,ולהוכיח להראות
.אז כמו גסה ולא נפרזה לא במדה כי ואם קדומים

 האלילים עובדי בזכות להפוך אלה בדברי באתי לא כי לי, יאמין בטח הקורא
 מאמין אינני לעצמי כשאני כי לי, להאמין בטובו יאבה גם קדומים, דורות של
 של הבל אמונות מיני ובכל ,פרופיפסור-נביא בהגדת גם צוענית בקלפי גם

□״ ,בזה לבאר מלים מעט עוד להטיף ממני דורש שלפנינו הענין זאת ובכל ,עתה
 אמנם
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 אשר " כהנים־כומרים חבר הצלחת להבין מאתנו רחוקה ולא היא נפלאת לא אמנם

 פרנסה, לשם הישנים על הרשים אלילים גם תמיד להם ובדו בראו קדומים בדורות
 דרקיע "מלכותא כי וציור דוגמא והשונים להחועים להוכיח לחם היה כבד לא בעוד
 על משגיח איננו ממלכתו בבירת גם המלך אשר ,דארעא״ מלכותא כעין היא

 זה ומפני הרחוקים ובמקומות אחרות בערים כי ואף ההמון מאנשי הפרטיים האנשים
 חמה להיות מדינתו, ערי בכל באי־כחו ושליטים שרים פקידים, הנהו מפקיד

 השרים עם רק עסק להם יש בכלל להתושבים כי עד בשמו, שמה השוררים
 מעל וגבוהים עליהם הגבוהים יפקידו אותם אשר שבהם, הנמוכים עם וביחוד
 המלך עם ומשא מגע כל הפשוטים להתושבים אין אבל מדרגות, מדרגות גבוהים
 גם שפתם על ונעלה מרומם ושמו אותו ויעריצו יכבדו אמנם אם אשר ,בעצמו

 ,לעולם אותו לראות זוכים אינם או ,אותו יראו לא הן בעיניהם לרוב אבל ,בלבם
 חובתם ידי לצאת ידמו והמה ,אותם גם יודע ואיננו רואה איננו המלך כן וכמו

 והמה הוא, אותם מנה אשר והפקידים, להשרים ויקר כבוד לתת רצונו בעשותם
 יכולת כעלי ה;ם השרים דוקא כי עד המלך, מטעם ג״כ מהם שלמטה את ממנים

 ביחם כי ,אז האנשים את פתו• וכומריהם להיטיב גם להרע בעיניהם נאמנים
 לעצמו כשהוא אמנם אשר עליון", "אל אל בנוגע האנשים גם המה נמצאים כזה

 את מתעים מורים שהורו כפי—ואלילים האלים הן אבל ,למאד עד שפתם על מרומם
 ,אדם בני אל קרובים אלהים והמה ,הם עליון׳ ״אל פקידי אלה העם-כל בני

 בדורות האמינו העם, בני לבין ביניהם ם י סר ר הס הכומרים עדות פי על ולכן
 האנשים על לשלוט המשרה נתנה בידם רק אלים ובני האלים כידי כי ,קדומים
 אלה, את קשה יענשו גם ויתפיסו, יתרצו מנחה ידיהו אף להיטיב, או להרע

.תמה עבורה אותם יעבדו לא אשר או ,בהם אמון יתנו לא אשר
 של ענין רק רבים ואלילים אלים עבודת ושורש יכוד היה לוא :זאת גם אף

 אחרים הסברים או הנזכר ההסבר אל בדומה ופתויים הבל אמונת שטות שטת
 דורות כמה להתקים יכלה לא הזאת העבודה תפונה כל כלי אז כי ,'לזה בדומה

 רחוהץם במקומות בכלל ועד עתה עד גם ולהמשך קדומים בדורות ועצומים רבים
 זכר כל עוד נשאר היה ולא רבו כמו רבו עדנה האלילים עובדי אשר מאתנו,

 גדול כה היה לא זרה עבודה עון גם הלפו, כליל והאלילים הזאת להעבודה
 בני המה עלולים מגונה והזיה הבל באמונת פגום, הדעת בשקול יען מנשוא,

 בדברי היום גם לפנים וכמו מאד ארוך לא ובזמן גדול לא במספר להכשל אדם
 ויעברו כבירים ימים יארכו לא המה גם תפונה בלי אשר שהזכרתי, והזיה הבל

 חדשים, ושמות ותוארים ם גוני בעלי אחרים והזיה הבל לדברי מקום ויתנו ויבטלו
 עבודת יכלה ואיככה ידועות, ולתכליות וידועים חכמים אנשים אותם יבדו אשר

 עתת גם שונות בארצות קיומה ולהאריך הים ברורות ככה להתפשט האלילים
— ? יחד ואדם גוי ולבבות נפשות לצודד

 האלילים בעבודת למאד, פשוטה רק עמוקה ולא רחוקה לא זה על התשובה
 חבת "המעשה". רק עקר היה "המדרש" ולא והדבור הדעה לא השטה, לא

 העבודה אל הנלוים תעתועים המעשים בגלל עתה ה;ך< גם היתח זרה העבודה
 ונהנה אליהם שואף האדם לב .?צר אשר ,תועבה מיני כל ,זטה מיני כל הזאת
"שכל ע״י אם שלו "הרגש׳ את ויחנכו יעדנו ,יכשירו בטרם ,משוגה הנאה טמנו

טוב
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 הרשי ואם ,אלה בכל ולשקץ אותם לעזוב ודת״ "ק^ט ,אמת" ״תורת או טוב״

 לא כאלה מעשים כי ,העם בני את למדו ,פקחים כומרים ,מתעים מורים משחית
 שכר יש ,מלבם בדו אשר ,האמונה מטעם עוד ,המה רצוים מעשי־אנוש לבד
 כל אין אזי ממעל, בשמים דרי־מעלה להיות יזכו כאשר גם לפעולתם, רב

 קיומה ימשך אף ,קדומים בדורות נם קיומה את האריכה האלילים עבודת ״כי פלא
לנו". נודע לא "מתי" עד

 ,הלאה אוכיח כאשר ,הראשונה היתה היא אשר ,ישראל תורת זה ומפני
 מאל יותר "לא של הלאו על העוברים ננד האלילים עבודת ננד מלחמה לערוך

 יחד עטה זוכרת היא ,האלילים עבודת את תזכיר אשר מקום בכל ומיוחד׳ יחיד
 כל את הזאת, העבודה אל הנלוים והגלולים התועבות את ,הרעים המעשים את גם

בהם. לטמאה אלילים עובדי העטים בני אחריהם זנו אשר ותבל, זטה מיני

 לאחר או תכף אם ,.להגלות ועלולה חוזרת לעולם הדעת בשקול טעות כל
 כמו הדעת" -בשקול טעות רק היתח לוא .האלילים עבודת אל בנונע נם ומה ,זמן

 "מלכותא מדבר האלילים מציאית אדות על הסבר מין או כאלהים" ו״הייתם שמת
 בדורות גם נמצאו לא מדוע כלל, יובן לא אזי דארעא" מלכותא כעין דרקיע

 ישפטו אשר העם, בני מקרב גם ופשוט, ישר שכל בעלי אנשים קדומים,
 הסברים או כזה כוזב ודמיון הסבר הנהו שקר כמה עד ויבינו בשכלם
 כי ,ודאית ידיעה אז גם ידעו בעוד כי ,האלהים אל בנונע ,לזה בדומה אחיים

 פי על הן ובהשגחתו, במעשהו מונבל "איש-אל" ולא יכול כל אלהים", "יש אכן
 את להבין להם היה נקל עולמו, וסדר והשגחתו הנהגתו בלבדח הזאת הידיעה

 אלים עבודת אל בנוגע דארעא", מלכותא כעין דרקיע -מלכותא בדמיון אשר השקר
 -מלך- הנהגת אל דומה אופן בשום להיות יוכל לא זה כל בעוד ,רבים ואלילים

 ורחוקים שונים במקומות הנמצאים נכסים בעל הנהגת או ופקידיו שריו ,ודם בשר
 לו תהיה כי היה, חפץ מאד מאד הנכסים בעל או המלך גם אשר אחרי מזה, זה

 הוא ומקום, מקום בכל הכל על ומשגיח סוקר ומביט, צופה להיות -היכולת"
 וטובו טיבו את ידע לא ומי ,כחו באי וסוכנים פקידים על לסמוך מבלי בעצמו

 האדם יכולת הגבלת מפני אבל לי?" מי לי אני אין "אם המאמר: של
 להשגיח אחת בעת ולא יותר ולא שם הוא באשר במקום רק להשגיח

 את למסור לזה יביאם ההכרח רק אזי ועוד, ושלישי שני במקום גם ולבקר
 לכוננם עליהם להשגיח ,תחתם הטה יפקחו למען ,כחם לבאי העגינים שאר

 ואשר יכול" "כל דעתם על גם שהוא עליון, אל האלהים כן לא ולסדרם;
 ומשגיח ומביט צופה להיות הפועל אל חפצו את להוציא הנהו יכול הן כן אם
 שום לו נצרכים לא כי לאלבד, ולהאלהים לבדו, ופרט פרט כל ועל הכל על

 ,כבןך עוד ובאי־כחו, מקומו ממלאי מטה או מעלה ושרי פקידים
 העולם בהנהגת ופקידים שותפים האדם לו ויצרף ייחס אם "יחשב, האלהים"
 "אלהים אם כי ,האלהים הוא מרחוק אלוה לא עליון״ ״אל לא כן ואם ,והשגחתו
 האלים על -עליון׳ איננו הוא ׳נברא חניר ללכ גם תו1השנר פ״יע קרובים"

 הטח, ושוא הבל הזאת הנאמנה הידיעה מטעם האחרונים אלה אשר והאלילים,
משערות שערה אף יפילו ולא ישחיתו ולא ירעו ולא יצילו ולא יועילו לא גם

האדם
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 ומשפיל לשבת המגביה האדם יוצר גם והארץ השמים אלהי אם כיי האדם,
 האלילים ומיוחד יחיד אל ,אלהים• יש ״אכן ברק ולנוגה הכל על ולהשגיח לראות

 אמת* .אלהים בעבודת גדול ולפגם למחסור גם למותר גם והנם יחלופו כליל
אז. גם ידעו הן שמציאותו

 עבודת של והנאלחים 1חגתעבים המעשים כי ,אמרתי אשר הדבר הוא אבל
 את אטמו ביחוד המה ,למאד מהם רצון שבעו ההם הדורות בני ואשר האלילים

 יותר ,לא של הלאו על לעבור בעיניהם היה הנקל כי עד ,שכלם את ופגמו לבם
 העבודה אל הרבה חבתם מפני באלילים ולהתהלל ולהתהולל ומיוחד" יחיד מאל
 האדם לב מיצר ורסן מתג כל הסירה שידוע, כפי היא, שהיא האלילים, של

 האליל כהני והעריצו הקדישו אותה נם אשר ,ההנאה", ובגלל ,חושיו וממשאלות
 לפי כי עד מצוח", .לשם מטובה לשבוע בלבם אותם ויפתו העם בני בעיני

 גדר ופורץ מופר לכורע נם רב ועקב שכר הבטיחו אז והחלטותיהם דבריהם
 ת נו ה ל המרבה כל כי להם והודיעו השמיעו בי עד זהה, עבודה מטעם הצניעות

משובח!! זה הרי

 האמונה נגד מלחמתה ישראל. חורת וךועטים. ישראל 0
 להעביר האלילים- ^בודת נ^חונהעל ומיוחד. מאל'יחיד ?יותר

 האלהים" לאחדות את דעת למען ופעולתה י הארץ מן גלילים

.עולם לדורות )מונותיאיזטום(

 ,מציאות העקרים עקר לטובת ישראל" "תורת עשתה מה נתבונן הבה עתה
 כי ,להאנושית והט^תפת הכללית הידיעה לשכלול שנוגע במה וביחוד אלהים",

 האמונה ספחת את ,והנורא הגדול השטן את ממנה הסיר למען ,אלחים״ יש ״אכן
 7 האלילים עבודת אל הנספחים התעתועים מעשי ואת ומיוחד׳ יחיד מאל ב״יותר

 התורה פעולת את מערכה מול מערכה ונציג ,קדומים דורות בני אחריהם זנו אשר
 בעקר הדורות שבכל ופלוסופים חכמים פעולת מול דמה העקרים" "עקר לטובת

. הבא כפרק ביחוד אוכיח האחרונים אלה פעולת את אשר אלהים", -מציאות

 אחריה. דורות וכמה וכמה נתינתה בעת ,התוהה נתינת לפני שאמרתי, כפי
 הדורות מבני מי י^של פן לדאוג כלל היה גדרש לא הן ,;ון חכמי תקופת עד

 שלילה של אבק באיזה כלומר ,ומיוהד׳ יחיד מאל פחות ״לא של הלאו בדבר ההם
 על עלתה לא אזכרתה גם הידיעה עצם גם לכן אלהים", .במציאות כפירה או

 אברהם אשר ומיוחד", יחיד מאל יותר "לא של הלאו אל בנוגע אבל ישראל, תורת שפת
 ,יעבור״ ״ואל יהרג להיות השם את וקדש עליו נפשו את מסר ,המסורה כפי ,אבינו

 בכל שקועים היו העמים כל אשר ,הדורות משך בכל , הזה הגדול הלאו אדות על
 מאד, בטאד דאגה לבדה היא רק ישראל", ׳תורת רק רבים אלילים עבודת מיני

 ת ד ב ל ישראל תורת לעשות. הפליאה נם , הזה והנורא הגדול המכשול את להרים
 ומיוחד" יחיד מאל יותר "לא של מהלאו ההרחקה בשביל תורה גופי כמה וערכה יסדה

 של וההוספה לך" יהיה ולא "אנכי :סלה האומר ומלבד ,במעשה גם במחשבה גם
והדמיע ההסבר מפני אלילים עבודת טעות את מלות בשתי להסיר פני", -על

כוזב
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 יסדה אלילים, עבודת אל בנוגע דארעא" טלכותא כעין דרקיע "טלכותא של בוזב

 זרה, עבודה של ונוראים גדולים לאוין עוד על מלבדו׳ עוד "-אין החלטתה: את עז
 הישראלי היה יכול אשר ,ענין ובכל מקום בכל אותם ושלשה שגתה אשר

. זרה מחשבה ולחשוב לטעות
 מטעם אותם ולקבל לקיים ומהודרים ערוכים היו לא האלה הלאוין אף

 במעשים, והרצון ׳הרגש" יוכל ובנקל בוגד האדם שכל גם בעוד וההגיון, י-השכל"
 גם למען ,חותם כחומר ולחנכו לעוררו או ,תרדמה עליו להפיל ,״יעשו לא אשר
 ,תועבת למעשה גם ,כוזבה לאמונה גם טוב״, ״כי לאמר אחי״עזר להם יהיה הוא

 והצבור החברה על חובה הטילה גם "הדת" מטעם אלה כל את גזרה התורה אם כי
 לבל ,דתית שמירה ,מעולה שמירה האלה הלאוין את לשמור ,ישראל עם של

 יותר "לא של הלאו על העובר את ולדין ישראל מבני אחת נפש אף כהן תנשל
 ,לעצמה עדה ההיסתורית והאמת ,חמלה כל מבלי נפשות בדיני ומיוחר״ יחיד מאל

 לה דומה מאין לבדה והיא הראשונה היא האחת, היא ישראל תורת בי
 חדורות ובכל להלן, אזכיר אותם אשר קדם, חכמי החכמים מצד עזר בל ומבלי

 ומרבות הרבו הן גם אשר ממנה, המסתעפות הדתות לעולם באו בטרם רדבים
 גלולים להעביר ומיוחד", יהיר מאל יותר "לא של הלאו שמירת בגלל לעשות

 לבדה ישראל תורת רק ■ישראל, תורת היא הלא הראשון ומקורן הארץ, מן
 אלילים עבודת נגד ,מצוה מלהמרע ,תנופה מלחמת ללחום עזה זרוע את חשפה
הימנו. למעלה שאין גמור נצחון גם לה נחלה הימים וברבות רבים

 תקפה׳, עצם בכל נראתה תמיד לא הראשונות בעתות התורה פעולת כי ואם
 "אחדות דגל נושא ,הדורות חכמי עדות כפי ,להיות הנבחר ישראל עם אצל גם

 לעמים האלהים" "דעת הכרת את להועיל ומלמד מורה גם )מונותיאיזמום( האלהים"
 יחיד מאל יותר "לא של הלאו את ולהאדיר להגדיל לה צלחה תמיד ולא ,אחרים

 רבים אלילים אחרי נהו ישראל בני נם ־ א^יר ,כאלה לרעה עתים והיו ומיוחד״
 הן בעצמה התורה אבל למאד, מגונה באופן לך" יהיה "לא של הלאו על ועברו

 התעתועים את מהם תסיר במהרה ולא בנקל לא כי ,לעמה להגיד הקדימה
 ת י ח צ נ רק מספר לדורות או לדור נתנה לא ישראל תורת ובעוד האלה

 אחרי זנו ישראל בני גם אז אשר ,האחדים הדורות נחשבו במת כן אם ,היא
 של ההשחתה גם ,חלילה והעוו חטאו ,פשעו כלם לא בהם גס ואשר חאז׳ילים

 לעבוד "תערובות", של השחתה אחד, כל שיתבונן כפי לרוב, היתה ישראל עם
 שכניהם, העמים אלהי את ולהוקיר לעבוד גם לזה ונוסף ישראל אלהי את ולכבד
 לבבות לקח שלהם העבודה מעשה רק ביחוד, אלילים בעבודת האמונה לא ובעוד

 עוד היה לא הראשונות בעתות העם בני של הרגש אשר ואחרי נפשות, וצד
 ולהכניע הללו המעשים אחרי ונוהה הנוח רצונו את לבטל ,צרכו כל ומוכשר עדון
 יעברו כי ,בתורה הגד בסתר לא מראש לכן ,האדם לבב יצר משאלות את

 כל ממנו לעקור 'לבבם עומק בכל התורה רוח תחדור בטרם ודורות זמנים כמה
 סוף סוף כי ידענו, הן זאת אבל אמת, זרע ולנטוע ולענה ראש פורה שורש

 העם בגי רגש את ולטהר לזכך שלמותה, כעצם נמלאה ישראל תורת תעודת
 בעבודת האמונה את יחד ועמהם המכוערים המעשים את ישקץ שקץ למען ,חזה

"דעה את !סד ולמען עטהן, הכרוכות והזיה הבל אמונת שאר עם אלילים
האלהים
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 עולם, ואדון עולם בורא ומיוחד" יוזיד "אל בתור מוסד ביסוד ־האלהים׳

 תורת פעולת אחרית אמנם ואשר הוא, ואפס אין ומיוחד יחיד מאל יותר וכי
הימים. באחרית שלמותה בכליל ותראה הגלה עוד ישראל

 שתו סביב אשר ,התפל והטיח טוב לא הדבק כח היה ועצום רב כמה עד
 ולנטוע לקבוע ,מתעים ומאורים מורים ,בארץ אלהים״ ״דעת אל קדומים בדורות

 אשר והפל בשוא גם ודבוקים חבוקים להיות יחד, ואדם גוי בלבות נתעה הבל
 רואים ,ואלילים באלים האמונה ידי על אלהים" ״מציאות אל ההוספה באפשרות

 ה׳ "עבדי להיות לעבודתו ה׳ לקחהו העם זה .בעצמו ישראל מעם גם אנחנו
 האלהים, תורת תורתו, עפ״י לגוים מופת הוא להיות גוי, מקרב גוי האלהים",

 את לבם מקרב למהות רק ולא העודף סרח כל את האלהים" מ״דעת הסיר למען
 הקרובה בכלל והזיה הבל אמונת כל ולבער לבטל גם כי ועבודתם האלילים זכר

 תכף נם זאת ובכל ,ועוד ועוד וידעוני אוב כשפים מעשי :זרה לעבודה זמשותפח
 אל כבוד את המירו ,אליהם לבוא משה בושש וכאשר ,הנבחר המעמד אחרי

 הלוחות נשברו בגללו אשר מסכה", "עגל להם ועשו עשב אוכל שור בתבנית
 ואשר ,בפרץ עמד אשר עבדו משה לולי ,לכלותם ה׳ חפץ ובגללו הראשונים

 סיני, להר העגל מעשה סמיכת של המאורע ע׳ד הפליאה לגודל ערוך אין אמנם
 "לא אחרי בי כזה, לקרה היה יכול איך הדעת, על עולה איננה כמעט כי עד

 ומיד תכף מסכה", "ענל ומיד תכף ויהיה יהיה פני" על אחרים אלהים לך יהיה
י !אחרים״ ״אלהים

 לי חלילה כזה" מאורע "אפשרות את במקצת להסביר מלה אמר אם אולם
 עצם את האפשר ככל ל;אר רק כמוהו, מאין פלילי עון העגל, חטא את להקטין
 אלהים", "מציאות של העקרים עקר את להשחית כונן אם הזה, הרע המעשה

 תחלוף לא אשר והזיה, הבל אמונת מין רק היה או ישראל אלתי אל גם שהוא
 אמונות מדבר שהזכרתי וכמו חלפו, כליל האלילים אשר ובמקום, בעת גם כליל
 למענו עשה אלו אנחנו בטוחים כי אם אשר דעה, דור שבדורנו והזיה הבל

 כל ואת "בעל" ואת "בל" את פלשתים אלהי "דגון" פסל את אנטוקולכקי גם
 ומנחה זבח להם ויביא להם ויסגד יכרע אשר אחד, אף ימצא לא כי קדם, אלילי
 עברה לא היא הן "מלך ובאליל גד" ייבבעל האמונה זאת ובכל ,נסכים להם ויסך

 ששון או אסון המנחשים ונזם חלי כל , והתרפים הקלפים המה ועדים לגמרי ובטלה
 מנת את בעלטה לא מגידי ופחפיסורים צועניות נשים הזקנות, נבואות מיני וכל

 מאמינים ולעינינו ובימינו בדורנו רבים ורבים הספיריטיסטען רוחות גם ,האדם גורל
 את גם ממקצת יותר ואולי במקצת דמיון לזה לערוך נוכל כן אם אשר ,אלה בכל

מסכה". ׳העגל של הענין פרשת
 מסורת שמה גם להם היתה בטח אשר , העם זה ,ממצרים ישראל בצאת

 אלילי את עבוד לבלי וישתמדו ומיוחד׳ יחיד מאל "יותר באמונת התגאל לבלי אבות
 ברורה פנים כל על היתה שלו “אלהיס "דעת אשר ,בגושן שכן לבדד ועם הארץ

 אמונות כי ,הוא אפשר זאת ובכל ,העמים כל של אלהים מדעת יותר רב וטהורה
 וביחוד אותם פתו אשר הדברים, אלה אחרי נמשך ולבם בהם גם נדבקו .הבל

 כלל, אלילים אינם זרה, עבודה אינם כי , עמהם עלה אשר רב״, ה״ערב
 ידה על לכונן אלהית, השפעה אליהם המושכים קדושה תשמישי מיני רק

את
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 * החזיון לנו יתראה הטבעיים הכהות במערכת וכמו יחד ואדם גוי גורל מנת את
 לזה מסוגל ובאופן מכוונה $גןטית בפניה אותו .יתלו אם פשוט, ברזל מוט כי

 וידמר דמו וכן ממש", "מג;ט או נטי" מן ח "כ בעל הוא גם להיות יהפך אזי
 על משפיעים והמה אלהית השפעה מקבלים אמצעים ישנם כי ,הבל אמונת מאמיני

 המאורע. בדבר אבותינו על גם פעל כי ,הוא אפשר כזה כוזב ודמיון האדם גורל מנת
 לא אשר )פעטישיזמום( מאלהות מושפע בעצם אמונה במין לחכשל ,״העגל״ של
 להם לעשות אז נפתו כי עד ,זה דעה דור בדורנו גם מעטים לא ממנו נקו

.מסכה״ ״עגל
 וגם העגל בעון נכשלו ישראל מעם החלק רק כי להעיר, עלינו כן כמו

 גלוו כי אם ואשר ממצרים עמהם עלה אשר רב", טה״ערב נפתו כי יען אלה,
 זרה עבודה מאבק יותר עוד זאת בכל ,ומיוחד״ יחיד ״אל אלהיו אשר / העם אל

 תפוגה בלי והמה , קדם משנות ובנפשם האלה רב״ ה״ערב אנשי בלב נדבקה
בזה. טחו לא כי יען היה, העם שאר וחטא העגל במעשה העסקנים היו

 ואם חרבם את וישלפו ה׳ קנאת כן אחרי קנאו הלויים כי אנחנו רואים הן
 את הרגו ואם לזה הסכימו לא בטח נם העגל, אחרי נהו לא תפונה בלי הלויים כן

 העגל במעשה היתה לא ידם השאר כי ,מפני הוא הלא ,איש אלפים שלשת
 "האלחים" תחת הוא להיות כלל היתה לא מסכה" "בעגל האמונה עצם גם ,בפועל

 גם העם מן לחלק שהיה טעות בגלל כזה ואף ,לבוא בושש אשר ״משה׳ תחת רק
 אמצעי, מין איזה הוא גם כי דמו, רק ה", ל״עבד אותו לחשוב לבלי במשה

 יחפוץ אשר ,דבר כל אלהים אצל הפועל שהוא טאלהים״ ״מעט שהוא ,אדם מין
 " אחר "סמל" מין למו להמציא דמו מהם ונעלם לשוב פשה בושש וכאשר ,הוא

 זאת את גם ,מהאלהים גורלם מנת לטובת השפעה לקבל משה מקום ימלא אשר
 7 זה עונם על והתודו העגל" "חטא בעד ענשם את קבלם אחרי כי ,אנחנו רואים

 ובכל* המדבר כדור זרה עבודה של אבק אף עוד נשמע ולא נראה לא אז מני כי
. והזקנים יהושע ימי

 עליו לב לשים ראוי אשר ,המדבר דור בספור מיוחד ענין אנחנו מוצאים אף
.למעלה לדברינו ועז תקף לתת טוב לקח ממנו ולהוציא

 איש אלפים שלשת רק׳ נהרגו העגל חטא בעבור כי אנחנו רואים הן
 דש דורנו וחכם גאון יעיר )כה פעור לבעל העם נצמד עת הזמה מעשה ובעבור

 7 אלף ועשרים ארבעה במגפה מתו הלא התורה( על בבאורו ז״ל הירש
 בשרים ותאוות לבב יצר מטעם עבודתו לעבוד לבושת ויגזרו פעור" "בעל באו המה
 "הבעלים• אחד עובדיו בעיני הזה האליל בהיות בו( אמונתם בגלל לא תפונה )ובלי

 "בעל המדבר של — הלילה חצית אליל - צפון״ ״בעל )כמו געוואלטען( )פערגאטטערטע
 זבוב .בעל ,האנשים חברת החזקת ברית״ ״בעל ,האנשים מעונות אליל, :מעון״
 כי• ,חשבו אשר ,מות״ ״זבובי כמו ״הרקב״ אליל תפונה ובלי ״ הזבובים אליל

 שעבודתו פעור" "בעל כן וכמו מות( או חיים לחתוך הנהו שולט מחלה בעתותי
 מין האדם" "^רות ותראה תגלה עת הבושה את להסיר , ספק בלי בכך היתה

 גדולה שמחה ותשמחי נצחונה את תהוג אשר מתגשמת, "דארוויניזמום"
 האצילות את מעליו להפשיט ,לו ׳בהמה״ להיות האדם את להשפיל היא יכולה כי

את
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 ,גבוה ממדרגה הי- ״בעל בתור רק עצמו את יחשוב למען ,האלהים" ״צלם את

 מפגי אזי ,כבהמות שמה גלולים זמת אל נצמדו ישראל עם כבני רבים וכאשר
 "חטא מעונש יותר רב מרובה במדה ענשם את קבלו האלה התועבות מעשי
 גלולים בזמת החוטאים עון כבד כי , מזה אנחנו למדים כן אם ואשר העגל•

 באמונת הבל, באמונת החוטאים מעון יותר רב הוא האלילים עבודת כתועבות
 מעטהאפהיזי, משגה רוח, רעיון של במשגה ידה על הנכשלים או עצמה, האלילים

 האלהית, ההשפעה במערכת נפסדה דעה בגלל נעשה שהוא העגל" ב״מעשה כמו
 גם אז קשורה שהיתה ,אןלת ובתור ,יחד ואדם גוי גורל מנת על אמצעי בתור

.ממצרים בצאתם ישראל מבני רבים בלבות

 מבני רעים וחברים שכנים מפני , אדמתם על ישראל בהיות כן אחרי גם
 הלאוין למרות , שונות בעתים וכומרים כהנים שקר נביאי ובאשמת אחרים עמים

 ותמונה, פסל סמל, זרה, עבודה אל בנוגע התורה של והנוראים הגדולים
 את בעבדם ,׳תערובות״ של בהשחתה ולרוב גמורה בהשחתה לעתים בחם גם נכשלו

 מורים לכו יכלו אופן באיזה יודע ומי האלילים, את גם ישראל אלהי אל
 הם שהמליצו זרה העבודה כי אולי, לעם ולהגיד כהלכה, שלא פנים לגלות מתעים
 להעמיק לנו ולמותר התירה כונה אליה ולא בטהרה זרה עבודה היא בעדה

 להיות נפשות צדו בהם אשר האלילים, וכומרי און כהני השקר נביאי בטעמי חקר
 לא כי הוא, הדעת על עולה היותר והטעם רבים, אלילים אחרי גם ונוהים נוטים

 גלולים וזמת המעשים רק בעיניהם, חן מצאה ומיוחד יחיד מאל ביותר" האמונה
.טעמים בק״ן יטהר השרץ גם מתגבר היצר ובאשר האלילים עבודת אל הנלוים

 לעם נתנה שהיא ישראל" "תורת כי ,יודה אהד כל ,אלה כל למרות אולם
 המלחמה את אסרה היא רק היא ,לבד דורות איזה מספר בעד ולא נצחית להיות

 את השיבה לא גם ,ומיוחד״ יחיד מאל ״ביותר האמונה את באף לרדוף ראשונה
 עבודת של המעשה את גם המחשבה את גם באמת בערה אשר עד חרבה, צור

ישראל. עם אצל אלילים
 בהיות התורה פעלה לא מדוע הנזכר הטעם אל נוסף או הנכון הטעם אכן

 החברה על הטילה אשר הקשים, העונשים וע״י הלאוין ע״י ירושתו בארץ ישראל
 והמדיחים המסיתים עם יחד עיז עובדי את לענוש התורה דברי את לקים והצבור
 יהודה בארץ אלילים עבודת רושם שום ימצא ולא יראה לא כי ,העולם מן ולבערם
 אשר בארצם, ישראל עם של ההשחתה בעתות כי יען דעתי, לפי ישראל, ובארץ

 אשר ,יהודה ממלבי ואיזה ישראל מלכי רוב ,בראשם מלכיהם היו ,באלילים שגו
 חלו לכן ,ישראל אלהי אל את עבודתם על נוסף זרה• ,עבודה עבדו בעצמם המה
 עליהם, חרבם להניף ,התורה ;;נשי כפי היחידים את לענוש אז המשפט בתי ורהו

 1ט מפניהם והם אלילים עבדו הם גם וסגניו שריו בראשם, מלכם כעוד
. כאלה עברות בעד עונש

 כל כאלו לי נדמה אדם בני תולדות ספורי את בקראי אמר: אחד סופר
 מרצחים׳• יחבר היו הדורות" ,קורות כותב לפני מעביר אותם אשר ,הדורות

 א;ם :לנפשי אני ושואל משוגעים״ ״בבית הנני נמצא כי :בלבי מחשבה עולה או
? שבהם הבריאים האנשים המה

אם
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 אחד כל ישפוט זאת ובשאלתו זה במאמרו ההוא הסום* צדק לא או צדק אם

 מסתם הן בזה. כלל אשם איננו בודאי אדם" בני "תולדות כותב אבל .חפצו,
 רק יש ולהניד ולספר לספר, ומה להגיד מה אין ושאננים שוקטים אגשים

 גלגלי מניעי היו המה אשר ,האנשים ומאלה הגדולים והמאורעות מהקורות
 ויאתיו נקרו האלה המאורעות כי ,ידמה הקורא ואם ,הללו והמאורעות הקורות

 עליו יען משוגתו, תלין אתו לילה, חזיון חלום ובתעופת תכופות בתקופות
 גם הדור את גם המקום את נם הזמן את גם ולדעת להכיר להתבונן

 המובן את להכין/ זה עם ויחד הקורות באלה השתתפו אשר האנשים, את
 אשר אנשים, וחיו היו ההן הנוראות המאורעות של הזמן ובמשך אז גם כי מאליו/

 מדבר יספר אם למשל וכמו כלל, בדבר נוגעים היו ולא בהן חבל לקחו לא
 אכן כי ,להבין הקורא על ,וארצות מדינות הקיפה אשר ,ועצומה גדולה מלחמה

 רגילים, חיים וחיו מאומה עליהם פעלה לא המאורע כל אשר אנשים, גם אז היו
 ואף וחכמתו, תורתו על וזה מסחרו על זה אומנתו, על זה ומחרשתו אתו על זה
 חללים נפלו הקוצר מאחרי וכעמיר נשפכו כמים דמים והלחם הקרב במקומות כי

 ומערכת הקטל שדי אל קרובים הבלתי או הרחוקים, במקומות אבל , חללים
.נוהג היה כמנהגו העולם ,המלחמה

 רואים הן ,וכמה כמה אחת על הקדש בספרי כך אדם בני בתולדות ואם
 דגלי שחטאו הטא וכל אבות פני גם יהדרו לא כי ,ובנביאים בתורה אנחנו

 גם אמנם ואשר למאד, בולט באופן הקדש בכתבי ונקתם נכתב ישראל עם
 השם אנשי שבגדולים מהגדולים אחד כל כי ,דעת למען ,ונעלה נשגב מטעם זה

 חייו ת ארחו ללמוד הבאים מהדורות אחד לכל למופת להיות הנהו יכול שלנו
 וישוח ידמה מאתנו זה מי תועה, לחשוב מבלי הטובות, במדותיו התנהג למען

 מרום ובמלאכי אלהית" "טבע היתה אולי להם אשר אלה, עליון לקדושי
 פשוטים אדם לבני למופת להיות יוכלו ואיככה ,האדמה על לעתים הופיעו
 האלהית" "הטבע עפ״י געשו ,שידמו כפי ,אלה כל אשר ,ממעשיהם ללמוד

 לכן ועון, לחטא כלל עלולים אינם כי יען טוב, אך ולעשות לפעול שלהם,
 שחטאו חטא כל את לפרסם האלה הגדולים עם עמהם דוקא דקדקו הקדש כתבי

 "אנשי גם כי ,בזה לנו ולהורות ,המה גם נכשלו בו אשר ,כהוגן שלא דבר וכל
 כן אם ואשר ,ועון חטא לעשות עלולים בהיותם המה אדם בני ,אלה השם״

 כמוהם, לעשות מאתנו גם יבצר לא הטובות במדותיהם ומצוינים גדולים בהיותם
 מוכשר אחד כל כי דעת, ולמען שלהם השלמות את לנו לקנות נתאמץ ולמען
 המה הצטיגו כאשר במדותיו, להצטין תורתו וחקי נפשו מעלת פי על הנהו

 שבגדולים גדולים אנשים גם בעוד הזהירות, תכלית ;עון חטא מכל להזהר אף
 בכתכי יספר נם אם כי ,ולהבין לדעת עלינו ,לעניננו ובנוגע .בזה לה^של יוכלו

 והשרים, מהמלכים וביחוד אלילים גם ועבדו ופשעו שחטאו הדורות מאלה הקדש
 שבארתי כפי בגללם, אשר הדור, מנהיגי בהיותם דרכם, את השחיתו אשר

 זרה עבודה עובדי את בתורה כמצווה להעניש המשפט כתי יכלו לא למעלה,
 הרבה הרבה היו ספק כל בלי הדורות באלה נם זאת בכל נפשות, בדיני העם מקרב

 שומרי היו גם אלילים עבודת אחרי כלל זנו לא אשר וישרים, תמימים אנשים
כתבי נצרכו לא הן כאלת מאנשים אבל ,ממנה דבר לו הם ולא ומצות תורה

 הקדש
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 תורה לשוטרי ישראל מבני מאנשים להגיד ומה לספר מה אין בעוד לספר, הקדש
 איננו כאשר ,התורה פי על בארצם וחיו כהוגן הכל עשו אשר אחרי ,ומצוה

 ושאננים, השלוים האנשים מאלה תספר כי הכללית, מההיסתוריא לדרוש כלל נופל
נוראות. מלחמות של המאורעות בעתותי נמצאים שחיו

 מלכי בימי וחיו שהיו תלמידיהם, ותלמידי ותלמידיהם הנביאים את להזכיר לי די
 אדמת על וחיו שהיו מאלה עוד דבר מבלי ,השבטים עשרת אדמת ועל •ישראל
 את רק להזכיר לי די ,ח׳ בעיני הרע עשו אשר ,יהודה ממלכי אלה ובימי יהודה
 ללכת אחאב נראו לא אילו ואשר ,ואיזבל אחאב בית על אשר ,"עובדיהו" השם

 אל ישלחהו לבל , לו ויתחנן אליהו את פגש לא ואלו וגו׳ מים מעיני כל אל בארץ
 בהרוג ,עשה אשר את לפניו להזכיר לנכון מצא זה ומפני ,ימיתהו לבל אדונו
 אפשר ,ומים לחם וכלכלם ה׳ מנביאי איש מאה החביא כי ,ה' נביאי את איזבל
 היינו לא ואנחנו הזה, הנעלה מהאיש לספר צורך גם הכתוב מצא לא כי הוא,

 אשר כזה, צדיק איש היה נמצא הארורה המרשעת בל ז אי בחצר כי יודעים,
 האחד הוא היה לא בטח ואשר נביאים ה א מ רעבון ובשנות נפש בהרף כלכל

 לחצר מחוץ בהיותם רבים רבים אשר העם, בגי בקרב גם ומה המלכים בחצרות
 עוד ,אלילים עבדו לא כי מלבד ,בטח המה , הסכנה אצלם גדלה ולא המלטת
 בדרכיו, וללכת ה׳ מצוות את לשמור להועיל ומלמדים מורים , נביאים בבתיהם החזיקו

 אלהי ה׳ את גם עבדו אשר ,והשרים המלכים מדבר שיספר הדורות בכל כן וכפו
 ישרים אנשים אז גם נמצאו העם בבני כי ,יבין אחד כל ,האלילים את נם ישראל

 מאנשים עצמם הקדש בכתבי זה על רמזים למצוא כלל כבד לא אף תמימים,
יספ! לא כי ואם העם בני על ולהועיל להיטיב פעולתם את פעלו אשר ,מצוינים

.בפרט זה אדות
 ועצום רב בטח היו פעולותיהם חוג אשר / הנביאים ושאר ותלמידיו אלישע הן

 ובעור בטול בדבר מפעולותיהם לספר לנחוץ הכתוב מצא לא זאת בכל , לטאד
 ואין לספר שאין מאליו, מובן דבר בהיות שהזכרתי, הטעם ומפני אלילים עבודת
 בטח הרבה תלמידים והעמידו נביאים בהיותם כי ,מאיליהם מובנים דברים להגיד

 יספר לא בעצמו ישעיה גם ,הכתוב יספר שלא וכמו ,לעשות הדרוש את עשו
 ,יחזקיוד אחז יותם עוזיהו בימי והמורים הנביאים ועדת הוא ועשה פעל מה ,כלום
 יותר רב למאד רבות היו תלמידיו ופעולות פעולותיו בטח אחז בימי כמובן אשר

 והשרים המלך בשחיתות יפלו לבלי העם על לשמור בנו יחזקיהו בימי מאשר
 הוא אשר ,הצדיק המלך ,יחזקיהו בימי לעשות להם היה נצרך לא כאלה ופעולות
 דור להיות העם על ועשה פעל ,אלהים ביראת מושל מלך ובעז בתוקף
.יבורך ישרים

 המאורעות את בקראנו אשר שונות, בתקופות השני הבית בימי כן וכמו
 וחוק דת פורעי היו ישראל מבני כרבם ידועות בעתות אז כי נדמה, הכבירות

 מצרים, מלך מתלמי הקצר הספור לפנינו והנה המצוות, בקיום הרבה התרשלו או
 הזכרון אשר ,השבת ביום נלחמו לא ישראל בני כי יען ,הנצחון את לו קנה כי

 מצוות שמירת בגלל נפשם את ישראל בני חרפו כמה עד למדי לנו יוכיח לבדו הזה
 והפר חלל מהם האחד אשר והורקנוס, ארסתובלום האחים ריב בימי נם התורה,

מלמלאות היו נרפים העם בניי כי , חושבים היינו כזה בדור ואשר שבועתו, את
 אחר
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 המעיד ,וזומר לפי מסיח -נכרי עדות לנו יש והנה ,רב כדיוק התורה מצוות אחר

 וזל* , שהוא כמו הדבר את רק ,בשבחם לספר לא ובטח אז של היהודים על
 במשל כהארי ,המלוכה בדבר האחים בין הפשרן זה ,הרומאי "פ־מפייאום׳ הוא

 את ללכוד טהר והוא לצרה" "אחים להיות האחים את עזב אשר ,והחלוקה״
 לא אשר בגלל רק כי הנהו, ומספר ,גבורתו נשתה הבית הר אל ובבואו ׳תשלים

 המקדש את גם הבית הר את גם ללכוד היה יכול ,השבת ביום עמו היהודים לחמו
 ופלא הפלא זה עם יהד התפלא הוא אבל העבודה, עובדי להכהנים מטבח ולהכין

 חללים, חללים נופלים אחיהם את לעיניהם בראותם אשר ,הכהנים נפשם חרף על
 ועשו שלהם הקדושות המשמרות ובשאר הקרבנות בהקרבת עבודתם את עזבו לא
 כי ,נכהד לא ואשר רעה מפחד ושאננים שקטים היו כאלו ,עליהם המוטל כל את
 אלה אבותינו היו כזה בדור כי ,להאמין יכולנו לא אופן בשום הזאת העדות לולי
.הימנו למעלה שאין נפש ובהרף במצוות מדקדקים כה

 ראתה לא דורות איזה במשך ישראל תורת גם אם כי ,לנו יצא האמור מכל
 עם ומיוחד" יחיד מאל יותר "לא של הלאו על העוברים עם במלחמתה גמור נצחון
 אחרי כי ,ישראל עם אצל גמור נצחון היה נצחוגה סוף סוף אבל ,האלילים עובדי
 האזינו" .שירת. אמתת את העם כל בראות הגלות, ועונש הראשון הבית חרבן

 אצלם ובטלה עברה זרה בעבודה האמונה והנה התוכחות. בשתי הנאמר וכל
 זולת השני הבית עתות ובכל אליה, הנלוים הרעים המעשים עם יחד לגמרי,

 נראה לא אלילים עבודת זכר כלה, האומה לעומת קטן במספר ומורדים פושעים
 ישראל ועם ,למו ויוכלו עליון קדושי נלחמו השם קדוש על ,אצלם נשמע ולא

 המשנה תנאי והסופרים החכמים הגדולה כנסת אנשי אשר התורה, דגל נושאי
 במעשה גם במחשבה גם כי ,בפועל הראה ותעצומות, עז לה נתנו התלמוד ואמוראי

 דומה ולשון אומה באין לך" יהיה ה״לא את גם "האנכי" את גם עליהם וקבלו קיטו
 דגל נושאי גם להיות אותם הביאה בלבם תורתם אשר לעם, באמת ונהיו אליהם

.ארץ ושוכני תבל יושבי כל בפגי -האחדות״
 של באמונה אשר ,השחיתות מכל התורה ע״י נצלו ישראל עם לבד ולא

 איירופא ובארצות הקדם בארצות ושוגים רבים עמים גם כי ,ומיוחד״ יחיד מאל -יותר
 היא בעוד ,ישראל תורת ע״י מזה נצלו קטן או גדול במספר התבל חלקי בשאר גם

 בהירה בעין כי עד אלה, לכל הראשונה הסבה גם הראשון המקור היתה
 תעודת נמלאה אשר בעת, בה כי הרוממה, ההשגחה מפעלות את אנחנו רואים
 יחיד מאל יותר "לא של הלאו שמירת ובדבר ישראל עם אל בנוגע ישראל תורת

 ,תומה בעצם התורה זאת רק העם ובקרב זרה עבודה שקוצי ובטול ובעור ומיוחד״
 מאותת לה לקחה אשר ,החדשה הדת של ההיסתורית העובדת ונהיתה באה אז

 אלהים• "מציאות הראשון העקרים עקר בדבר לה נם פנה וממנה ישראל מתורת
 אלילים עבודת נגד הגלויה מלהמתה ובדבר ומיוחד׳ יחיד מאל יותר "לא של והלאו

 שגם ,דת עוד בעולם הופיע דורות כמה ואחרי .תעתועים מעשי העבודה ומעשי
 גם האחרונה זאת בברית המחזיקים ואשר ,ישראל״ .תורת יסודות על נוסדה היא

 את לבטל יחד ועטה דתם, את לקבל רבים עמים להכריח יצאו ובחנית בחרב
 ,לכדו אשר והארצות המקומות מכל כלה אותה גרשו הדת ומנסדי ,זרה העבודה

נגד עתה גם ועז בתוקף נלחמות ישראל׳ מתורת המסתעפות "הדתות אלה ושתי
ספחת



45
 הנזכרות הדתות בעלי ובהיות ומיוחד", יחיד מאל "ביותר האמונה הפחת

 ולמצות גדול לעקר נחשב הדתות ובאלה רבות ובמדינות בארצות שליטים נם
 ולא היה לא אשר דבר ,שלהם הדת כנפי תחת ולהכניסם ״גרים״ להרבות רבה
 שתי כעד נשאר הזה המקצוע לכן ,ידועים ומטעמים הדת מטעם ישראל לעם יהיה

 יחיד מאל יותר "לא של הלאו שמירת 'את לפעול , בו להתגדר הנזכרות הדתות
 הזאת למטרה בשלחם הארץ, מן גלולים ולבער רבות וארצות במדינות ומיוחד"
 וחמור הלך תלך האלילים עבודת לאט לאט כי עד ,הארץ כנפרת בכל שליחים

 האלהים ה׳ וכבוד ,יחלופו כליל האלילים אשר ,המאושרה העת אל מיחלים ובלם
 הגמורה השלמות אל האנושית את לקרב ארץ ושוכני תבל אנשי כל אל יופיע

.והימים״ ״אחרית של

 ת1ר1הד עבכל ופאסופים חכמים הואילו מה י(
ז 1להות 1א לטיוכתו < אלהים* ״מציאות ה?ןפןךים

 השכל, מטעם והיום לפנים דור מדור תבל חכמי עשו מה :עתה נשאל הבה
 אלהים׳ ,בדעת פעולתם היא מה הזח? העקרים עקר בעד וההגיון הפלוסופיא

 "לא אבל אלהים" יש "אכן כי ,הזאת הידיעה שכלול אל בנוגע וביחוד ,בכלל
? ומיוחד״ יחיד מאל יותר.־ ולא פחית

 אשר תשובה להשיב ראש, בכובד לענות אנכי מוכרח הזאת השאלה על כי לי צר
 ומשיב להשואל גם היא נעימה לא כאשר ימכבדיהם, חכמים למוקירי תנעם לא מאד מאד

 אשר המקצעות, באלה לבם חכמת בעד חכמים ומכבד מוקיר הוא גם שהוא הספי, מחבר
 היא מרה אמת כי ואם ,להאמר נתנה האמת זאת ובכל לעשות, הפליאו הגדילו בהם

 מן מקצת אף פעלו לא כי מלבד ,דור מדור תבל חכמי כל כי ה, ש ק משפט והמשפט
 לטובת ממנה המסתעפות ות התו גם ואח״ב ישראל" "תורת עשתה מאשר המקצת

 יחיד מאל יותר "לא הנהו כי אלהים", "דעת בשכלול וביחוד הזה העקרים עקר
 חכמי הועילו עוד ,הארץ מן גלולים ולהעביר האלילים עבודת את לבטל ומיוחד׳

 יון חכמי מתקופת התבל חכמי בעור ,הזה העקרים עקר להות ופלוסופיה התבל
 והפלפול החקירה עסק את נם כעולם להביא החלו אשר הראשונים, היו והלאה
 החלו המה ומיוחד׳ יחיד מאל "פחות בדבר גיסא מאירך אבל אלהים", .מציאות מדבר

 נם עלה לא יק חכמי עד* אשר דבר ,במציאות אלהים אין או יש אם להתפלסף
 ספק שום נם ומה עיון או חקירה מץ איזה זה על יפול כי ,אדם בן דעת על
 חקר לכונן ונפשם רוחם הלך על להאשימם לנו חלילה כי אם ,החכמים והמה קל
 חקירתח, רוח את לכלוא ברוח שליט אדם "אין אשר אחרי ,ממנו׳ ״במופלא על גם

 בשקר או הנהו נאמן אם ,אלהים מציאות של העקרים בעקר נוגעת היא גם ואם
 על רק ,תבל חכמי פעולות על רק מוסבים דברי הן אבל ,חלילה יסודו
 ,חדורות בני כעד אם כי ,בלבד ותלמידיהם עצמם בעד לא כלם ם י מ כ ה י ש מע

 שהמה כאלה מחכמים עוד דבר מבלי ,שלאחריהם הדורות בני ובעד בהם שחיו
 מופת שום מצאו לא החכמות מן חכמה בשום כי אם אשר ולהכעיס, להרע חכמים

בכל ,חלילה מציאותו שלילת על כלומר ,ומיוחד׳ יחיד מאל -פחות על ראיה אי
זאת
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 טמש בכפירה הלכה לפסוק בדורנו וביחוד נמנעים ואינם נמנעו לא לבב בזדון זאת

 ודעותיהם העקרים בעקר והפלוסופים ההכמים טובי ר" כ -ש גם לבבנו ולדאבון
 בזה אוכיח אשר וכפי האלהים, בדעת לאמתה .בהפסד".'האמת יצא באלהות

. היטב באר
 עשו ואם עשו מה . מה אף יודע אתנו אין יון חכמי תקופת עד אמנם הן

 או בעור לשם פעולה איזו ,דבר איזה קדומים בדורות גדולים דעת בעלי החכמים
 ומיוחד" יחיד מאל יותר "לא של .הלאו" לטובת הוא הלא אלילים, עבודת בטול

 !מחוכמים חכמים ועוד מצרים חכמי ,קדם חכמי המה א;ם :השאלה על ולהשיב
 עבודת של ההשחתה בעתות גם נעדרו לא תפונה בלי אשר ארצות בשאר

 חמתם ועל אפם על היו הללו העבודות כל ספק כל בלי ואשר , רבים אלילים
 אמונות כל ונגד בכלל זרה העבודה ננד המלחמה בקשרי המה עמדו לא ומדוע
 פחו לא אף / בינה תועים הם למדו לא מדוע ? תעתועים ומעשי נפתלות ודעות

 ישראל" "תורת עשתה כאשר נפש בחרף גם רמה ביד האלילים ובכומרי העם כבני
 "פעולה• לאיזו זכר אף שם אף אתנו אין ? התורה ומטעם אמת נביאי דגלה ונושאי

 זולת הזה, הפלא אל פתרון איזה לנו להמציא נוכל למען האלה, החכמים מצד
 ישב אל בנוגע השני במאמר דעתי חות פי על אני אשיב אשר ,האחת התשובה

 יתקים כי הרבה, לזכות יוכלו לא פיה על ואשר קדם, חכמי של תעשה" ואל
.ינחלו״ חכמים .כבוד המאמר בהם

 התבל־ חכמי על רק השקפתנו את ונכונן קדם מחכמי דעתנו נסיח גם ואם
 גם באמרי להאמת כלל אהטא לא והלאה ופלוסופיהם יון חכמי מתקופת

 ,רפויה כה היתה ומיוחד״ יחיד מאל יותר ״לא של הלאו בדבר פעולתם כי ,עליהם
 ערך שום בזה להם ליחם נוכל לא כמעט כי עד ,נכרת בלתי כה ,מצומצמה כה
 בתי■ כתלי ובתוך תלמידיהם חוג בקרב זאת פעלו ואולי בה'ממש, שיש פעולה של

 נמצא אף "הסבלנות", במדת ביותר התגדרו חוץ כלפי אבל פנימה, מדרשיהם
 המושלים מפחד אף ,ועובדיהם האלילים על .סנגוריא״ עוד למדו אשר ,אחדים מהם

 פיחם בעפר החכמים שמו ,ממש אלילים או אלילים עובדי שהיו ,אז והעריצים
 נפשם הרף כי בחשבם אולי או חייהם, את בהוקירם אותו פתחו לא וכאלמים

 נפשו את מסר אשר ,והמיוחד האחד הוא לבדו סוקרטוס ורק ,תועלת כל יביא לא
 וזולתו האלילים, מערכת את ולגדף לחרף בנפשו עז והרהיב הזה הלאו קדוש על
 מוסר היה אחרת חכמה דבר על אולי אשר ,הרבים הפלוסופים מקרב איש אין
 יחיד מאל יותר "לא של הלאו שמירת ועל האלהות חכמת על אבל ,נפשו את

 גם עליו נפשו את מסר אשר התבל, מחכמי חכם שום עוד נמצא לא ומיוחד"
 חכמיו ישראל נביאי עשו כאשר ,אליו הנלוים ותועבות גלולים אחרי לבער

 מבני רבים רבים וכמוהם להרג, לנפשם וכחרו ישראל תורת ברוח השם אנשי וסופריו
 — ומיוחד יחיד אל - השם את קדשו אשר ,הדורות שבכל ישראל עם ובנות העם

 הפלוסופים גדולי גם כי אנחנו יודעים הן העמים בחכמי כן לא ;נעלה מאד כאופן
 כי סמכו, אולי או והחרישו משומם שקוץ וכל און ראו ולעיניהם בימיחם

 כי אף המכוערים, ומעשיה האלילים עכודת תחדל:ממילא החכמה כהתפשטות
 המסתעפות הדתות כן ואחרי ישראל תורת רק חכמים חכמת לא כי ,אנו ידענו

וכל• זרה עבודה מיני כל אחרי ל^ער עתה נם ומועילות הועילו הנה רק טמנה,
 מעשי
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 מהחכמים אבל רבים, רחוקים ואיים ארצות תבל יושבי בין תועבה מעשי

 ,אלילים עבודת במקומות היום גם לפנים גם נשמעה ולא נראה לא ומחכמותיהם
 עבודת ובעור בטול בדבר ממשית תועלת כל ,חכמים אנשים שם גם שיש

.ומיוחד״ יחיד מאל יותר ״לא של הלאו לטובת ,אלילים
 ומיוחד" יחיד מאל פחות "לא של הלאו זלזול דאגת למעלה שאמרתי כפי

 שקדמה ישראל" "בתורת כי מאליו ומובן כלל -דאגה" היתר. לא קדומים בדורות
 על הנוסדה תורה אין חלילה אלהים באין )כי אלהים" יש "אכן ידיעת לה

 והלאה יון מתקופת אולם ,לזה זכר גם להיות יכול לא האלהים״( ״התגלות
 החזיקד אשר ,הפלוסופים וטובי גדולה", "דאגה גם להיות החלה הזאת הדאגה
 לטאד רצויה היתה כונתם גם לה, לדאוג באמת הרבו אלהים מציאות במעוז
גם תושיה עשו כמה ועד פעלו כמה עד אבל הזה, הזלזול פרצות את לגדור

שכרט יצא בזה ו.ם כי ונראה להתבונן, לב נשים הבה זה, חפצם באדיר
.מרובה בהפסד

בצדיה המה כי ,החכמה את ולא החכמים את לא כלל אאשים לא אנכי
לענין אלוה׳ "חקר את לעשות החלו אשר העת למן אולם לעולם, תקלה הביאו

 מים שתו צרכם כל שמשו שלא ותלמידים ,בו לענות ופלוסופים חכמים של
 הספמנות ראשונה החלה אז מני ,להזהר ידעו שלא חכמים מדברי הרבה רעים

 מינו וככל בתמרון להכותם שכל מבעלי רבים מוחות את לבלבל )סקעפטיציזמום(
 גם ספקות להטיל ויחלו וינועו ויחוגו רבים שתו זה שכרון מכוס שעמום.

 ;כלל במציאות אינם אולי לפון ,בעצמו האדם של ב״אני" גם בעצמה ״במציאותי
 באו לרוב אלה שני ה״אני", אל ביחס גם הכללית המציאות ביחס כי יען אבל

 כאשר למו, אוכל לבקש אלצו קיבתם ריקה כאשר פניהם, על אותם וטפחו
 לבשרם, חום המציאו ובעצים ובאש פניהם התנור אל שמו מקור בשרם נקפא

 דברים, מיני כמה ועוד בהחבא ברחו וברדלס נמר ארי שוטה, כלב בראותם
 לגזור עוד יכלו לא כי עד הזעומה, "הספקנות" את לבם בקרב הפיגו אשר

 את להעביר החלו .שלהם ״האני״ ושל המציאות של ש״ י ׳ת על היש״ ״בטול
 הסקעפ־ שקוצי את להשליך החלו אלים אל על וגם והלאה מהם ספקותיהם
 יהיד מאל "פחות גם הוא אפשר וכי במציאות, איננו ואולי פן טיציזמום,

 את להניח דעמאקריט החכם בא יון חכמי של הראשון הזמן בפרק גם ומיוחד"
 הוא היה זח סאקראטוס של דורו ובן הטאטריאליזמום, של הראשון היסוד

 עד ,באלהים הגסה הכפירה גם מאליו ומובן ,המאטריאליזטום שטת אבות אבי
 גם והלאה, ;זה מדעמאקריט המאטריאליזמוס אל בנוגע כי אומרים, חכמים כי

 לא שבחדשים החדשים האשכנזים גם והאנגלים הצרפתים גם ותלמידיו עפיקור
 הדוש, שום בהם אין אשר העבים, וספריהם דבריהם רוב למרות מאומה, חדשו

.אדותם על דברים להרחיב המקום זה לא אכל
 פחות "לא של הלאו זלזול דאגת לדאוג והפלוסופים החכמים טובי החלו אז

 אמתת על שכליים ומופתים אותות ראיות להביא ויחלו ומיוחד" יחיד מאל
 זה התי״לדה הזאת הידיעה כאלו למאד ומוזר זר באופן אבל אלהים", .מציאות

 החכמה( )אלילת כמינערווא חכמים ומוח כראש נצנצה או חכמים ברכי על עתה
 החכמים ועל המשבר עד באה עתה זה האלהים" "דעת וכאלו יופיטער, מראש

לראות
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 האנושית או היא" קימא של זרע אמת, "זרע באמת אם האבנים על לראות
.קש ותלד חשש הרתה

 ולתהלה, לברכה האלה והפלוסופים החכמים טובי המה ראוים אחד מצד כי ואם
 להשיב המה התאמצו ,אלהים במציאות לכפור או לפון החלו אחרים אשר בעת כי

 הפגומות הדעות שבר את רפאו המה גם אולם המציאות/ "מחויב אל המציאות את
 "לא של הלאו על לעבור החפצים עם במלחמתם כי ,יהי ולוא נקלה על שבפגומות

 האלהים/ "דעת הזאת לידיעה אוי אבל ,מצוה מלחמת היתה ומיוחד״ יחיד מאל פחות
 אזנו ההגיוניים המופתים בכח המה ,שלהם הפלוסופיא מדרש בבתי הם שלמדו כפי

 "עלת או האחרונה או הראשונה סבה בתור המציאות", "מחויב את רק ותקנו
 ואת העולם" "הדוש את ממנו שדדו הגיוניות סברות עפ״י דוקא אבל העלות",

 "האל־עליוף את הרחיקו הם בדעותיהם האלילים עובדי ואם הפרטית", .ההשגחה
 אלילים הארץ את וימלאו ומלואה תבל פני על השליט מהיות בו גם הודו אשר
 מהם יותר רב עוד המציאות" "מחויב את הפלוסופים החכמים הרחיקו כחו, באי
 מחויב כקדמות הנהו "קדמון העולמי החומר אי העולם כי החלטתם, פי על

 כעין רק הוא האלה, חכמים שפתי על השגור הפועל, "השכל גם ־המציאות".
 ה מ המה נם ידעו ולא אותו כנו דמו אשר ,שונים גונים בעלת ,עמוקה מליצה
 העם, בני לבות את וביחוד והרגש, הלב קפאון את להחם היה יכול לא אף הוא,

 האנושית, והסי למי חשבו אותם אשר הפלוסופים לטובת בורק השתמשו בעוד
 נחשבו שהמה העם, בני אל ההדיוטים אל שיכות שום הפועל" "להשכל ואין

 חדלי דעתם ולפי ופלוסופיא חכמה משוללי בהיותם השום כקליפות בעיניהם
 גם או ,להן שהיה אלה באלהות והפלוסופים החכמים ^טות כל ובכלל המה אישים

 חכמים בעד רק היא חשיבותן כל אזי ,וחשיבות ערך איזה עתה גם להן שיש אלה
 בספרי הכתוב את להבין גם יכולים שאינם ם ע ה י נ ב בעד לא אבל ,חכמים ■ותלמידי

 חריפים חכמים תלמידי בעד נמרץ ובקצור חכמים בשפתי שלהם הפלוסופיא
 טובי נם הביאו תועלת איזו באמת כן אם ואשר האלה. בענינים :ובקיאים

 אשרי ואמנם . ספריהם את לומדים ואינם למדו לא אשר ,העם לבני הפלוסופים
 החכמים שטות פי על כי יען אותם, ידעו ולא יכירו לא כי העם, לבני

 מה ראו אז כי היטב, אותם הבינו לוא אלהות, בעניני האריסטוקרטים
 ,והפלוסופים החכמים כבוד במחילת בעצמו העקרים עקר אל ובנוגע ,המה אומללים

 ,רואה ובספריהם בדבריהם בקי וכל דבר מבין כל ,רצויה בטח היתה כונתם אשר
 הועילו לא הם גם וכי ,לריק היה הזה העקרים עקר עם לחיטיב עמלם כל כי

 על התשובה י נם כי עד ,והמאטריאליזמום האטייאיזמוס של הזרמים בעד לעצור
 את להסיר שבהם שבטובים הטובים אף ופלוסופים חכמים הועילו מה ,השאלה

 ולא לכבוד לא כן נם להיות תוכל ? ומיוחד״ יחיד מאל פחות ״לא ,של הלאו זלזול
 המחזיקים והפלוסופים החכמים טובי את ונספור נמנה אם ובכלל להם, לתהלה
 ונקרא המראה על נשתומם אמתתו על מופתים ומביאים הזה העקרים עקר במעוז

 חיה אלו ואשר ,זח אלהים״ צבא ״חיל הנהו מצער ומה קטן מה :בתטהון
 הנאמנה י הכרתו על או אלה בארץ" אלהים "דעת מניני על רק להשען לאלהים

 זכר אף האנשים לבות בקרב נשאר לא כבר זה בטח אז כי העם, בני בין
.הזה העקרים לעקר

ח
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 הפלוסופים של חרושת מבתי היוצאת אלהים׳ "מציאות לידיעת אוי אמנם הן

 דלה כה ,יבשה כה היא ,היום גם לפנים גם החכמים טובי מסוד גם ואם האלה
 למשל ואם " עינים מאירת ולא פתי מחכימת לא נפש משיבת ולא תמימה לא ורזה

 המובן לפי כלומר יעקב" "ואלחי יצחק׳ "אלהי אברהם׳ לאלהי מתפלל: היהודי
 את ונפשו לבבו במשכיות הוא יודע " האלה האבות אותו שהכירו כפי הנאמן

 קרבת אשר ,האדם׳ ויוצר עולם ואדון עולם ״בורא בתור האלהים״ ■״מציאות
 אל אבל ,לסמוך מי על אדם לבני יש ״כעבדים״ אם ״כבנים׳ ואם , יחפץ ם י ה ל א

 קארטעזיום׳ "אלהי ארסטו" "אלתי אפלטון" "אלהי בשמות הקורא ייחל מה ואל יקוה מה
 ושעללינג׳ פיכטע "אלהי שפינאצא" "אלהי גם ומה אותו לרעת הם שלמדו כפי
 על אלה בימינו כלנו שנחוש הנאה מעין רק בקרבו לחוש אולי יוכל הוא — ? •ועוד

 -מאדים" הכוכב על כי טובה, בשורה תוכנים איזה לנו שהביאו הבשורה,
 "בכב על אחים לנו יש וכי המציאות׳ "מחויבי אנשים כן גם ישנם ומארם(

 כימי כי אנחנו, יודעים זה עם יהד כי אף ארצנו, כוכב זולת גם אחר לכת"
 פרוטה אף לקבל זה ארצנו כדור מאנשי אביון או דל יזכה לא הארץ על השמים
 שלנו הבכא בעמק סוחר או וחנוני מארס הכוכב של המציאות" "מחויב מנדיב
 לו החסר את למלא חסד׳, "גמילות איזה לקבל לנוע שילך בעת דחקו, .•בשעת

 רעהו מבית או מחנות ויוצא הפרעון מיום האחרונה בשעה הוכו שטר לתשלום
 לעשות אנסה הבה :לנפשו לאמר דעתו על יעלה לא לעולם לי״, ״אין בתשובת

 ,גדול או קטן חסד׳ ״גמילות לבקש מארם מאנשי אחד למעון לדרוש קפיצות־הדרך
 לו למושב אוה אשר ,מילליוניר שם נמצא לא בעולמנו תבוא שלא צרה כל ועל

 הלא האסונות נגועי בעד הנדיבים שמות במספר מאדים, כוכב את דוקא
.הקטן הארץ כדור פני על מעטים

 את ברא "אלהים :נמרצה בעזות הלצה הדור שפתילצני על היא שגורה
 גם הלצה בתור אף כלל נאותה בלתי היא אשר ,האלהים״ את ברא והאדם האדם
 .האלילים", את רק להם ובראו בדאו הכומרים בעוד האלילים, עובדי אל בנוגע

 הזאת ההלצה דנא. מקדמת מראש האדם בני הכירו האלהים מציאות את אבל
 ,דור מדור והפלוסופים החכמים אל אותה ליחם רחוקה ולא היא נפלאת לא כמעט

 מאין" "יש כמעט "האלהים" את לברוא פלוסופיים היקישים בכח התאמצו -אשר
 אותה להשיב "המציאה׳ על או האנושית בעד "ההמצאה" על למאד המה ושמחים

 לא מעולם ,כזאת ״אבדה׳ בעלת היתה לא מעולם היא אשר ,האנושית אל
 מרחמים על ומצפה יושבת היותה לא מעולם האלהים׳, "דעת את חלילה אבדה
 גם לה מוסרים זה עם יהד ואשר ,״המציאה• על מכריזים על ,אלה עמה חסד גומלי

 תקבל ולמען ,היא שלה כי , יכירוה פיהם שעל והמופתים האותות הסימנים את
 איזה "מוצא" מיד לקבל מאומה אבד שלא לאיש קרה שלא וכשם ,באהבה אותה

 מיד לקבל יוכלו ולא קבלו לא העם בגי גם כן ,אבדה״ ״השבת בתור מציאה
 גם ואלו ,אבדה׳ "השבת בתור אלהים׳ ״מציאות ידיעת את והפלוסופים החכמים

 לקבל יוכלו לא כן גם הסד׳ "מתנת הנם" "מתנת בתור זאת את לקבל חפצו
 לבבם, ובחדרי נפשם בבתי מארה רק תביא אשר הפלוסופים, מתנת את

 איננו האנושית של האריסתוקרטים אלהי הפלוסופים, אלהי כי , מראש בידעם
אשר ,הדורות כל של העם בני בעד האלהים׳ ״הוא גם להיות אופן בשום מסוגל

המה .4
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 זה על אשר ,הפלוסופים של המציאית" -מחויב את ולא יחפצון אלהים" ״קיבת המה

!!“ךנו2ין כי אנוש ״מה וראשון בראש חרות שלהם להאלהים" •השער
 פרק או ספר כתבתי אלו כי ,הקורא לי ויאמין חכמים בכבוד לזלזל לי חלילה

 החכמים את ולכבד להוקיר ידעתי אז כי ,הפלוסופיא ותולדות החכמים בתולדזת
 לבין החכמים טובי בין או ממעלתם הפחותים על הגדולים החכמים את לבכר גם

 "מציאות בתולדות פרק כותב אני בעוד אבל ,בעיניהם חכמים ,להרע חכמים
 העקרים עקר אל בנוגע וחפלוסופים החכמים פעולת על ברורה והשקפה אלהים"

וכפי בכפריהם בינותי אשר וכפי' ,אני לי אחזה אשר כפי כי ,מאד לי צר הזה
את ולהמיר ולהחליף אחרת לשפוט אוכל לא ,הנסחץ ביחוד והורני הראני אשר

 פחות "לא אלחים" "מציאות אל בנוגע תבל חכמי כל כי ,חרצתי אשר משפטי
של הלאו זלזול בדבר מאומה פעלו לא כי לבד לא ומיוחד׳/ יחיד מאל יותר ולא
בנוגע גם כי גלולים, ולהעביר אלילים עבודת לבטל ומיוחד" יחיד מאל יותר -לא
 הביאו במתכוין -שלא או במתכוין ומיוחד׳ יחיד מאל פחות "לא של הלאו אל

 פעולת כן אם ואשר הזה, בלאו לזלזל בעולם הזאת התקלה את בעצמם המה
 כל כי ,ראיה והא נחשבה כלא כן גם שבהם הטובים גם ופלוסופים חכמים

 באותות העקרים עקר את ולבצר לחזק התאמצו אשר החכמים טובי עמל
 מאומה הועילו לא מופתיהם וכל דבריהם וכל בתוהו, עלה הגיוניים ומופתים

אלה את וביחוד להרע, החכמים פיות לסתום והכפירה, השלילה בעד לעצור
להביע ובפפייהם בדרשותיהם חיל גברו גם עתקו אשר ,האחרונים הדורות של
אנחנו רואים בו אשר כזה, דור לפנינו הרי כי עד העם, לכל גלוי כפירתם את

את להם יזכירו עת צורה של אנשים שפתי על גם העובר לעג של השחוק את
 העורף", "סרח כעין מלוקסוס" כעין הנהו נחשב בעיניהם ואשר "אלהים", השם
 את גם אוכלים שהמה המטעמים את או הלחם את המה יודעים מבלעדו גם בעוד

.ומתן ומשא עסק לשם יעשו אשר המעשה
 פעולתם רבה לא והטדות המוסר אל בנוגע נשמעים בנחת חכמים דברי גם
 חכמים מוסר הוא נחשב במה כי אלהים", -מציאות אל בנוגע חכמים מפעולת

 כמה ועד מועילים מה יודעים קלנו אף חברותית, תועלת או אדם חכמת מטעם
 דור מדור ופלוסופים חכמים שכתבו ומדות( מוסר )למודי "העטהיק" ספרי הועילו

 ים“בפ עקד בית כאלה עטהיק בספרי למלאות נוכל כי עד ,בכלל ועד עתה ועד
 עוד להועיל כאלה ספרים יוכלו אלהים", "במציאות קל ספק אחרי גם בעוד ,שלם

 מושפע בזה המאמין המנוגע למצער אשר המכה", על "לוחש איזה מתועלת פחות
 הוקל כי ,הוא חש ארגיע וער )סונעכטיאן( השפעה בתור הזאת מהאמונה הנהו
 שדיה כשם ,באלהים כפירה איזה בדברי מאמין״ ״אני אמירת אחרי כן לא ,כאבו

 העטהיק דברי כל לבטל היא דיה כן ודתות, אמונות שאר כל לבטל כזאת אמונה
 יעשה, לא אשר מעשה לעשות לידו בבוא איש בטח כי עד ,בעצמם החכמים של
 של העטהיק את ,הקאדעקם את לפתוח או הכם שאלת לשאול מראש ילך לא

 הראשונים מיסודות אחד הקיום" "מלחמת אף הוא, מותר או אסור אם חכמים,
 דאלים "כל במשנהו גם לאחוז בינה לאנוש ללמד לאט לאט החלה הדארוואניזמום של

— ? ישורנה מי ואחריתו ,למדי עד אנחנו רואים כזה דור ראשית אמנם גבר״,



שני מאמר

רעת ראשית
ובשלילה? בחיוב והרגש השכל זכיות ה;ה מה

ו א
שאלות. שתי על האחת ותשובתי

4 השאלות שתי א(

 מספרת תשובה ןיהעל אשיב גם ׳נכבדות שאלות שתי םה גיהצל הנני
 חהשב ומוזרה זרה כמו הראשונה בהשקפה כי אם אשר כזאת, דעת בחות אבל

 לאשורו דבר כל לדעת אוכיח אשר אחרי ,אקוה זאת בכל ,הקוראים בעיני
 חדות שמליצותיהם הפלוסופים זקני בטעם ולא חכמים בשפת לא היטב, באר

 דעתי" "חות צדקה כמה עד , לדעת יוכחו נקלה על כי ,בערפל לוטות נם
. חדושה מפני זרותה למרות , זאת

 דעת על גם היא עולה כי , ואפשר אפשר הראשונה השאלה בנידן והנה
 אל בנוגע אולם ,אגב בדרך הראשון בפ-ק הזכרתיה במקצת אף ,זולתי אחרים

 כי אם זולתי, דעת על היא עולה או עלתה גם אם אפונה, השניה השאלה
מהראשונה. חמורה יותר עוד , קשה יותר עוד השניה השאלה באמת

.הראשונה השאלה א(
 חכמים אנשים נמצאו ולא היו לא וערב רומא ,יון חכמי עד כי ,היתכן

 יודעים ויען הרבים, הדורות במשך תבל מתי בקרב ודעת בינה בעלי וידועים,
 הלא ,ועוד מצרים חכמי גם , קדם חכמי גם ,אז גם וחיו היו אכן כי ,אנחנו

 הלאו על לעבור החכמים המה גם נכשלו איככה :לנו ונשאל בעינינו היא נפלאת
 ואם גלולים. מיני וכל אלמים אלים לעבוד ומיוחד" יחיד מאל יותר "לא של

 והבזויות הבדויות האמונות מיני וכל אלילים ועבודת כלל בזה נכשלו לא כי ,נחשוב
 ושלוים שקטים החכמים אלה להיות יכלו זה איככה המתם, ועל אפם על היו

 הנלוים והתועבות המעשים וכל אלילים" "עבודת נגד מחאה כל תת מבלי במכונס
 כהנים חברי נגד רמה ביד התקומם מבלי כמחרישים להיות יכלו זה איככה ? אליה

 נלחמת לבדה ישראל" "תורת רק כי ידענו, אשר ואחרי הרבים? מחטיאי וכומרים
 אלילים עבודת מיני כל נגד ,ההוא הלאו על העוברים נגד נטויה בזרוע ההם בדורות
 השאלה כן אם ,בהם כהה אשר איש נמצא לא הדורות חכמי ומן נאלחים ומעשים

 זכר את למחות מאומה בזמניהם הם גם חכמים פעלו לא למה :ממקומה זזה לא
 ונבונים היו חכמים כלא חכמים האם חכמתם? מטעם גלולים ולבער האלילים

כבלי
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 ולהיות דורם בני תעתועי את בעיניהם לראות יכלו אשר ,והשכל דעת בעלי כבלי

 והסיחו עיניהם העלימו או התבוננו ולא און ראו החכמים כי הי^מן , כטחרישים
— ? כאלה פרעות בפרוע לגמרי דעתם את

 לשאול נוכל כי ,זאת השאלה מוסבה קדומים דורות חכמי נגד רק לא אבל
 מתהללים העמים בני עתה גם אשר כאלה, במקומות זמננו של החכמים על גם

 ביאפאן גם סינים בארץ בהודו, החכמים עתה גם המה אים באלילים, ומתהוללים
 מדינות ובכמה נפרזה( במדה אירופית להשכלה גם מקרוב זה שזכתה )מדינה

 המה גם עושים ובגללם לאלילים ומקטרים מזבחים עודם אלה בימינו ששם באפריקא
 לטובת פעולתם ומה אלה העם חכמי של מעשיהם מה .יעשו, לא אשר מעשים

 אי;כה !מארצותיהם גלולים לבער ובכלל ומיוחד״ יחיד מאל יותר ״לא של הלאו
 חכמים הן בשתיקה? ולהתגדר אלה כל את בדומיה ולסבול לשאת המה גם יוכלו
 הבל דבר בכל ומאמינים אלילים עובדי עם אחת בכפיפה לדור יוכלו ואיך המה

? בינה תועים וללמד כחם מאמצי בכל נגדם להתקומם מבלי ,והזיה
 דעתי, על כן גם לפעמים עולה אחר חזיון אל בנוגע אבל לה, בדומה שאלה

 אדם חכמת למרות כי גדולים, חכמים גם שכל בעלי אנשים בראותנו למשל:
 בענין גם ולפעמים וידיעה דעה של בענין למאד אדוקים הנם ישרה אדם ובינת

 סבת היא מה ובכלל, סובלתם, ישרה אדם ובינת הדעת אין שדוקא אמונה של
 חברת בסדרי המדינות, והלכות בהליכות וידועים חכמים אנשים בין דעות חלוקי

 תכלית מרעותה שונה שאחת חכמים והחלטות דעות הכלכלה, ובשטות אדם בני
 ישר שכל בעל כל בעיני המה שקולים הצדדים של השכל טעמי כי אף ,שנוי

 למאד הנהו אדוק מהחכמים אחד כל זאת ובכל ,שכנגדו לצד מכריעים עוד או
 "האמת" אל כון הוא כאלו ,במעוזה ומחזיק הוא ובשטתו דעתו בהחלטת

 דעת חות את ולבטל להרחיק ומשתדל ותפל, שוא אולת, מביע ורעהו לאמתה
 שהשני מה דוקא לשכלו מקרב אחד הכם למה והבטול, הרחוק תכלית רעהו
 מוחות בקרב ומתחלף ,שונים גונים בעל להיות האנושי״ ״שכל יוכל ואיככה מרחק
 ומטביע כי" "לא השני יאמר באשר דוקא בוחר האחד כי עד ומדע, חכמה בעלי
—?: האמת״ ״חותם את הוא עליו

.השניה השאלה כ(
 שמה, היא באשר "האמת" את לבקש הוא, הדורות חכמי וחפץ ישע כל הן

 טובה, מחשבה ומחשבתם רצויה כונתם אבל ישיגוה, לא או אותה ימצאו ואם
 שנוא הוא "השקר" זה ולעומת סלה, מעעם כל ובה דרכם האמת נוכח בעוד

 ומתאמצים דור מדור השקר עם להחכמים מלחמה אף למו, הוא תועבה נפשם,
 זה מה :נשאל הבה כן ואם ,תומו עד הגלל יבער כאשר ,אחריו לבער המה
 בתקופת חכמים וכמה כמה אלהים" "מציאות של העקרים בעקר דוקא זה מה ועל

 בדורנו בימינו, למאד מרובה ובמדה המאוחרים בדורות וביהוד לפנים ;ון חכמי
 ,אדם הכמת כשם גמור׳ ״שקר לדבר גם כזבים להפיח לעצמם היתר למדו ,זה
 כי ובהחלט, הזה העקרים בעקר ובכפירה בשלילה דעתם את יהוו כי עד

 גם שלנו הטבע ופלוסופי יסודה, ובהזיה בהבל הזאת הידיעה או האמונה
יכ מפורש כפירתם את יביעו העם לכל גלוי ובספרים בדרשות נמרצה בעזות

אין
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 ממנו", "במופלא של המסך בעד להציץ הם זכו כאלו ,גמור ובהחלט אלהים" ׳אין
 להטציאות מחוץ לא ימצא ולא יראה לא כי למדי, עד שמה לדעת נוכחו כי עד
? אלהי ועצם מענין שבקלים קל רושם אף בלה המציאות כל בחלל ולא

 המציאו אשר ,והמופתים האותות הראיות כל הם שכלם לפי כי ,יהי לוא הן
 "מציאות של המציאות על הזה העקרים עקר מציאות אטתת על החכמים טובי

 הידיעה ודאות את ולאשר לקים כח יעצרו ולא בעיניהם נחשבו כלא האלהים",
 יראה זה )וכל בחכמה פרק אף ויודע. למד אשר כל אבל אלהים", "מציאות של

 עד לעולמי יהיה ולא היה לא כי ועד יודע היטב( באר הבאים בפרקים הקורא
 העקרים עקר שלילת על ,ומופת אות של המקצת מן מקצת אף ,ראיה של צל אף

 להוכיח, גם ומה לשער, גם אדם חכמת פי על נוכל אשר דבר, שמץ אף הזה,
 אלהים במציאות והכופרים השוללים להחכמים אין זאת ובכל אלהים", "אין אכן כי
 על לא וראיה מופת לו שאין הדבר "כי פשוט: בהגיון השכל מפני נם פחד כל

 שצריכים החכמים אלה זה ולמה בספק" מוטל הנהו שלילותו, על ולא מציאותו
 אלהים במציאות לכפור בנפשם עז _יךהיבו שקר" ושונאי אמת "אוהבי להיות

 "שקר" לעשות המה יכולים זה ואיככה ,בסתר ולא בגלוי גם בהחלט
 את גם ולדרוש לברי" "השמא ואת "לודאי" "הספק" את להפוך הם בנפשם

 .אין כי ,ומחלטה ?ברורה ידיעה חכמתם פי על נודע כאלו , ברבים זה כל
 גמור, שקר היא הכפירה" .ודאות כי יודעים, המה גם כי אף אלחים",

 חכמים כבוד על עצמם" "כבוד על אבל אלהים", "כבוד על חפים אינם כי ואם
חסים? אינם ולמה זה מה על תרחק" שקר "מדבר ולקים אמת" "דוברי להיות

 "נביאי גם אלילים", "כומרי היו קדם בשנות ודתות אמונות בעלי בין אמנם
 ידו ועל ובו פניהם השקר אל שמו פרנסה ולשם בצע בצוע למען אשר ,שקר״

 לכומרי הם חברים באלהים הכופרים הסופרים החכמים כי נאמר, האם חלקם, שמן
 עושים פרנסה ולשם גשמית תועלת בגלל הם גם כמוהם כי ,שקר ולנביאי אלילים

 בעוד יתכן, א ל זה גם — הכפירה אל נפשות לצודד מעשיהם זר מעשיהם את
 אנשים כי ,מתפארים עוד המה כי גם ומה ,מזה להם יש בצע מה עוד ראינו לא

 אשר , שלהם שקר במתת להתהלל יוכלו זה ואיככה אמת אנשי המה, בנים
 בשם לא כי ,בנפשם יודעים הלא והמה בספריהם הבאים ולדורות לדור ינחילו

 ■, היא. גדולה שאלה לא ואם ? דוברים המה שרך רק הכפירה את יביעו •האמת״
 במדת שלא העקרים עקר אל בנוגע דוקא להתנהג והחפץ הישע למו הוא מאין

 כופרים להיות ,חלקם במתנת שמחים כה ,רצון שבעים כה הנם אף ,חכמים
 לחלק משונה הנאה מין יחושו כי עד ,גדולה כה ועליצותם אלהים״ ״במציאות

? ונורא גדול פלא זה האין ,הרבים את בזה ולזכות לאחרים גם זה מטובם

השניה. השאלה ךבר3 ^אלה העמק נ(

 ,לייבניץ של שותפו ,וו^לף הפלוסוף דברי את עתה לעת בזה להביא לי די
 שלא זמן "כל כזאת גלויה כהוכחה האלהים מציאות על במופתיו הוא משתמש כי

לגו נתבאר המציאות", "נמנע הוא כי מופת, אלהים במציאות הכופרים יביאו
 כי
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 עוד הזה החנם זמן עד כי ,ויוכח הקורא יראה למען ,המציאות״ ־מחויב הוא כי

 כי ,ידענו הן זאת ובכל , באלהים כפירתו על מרפת שבעולם כופר לשום היה לא
 אלהים, במציאות בהחלט כופרים היו כן גם וואלף הפלוסוף של זמנו עד גם

 לא כי ,נכבדות ויותר עצומות יותר ראיות הקורא יחזה השלישי במאמרי כן כמו
 של המינים מכל אלהים במציאות הכופרים וגם וואלף אחרי גם כופרים לשום היו

 ומה כפירתם צדקת על שבקלות קלה ראיה שום , וסמך סעד שום להם אין עתה
 לעולמי הכפירה "נמנעות בדבר שמה הנאמנה הוכחתי הקורא יראה אשר כפי גם,
 לא כי מלבד, זאת בכל ואם הכפירה, שקרות בדבר מאומה עוד יפון לא עד׳
ומה ומוזר זר מה כן אם , מאד במאד עתה מספרם ויפרצו ירבו עוד כופרים תמו

הזאת השאלה גם כדאי אני לי אחזה אשר כפי כי עד ,הזה החויון הוא נפלא
,ההשקפה פי על תוכה בתוך שאלה להעמיק אף ,אודותה על דברים להרחיב

עליה נתבונן אם ,היא ועצומה חמורה כמה עד יבין המבין ואשר בזה אציג אשר
.צדדיה מכל

 מנהג איזה אל בנוגע הדורות חכמי המה רשאים כי ,יודה מאתנו אחד כל
 הטה ומקוימים מאושרים אלה כל אם ,גם ולוא אמונה או דעה ,ידיעה ,נטוס
 ושכלם מבינתם רוח אם באופן ,עליהם ולחלוק לבוא ,דורות מדורי העם בני אצל

 נטור בהיתר כי לבד, לא החכמים אלה כי עד אחרת, להם יורה והישר הטוב
 והידיעה הדעה ,ועמום ,המנהג אחרי הלוך לבלי ,הכלל״ מן ״יוצאים להיות יוכלו

 כי ,בתוכם אזרח זבהת למו ויתנו ללא־דעת העם בני אותם קדשו אשר ,והאמונה
 ולפרסם להודיע ,עליהם החובה גם או הרשות לעם מורים ובתור החכמה מטעם גם

 נם דעת למען העם, לכל גלוי נם הזאת, ההתנגדות את שלהם, המחאה את
 וללא־ ללא־דעת ללא־אמת; אשר , אלה כל את להסיר , מזה להתרחק ,אחרים
בארץ. גברו תועלת

 תקופת למן הזמן בפרק הדורות מן אהד בדור לוא :למשל דידן בנידן והגה
 המדע השכל, התפתחות את למנות רגילים ביהוד ממנה אשר והלאה, יון חכמי

 יוצא ובאין לחכמים ב!עד כלם" החכמים ־כל ,דור באיזה וגמרו נמנו לוא ,והחכמה
 כאשר או ,אלהים״ ״מציאות מדבר האנושית ההשגה כי ,גמורה כהסכמה הכלל מן

 כי יען כוזבה, אמונה או מוטעת השגה היא "אמונה" בשם החכמים אותה יקראו
 מוציאים והיו קרת הב בפני להתקים תוכל ולא חכמים חכמת אל היא מתנגדת

 לעקור עליו המשכלת בנפשו ושכל בקדקדו מוח לו אשר כל כי דין, פסק
 השוגים לאחרים גם נגדה מחאה ולתת ,מלבו הזאת הבדויה האמונה את משורש
 והשכר", ה״אמת אל נוגע הדבר כי מפני ,אזי ,יסודה בשקר אשר , כזאת באמונה

 מחוכמים שלחכמים עוט׳ מ -ה ודוקא ב" ו ה,ר אחרי הולכים אנו אין בהם אשר
 הכביר כשכלם חכמים הוכחת פי על לשקר, אמת בין להבדיל הוא מוומחה

 ובהסכמה גמורה באחדות החלטה לכלל בזה גם חכמים באו ואלו ,המה והבהיר
 כרה לוא אלהים, במציאות הידיעה או האמונה את לבטל אחד" "פה של

 'גם ולוא הימים, בשכבר גם ולוא באמת היה כזה כי ידענו ואלו כזאת,
̂ הק.הפם זכר ,שלהם המסקנא זכר רק ונשאר נשכחו זה חכמים סוד טעמי

 מאוחרים בדורות חכמים כן אחרי באו אלו זה ובאופן בשלילה, שלהם
כופרים להיות ,הזה ל ו י נ ה ן י ת-ד י ב ה של ההלכה פסק את עליהם ולקבל לקיים

כמוהם



55
 בסוד החליטו שכבר האמת, בגלל לנכון מצאו אף ,אלהים במציאות ■כמוהם

 גרים ולהרבות נפשות לעשות , דורם לבני גם בזה היטיב למען ,קדם חכמי
 שאלתי כי מלבד, אז כי ,אלהים במציאות והכפירה השלילה כנפי תחת ולהכניסם

 כנים לאנשים אותם לחשוב היינו יכולים עוד ,שאלה להיות חדלה ׳זאת
 הבערות צללי כל לגרש הרבים, את גם בהם ולזכות ואור, אמת המבקשים

י ומדוחים שוא משאות כל אחרי ולבער
 היתה לא כזאת חכמים• /אגודת כי הקורא אתה יודע כמוך כמוני אבל

 מעולם חלילה יצאה שלא מלבד הוא, ונהפוך הדורות מן דור כשום נבראה ולא
 בהסכמה ונבונים חכמים מסוד הזה העקרים עקר בשלילת כזאת החלטת־דעת

 אדירי ,השכל מטות ראשי ,הפלוסופים גאוני ברור שידענו כפי עוד ,משתפת
 דוהא המה ,דור מדור תבל מחכמי שבגדולים הגדולים האותוריטיטים ,.הרוח

 ולבצר לכונן ולחזק, לאמץ מעינם כל שמו גם הזה, העקרים עקר במעוז החזיקו
 "אמונה" בשם אותה קראו נם ואם הזאת הרמה הידיעה את ומופתים באותות גם

 :באמרי כלל אפריז לא כי עד ,לאמתו״ אמת .דבר בתור אותה ויאשרו ויקימו
 אשר החכמה, ואבירי אדירי הרוח, מגאוני אחד את גם אחת בכף נשים לוא

 חכמים מאה ואת הרבה חכמתם במופתי הראשון העקרים עקר את ואמצו חזקו
 הראשון של ושכלו חכמתו מעלת פי על גם אז כי ,״ השניה בכף באלהים כופרים

 החכמים כי אנחנו, יודעים הן ובכלל כלם, את מכריע היה אחרים, .במקצעות
הראשונה. ממדרגה לחכמים נחשבו לא מעולם באלהים הכופרים

 בכלל, "הפלוסופיא" דבר על חקר ולכונן במשפט להביא המקום זה לא
 פעולת דבר על לא גם הזה, העקרים עקר אל בנוגע וערכה איכותה ■מהותה
 והפלוסופים החכמים מטובי אחרים זכר את בזה להעלות חפצי רק ,חכמים

 מציאות לאמתת ועז תוקף לתת רצויה היתה כונתם אמנם אשר בשמותיהם,
 ואת ארכטו, את אפלטון, את ,אנקסאגארעס את למשל להזכיר הנני אלהים.

 ולסעדו, לתמכו ,לכוננו אלהים״ ״מציאות בעקר מעינם כל שמו אשר ,סאקראטום
 דימוקריט, מול מערבה מול מערכה אציג המובהקים הפלוסופים אלה את ׳ואותם,
 ציצעראן לוקרעציום׳ ,בראשם וזענאן והסטאאיקים הציניקים וסיעתו עפיקור

 ומי ,זמנם ושאחרי הראשונים של בזמניהם אלהים״ ממציאות כופרים מיני וכל
 .ננסים" רק האחרונים אלה היו הנזכרים "הענקים• לגבי כי אחרת, יאמר

 דוקא המה "הליליפוטים" אלה ,•הגמדים• אלה זאת ובבל ,והמדע החכמה במעלות
? הכלימה ואיה הבושה ואיה ,באלהים הכופרים להיות בנפשם עז הרהיבו

 זה אשר ,וקאנט ריימארום ,לייבגיץ־וואלף ,קארטעזיוס המה אים כן וכמו
 :המופתים שלשת את החליש במעט או ברב כי אם ,שבחבורה הארי האחרון

 טיבם מה הקורא יראה ח׳ במאמר )אשר והטעללעלאגי האנטאלאגי ,הקאסמאלאגי
 עד הזה, ונאור הכביר האדיר הפלוסוף שקט ולא נח לא זאת בכל אלה( של

 "המופת הוא הלא אלהים• •מציאות אמתת על חדש מופת ומצא בקש אשר
 שקול כי הוא, וחשב הזה( המופת של טיבו מה גם הקורא יראת )שמה המוסרי"

 חכמי מול ונציגם המערכה אותם גם נוציא הבה .המופתים כל כנגד הנהו
 הצרפתים והמאטריאליסטים בראשם קאנט ואויגוסט הפאזיטיוויסטים .בריטאניא

 החכמה במעלת האחרונים אלה בעינינו יהיו כחגבים לא האם ,הידועים !האשכנזים
והפלוכופיא
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 ובלי דבר לא ועל מהם רהו ולא חלו לא זאת ובכל הראשוניים נגד והפלוסופיא

 האפ ,רבים בת בשער גם באלהים כפירתם את ולהודיע להביע באו מופת שום
? למאד הדבר נפלא לא

 )הרמבמ״ן(בעל בן־מנהם הפלוסוף אחינו את גם לשכוח כלל לנו נצרך לא אף
 בקש ולא קרנים לו עשה לא אשר ,גדול ומוח יפה ראש בעל אבל ,החטוטרת

 הראשונה ממדרגה פלוסוף שם לו לעשות בפלוסופיא ונוראים גדולים חדושים לעשות
 קללה רק להאנושית ברכה לא מחכמתו שהלק "ברוך ההולנדי כהיהודי

 האיש זה כן לא עצמה(, בטבע האלהות )שטת ה״פאנטהייאיזמום" קללת ותקלה,
 כה מאמצי בכל באמת ויגע עמל גם חייו לתעודת לו שם אשר העניו, •משה"

 אמתתם את ולהוכיח ולהראות הדעת" עקרי "שלשת את בספריו לשכלל תבונתו
 ומצד ופנה עבר בכל קרחה את השליכה המטריאליזמוס אשר בדור ובו בעת בה

 אשיות את להרוס מכתבים( בחליפות גם עמד עמדו )אשר קאנט בא השני
 ספרו את אז וכתב לאחוריו היהודי בן־מנהם נרתע לא זאת ובכל הפלוסיפיא

 לספרד ובהקדמתו האלהים" "מציאות ע״ד )מארגענשטונדען( שחר" "מועדי הנעלה
 תנועה לעשות העת הגיעה כי ,באמרו מר, בלעג ההוא הזמן את מתאר זה

 כזאת פעולה רק לזה אונים די ימצא לא הוא וכי הגלגל את להפוך גדולה
 הפעם עוד ישוב שהרס ברוחו בו אשר ,קאנט של הכביר לשכלו ביותר נאותה

 גייסטע דעמזעלבען מיט האפפענטליך )דער הריסותיו לבנות שנקוה, כפי
 אתו שכרו אשר ,האט( נידערגעריססען ער דעם מיט ,ווירד אויפבויען וויעדער

ואשר הראשון( החלק רק ממנו יצא כי ,לנו )צר הזה בספר גם בן־מנחם( )את
עצמו של ומראיות ובדעת בכה גם כי ,וואלף הוכחת על בהשענו לבד לא בו

 הוא "שפינאצא", שטת של דמיוני( )נחש א" ר היד "ה ראשי שני את כאחד כרת
הכל", הוא "אהד השני הראש את גם אחד" הוא "הכל האחד הראש את הסיר

שטותיהם■ וני:ג וכל הפאנטהייאיסטים אופל או עופל מגדלי כל את היסוד עד ויהרוס
 כי :באמרי שבחו על כלל אפריז לא לי כמדומה אשר ,הדקות מן והדקות הגסות

 נביא גם לוא שלו, הכף את להכריע הוא יכול הזה האחד בן־מנחם זה גם
השניה. בכף ונשימם באלהים כופרים להרע, חכמים הבל

 הזה היהודי הפלוסוף בדבר לבו יפול לבל חקורא אזן את אעיר אגב בדרך
 גם לו יחלקו לא הפלוסופיא תולדות מכותבי רבים כי ,בזכרו כבודו שם אל ובנוגע

 מזכירים. הדעת בהיסח עליו יעברו לא אשר אלה וגם ,בשמו להזכירו הכבוד את
 אשר , מצוין״ ״סופר בתור רק וכמעט יד כלאחר רק הזה המובהק הפלוסוף שם את

 גם כי יען חכמים", "סוד יש בזה גם כי לו, בגלותי הפלוסופיא, בשפת חדש ן ו נ ג ם ברא
 השניה בשאלתי נכללים הלא המה )וגם הפלוסופיא תולדות כותבי החכמים לאלה

 חביב. מלוטשה שטה מאיזה האמתיות בשלשת "כפירה" של אחד גרעין הזאת(
 ואשר ,האלה העקרים את המקימים ,נאמנים מחכמים ומדע הקר מאוצרות עליהם

 הפלוסופים בשורת שפינאצא היהודי את יציגו כי אנחנו, רואים זה מפני
 שטת את ובטל הרס אשר ,העברי ״מענדעלזאהך ואת הראשונה ממדרגה

 האחרונה בשורה גם להציגו חוששים חותכים, ומופתים באותות שפינאצא
 והפלוסופים החכמים טובי עם הפלוסופיא תולדות כותבי כבה מתנהגים ובכלל

 בהע שיש אלה ואת חשכה, בקרן אותם יעמידו אשר הללו, באמתיות המודים
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 לי די .לראשם עטרות ויענדו הכבוד כסא על המה מושיבים כפירה של ניצוץ רק

 שמותיהם אחרי תמיד נגרר דשביט כוכבא כעין אשר החכמים את גם כי להזכיר,
 שאפפענהויער את המדע, שמי ברקיע במאורות אותם לתלות המה מתאמצים
 עם ניטצע ואת שלו, "האונבעוואוסטעך עם הארטמאן את ורצונו,

 אור, ברק אף בהן נמצא גם אם אנחנו מסופקים אשר העליון/ "האדם
 ישרה, אדם בינת ואל הדעת על מקובל להיות נאמן, הדוש של ברק אף
 הקאה לידי ,גחוך לידי מביא ושיגם שיחם מדבריהם, הרבה אשר אלה, את

רפלוסופים לאדירי אותם הללו הסופרים יחשבו זאת ובכל הנפש, זוהמת ולידי
בדורנו. הרוח גאוני

 אנו מפיהם לא שטותיהם וכבוד החכמים כבוד בעצם הדבר בעצם כי ואם
 ל;קר וההגון הראוי את ולכבד להוקיר מבלעדם גם יודעים ואנחנו חיים,

 הפלוסופיא תולדות כתבני אשר אלה, לבין אמתי ופלוסוף חכם בין ולהבדיל וגדולה
 יפלא לבל לאשורו, דבר להבין הקורא יוכל מזה אבל לעומתם, ויצהלו יריעו

 תולדות כותבי נטלו "הכפירה" חבת מפני רק כי נכון אל ידע ולמען בעיניו עוד
 באה היא מאין והשאלה: היותר:גדול, מתנגדה מבן־מנחם כבוד הפלוסופיא

 של דעובדא בגופא נכללה היא גם הן ? האלה להחכמים גם הזאת החבה
. השניה שאלתי

 אלת דוקא אשר הגדולים, הטבע חכמי מתלמידי נדבר ומה נאמר ומה
 כי ואם הטבע", "פלוסופי השם את לעצמם לקחו המה החכמים תלמידי

 היוצאים הענינים עם כלל עסק להם אין כי מפורש, אומרים ורביהם מוריהם
 ,מראש בידעם ,כלל ידרשו ולא יחקרו לא ממנו ובמופלא האדם הכרת מחוג

 כראש קופצים אלה תלמידיהם זאת ובכל לעולם, אותם ידעו לא כי
 "במציאות הכפירה כי ברורה, ידיעה לדעת זכו המה כי בספריהם, ומשתבחים

 אלתי□ במציאות הכפירה את המה מוסרים כי עד היא, לאמתה אמת האלהים"
.כמוהו מאין גדול חסד בזה עושים כאלו ,העס בני לכל ובספרים בדרשות

 להגדיל וסיעתו על ק ק הא ואת וסיעתו נער ביב את בזה להזכיר רק עלי
 הכפירההאלה, חובבי של וחפצם ישעם מה באמרי: השניה שאלתי את ולהפליא

 את הפיק למען ושקר, נבלה כל ומזמה, ערמה כל גם מהם נבצרו לא כי עד
 ,אלהים במציאות הכפירה כנפי תחת ולהכניסם גרים לעשות ,נפשות לצודד זממם
 של בתחבולות וגם ובמעשה בפועל הרבים את ולהחטיא להרע חכמים להיות

? שבעולם ם י י ע ו ש י ה מכל יותר רב ובהתחכמות האמצעים״ מקדש ״התכלית

 ובעוד ? בעצמו זה ורבם מורם משכל גדול אלה דארווין תלמידי שכל האם
 אשר בענינים, אני יודע( )אינני "אגנאסטיק" המבטא את ומשלש כופל דארווין

 ההולדה, חקי את אופן בשום לבאר אין כי מפורש, ואומר האנושי לשכל למעל
 לשטתו מחוץ עומדים האלה ושהדברים לכנים אבות מטבע הירושה הצמיחה,

 לא "אבל ואיכותה" ההשתלשלות "דרך רה מבארת היא שטתי :אומר הוא ובכלל
 הויתו "סבת :אומר הוא הרי הראשון )צעללע( התא ובדבר ומהותה/ סבתה
 )שטתו זו שטה :הוא בספרו אומר תלמידו והאקקעל .כשפתי" כלל נכללת איננה

כאופן והעצומים הרבים היצורים לפלגות האמתית הסבה תבאר דארווין( של
 מוכני
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 כפירה דברי ועוד ,בלבד טבעית היא שהמציאות זה עפ״י יבואר אשר ,מוכני
 ולחברו לו יש משונה הנאה נם ,לעולם דארווין לב על עלה לא אשר ,כאלה

 ,רעהו על מאיש ראיות להביא ,חברו או הוא זדה או בדה אשר בדבר ,ביבנער
 קוראים כי עד ,לדבריו חזוק לתת ,יקרא״ רעהו אל ״שעיר וכעין ״גומלין״ מדת כעין

 ׳את :זה ובשל ביכנער״ כבר הוכיח זה ״את :פעם לא האקקעל של בספריו אנחנו
 משניהם, איש הוכיח לא בדבר בו כי אף האקקעל", החכם למדי הוכיח זאת

 לב מכאיב השחוק את הקורא יראה ד׳ )במאמר בלבד רעהו דברי על סומך דק
 הניע מה :למאד וחמורה קשה גדולה השאלה הן כן ואם בהירים( יותר בצבעים הזה

 למרות יעשו, לא אשר מעשים לעשות חכמים, אנשים ככה על ראו ומה אליהם
 וחפצם ולהשיגה אחריה לרדוף חכם, כל תשוקת שקיא האמת, ולמרות החכמה
? ? מגונה דבר ומכל .השקר״ מן להמלט

.השאלות פתרון ושורש ,יסוד את בתשובה הרוצה דעת למען 0

 אעביר אשר אחרי רק להציג אוכל האלה השאלות שתי על האחת התשובה
 "בחיוב ,והרגש "השכל זכיות ע״ד החרוץ ומשפטי דעתי חות את הקוראים לפני

 ההשקפה בתחלת הקריאה בתחלת כי ידעתי, מראש, שהגדתי וכפי בשלילה". או
 הזה בענין והחלטותי דברי כל כי יען אבל ,הקורא בעיני מאד הדבר יפ^א

 אזי פלופופים, וסודות חידות מליצה כל מבלי היטב, באר מפורש יהיו אמורים
 היא אשר ,זאת דעתי בחות צדקתי אם ולשפוט דברי את לבחון יוכל אחד כל

 על לסמוך מבלי • אחרים בענינים גם מישרים לשפוט עינים, לפקוח תוכל אמנם
בלבד. החכמים בהחלטות האמונה ועל ההרגל

 בודדים מאמרים איזה להציג לי ידרש הזה הנכבד הענין בראשית והנה
 להלעיט חלילה באתי כי ,ידמו ואל הקוראים יבהלו אל אבל ,קצרים ומשפטים

 לא כי בטוחים, להיות ויוכלו פלוסופיא, של תבלין מין נזיד, מין איזה אותם
 הסבר להם אתן האלה המאמרים אחרי ומיד תכף כי יען ,כלל מוחם את א:גע
 לקורא ואף ,הקוראים לכל נם ,למבין נכוחים בדברים שכל ושום מפורש ברור
מימיו. פלוסופי ספר ראה לא אשר

 בהיוב וזכיותיהם והרגש" "השכל חקר אל לכונן :דעתי לפי דעת ראשית
.אנשים דעות בקרב אזרח זכות לו מצא אשר המשנה את ולהסיר ובשלילה

 "שכל" גם .רגש" גם יש כלה להאנושית גם אדם לכל כי ידע לא מי הן
 הנהו יחידי דן השכל ,והשקר״ ״האמת אל בנוגע כי ,לחשוב אנחנו רגילים •הנה
 רק הוא "הרגש" פעולת חוג אבל ,לרחק או לקרב דינם גזר את החותך לבדו הוא

 יפעל לא השכל מבלעדי באלה גם ואשר והמגונה" .הנאה והרע׳ "הטוב במקצעות
 את הוא יתן למען השכל, של באורים תמיד שואל הרגש מאומה. .הרגש"

 האלה בענינים גם ל״השכל' ,לאחיו השומע ״הרגש״ ואשרי ,מחאתו או הסכמתו
 ולחמור לשפוט האדם שעל בענינים אולם ,בטוב לבחור גורלו וישפר ינעם למען

בגבול לבוא ל״הרגש" חלילה כי ,חושבים ,באלה ,שלז± והשקר״ .האמת בדבר
 השכל
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 .כלל וזכותו ברשותו אינו כזה דבר כי יען , משפט לחרוץ לו חלילה , ה״שכל׳

 אני. דעתי חות היא כן לא אולם עתה, ועד מאז וגמורה מגרה היא ככה

 אחרת, בזה להחליט בנפשי עז ארהיב השכל, מטות ראשי יסקלוני לא אם
 שוה שותף לבד לא הנהו הרגש ,,והשקר "האמת של במהצוע דוקא כי

 בזה. גדול היותר העסקן הנהו "הרגש" לפעמים עוד כי "השכל"/ עם בשוה
 עושה "משרת" בתור גם ולפעמים ,כנגדו "עזר בתור "הרגש" אל מתיחם "השכל"

 * ״הרגש״ החלטות לכל לגמרי ומשועבד נכנע להיות נוח השכל אשר , יש אף , רצונו
 לגזור וזכות משפט כל להשכל אין וכאלו יקום כן אומר "הרגש" יגזור וכאשר

 וביחוד בזה אציג אשר ,המאמרים פי על תתאמת זאת דעתי חות .-אחרת ולהחליט
. הזאת ההחלטה צדקת על גדול אור יפיץ אשר , אחריהם שיבוא ההסבר פי על

זאת: דעתי בחות הקוראים לפני אשים אשר המשפטים ואלה
 והשכל" "הרגש והשקר" "האמת אל ביחס בו אשר אחד, אופן רק ישגו א(

 יחרצו עת , הרגש על יתירה מעלה איזו אז להשכל וכמעט ם י ו ש שותפים הנם
 לדון יחפצו אשר העצם, הדבר, אם הוא, הלא יחד, גם שניהם משפטם

 אשר בהוש׳ נראה שהנהו דבר ובהיותו מקום" "קרוב האדם אל קרוב הנהו עליו
 "הרגש" הוא אזי ,״להתפעלות״ עלול בהיותו ״ברגש״ שנמצא אחד ״חסרון״ מפני
 אם ׳ מעקל משפט להוציא הרגש היה יכול ,עמו ה״שכל" שותפות מבלי לבדו
 רעתו מפני או עינים למראה האדם אל הקרוב הדבר של ויתרונו טובו מפני

 בעוד ,לשגות הרגש הוא יכול ״ההתפעלות״ בגלל אשר , המדומה בו ימשחתו
 לרוב השכל כי ויען הדין, את לעות שוחד כעין ל״הרגש" היא "ההתפעלות"

 אוחו וינתח יבקר הדבר, את ובודק בוחן הוא לכן להתפעלות, עלולז איננו
 הרגש יעשו אשר עד בינה, "ההתפעלות", ע״י התועה להרגש, ילמד צדדיו, לכל

 בנוגע ההוא הדבר על משפטם יחרצו שניהם ובהסכם ביניהם, שלום •השכל
 לשבח עלינו ובזה המגונה", או "הנאה הרע", או .הטוב שבו, והשקר" ׳האמת אל
 יביא שלהם השותפות ועסק "הרגש" את למוט יתן לא כי ,האדם ״שכל״ את

ברכה. פרי באמת לאדם
 והרגש השכל מן המה רחוקים והענינים הדברים אם ,הוא כן לא אולם ב(

 משפטי אז או ,והחוש העין מן הסמוי "דבר בתור המה אם יחד, גם האדם של
 והכח הזכות לאחד ואין המה מחולקים כאלה בענינים וזכיותיהם והרגש השכל

 זכיות ישנן לחוד. ולהרגש לחוד להשכל ,אחד לכל רק להשני אשר את
 כן ואחרי כהוגן וזכותו בכחו משתמש מהם אחד כל אם ,כאלה ובאופנים , מיוהדות

 ,וצודק נאמן משפט לחרוץ באמת יוכלו אז רק ,משותף הסכם לידי המה באים
 שלו ובזכות בכח בא האחד או כהוגן שלא בזכיותיהם המה משתמשים אם אבל

לאדם. ויבולע מעקל משפט יוצא אז השני של והזכות הכה את ולרופה להחליש

 רק הוא וזכותו השכל כח יחד, גם והשכל דרגש מן הרחוקים בדברים ג(
 הרגש וזכות וכח ׳ הדברים מציאות את טחיב״ •משפט לחרוץ )פאזיטיף( ב? ו י ״ח ב
 הדברים מציאות אם ,להדגש והצדקה והזכות ,ובמאון )נעגאטיף( ה״ ל י ל ״ש ב א ה

,הרגש בעוד ,השכל חיובי את ולבטל להרוס נם , הפנימית לההרגשה מתנגדים
אם
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 השכל כי ,יחוש אם זולת ,כזאת יעשה לא משוחד ובלתי טהור רגש הוא אם

 זכותו עם הנהו משתמש פגום רגש הוא הרגש אם אולם במשגה, דבר מחיב
 צודקים היותר השכל חיובי את גם הוא ושולל ממאן מדאי, יותר גם זאת

 כל להשכל אין זה לעומת ,כלל מזה נוהה רוחי אין ,בזה י ש פ א אי :ואומר
 ׳ גמור בהסכם ״הרגש״ עליו יסכים אם ,הדבר מציאות את ולשלול למאן וכח זכות

. יסודם ובאמונה בקבלה , במסורה אשר הענינים כמו ,הנהו "יש" אכן כי

 בעוד דבר באיזה ממאן" "השכל ,שולל׳ ״השכל :באטרנו הוא טעות ד(
 , דבר בשום ולמאן לשלול זכות כל לדעת( הלאה שאוכיח )כפי להשכל אין
 וזכותו, הרגש מטעם רק הוא שלו שלילה מיני וכל האדם ימאן אשר וכל

.לזה המשפט לו רק לו אשר
 כחותיהם את הרגש נם השכל גם המה מחליפים אשר יש ה(
 מעלה יש כזה באופן טחיב, והרגש ושולל ממאן השכל להיות ;זכיותיהם

הרגש ובכח בזכות כהוגן שלא ישתמש אם השכל, הרגש; על להשכל רבה
וינחם" "ישוב בנקל טוב" "שכל רק הוא אם דבר, איזה שולל או ממאן להיות

 בעוד ,שלו שאינה והשלילה המאון של הזכות את הוא ועוזב ״האמת׳ על יודה
אין כי ונאמנים, כשרים עדים אלפי פי על מעט( עוד שאבאר )כפי לעצמו יוכיח

וזכותו כהו יפה אמנם אשר , הרגש כן לא ,ולשלול למאן וכח זכות כל לו
 להשתמש ויתגדר דבר איזח ב חי ל דוקא יבוא הוא אם ושלילה, ן בטאו

 רעתו לכן בעותתו, ויוכח יראה במהרה ולא בנקל לא "השכל׳, ובזכות בכח
 למען ,ולעדנו להכשירו ,החוץ מן למחנך תמיד הרגש צריך זה ומפני למאד רבה
.לרחק ומה לקרב מה הוא גם ידע

 אשר החוץ, מן השפעות גם נבול גם ישנם הרגש ולשלילת השכל לחיובי ו(
 מומים בעלי פגומים בהיותם או ,בצדק שלא או בצדק משפטיהם יחרצו פיהן על

 הראוי את שולל איננו הוא אם ,העליונה על ״הרגש״ יד לרוב אז ,עצמם מצד
 כמחריש, להיות מוכרח פגום לא שכל גם ולוא השכל אז — ולמאן לשלול
 הנהו משתמש הרגש אם ,גיסא לאידך גם ,ולשלול למאן זכות לו אין בעוד

 גם האדם ימאן ועכור גם רגש מפני כי עד ,מדאי יותר ולמאן לשלול בזכותו
 לחיב, החפץ השכל קול את להס להרגש יצלח כי ,לרוב יקרה ,לאמתו אמת בדבר

 באותו כי עד ,השכל את גם לפגום עליו חילים יגביר גם ,דומיה יאלם כי עד
 ,וצדק אמת ללא ולשלול למאן ומפליג המרבה ועכור גם רגש בעל שהוא ,האיש

 הרגש נגד להתקומם כלל חושש איננו ,כלל לזה מתנגד איננו שכלו נם
.לנצחו ומאונו

 אחרי האדם בקרב יחד גם והרגש השכל של והזכיות הכהות השתוות ז(
 ,שלהם והזכיות הכהות התחלפות ידי על הרבות השגגות ואחרי הרבה התסיסה

 תבוא בוא היא , כלם ייחלו אליה אשר ,הכללית המשתפת ההסכמה היא היא
.הימים״ •אחרית של המאושרה׳ -העת היא הלא ,האדם לבני סוף סוף

 בזכות גם להשתמש ובצדק "השכל" יוכל אשר , יש אחד אופן רק ח(
 את לשלול רק "החיוב" את לא לשלול הוא הלא והשלילה", און "חט

ללא ובשלילה בטאון דרכו את הרגש השחית אם כאופן, הרגש, של השלילה
 אמת
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 במאמר כהוגן ואבאר אפרש הזה האחרון האופן את אבל צדה, וללא אמת

.השלישי
 באור הדרושים קצרים במאמרים הקורא אותך להלאות עוד אוסיף לא

 רב אור יפיץ אשר ודעת, טעם בטוב ערוך מספיק הסבר לתת והנני !פרוש,
 זרותם למרות המה נאמנים אכן כי ׳, ולהשכיל להבין האלה המאמרים על

הראשונה. בהשקפה

.ולשלול למאן השכל זכות בשלילת שכל ושום מפורש הסבר ״(
 נתבונן אשר הפלאים, פלאי וכל עליה ולדרים בארץ כלה בתבל הנמצא כל

 במרחב־יה, גם ומה ואדם חיים בעלי ,צומח ,בדומם , מלמטה בארץ הטבע ברחבי
 נמסר לוא ,כאהד כלם גם ומה הנמצאים מאלה אחד כל ,ממעל בשמים אשר
 הפועל אל צאתם לפני אם כי התהוותם, אחרי לא אבל לבדו, להשכל היה
 להיות יכולנו אזי ילמאן", ,לשלול והזכות הרשיון להשכל יש כי ,החלטנו ולוא

 כל ועל אלה כל על היה גוזר שלו השלילה ובזכות בכח השכל זה כי ,בטוחים
 היה הוא שכליים, ומופתיים באותות ודוקא שלילה של קשה גזרה מהם אהד

 ואנחנו ,כלל במציאות להיות יכולים מקצתם ולא מהם לא כי ,דעתו את מחוה
 לראות זכינו לא אזי ,״השכלי׳ של השלילה צדקת על סומכים היינו אלו

 בהדרה, הטבע כל עם שמבראשית יצורים המון את ומלואה, התבל כל את לפנינו
 ,ממעל בשמים אשר גם ומה מתחת הארץ על אשר ,בה ועלז והמונה שאונה

 ׳.חלום במציאות עתה ישנו אשר כל כי מסקנא, לידי לבוא היינו מחויבים או
 כי וכי היא כלא־מציאות המציאות כי הנהו, כזב" .מקסם הוא" "דמיון הוא"

כוזב. יחד, גם וכסילים חכמים ,האדם
 ישראל" ב״תורת בראשית מעשה פי שעל ,הזמן בפרק גם אלו ,נניח הבה

 "השכל את מושיבים היינו !אור״ ,יהי אלהים אמר ובטרם ובהר תהו היתה ,הארץ
 המוח מן וגם גידינו ושס״ה איברנו רמ״ח מכל בזפשט מאליו מובן—שבנו הפועל"

 משפטו לחרוץ בזכות גם בכח גם חמוש אז כל ש ה היה ואלו משפט, כסא בכלל-על
 ,זולתו אפם יחידי״ ״דן ובתור הדברים מציאות על ,בחיוב״ כמו ״בשלילה״ נם

 האדם, בראש לשבתו מכון לו לבקש העתיד אנושי, שכל לגו נא הגידה אותו: ושאלנו
 כן אחרי נאמר שעליהן ,כאלה בריות המון הפועל אל יצאו כי ,אפשרות ״היש
 העשיות גם !בצלמנו״ 'אדם ״נעשה עד !אור״ ״יהי מן !יהי״ !״יהי : הפקודה מלות

 ,וירא :של הגדול הסיום עד ,טוב״ ׳צי ראיות אף ,הפקודות אחרי של התכופות
 אחד כל של המציאות אפשריות ועל מאד׳ טוב ,והנה עשה׳ אשר ל כ את אלהים
 שנים אלפי זה לפנינו פרושים הנם אשר ,פרטיה פרטי כל עם ,הבריאה מחלקי

 והרגשותיהם, שלנו החושים כל להכרות וידועים עינינו למראה נלוים כשמלה,
 אבל ,למאד בולטים וחזיונותיהם נכרות פעולותיהם אשר , הכחות המון כל עם

 השכל אז כי ,התעלומה בחביון וטמונים ספונים בעצמם שלהם והחקים הכהות
 , חלילה :לעומתנו ואמר ענה שכליים משפטים מיני וכל והגיון שכל פי על ההוא

 על להאמין יוכל ובער כסיל ,פתי ורק ,לעולם תהיה לא היה כזאת ,חלילה
האמונה וכי המציאות׳ ,אפשרי גם להיות יכולים כי האלה׳ המציאות" .,נמנעי

 כאפשרות



 ממש, מציאות בעלי שמם, "ודאי" להיות אמונה מכלל תצא כזאת באפשרות
 והיכיח השכל ודרש חקר הן מציאותם" "נמנעות את אשר אחרי בפועל, נמצאים

 לערוב נוכל ואישר המאוחר", אל "ומהמוקדם ונאמנים צודקים הגיוניים מופתים באלפי
 כל עם כלה והיצירה הבריאה תולדות כל את כרוכלא נחשוב לא גם ואם בדבר

 דינו נזר את השכל היה גזר מחן אחת כל על כי ,תולדותיהם ותולדות תולדותיהם
 ,באמת בעוד זאת, ו ת ו ל י ל ש ב למאד היה צדק גם , מהלטה בשלילה הקשה

 שלו והשלילה המאון וזכות השכל בקרת בפני הן עתה, גם היטב נתבונן אם
 "בטרם אשר ,מציאות ואין דבר אין כי עד ,נברא יציר כל לעמוד היה יוכל לא
 ויוצא המציאות" "אפשר זה הוא כי עליו, לאמר השכל היה יכול נברא" יציר כל

.נאמנים במופתים לו הברורה חרתו" ״נמנעות מכלל
 מחויב וכלימה בושה מלא כבלי אשר ואחרי המציאות, הוית אחרי גם הן

 פיהו, יפתח לא וכאלם ומחריש משתאה אחור", "נסוג להיות האנושי השכל הנהו
 ישנם אכן כאחד כלם אדם לבני שנתנה הארץ גם " המה שמים השמים בעוד

 המציאות כל כי ,אנחנו ויודעים רואים אלה כל של הויתם אהרי גם ואם ,במציאות
 להגיד נואש כבר אשר עולמים, חידת השכל, בעד סתומה חידה היא כלה

 אפשר אי כי ,וכמה כמה אחת על המציאות לפני ,המקצת מן במקצת אף פתרונה
.המציאות שלילת בדבר רק אחרת, דעתו לחות להשכל היה

 )כלומר לאפלאסי שכל גם כי הלכה פסק יצא עתה של הכטים מסוד גם
 לא במציאות( להיות היה יכול אלו לאפלאש, החכם הגיד שעליו כזה, נשגב שכל
 ? כח הוא ומה חומר הוא מה :הראשונה השאלה על תשובה לעולם להשיב יוכל

 שום להניד תבל חכמי כל יבינו ולא ידעו לא עד לעולמי גם כי וגמורה, ומנויה
 השאלות שאר כן וכמו ,הראשון הפשוט האטום דבר על פתרון שום ,תשובה

 מודים כלם החכמים כל כרחם בעל עתה גם אשר ,עצמה במציאות החידות שאר
 :השאלה כמו ,תשובה כל מבלי ושאלות חירות תשארנה נצחים לנצח כי ,המה

 היא מה :שאלת עד ועוד ועוד ? המציאות אל הראשונה הדחיפה את נתן מי
 ועוד ועוד "הבחירה׳ ושאלת "הנפש׳ שאלת "החיים" שאלת ? החושים הברת
 הוא מה ? חום הוא מה ? אור הוא מה ,העולם חידות ושבע שבעים או שבע

 במעדר אשר ,האדמה במעבה הצוטח״ ״בח הוא מה ? מנניט הוא ומה השמל
 והגה שמה ונפסד בלה הוא ובעוד הזרע, את בה יכניסו אשר בעת תעדר,
 צמחה להוציא קשה, עפר גוש דרך ועולה בוקע משונה בכח שבדקים דק גבעול

 למתת יאשר החיים", ו״כח ,למעלה פרי לעשות ,והגשם הגזע מלשד כיונק ויעל
 1828 בעגת שלו ההתגלות את וואהלער החכם גלה ידה על אשר ״השתן״, טפת

 גוע לידיעותינו גבול המשים החיים "כח בפומביג ויכריזו אז והריעו תקעו וחכמים
 רגלים׳ "מי מעט אשר העת, למן שנים, ושש ששים אחרי זאת בכל וימת"׳

 אחינו זע ולא חל לא החיים", "כח חידת את להחליש או לפתור לחכמים יפים היו
 באותות החיים" "בה מציאות את בעליל להוכיח ז״ל שפירא הערמאן הפרופיסור כ׳־ב

 להחליט עליך, נפל לא רימאן די־באא הה' הפיזלוגים גאון פחד ונם ומופתים
 נצחית חידה דע. לעולמי בתקפו ישאר גם הנהו החיים׳ "כה כי הוא, מצדו
 הנכבדים דבריו תמצית הקורא יראה )במקומו כלם החכמים כל שכל מבינת נעלה

המציאות בדבר גם ומה המציאות חלקי במהות נם כאלה שאלות ועוד כזה^ועוד
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 -שאיננו הוא יודע אכן כי ,גמורה בהוראה הוא מודה הן האנושי השכל אשר ,}לה
 לוא כי ,יבין לא מי המציאות לפני ,כך הבריאה אחרי עתה ואם מאומה״, יורע
 ולשלול, ל^אן וזכות כח שגיא היה אם גם משפט, כסא על אז השכל ישב

 ,המציאות״ -אפשרות את רק לא לאל שם היה ,יעטוף מלפניו הרוח אז כי
 כמו המציאות" "נמנעות את גם ולקבוע לנטוע זה וגבורתו בכחו התעצם גם כי

.נטועים במסמרות
 על לכתחילה שמד׳ "גזרת אז גוזר היה המציאות לפני האנושי השכל

 ,היא אפשר אי כי ,פרט כל ועל דבר כל על מוכיח היה הוא ,הנמצאים כל
 חול מגרגיר ,המציאות כאפשרות כופר היה הוא ,במציאות להמצא הוא נמנע

 הגדולים העצמים את בשלילה דן היה הוא ממעל, בשמים אשר דינור, נחר עד
 מפני ,השמים צבא כל את ,הכוכבים ואת הירח את ,השמש את ,והנוראים

 ובאצילים באקטירים מיני וכל האינפוזורים ואת כחותיהם ועצמת חמריהם גודל
 הצמיחה את ושולל שולל היה הוא ראתם, לא עין שבקטנותם הקטנות מפני
 כיוצא והאדם למיניהם, חיים הבעלי גדול ואת מעופש מזרע זרעים מיני מכל
 האדמת פרי כל את ,ופעולותיהם הארגניים האברים את ,סרוחה מטפה ,בהם
 החלב טפת את ,יחד גם הפיל עם התולעת את ,למיניהם העץ פרי כל ואת
 המציאות ? עליה״ תהי מה זו -טפה :השאלה ועל ,והאדם החי בעל ילד יינק אשר

 טלפים ,שער ,וגידים בשר ,עצמות להיות תהפך כי ,והדעת השכל נגד תשיב
 היה השכל ;מקשה—ומרוך -עז״ יצא הזה מהמתוק כי נראה אשר הדברים, וכל ושניים

 ובמזונר בשלפוחית במעונו ,אמו במעי העובר של המציאות באפשרות כופר
 את ,כלל מדתו לפי לא ,צר מרחם לדתו גם ,העולם לאור יצא טרם ונשימתו
 תחת ולעוף אבר לפרוש כנף, צפור להיות האפרוח בקיעת ואת הביצה התהוות
 אחרי נם עצמו בעד האדם אותו המציא לא אשר ותחבולה, סגולה השמים,

 שלו הפורח המגדל הצלחת את גם עוד רואים איננו עתה ולעת ,שנים אלפי
.זולתו בכח גם להארץ ממעל להתרומם

 הבית, עופות של והסגולות והכשרונות הכחות במציאות גם כופר היה השכל
 המהוגן שלנו" "ה^זכוי זה התרנגל, זה ובכשרון מארעא" דספנה ב״תרנגלתא

 הגדולים, בתנינים וכופר שולל היה הוא , לילה ובין יום בין להבחין ,יתירה בבינה
 מיני וכל לשנים והבצילים המונורים בקיעת עם יהד הרקק, ובדגי היאור בדגי

 וכל אזנים ומשמע העינים מראה את ושולל כופר היה הוא .משונים כרואים
 לא אש ידי על האיצטומכא ועכול הריאה הסקת את ,חיים הבעלי ומוחשי חושי
 היה הוא .פועלים הם פיהם שעל והחקים הכהות במציאות עוד דבר מבלי ,נופח
 אשר , כחות מיני ובכל הדוחה ובכח המושך בכח ד״ כ ו כ ה ״בכח ,כופר

 היה הוא . אחד״ בנושא הפכים ״שני של הנמנעות מהם וכמה בכמה נמצא גם
 ,שבהם והסגולות הכהות כל ואת )הימי( המזג של הפלאים פלאי כל את שולל

 , ברואים מיני שאר של והגלגולים היתושים של המתים׳ ׳תהית אפני כל את
 -החיים" את גם שולל היה הוא ,בדבור גם בחופש גם ברצון נם :כופר היה הוא

 ,״מהחיים״ ונעלם טמיר יותר סוד עוד עתה גם האחרון זה אשר ,״המות״ את גם
 עליה רעדו וההרפתקאות המאורעות וכל אדם בני תולדות כל את שולל היה הוא
"אוכלי! למרות יסמקלם, עומד הוא בנס אשר עולם", •עם במציאות גם ימה

אכלו
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 כל :להם יאמר פן ,מפחד ,המשתה אל )געלאדען( קראו׳ לא ״ה' להם״ אכלו

 הרבה נהנו לא כי ,ועוד הרומאים האשורים להמצריים ואוי ,.ואשמו אוכליו
 ויחי ,יחיח חיה והוא העולם מן ולהבטל לעבור היה וסופם זאת מסעודתם

!! לנצח עוד
 בו נותרה לא כי עד היקום כל על ארוך שלילה של קו נוטה היה השכל

 , בלימה על תלויה היתה לא שלו השלילה אף ,באפו נשמה וכל מציאות כל
 וכי למאד, חותכים מופתים שכליים מופתים על יסודותיה את תמך אם כי

 נכרתה תמה המציאות כל כי עד ,,-במציאות הנמנע הוא “ב״שכל הנמנע
.לה היתה לא תקומה גם חלילה

 כל בטרם לו היה נמסר אלו אשר ,ש$נר הפועל השכל למרות זאת ובכל
 כל על החליט יבטח ואשר בשלילה גם משפטו לחרוץ והזכות הכה נברא ^ציר

 למרות "הפועל/ אל לצאת יוכלו לא אופן בשום כי "בכה", אז שהיו הנמצאים
 והתכל המה וארץ והארץ-שמים השמים הן שלו, והשלילה המאון משפטי בל

 אף ,גדול שכל בעל חכם שאלת כל מבלי הפועל אל זאת בכל יצאו ומלואה
 רק לא במציאות לנו ויש לבדה היא רק שלילה נשארה השכל שלילת

 בשם.עולם הנקוב לזה יש זה בעולמנו גם מספר. אין עולמות גם כי אחד עולם
 נם לדבר, פה וגם לשמוע אזן גם לראות עין גם נשימה, נם נשמה גם קטף
 גם ,"מציאות יש אכן כי ,ובינה חכמה ,דעת גם ,ללבוש ובגד לאכול לחם

 הקנינים כל עם ,,אדם בני ו״תולדות ,הטבע -תולדות לנו יש אף לו, מחוצה
 ה-שכל׳ בכבוד חלילה פנמתי לא ני ,לי כמדומה אזי ,יחד גם והגשמיים הרוחניים
 לחרוץ זכות כל לו ואין ובשלילה בטאון השכל של וזכותו כחו סר כי באמרי,
 והחוש, העין מן והסמוי והשכל הרגש מן רחוקים שהמה בענינים כזה משפט
 ,וכזה כזה לעצם מציאות יש אכן כי ,להחליט מאתנו מי יבוא אם ובאופן

 לא אבל ,,יודע ״איננו לדבר לשונו וללמד ענוה במדת להתלבש אז השכל על
 יען ,ובשלילה במאון זכות כל לו אק בעוד בהחלט, מציאותו את לשלול

 המציאות את השכל פי על לשלול ומרהיב מתעקש אדם בן שכל איזה יהי לוא
 אשר , ונאמנים כשרים עדים אלפים אלפי לו נביא אזי ,ההוא העצם של

 לו: וינידו בו יגערו אשר ובבריאה, בטבע יצורים אלפים אלפי בפניו, כחשו יענו
 אנחנו עדים הן היא, לך שלא השלילה בכח לנגח קרגים לך לקחת תזיד .איך

 אז כי אנו, מציאותינו את ידעת לולי במציאות, אנו היינו לולי כי פלגו,
 לאל, אותנו גם שמת ומופתיו אותותיו פי ועל השכל ומכח בנו גם כפרת ,כחשת בטח

 מאתנו מציאותו את לשלול חפץ שהנך ההוא׳ הדבר גרוע במה כן אם ואשר
 הננו האנושי, השכל של השלילה למרות אשר מאתנו, אחד מכל או כלנו,

 ההוא, העצם ההוא, הדבר גם כי היות, ויוכל במציאות וקימים חיים נמצאים
 באמת, נמצא הנהו כי במציאותו, לכפור תחפוץ הפוץ אשר ,ההוא הענין

 בשלילה. משפטך שקרות את לך ויוכיח פניך על ויטפח כמונו יבוא הוא אף
 .אמנם • ויאמר יען ׳ האמת על ומודה ,טוב .שכל הנחו רק אם ,ההוא והשכל
 דבר'שמציאותו שום לשלול לי חלילה והלאה הוא ומן ממני". צדקתם

 החליט למען הדעת, על להעלותו יכולת מכלי טטני טוזר או להבי! לי קשה
 שכל אני כעוי במציאות, מהיות הוא נמנע או איננו הוא בי זה, בעבור
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 בן שכל מצד ושלילה מאון כל מפנינו "הם :לעומתי קוראת המציאות וכל ידעתי
! !אדם׳

 ואיזה זה הוא מי השכל, לא אם לנו, נא הגידה תכף: ישאלוני אם והגה
 ואת עינינו את לעצום עלינו האם או ? באמת ולמאן לשלול הזכות לו אשר ,הוא
 ולוא לנו ויספרו יגידו אשר ,דבר׳ לכל מאמינים ״פתאים תמיד להיות שכלנו עיני

 להאמין כן אם גואל האם ? החוש ומן העין מן הסמוי פלאי עצם איזה ממציאות גם
 אתנו ויש יש אמנם כי ,חלילה ,הלילה :תשובתי ? כזב ומקסם הבל דבר בכל

 של והמשפט הזכות לו נתנה ותכונתו מטבעו אשר ׳כח כביר וממאן, שולל
 לאותו מומחה גם והוא "הרגש" לדתו, ובן אחי-השכל הוא והשלילה", "המאון

 דק שכהו השכל ואם , בצדק שלא או בצדק אם ,לה לי ש ב משפט כל לחרוץ , דבר
 תצא משתף ובהסכם שניהם מלפני אזי ,״הרגש״ שלילת אל יתנגד לא ״בחיוב״

בשלילה. פסוקה הלכה
 ,והחוש העין מן וסמוי האדם מן דחוק הנהו והעצם הדבר אם באופן ,כן אמנם

 אמתת את ולקבל מלקים הנהו ומסרב הוא חושש אשר ,הראשון הוא ״הרגש״ אזי
 ראיות יבקש או בזה, הנהו מסופק או אותו שולל הוא ולרוב ודאי בתור מציאותו
 אומד הרגש ;הצד מן אחרת עדות או אחיו, השכל מיד המצאו על ומופתים

 ידי על בנפשי חש שאינני דבר כי ,להניח או לקבל ,להאמין אפשי ״אי :תמיד
 ;באמת הנהו נמצא אם ,אחר חוש הכרת פי על או והשמע הראות חושי עדות

 אוכח בטרם אמונה, איזו או ספור איזה שמועה, איזו לודאי לחשוב רוצה אני אין
 על האדם של "הרגש" אהד, באומר הוא". נאמן אם ,נאמנות והוכחות בראיות לדעת

 ,ולשלול למאן גם או מסופק להיות והזכות הצדקה לו דק לו יש ,וטבעו תכונתו פי
 הנעלם הדבר של המציאות אמתת דבר על ומופתים, אותות עפ״י בנפשו יחליט בטרם
 עדים עפ״י או להיות, יוכל לא אחרת כי ,ביחוד השכל מופתי ממנו, ההוא

 מציאות את באהבה לקבל יחליט אם ,אז ואשר ,אחר מצד זה על ונאמנים כשרים
 יתעצם ,לאמתו אמת לדבר ,להדגש ,לו גם נחשב להיות , ההוא הנעלם הדבר

 אליו קרוב הנהו ההוא הנעלם העצם אמתת כאלו ,ויחוש וירגיש ועז בתוקף בזה
.ורושמיהם החושים הכרת מפעולת הרגש אל הבאים המוחשים כאחד מאד, במאד

 במציאות ישנם כי ,יחד גם והרגש״ ״השכל אצל לפעול הואלנו לוא ,למשל
 ולקים לקבל ,מתעקש היה בטח ה״שכל״ אשר ,רבים כסבורים שדים״ או ״מלאכים

 המסרב הוא "השכל" לא ־ היא גדולה טעות באמת אבל ,מציאותם אמתת את
 ,כאלה רוחניים״ ״נמצאים בתור מפשטים עצמים המה ישנם אכן כי ,ולקבל לקיים
 בדבר כן וכמו בכלל, ולמאן לשלול וזכות משפט כל להשכל לו אין בעוד

 ועצמים כחות ממציאות כלל גרועה בלתי שהיא ,שדים״ או ״מלאכים מציאות שלילת
 ,אותם שולל שהיה בבריאה, גם הרבה הנהו מוצא לזה בדומה אשר ,אחרים נבדלים

 והמה , במציאות המה נמצאים אכן כי ,השכל יודה ברצונו או כרהו בעל ואשר
 כל השכל מטעם שלו והשלילה להמאון אין אכן כי ,לעומתו ולהעיד להתיצב יוכלו
 אשר באיש ,שדים׳ או ״מלאכים מציאות את השולל אולם .יסודו בשקר או ,יסוד

 לו אמנם אשר "הרגש", הוא הלא לזה, בדומה וגם בהם, להאמין יחפוץ לא
שלא או בצדק אם האמתי והממאן השולל הוא ,ובמאון בשלילה והזכות המשפט

בצדק 5.
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 היא דבר איזה של הידיעה או והאמונה ושלם ישר הוא השכל אם זולת , בצדק
 פגומה בלתי היא והידיעה והןיה הבל אמונת לא ,טפלה לא ,גסה לא אמונה
 שכחו ,השכל אל #הרגש״ גם גלוה אז או הטהור, הרגש אל מתנגדת ובלתי
 והשכל הרגש מסוד משותפת, בהסכמה זה כל את ולקבל לקים בחיוב, וזכותו

יחד. גם
 הקצרים ממאמרי מאמרים כמה להבנת ומספיק די לי, כמדומה הזה, ההסבר

 אבל ,הלאה הדברים במרוצת היטב יבוארו והשאר ,מוסד ביסוד אמתתם את ולכונן
 תשובה פיהם על להשיב ,היכולת גם לי לתת ,יחד גם אלה כל יועילו כמה עד

 מהתבן הקצה אל הקצה מן הוא שונה האחת תכן כי אם ,השאלות״ ״שתי על אחת
היטב. באר הבא בפרק הקורא יראה השנית, של

.השאלות עתי _על האחת תשובתי
: הראשונה השאלה על התשובה א(

 בני האנשים רוחות את לתכן עוד היא נפלאת לא הנזכרת דעתי חות פי על
 באלילים ומתהללים מתהוללים שבהם במקומות עתה של העמים ובני קדומים רורות
.שלהם והשכל״ ״הרגש והקר נפשם הלך ,רבים

 עתה ושל קדומים בדורות האלילים עובדי האנשים "רגש" כי יודה, לא מי הן
 ,ועכור פגום גם, רגש הנהו גם היה זרה עבודה לעבוד בהתמכרם הידועים במקומות

 לכל בנוגע שלו והשלילה המאון ובכח בזכות השתמש לא כי מלבד, כזה ורגש
 ב י ח ל השכל ובכה בזכות ומתגדר התגדר עוד ,רבים אלילים ובמציאות כוזבה אמונה

 ,שאמרנו כפי אשר ,זרה העבודה אל ביחס וביחוד ,הללו האמונות אמתת את
 ופגול תועבה שהמה ,האלילים עבודת אל הנטפלים ותועבה זמה כל של המעשים

 כגלל והפגום הגם הרגש על ונועם הן יצקו המה טוב, ולשכל הטהור להרגש
 למען ,פעם אף להתעורר היה יכול לא כי עד בהם, דבוק להיות "ההנאה",

. הזאת והבזויה הבדויה האמונה כעצם והשלילה ן ו א מ ה בקרבו יפעם

 ? הקודם בההסבר שהוכחתי כפי ? עתה ושל אז של הללו האנשים של ו״השכל״
 המאון וכיח זכות כל בכלל לו אין אשר אחרי ,מאומה בזה יכהה ולא כהה לא הוא

 ׳ רבים ואלילים אלים מציאות של באמונה גם מאן ולא שלל לא לכן ,והשלילה
 הטעמים מפני בזה מאונו את ולבטל לדחות שלהם הגם השכל היה יכול בנקל אף

 נעלם עצם של מציאות באיזה לשלול אחור נסוג השכל שבגללם הנזכרים,
 פעולות וחזיונות למאד וגלוים נכרים וחזיונותיו פעולותיו בעוד ,אדם מבינת ונעלה

 כי עד בעליל, לעם שקר נביאי מיני וכל הכומרים והוכיחו הראו הן ,האלילים
 מציאות את לחיב ,והעכור הגם להדגש אהי״עזר ה״שכל" עוד והנהו היה לרוב

.ולהיטיב להרע וגבורתם בהם את ולהוכיח והאלילים האלים

 בדורות וידועים חכמים באנשים והרגש׳ "השכל של מנהגם היה מה אבל
 ק גם ^תם פעולתם האם ,אלילים עבודת במקומות עתה גם מתנהגים ואיך קדומים

? לגמרי ואחרת שונה או העם בני כל פעולת אל דומה והנה היתה
במחילת
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 לא עוד האלילים שם באשר ,עתה של והחכמים קדם חכמי כבוד במחילת

.והדר כבוד אותם לעטר תוכל לא זה על התשובה ,כליל חלפו
 באופן לאמר נחפוץ לא גם אם עתה ושל אז של החכמים רגש אל בנוגע

 גם בהיות זרה, העבודה אל הדבוקים המתועבים המעשים אל בנוגע כי בולט,
 מוסב אלה האנושי המין סגולת של ןצרם על רוקא אמנם ואשר ודם" "בשר החכמים
 היו החכמים גם כי עד ממנו", גדול יצרו מחברו הגדול .כל :הידוע המאמר
 אלילים, עבודת אחרי היו כרוכים המה גם זה ומפני נמבזות, בתאוות אז שקועים

 ואפשר אפשר אבל חכמים, אנשים על למתוה למאד קשה כזה קשה דין גזר בעוד
 לא הכמים גם ועבור" נם "רגש בכלל העם לבני היה אשר , בדורות כי ,לשער

 לחכמים יפה לא דעובדא גופה כי ואם אהד, טעם גם לצרף נוכל אף ממנו, נקו
 שבכל האנשים׳ "הכמי לרוב כי יון, ם בג מתאמת הוא אבל לעולם, יפה ולא

 "חיים", ובגלל הצבור, על מוטלת ופרנסתם הקהל חשבון על המה חיים הדורות
 המה נוחים עתה של בדורות גם קדומים בדורות גם סגולה( יחידי )זולת פרנסה בגלל

 את להרגיל ,״הלחם״ שאלת מפני היתר בקצת גם או ראש בכובד אם ,החכמים
 על חביבים שהמה ,והדעות האמונות גם והנמוסים המנהגים בזכות להפוך עצמם
 ידועים במקומות עתה ושל אז של החכמים רגש גם זה ומפני הקהל, דעת

 ובמעשי באלילים באמונה גם ולמאן לשלול עתה, גם יתקומם ולא התקומם לא
זרה. העבודה

 ביותר האמונה אל המה התנגדו לא איך ,חכמים שכל , חכמים חכמת אבל
? זרה עבודה של הגרועים המעשים ואל ומיוחד יחיד מאל

 הרגש על הקורא יקיש ומהם קדם חכמי של והרגש השכל על נתבונן הבה
.עתה של אלילים עבודת במקומות החכמים של והשכל

 ,ההן בעתות אבל ,אז גם גדולים חכמים ונמצאו היו כי ,ספק כל אין
 מזקק היה לא החכמים רגש וגם למאד ועבור" "גס היה אדם בני "רגש" אשר

 בכחותיהם בערבוביא משתמשים והשכל׳ "הרגש היו אצלם גם אזי שבעתים,
 למען בזכותו, כהוגן השתמש מהם אחד אף ואין בשלילה, או בחיוב וזכיותיהם

 ואם והשקר", ,האמת אל בנוגע נאמנה בהחלטה מסוגלה הסכמה לידי לבוא יוכלו
 מבלי לסבול היה ויכול פגום שלהם ׳הרגש" נם אם אבל ,המה חכמים החכמים כי

 ,אדם מבינת נעלים עצמים של מציאות איזה ,כוזבה אמונה איזו ולשלול למאן
 בקש מבלי ,׳מהרגש׳ גדול יותר עוד •סבלן׳ להיות היה מחויב בטח שבלם אזי
 בנידן כן אם ואשר ,כזאת באמונה אשר , העצמים במציאות הנמנעות צדדי את

 באלילים האמונה את בזה ולא שקץ לא החכמים !׳רגש׳ כעוד ,אלילים עבודת
 לא אף . לרעה בהן פגע ולא נגע לא כי ,וכמה כמה אחת על שבלם ,ועבודתם

 לבבם בסתר גם אשר ,כאלה גם היו ההם כחכמים כי ,רחוקה ולא היא נפלאת
 דבר בתור והאלילים האלים מציאות את הי.כ שכלם אף ,הזאת האמונה אחרי נטו

 באסטראלאגיע גם שהאמינו ,מחוכמים חכמים מיני כל אל ובדוגמה ,לאמתו אמת
 עסקנים בעצמם עוד ויהיו האלכימיע ובמציאות השמים חוכרי כדו אשר ובכל

 של הרוחות מציאות באמתת עתה של מעטים לא חכמים וכאמונת בזה גדולים
 את לשנס הנהו מתאמץ בשלילה כחו הורע כי יען ,השכל זה כי ,השפיריטיזמום

,נבדלים עצמים מציאות גם להיב מצוא בעת ממנו יןצר לא ני עד ,ב״חיוב״ כחו
אשר
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 נותן איננו והעדון הטהור הרגש עוד כל , השכל מן למעלה מהותם גם אם אשר
!!ולא״ ״לא זה על לאמר מחאתו אח

 הבדויות האמונות את שקץ ולא בז לא הרגש אשר קדומים, בדורות לכן
 בכלל והחכמים אדם בני "שכל" גם אז ,ומיוחד״ יחיד מאל ״יותר של והבזויות

 ,ואפשר אפשר עוד ,לזה וזכות יכולת מאפש אליהן להתנגד היה יכול שלא מלבד
 עוד המציאו ,ב י ח ל כה שגיא שהוא , בשכלם המה דוקא אז של החכמים כי

.הזאת האמונה אמתת על ומופתים ראיות העם ובעד עצמם בעד
 נמצאו אז גם כי ,נאמר גם אם ,למעלה זכרתי אשר ,הטעם בגלל כן כמו

 היה יכול ולא העם בני מרגש ביותר עדון היה שלהם הרגש אשר כאלה, חכמים
 גמור, מאון בהם מאן אף בכלל, זרה ועבודה אלילים במציאות האמונה את לסבול

 ותעבו זרה העבודה אחרי כלל וכרוכים מאמינים היו לא לעצמם כשהם גם אם אזי
 התאמצו גבר׳, יפשע לחם "פת על משום זאת בכל הרעים׳ המעשים את נם

 אותם הפקיעו לא אשר ומלבד, כמחרישים להיות ובחרו ברוחם הם גם לעצור
 בדבר לבם מערכי את להם לגלות לבלי יותר לנכון מצאו עוד כי ,ממעשיהם

 ,אלילים בעבודת ורובו ראשו ונטוע שקוע העם כי ,בראותם או ,והשקר׳ ״האמת
 כלבם אמרו ,הרעים וממעלליהם מדרכם להסירם להם יועיל לא חכמים דברי כי עד

 כי ,הוא ואפשר אפשר כאלה ובמחשבות מזידים׳ יהיו ואל שוגגים שיהיו ״מוטב
 שם את לקדש כי יען ,האלילים עבודת נגד גלויה במחאה מלצאת עצמם את פטרו

בזה. ורוצה מסוגל הכם כל ולא אדם כל לא עליה הנפש את לחרף "האמת"

 של הלאו לטובת מאומה עשו לא כי ,קדם חכמי על עוד פלא כל אין לכן
 ורגש ועכור גם היה האנשים רגש אשר בעת בה ,ומיוחד״ יחיד מאל יותר *לא

 חכמים ושל אנשים של והשכל ולשלול למאן צרכו כל עדון כן גם היה לא החכמים
 אשר ,כאלה מחכמים עוד דבר מבלי ,ולשלול למאן זכות כל לו אין הן בכלל

 בים גם אשר בעצמם, והכומרים הקהל לדעת הונף גם עשו ברצון או באונם
 העם בני של והלבבות הרוחות את הלהיבו עוד והמה ,גדולים חכמים בטח נמצאו
 אשר ,והגלולים העצבים אלה את כי עד ,חלקם שמן בהן יען , באליליהם להדבק
 העם כני גם להם ישקו למען בפומבי, להם נשקו הדרים, בחדרי בפניהם ירקו

טוב. כל והכומרות הכומרים בתי את וימלאו פיהם מנשיקות

 אמונות בבוץ — מזה נקתה לא עתה גם ועוד - האנושית שקעה זה בגלל
 בשם הנקובה אלילים מעבודת המינים, מכל רבים אלילים בעבודת ותעתועים הבל

 הרוחות עפ״י חיים בעלי ובלתי חיים בעלי גופים חושבת שהיא ,״פעטישיזמום״
 להעצמים גם יתנו בגללם ואשר האדם גורל מנת על והשפעות לסבות בהם השולטות

 גם תשתרר היא ואשר הקדמונים המצריים אמונת הוא הלא ,אלהים״ ״כבוד האלה
 השמש עבודת היא הלא הזאבעאיזמום עד ,אפריקא עמי בין שונים במקומות עתה

 וביחוד ומלכיהם גוים לעריצי הנותנת שהיא ה״פאליטייאיזמום" ועד השמים צבא וכל
 כח אליהם ביחסם ,אלהים״ ״כבוד נכבדות המצאות לממציאי או השם אנשי הגבורים

 של הדתות נוסדות היו הזאת האמונה על ואשר אלהית", "טבע אנושי לכה ממעל
 נם הטבע אלהיות ואת אותה שקצו ולא בזו לא כנודע אשר ,והרומאים היונים

 שהראיתי כפי וביען, יען , פאליטייאיסטים היו בעצמם יון מחכמי והרבה חכמים,
לדעת
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 כזה, הוא מאן לא ואם טהור, לא רגש בעלי הם אם ההכמים שכל גם לדעת,

 החכמים "שכל" גם כי בלבד זה ולא ,באלה להאמין בשוא הנהו נתעה שכלם בנקל
 יוצר .בלי גם להיות לו הנקל הרגש של והשלילה המאון עזר מבלי לעצמו כשהוא

 הבלים" ו״הבל לאור ח׳שך הוא גם לשים והעכור, הגם הרגש של הרצון בעד
.ב״היוב׳ וכהו השכל ומטעם אמון לאמונה

 נגד רמה ביד נלחמה שהיא ישראל, תורת לעשות הפליאה הגדילה זה ומפני
 וכפי ,ימינה״ ״יד את בתמכה ,ומיוחד" יהיד מאל יותר ״לא של הלאו על העוברים
 העסק ועקר "השכל", על ולא ביחוד "הרגש" על בארוכה, אחר במקום שבארתי

 נוח יהיה למען ,״הרגש״ את ולהכשיר לעדן ,למאד רבה ובחכמה ,היה שלה
 ואת אלילים בעבודת האמונה את ושולל ממאן להיות בזכותו, להשתמש ומבשר

 הוברי באשפים, האמונה את יחד ועמהם ובמעשה בפועל והתעתועים הגלולים
 הלאוין עפ״י הרגש הנוך עפ׳יי באמת פעלה אשר עד ,ועוד ועוד וידעוני אוב ,חבר
 מקרב כלה האלילים עבודת את ולכלות להשמיד ,לבער אלה בכל ושלילה המאון של
 וארצות במדינות רבים עמים מקרב גם ממנה המסתעפות הדתות וע״י ישראל עם

. שונות
 את נקלה על אהד כל יבין למעלה הקצרים במאמרי האמור עפ״י כן כמו

 וחכמים צורה בעלי אנשים כי ,עתה גם לפנינו נראה אשר ,המוזר החזיון סבת
 אמונה, של בענין גם או שטה איזו דעה באיזו למאד המה אדוקים דעה גדולי

 את בעליל יוכיחו ומתנגדיהם אליהן מתנגדים ישנם כי המה, יודעים כי אף
 רק ,בזה אדוקים להיות הביאם שלהם ה״שכל״ לא כי ,וביען יען ,צדקתם
 נקל כי לבד לא ,בכלל ובשלילה כמאון השכל כח הורע ובעוד והרצון״ ״הרגש

 ליסד "בחיוב", וזכותו ובכהו בו ישתמשו עוד כי "השכל", את להשתיק להם
 עד ,לזה יביאם וההרגל ,שהר לה אין כי אם ,ההיא והמחשבה הדעה את עז
 את גם הפך והוא המה הרגש" מיצרי אלה כל כי כלל, ומבחינים אינם בעצמם כי

 אכן כי ,וידמו ״האמת׳ הותם את עליו להטביע ,הותם כחומר להיות שכלם
 מטעם כי ,פלא כל אין כן אם ואשר ,זה כל את בהם פועל לבדו הוא ה״שכל״
 אדוקים שהמה ,והשטח הדעה אמתת את דוקא ב י ח ל בא ״שכלם׳ גם ״הרגש״
" הקצה אל הקצה מן ובהפך אחרים שכל אל מתנגדת היא כי אף ,אחריה וכרוכים

 דברים ארחיב לא לכן ,לעניננו כלל נוגע איננו הזה האחרון החזיון יען אולם
 השניה, השאלה על גם תשובתי את דעתי חות פי על להציע עתה והנני בזה,
.למאד נאמן פתרון היא גם הפתר פיה על אשר

:השניה השאלה על תשובתי היא וזאת ב(
 החכמים באלה נתבונן אשר ,התהפוכות וכל הזרות וכל הקשות כל אמנם הן
 יכולים ,השניה בשאלה ברורים בדברים שהצעתי כפי ,אלהים" ״במציאות הכופרים

 היתה שלהם הכפירה כי ,ברור ידענו אלו ,למאד וזרות קשות להיות באמת היו
 חכמים המה יכולים איככה השתוממנו, אז רק אז כי "השכל", ממקור נובעת

 חות פי על אשר אחרי אבל, "אמת", ושונאי "שקר׳ חובבי להיות "שכל" בעלי
 מציאות גם ולשלול למאן וכה זכות כל ל כ לחש אין למדי, המבארה דעתי

,וכמה כמה אחת ועל אלהים״ ״מציאות של העקרים מעקר למאד פחותים ענינים
כי
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 לא באמת אזי העקרים, בעקר לכפור זכות כל הכופרים החכמים לשכל אין כי

 הגם הפגום, "הרגש• רק כפירה. לידי הביאם האלה החכמים של ה״שכל"
 אשר .הרגש", זה בך׳ לידי הביאם אהד ולא הוא רק שלהם, והמכוער
 ,הקצרים במאמרי שהזכרתי וכפי ,ובשלילה במאון לעצמו כשהוא וזכותו תמידגכחו

 ולשלול גיסא לאידך הגבול את לעבור כהוגן שלא בזה גם להשתמש הנהו עלול
 לאמתו, אמת בדבר הוא הלא למאן, ואין לשלול אין באשר גם ולמאן
 לו נוהה אשר בגלל ,לאל אותו לשים ומתחרה נגדו מתעקש פגום שכל רק ואשר
מציאותו. מחיוב הדבר שלילת יותר

 במאונו הנבול את הנהו עובר הכופרים החכמים של והגם הפגום הרגש אמנם
 זאת בזכותו כהוגן שלא משתמש הוא ים׳, ה אל יאות צ .ם ב גם ושלילותו

 של והעכור הגס שהרגש וכשם ,הזה העקרים בעקר גם ולכפור ולמאן לשלול
 עבודה של הרעים המעשים הכת ובגלל אללים עבודת בדורות והחכמים האנשים

 נם שלל ולא מאן לא כי עד לגמרי, זכותו את לשכוח להדגש לו היה הנקל זרה
 אל הוא גם להסכים השכל את עוד ויכריח ומיוחד יחיד מאל ביותר האמונה את

 תלמידיהם נם ומה החכמים של והמכוער הגם הרגש גם כן הזאת, הכוזבה האמונה
 של בחוג לעמוד ושלילותו מאונו גבול את עבר אשר אחריהם, והנוהים הכופרים

 והמזוהם הגם הרגש של מגונה הנאה איזו בגלל כן וגם ומיוחד", יחיד מאל "פחות
 על הרגש בעמוד ;ופריצי שמחי זילי שהמה דברים מיני וכל ״מהפקרות׳ הנאה שלהם,
 מחריש להיות שלהם ׳השכל׳ את גם מכריח הוא כזאת, נפרזה שלילה נקודת
 "הרגש מאון נגד שהוא כל מענת אף לטעון מבלי כהודאה׳, א -שתיק ובתור

 הכפירה אשר ואחרי ,האמתיות ושאר האלהים׳ ב״מציאות נם שלהם המזוהם׳
 שלהם, והעכור׳ הגס "הרגש מטעם רק "השכל• מטעם איננו אופן בשום שלהם

 ויציעו יביעו העם בני בעד בספ־ים גם בדרשות נם כי ,עוד פלא כל אין אזי
 של והעכור הגם הרגש רוח את הכן מי כי ,שלהם והשלילה הכפירה את לרבים

 תוסיף" ולא תבוא פה "עד הנהו שאומר הגבול את לדעת בכלל, וחכמים אנשים
 ההנאה, זאת גם נמצאה והמזוהם הגם הרגש בשחיתות עוד; ולהשחית לבלע
 זה מה לעצמו, חשבק לתת מבלי ,הרבים״ את ומחטיא ומדיה ״מסית גם להיות

 האמתיות ובכל באלהים הכופרים להרע החכמים כי עד ,ככה עושה הוא זה מה ועל
 כשמחת התמימים, לאיד גם למאד שמחים הנם שלהם הפגום" "הרגש מטעם
 אשר החד, העוקץ את יהד ועמה התולעת את הבולע הדג לאיד חכה הפירש

.בעדו ומשכלת מות שהוא ,עולם אויר אל ימשכהו

פגום רגש .ידי על חכמים מניעות י(
 עלולים כאלו חכמים על מוציא אני לעז כי ,יחשוב ואל הקורא בעיני יפלא אל

 הכותבים סופרים בדברי קרא קום הבה כזה, ופגום" עכור "גם לרגש המה גם
 ואז הפרטיים הייהם במקצוע ביהוד עינך ושים דור מדור ופלוסופים חכמים תולדות

 שבגדולים, בגדולים גם ומזוהם" נס "רגש של המציאות אפשרות את לראות תשתומם
 הביא אשר ,המזוהם הרגש דבר שורש להבין ,כלל בעיניך עוד יפלא לא כי עד
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 מסיתים גם להיות וחפץ ישע ולידי כפירתם לידי , באלהים הכופרים החכמים את

.העם בני בעד וספריהם בדרשותיהם הכפירה בפרסום הרבים ומחטיאי ומדיחים
 אגשים בחכמים שיש כשם כי ,פללת לא אולי אשר את תראה אתה

 לב בעלי אגשים ביניהם יש כן ומשובחות, טובות מדות בעלי טוב לב בעלי
 אשר ,שבגדולים גדולים באנשים מגרעות ,למאד עד נשחתות מדות בעלי ,רע

 בעלי נם בחכמים יש כבודם ובמחילת שבהמונים בהמוני אף כמוהן נמצא לא אכן
 ממנו" גדול יצרו מחברו הגדול "כל :המאמר נאמן מה המעידות ,מגונות תאוות

 למאד: ונוראות ופחותות גרועות מדות הימים וכמת לכמה יש הפרטיים בחייהם
 מדה כל כי עד ,חבריהם בקלון והתכבדות , ושנאה קנאה , קפדנות , עזות ,כעס

 גם מצוינים להיות גדושה, במדה גדולים חכמים אצל דוקא נמצאה נכונה לא
 החכמים ואת )קאפריז( "שגעון" המלה את ידע לא ומי הרעות, המרות באלה
 לא מי המדות אלה וכל ,שגעונות״ ״בעלי בשם אותם לכנות רגילים אנשים אשר
 אינם ואשר שלהם והעכור הפגום הרגש ידי על אצלם ומתהוות התהוו כי ,יודה

 וטהור הדוש ,עדון לרגש ולהפיהו אותו ולטהר לזכך רוצים אינם או יכולים
.באמת לחכמים כיאות

 "רק אומר: .לאראשפוקא .גדול״ איש אין ו משלת ״בפני אומר: המשל
 את מתארת זאנד" "ז׳ארז' הסופרת ,גדולות• מגרעות בעלי המה גדולים אנשים

 מעט עוד אשר ,שאפפענהויער נם ,מבהילים בצבעים גדולים אנשים פחיתות
 בלתי רק לא הרוח גאוני "האנשים אומר: הוא, מתכונתו קצהו אפס הקורא יראה

 ,לב ורעי במדותיהם בעצמם המה פחיתות בעלי גם כי , הרגילים בחיים נעימים
 במדותיהם פחיתות בעלי בין .מעטים״ וידידים רעים רק כאלה לאנשים כי עד

 .מיוססע את קנאות אנשי ובין וסאפא פפ4אריפט את ,סאלליופטו את מונים
 קשים. ענוים ביתו בני את ענה דאנניצעטי רעיתו, נגד למאד התאכזר קארלייל

 לא ארסטו את גם האסופים, בית אל וימסרם בניו את מביתו הרחיק רוססא ז. ז.
 ומגרעות שגעונות מונים ועוד ועוד ,אלכסנדר את חנף אשר ,החונף ממדת *נקו

 אותם לחשוב אבוא לא אשר ,הדורות שבכל חכמים וכמה כמה על עצומות
.•כרוכלא

 ירא היה זאת ובכל אלהים במציאות האמין שלא האבבם, על מספרים
 שמע כאשר ,למאד רוח עצוב לביתו תמיד שב וואלטער .משדים גדול ופחדן
 הששי יום את השב כי מספרים, באיראן ועל משמאלו, העורבים צפצוף בכפר

 וחסרונות מגרעות להם יש אשר ,בדורנו גם חכמים כמה וכמוהם ,ורע קשה ליום
 נגועי שהיו החכמים אלה על מכפרים לאשר קצה ואין יסופר, כי יאומן לא כמעט
 , ושטותיהם בספריהם אבדתנו רואים המחלה עקבות אמנם אשר העצבים, מחלות

 אלה או ועוד, כניטצע המשוגעים בית אל נכנסו סוף סוף אשר אלת על גם ■ומה
 ספר על כתבו רוחם פרי את אשר הידוע, קאנט ואויגוסט גונא טאססא, כמו

 לעתים אליהם שוב מדי ,בבית בו גם ולפעמים המשוגעים מבית צאתם אחרי
. למחצה או בשלמות אם בינתם,

 אבל ,שלם פר ולמלא רבים דוגמאות בזה להביא נוכל בכלל חכמים מפחיתות
 גס רגש אפשרות את ולהוכיח להראות רק ,חכמים בגגות הלילה לספר באתי •לא

החכמים על ביחוד משפטי אמתת את התמים הקורא דעת ולמען ;אצלם *עכור
 הכופרים
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 * "השכל* מטעם לא להם נמצא זה כל כי ,האמתיות ובשאר באלהים הכופרים

 ,גם ,פגום רגש הכופרים החכמים אצל ביהוד שהנהו ,׳הרגש״ מטעם אם כי
 ,הרבים ומחטיאי להרע חכמים נם שהמה ,אלה גם ומה ,למאד ומזוהם עכור
 מטית^ט גם להיות עועים רוח עליהם ימשוך שלהם והנפשד המזוהם הרגש אשר

 ולעשותם נפשם ומנוחת רוחם #לות את העם מבני רבים מרבים ולשדד ומדיחים
. שבאומללים לאומללים

 אחרי לחזור יתעצלו אשר ,אלה ובעד אפשר״ אי כלום בלי ״פטור בתור
 להעלות בזה אסתפק חכמים", "מגרעות את וברחבה מפורש לקרוא חכמים תולדות

 והשני פלוסוף גם האחד ,לעניננו ביחוד ונוגעים גדולים חכמים שני זכר את רק
 צדקתי כמה עד נאמנים, עדים יהיו דידן בנידן אשר למאד, גדול ותוכן חכם

 "רגש" פרי הוא זאת כפירתם עצם כל האמתיות, בשלשת הכופרים כי בהחלטתי,
 לשלול וכח זכות כל לו אין ,שהוכחתי כפי אשר ,ה״שכל״ פרי ולא ונאלח נתעב
הללו. האמתיות באמתת ולמאן

 נעוה אשר ,דברים עליו מספרים שאפפענהויער הפלוסוף חיי תולדות כותבי
 הקורא על להפיל יוכלו המה גם אשר אחדים, גרגרים להביא בזה לי ודי משמוע,

 רע" "רק שטת כעל הפלוסוף של ׳הרגש" שפלות על לב בשימו שחורה" "מרה
.אלהים״ ״במציאות גמורה כפירה היא שטתו תמצית ואשר ,זה )פעססימיסט(

 האכזריות טבע את הסופרת מאמו ירש כי פיו, במו הודה שאפפענהויער
 פרישות דורש נאה היה הזה הפלוסוף .הבריות״ ״שונא להיות אביו במדת גם וידבק

 מפזר היה כי ,כלל מקים נאה היה לא בעצמו אבל ,נשים מתאוות ונזירות
 יצא אתת מעיר .כמוהו מאין לב מוג ,פחדן היה הוא .חילו לנשים ונותן דרכיו

 הגיע אשר ,מכתב פתח בטרם .בו מות אשר ,טאבאק ריח הריח כי ,בהאמינו
 עליו נפלה חשכה אימה גם רעה בשורה המכתב לו יביא פן היה ירא ,אליו

 לו הסבה הבריות מפני יראתו .ורעל נגע בו ידבק פן ׳ אחרים של בכוס בנגעו
 רק לגלח, זקנו את נתן לא הגלבים תער מאימת ורעות. רבות וצרות תלאות
 באמת גם נשים לשונא התאמר הוא בשרפה. אותו דן היה פרע גדל כאשר

 גם , הכלבים את מאד אהב זה לעמת ,הפלוסופים ואת היהודים את שונא היה
 .ולכלבו צבא לאנשי נחלתו את והוריש העם בני על הצבא אנשי את ככר

 השפיריטיכטים של מדברים בשלחנות ,והזיה הבל אמונות בכמה האמין שאפפענהויער
 כלבו רגלי את להישיר יוכל בעזרתה כי חשב, כי עד ,המגניטיזמום ברפואות גם'

 ,חלום שלו המשרתת חלמה אחת פעם .אזניו משמע את לו ולהשיב העקומות
 כי ,הזה לפלוסוף מקרה קרה והנה המחרת וביום ,הדיו כתמי היא מיבשת כי

 המעשה עם החלום יחם את חכמתו בלולאות ויחבר מכליו הדיו נשפך באמת
 הזאת ההחלטה ועל להיות מוכרח הוא שיעשה מה אמנם כי ויחלט׳ בפועל

 להפלוסוף היתה החיים תכלית .ועמוקה שלמה שטה הידועה, שטתו את יסד
 בודאהיזמום ,)נירוואנא ואין״ האפס אל והשיבה היקום כל .העדר :הזה הפעסימיכט

 מדות כמה ועוד ,שנה מאה של ארוכים היים לעצמו נבא זאת ובכל ממש(
 גם ,בשעתו בשטתו העולם את הרעיש אשר ,הזה להפלוסוך היה כאלה מגונות

החכמים גאון על ולאמר "קאנט" שבפלוסופים הענק על ללעוג עז בנפשו הרהיב עוד
זה



73
 א צ י וכמעט טעמו סר זקנתו לעת כי ,במדותיההטובות גם הצטיין אשר , זה

.ופלוכופים חכמים בכמה להתקלס היה רגיל כן וכמו מדעתו,

 ומזוהם עכור , פגום רגש במציאות ישנה אכן כי קורא, עתה לי התאמין
 את ואכלה לעגיננו הנחוץ ,אהד גדול חכם עוד בשם אזכיר אבל ? בחכמים

. הזה הפרק בענין דברי
 התכונה לחכמת פרופיפור ,למדעים האקאדעמיא חבר ,לאלאנד התוכן

 בשנת )נולד אז החכמה מדרש בתי לכל העהרענלעגיאן חבר , הצרפתי בהקוליגיום
 ,שמו את אזכיר בעבורפזה לא אבל ם, י אלה ב כופר היה (1807 בשנת ומת 1732

 כי זה, בעבור לא אף בכופרים, האחרון הוא ולא הראשון הוא לא כי
 אני זוכר רק ,התנהג בשגעון בכלל וכי המשונות ממדותיו עליו גם ספרו מכיריו

 כל את תרתי "אנכי כמוה: מאין רצה מ נ בעזות הידוע מאמרו בגלל אותו
 גאנצען דען האבע )"איך אלוה־ מעקבות קל רושם אף מצאתי ולא השמים

 אף לנו יגיד והנה !!( געפונדען גאטט פון שפור קיינען אונד דורכפארשט היממעל
 כזה מאמר להביע כמוהו חכם היה יכול ל" כ ש ה" מטעם האם ,מהקוראים אחד

 הראשון. המאמר חצי של המלות פרוש את לנו להסביר מי נא יאבה למצער או
 בדבר להתפאר היה היכול השמים", כל את והקר "תר כי מתפאר, לאלאנד

 של אם כי זמנו של לא התוכנים אחד של ושכל דעת על לעלות היוכל ? כזה
 ל כ את גם ומה השמים מצבא אחד את אף והקר תר אכן כי ,לאמר זמננו

 שנה המאה במשך נגלו וקטנים גדולים כוכבים כמה יודעים ;לנו הן השמים,
 הנצורות, וכל החדשות וכל ממעל השמים בכל הזה הגדול התיר מות אחרי
 המאה של התכן אומר זאת ובכל , בכללם ולעוועריע התוכנים החכמים גלו אשר

!!דורכפארשט היממעל גאנצען דען האבע ׳.איך : עשרה השמונה

 על ו^טות, הוללות גמור, שקר הוא שלו הראשון המאמר חצי ואם
 געפונדען!! "גאטט" פאן שפור קיינען האבע "אוגד השני החצי וכמה כמה אחת
 קל רושם אה ממעל, בשמים אף אלוה עקבות גלה לא כי אומר, הוא

 חרוף וכמה העזות מן:. כמה הגנות, מן כמה השטות, מן כמה שמה. ממציאותו
 אלוה ועקבות רושם מבקש לאלאנד הזה; הקצר באומר יש וגדוף

 כי ,הדורות ובכל עתה גם יודעים כמו בעוד ,מאומה מוצא ואיננו ממעל בשמים
 "עקבות ולמצוא לבקש השמיטה לנו יעלה מי : לאמר כלל אדם בן לשום נצרך לא

 את ותרו חקרו והארץ הטבע חוקרי אשר ׳ ולעינינו בימינו עתה גם הן ? אלוה״
 אחרי^השטות וגם ,בבטנה וטמונים ׳ספונים אוצרות גם וגלו הארץ פני על אשר

 כבוד כסא תחת חתירה לחתור המתאמרות דארווין ושל הגעאלאגיע של הידועות
 פה והכה "החומר במהות גם אנחנו רואים אלוה" "עקבות זאת בכל ,אלהים
 הדחיפה את נתן מי :שבפשוטות הפשוטה השאלה פי על גם מלמטה בארץ

 מהכרת עוד דבר מבלי ועכבר, הולד, צב, של החוש" ב״הכרת גם הראשונה"?
 תשארנה החכמים, גדולי עדות לפי אשר שלו, הדעת וחוש האדם חוש
 לאלהים כי לבד לא אשר נצחיות הנה שגם ,חידות כמה ועוד ,נצחיות חידות

 ובאשר כי יעיד, בכלל וחכמים אדם כל של והפשוט הישר השכל הן פתרונים,
בטח שם ,בכלל לאפלאסי שכל וגם מחוכמים וחכמים אדם בן של השכל יפסק

נמצאה



74
 כל את עזה ובחביון בסתר הרוקמת הים" אל "אצבע ם", הי אל ד :״י נמצאה

 ההוא החכם בשפת למצער או אלהים" יש "אכן כי לנו ומראה ומורה אלה
 ודרש וחקר תר כי מפורש, לאמר לאלאנד היה יכול זאת ובכל אלוה", "עקבות

 לעצמו היתר ראה זה ומפני אלוה" "עקבות מצא ולא השמים כל את
 זאר קריאתו ע״י לרבים ולהציע להביע לאחרים, חסד גמילות לעשות הפץ גם
.אלהים" ״אין אכן כי ,דעת ולמען אלוה״ ״עקבות מצא לא כי

 את באלהים הכופרים החכמים ייסדו מה על תמים קורא לבך דזשמת
 השלילה על שלהם הראיות מבחר הוא ו" נ י א ר א "ל גם כי עד , כפירתם מוסדות

 אינו ראינו "לא כי יודעים רבן בית של תינוקות גם כי ,לב שים מבלי ,והכפירה
 החכמים לעצמם התירו משפט לחרוץ ולפעוטות לקטנים גם שאסור את אבל ,ראיה״

 המשונה ההנאה עם יחד שלהם והעכור׳ הגס "הרגש כי יען ,באלהים הכופרים
 ,יסכל ודעתם שולל אותם יוליך ,כפירתם דבר על לדבר בבואם ״ להם שיש

 בעדם היא ראינו" "לא וגם וכזב שקר מיני ובכל בהבל יחזיקו יחרו כי עד
 מתגדרים לכן אחרת, ראיה להם אין יען זה, בעבור דוקא או מהימנא", "ראיה

 יאמר דג" הסרטן גם דגים "באין כי ראינו", "לא של בראיה המה ומתעצמים
.ההמוני המשל

 באלהים הכופרים ושל בכלל החכמים של והרגש" "השכל את נעזוב אך
 אנחנו בהם להשתמש איך דעת, למען שלנו והרגש" ׳השכל אל ונשוב בפרט

 הראוים הענינים את הקוראים לפני אעביר הדור׳ נבוכי "מורה ובתור אלוה" "בחקר
 בו ידבר נכבדות אשר השלישי במאמר והשקפתי דעתי חות ואת בזה לב לשים
 הכפירה'לעולמי "נמנעות מדבר כן אחריו הבאים המאמרים אל גדול מבוא בתור
.הזה העקרים עקר אל בנוגע חכמה מראשית וכן עד׳

שלישי מאמר
1 יודע אני אחד

 לעולמי החפירה "נמנעות בעל־־דין. הודאת הרגש. _על השכל נצחון
^דעתאלהים. רא^יתחכמה יעד.

ולמאן? ל^ל־ול ה&בל גם ל1יכ מתי א(
 "רגשי את להעביר החלה כאלהים׳ ו״הייתם" הקדמוני הנחש ששטת כשם

 ותסכל ותטרוף ומיוחד* יחיד מאל יותר "לא של הגבול את קדומים בדורות העם בני
 , רבים אלילים בעבודת גם מאן ולא שלל לא שלהם הרגש כי עד ,דעתם את
 על זה בדורנו מרובה ובמדה דורנו עד בודדים הכמים של הכפירה זוהמת גם כן
 בתעצומות לפעול מוסיפה גם פעולתה את לפעול ההלה הפגום, לבבם רגש פי

 הגבול את מזה, מקצה השני הגבול את העם בני "רגש" את להעביר בדורנו עזה
המאון ובזכות בכח להשתמש ,אותו לפתות ומיוחד׳ יחיד מאל פחות .לא של

והשלילה
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 ,לגמרי אלהים" "מציאות באמתת גם ולמאן לשלול ,נפרזה במרה שלו . והשלילה

 ׳ העם בני ״רגש״ את גם לפגום ועכור גם רגש בעלי לחכמים צלחה כמה ועד
 נפש הלך על ומביט הצופה אהד, כל יודע ועכור׳, גם "רגש הוא, גם להיות

דורנו. בני ורוח
 ,המאוהרה בתקופה הכפירה סכנת כי ,זאת את גם יבין הן אהד כל אבל

 יותר רב גדולה העתיד, בעד גם ההווה בעד גם בה, חיים שאנו בתקופה .ביחוד
 בכחו הרגש שמוש אפיסת כי וביען יען קרומים, בדורות אלילים עבודת מסכנת
 רק בזמן רק תלויה היתה ,ומיוחד׳ יחיד מאל ב״יותר גם ולשלול ליואן וזכותו
 לגמרי ולהכשיר לעדן בראשונה ישראל" "תורת עוד יבלה לא אשר העת, במשך

 יחיד מאל "יותר של באמונות מאונו בזכות כהוגן ישתמש למען -הרגש", את
 לנו ומורה הראה הן לאט לאט אבל ,אליהן הנטפלים הנאלחים ובמעשים ומיוחד׳
 בהיותם השכל עם ביחד והרגש עצביהם את יזנחו גם זנחו העמים בני כי הנסיון,
 לקוות גם אמנם יכולנו היהוד אמתת את באהבה ולקבל לקים ומתפעלים פועלים

.״האמת״ נקודת על תתיצב האלהים׳ ״דעת כי
 עתה של הטבע פלוסופי וביחוד מאז הכופרים החכמים קלקלו כאשר אבל

 רבים הן זה ובדורנו גיסא, לאידך הגבול את לעבור החל העם בני של והרגש
 שלהם הרגש כי עד ,הנזכרים מתעים מאשריהם אחרי נוהים העם מבני רבים
 ומתפשטת הולכת הזאת והכפירה האלהים׳ "מציאות באמתת גם ושולל ממאן כבר
 לזנות הרגש על הן תציק היא גם אשר ,ת״ ו ר ק פ ״ה של כזב מקסם מפני כן וגם

 אשר, עד מאד, במאד מסכן עתה חנהו ׳תרגש" של הנפרז המאון אזי אחריה,
 ולהעמידו ראשונים, גבלו אשר הגבול. אל העם בני רגש את להשיב התקוה

 והלאה מאז ,לזה ותחבולה עצה נבקש לא אם ,״האמת׳ נקודת על הפעם עוד
 בהיותו ,ומיוחד״ יחיד אל ״במציאות גם ממאן בהיותו הרגש בעוד , מעל תשאר

 יועילו לא ,דברי בתחלת שאמרתי כפי ,אזי ,הזה העקרים עקר את לגמרי שולל
 .אין אם בעיניו אלה נחשבו במה וביען יען ,למוטב להחזירו וחזון תורה כל עוד

 בכלל אדם בני אחרית תהי מה לב חקרי גדולים לכן מזמותיו, כל אלהים"
? הדרכים פרשת על העומדים להנבוכים נעזור ובמה ,בפרט אחינו ואחרית

:הזה הפרק בתחיבת אציג ואותה לנו יש אחת עצה אבל
 יחיד מאל יותר .לא של הנבול את עבר "הרגש׳ אשר עת קדומים בדורות

 יהיה למען ,עמנו בני ״רגש״ את ולהכשיר לעדן תורתנו הפליאה הגדילה ,ומיוחד׳
 ; בזה למאד הצליחה גם , והגלולים האלילים״ עבודת ואת ולשלול למאן ועלול נוח

 את בעברו הרעה מדרכו להשיבו .הרגש אל לפנות ג׳כ נאבה אם עתה, אולם
 ,המטרה את נחטיא כי ,מראש ידענו ומיוחד״ יחיד מאל פחות .לא של הגבול

 בני של הרגש את לעורר קדומים, בדורות ישראל לתורת היה אפשר אם יען
 אלילים, עבודת בשלילת שלו והשלילה" .המאון בזכות ולהשתמש לשוב העם

 למאן כעצמו הרגש בטבע שהיא ,הזכות״ ׳השבת פעולת היתה הזאת הפעולה
 של טפלה באמונה מאונו בזכות ישתמש למען אותו ולהכשיר לעדן ולשלול,

 בזכותו להשתמש להתרגל החל הרגש אשר בעת עתה כן לא האלילים, עבודת
 , אלהים במציאות גם והשלילה המאון גבול את לעבור מדאי, יותר זאת

כזה וחפץ ישע אשר אהרי ,וינחם ישוב כי ,עליו לפעול למאד לנו יהיה קשה
יחשב



76
 כי ע^תי, לכן ובשלילה, שלובמאון הזכות" "ל^-דר .יחשב
 "השכל" על רק פעולתנו עקר כל את עתה ונכונן לנפשו /הרגש" את נעזוב
 כשהומ והשכל ,הלאה אזכיר אשר ,מפוגלים באופנים ולעדנו להכשירו ,לבדו

 "נמנעות את לדעת הוא ץכח ואם ,לאשורו דבר כל וישכיל יבין אם ,לעצמו
 את לפעול ממנו יבצר לא אזי ,הרגש של לויתו ובן אחיו ובהיותו הכפירה״

 הגבול אל ישוב למען ,הרעה מדרכו אותו להשיב ,״הרגש״ על הוא פעולתו
 יחיד מאל פחות ולא יותר "לא הנהו כי ,האלהים כדעת האמת נקודת אל

 ,כ״הרגש״ לא יען ,לנו ישווה פרי זה מעשנו כי ,בטוחים להיות נוכל גם ,ומיוחד״
 כמה של זמן היה נדרש ובשלילה במאון זכותו את לו ולהשיב ולטהרו לזככו אשר
 צדקנו כי ויבין דעת נאלפהו אם ,האחרון זה בעוד ,“"השכל הוא — דורות וכמה

 המשפטים כל את ועוזב מודה להיות קצר בזמן גם הנהו עלול בדברינו
 הרגש עם הנהו דר השכל ובעוד לאמתו, אמת דבר בקול ולשמוע המעקלים

 לנצח רחוק לא בזמן כן נם להשכל יהיה כבד לא אז או אחת, בכפיפה
 משתמש כי משוגתו, לו יוכיח צודקות ובטענות ונחת בשובה אם "הרגש", את

 ישוב למען כהוגן, ושלא בצדק שלא והשלילה המאון זכות עם הנהו
 אז ומני ביניהם, שלום ברית יכרתו כי עד ממנו, יצא אשר הגבול, אל הרגש

 טוב" "לקח להם לתת כאחד, שניהם על טובה השפעה להשפיע אנחנו יכולים
 מצבם מקום את עוד יעזבו לא כי עד ,הללו האמתיות שלשת אמתת בחיוב גם
הנאמן. ולאשרם לעולם זה

? השכל אל בנוגע הראשונה פעולתנו תהיה מה אולם
 זכותו את וראשון בראש להשכל לגלות עלינו אני, לי אחזה אשר כפי

? ולשלול׳ למאן השכל גם יכול ״מתי 5 השאלה על הנכונה התשובה את לו להודיע הוא
 איזו ובשלילת במאון וזכותו כחו הורע אמנם אם להשכל: לגלות עלינו
 של ובשלילה במאון רק הוא זה כל כי בחיוב, אלא כהו ואין מציאות
 ■מלאך" מציאות למשל כמו ,מאתנו ונעלם רחוק רוחני או גשמי עצם מציאות

 בזה, און מ ל והנח הזכות להרגש רק אשר , ונעלם טמיר אחר כח או .שד", או
 השלילה גבול את לעבור דרכו את השחית הרגש בעוד דידן" בנידן אולם
 כזה, באופן וביחוד כזה באופן ,אלהים״ ממציאות גם ולשלול למאן ,שלו
 בהחלטת ולשלול למאן אז המשפט ולו כח גם זכות גם להשכל ויש יש אכן

 ד׳ )פרק ב' במאמר שבארתי כפי ,וצדק אמת ללא ,הנפתח ובשלילותו הרגש
 מאון ולא שלילה לא אז תהיה השכל פעולת כי וביען יען ח׳(, אופן

 ושלילת השלילה, את ולשלול ב.מאון" למאן רק דבר, איזה ב״מציאות"
כה ז הוא יפה הן שבזה , ההנדסי ב ו י ח ה גם הוא הלא השלילה

למאד. השכל
 של כוזבה באמונה מאן ולא שלל לא הרגש אשר בעת השכל אמנם

 האמונה של העצם מציאות את לשלול השכל היה יכול לא הן אלילים עבודת
 כח שאין החיוב, שלילת השכל שלילותו׳^ל היתה זה באופן כי יען ההיא,
 כאשר ,עתה כן לא כמחריש, להיות אז עליו נטל לכן !בזה יפה השכל
 בזדון שולל והוא אלהים במציאות בכפירה הנהו ומתעצם מתגדר הרגש

יתעורר כאשר למאד, השכל יצדק אז או הראשונות, האמתיות שלשת את
לשלול
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 לעבור עושה, הוא כן לא כי לו, ולהוכיח ולהראות הרגש שלילת את לשלול

 דעת לאלפהו כן ואחרי לזה, ויסוד טעם כל מבלי ובשלילה במאון הגבול את
 הדברים בחיוב נם והפשוט", הישר השכל "טעמי הוא, עצומותיו את לו ולהביע

 עצמו בעד גם ולהועיל להיטב להשכל, אנחנו ;תן אשר טוב, הלקח עפ״י האלה
. אחת אגודה בזה לעשות ״הרגש- בעד נם

 אבל וחלק חד “ובריא ישר "שכל להיות השכל את אפוא ולעדן להכשיר עלינו
 כזה שכל רק כזה ושכל מישרים ושופט דבר מבין רק למותר, עד חריף לא

 בראשונה ממנו לשלול "הרגש", על הנאמנה פעולתו את לפעול יהיה ומסוגל מוכשר
 ,נאמנה הוכחה ידי על וביחוד נאמנות הוכחות ידי על הנפרזה השלילה את

 אז ומני ,,עד לעולמי הכפירה "נמנעות מדבר בזה, אנכי אציג אשר
 העקרים עקרי ת ת מ א את נם להדגש ולהסביר ללמד השכל על עוד יכבד לא

 נכרת הרגש בעד תהיה החיוב ודאות נם כי עד ,כזה גמור ובברור ,האלה
 לקאלומבוס שצלח כמו ודאית, הכרה בתור לאמתו אמת דבר בתור ומרגשת

 אמתת את אניתו לאנשי להוכיח הים, פני על צפה אשר ,קטנה אזוב אגודת עפיי
 יוכח כאשר או ,אותה עוד ראו לא בעיניהם אלה כי אף היבשה, מציאות

 אור גדול אור מציאות אמתת מדבר אפל, בחדר אחת אור מקרן הרגש
בחוץ. השמש

.לזה ההתחלה את לעשות אני אנסה הכה

.דין בעל הודאת ב(
 לדבר לשונך "למד :לעצה שומע להיות כלל כבד לא העם מבני אחד לכל

 הזאת העצה היא קשה מה אבל ,לאשורו יודע איננו שהוא בדבר יודע״, איני
 וכמה כמה אחת ועל הטבע לחכמי וביחוד ,לה שומעים להיות בכלל לחכמים

 ואיככה דבר, פשר לדעת שעליו כהחכם מי הן :בחשבם ,הטבע לפלוסופי
מפיעטם. או מפיהם יודע" "אינני הגה להוציא חכמתם על וכלימה בושה יעטו

 החכמה כהן בתור בבואו הטבע חכם לב יזעף כמה עד אנחנו רואים לכן
 לפניו גם והנה ,בו יבוא לא זר כל אשר במקום ,המציאות״ ב״היכל בקדש לשרת
 לא שם ואשר ,׳המציאות״ של סאנקטיאריום( )סאנקטים הקדשים״ ״קד^ז דביר

 ששמה הקדש, ארון ובין הנגלים המציאות חזיונות בק מבדיל המסך פרוכת
 את הרבה אם מעט אם ,לגלות יוכל למען ,עולם רזי העדות לוחות ספונים
 בינו מבדיל ברזל" "קיר רק ולפנים", "לפגי מהמציאות דבר שמץ ולראות המסך

 איזח ההוא בקיר ולמצוא לבקש ההוא החכם נלאה כי והיה ,אלה עולם רזי ובין
 ובדאבון הנהו, אחור נסוג מעל, תשאר ותקותו קטן סדק איזה חור איזו בקע,

"שאלת נשאלהו כאשר והיה ,התעלומות אחת אף לגלות יכולת מבלתי ,נפש
נם יען רפה ובשפה גדול בהושי אז ם" י נ ל.פ ו "לפני של המציאות על חכם׳
.יודע״ ,אינני הוא

חכמים מנהג הוא מה אבל לבב, וישר עינים טהר חכם עושה זה כל
מדע אנשי בתור הבמה על להתיצב החפצים אלה הטבע", "פלוסופי בשם הנקובים

יודע
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 כפירתם גם כי ודאית, ידיעה ליודעים המה מתאמרים כי עד כל", .יודעי

? למאד ונאמנה צודקת היא אלהים במציאות
 והמוץ עולם" "חי מציאות דבר את הטבע חכמי ככל יודעים המה גם

 את להזכיר לא כי הם אבל ,לעולם ידעו לא אשר ,נצחיות וחידות נסתרות
 קורא בעיני שלהם "האמנה" ותחלש תיפח פן יודע", "איני המלות שתי

 יבואו ,החדר מן הסודות את יגלו לא הם גם אם כי ׳ בזכרם אולם ,ספריהם
 ואם אי-ידיעתם, את להצפין יוכלו לא אשר מהם, ינים אנשים אחרים, חכמים

 ,אלה חכמה תעלומות ,עולם הי כי ,מפורש יגידו ,רצון ובאי ראש בכובד גם
 ו״יאוש" "חלורופורם" מין למו המציאו פתרון, ומכל אדם מבינת המה נעלים

 באלה ת" ע ד רדה ם י .ה תרדמת , האדם ״שכל״ על תרדמה להפ^ל ,שמו
 שתי ישנן כי יד, כלאחר להזכיר למשל אנוסים שהמה בספריהם, המקומות

 תשובה עליה להשיב הטבע" "חכמת תוכל לא אשר ו״לאן"?, "מאין׳? שאלות
 ,האלה הכבירות השאלות תחת הצפון כל את בנעימה מבליעים המה ,לעולם

 בתשובה רק הוא הטבע חכמת של העסק כי המה, מודיעים דבור כדי ותוך
 התשובה פי על כי עד בזה, מצליחים כה הטבע וחכמי "איך"?, שאלת על

 ואין וידוע, גלוי הכל ומנוסה, בדוק הכל ברור, הכל שלהם
 עד כזה, באופן המה מסבירים הנזכרות השאלות ובדבר עיניה, מנגד נסתר

 התשובות את לדעת גם השואף השכל את להביא ש׳ ו א "י מעט 'הוא די כי
 מלשאינו יהפך כי עד , הדעת״ ״היסח לידי האלה השאלות שתי על

.לשאול• יודע
 גם בפרט והמטריאליסטים הטבע פלוסופי של חמתם ועל אפם על והנה

 אם אשר הכלל, ן מ א צ ו י גדול לחכם כביר לא זח זכינו הטבע מחכמי רבים
 תועלת להביא תוכל היא אשר ,תוצאה לאיזה כלל במתכוין שלא בעצמו הוא כי

 ׳איני האומר את דוקא ולפמפם להודיע קולות, בקולי יצא לעניננו, בנוגע רבה
 ושאינם חכמים ונפש לבב משכיות ובוקע פולח באופן ,זה אומררסלה ,יודעי

 בתור ה>אוש" של החלורופורם עם השתמש ההוא החכם נם כי ואף הכמים,
 דבש לרדת שמשון היה יכול ארי ממפלת אם אבל ,שלו יודע״ לה״איני מסקנא

 ה״איני כמה עד הקורא יראה מאכלי ומאוכל מתוק יצא "מעז חידתו: עם יהד
 לחור יועילו והצודקים הנאמנים ודבריו ,הגדול החכם ,האיש אותו של יודע׳
.שלנו הענין לטובת דעתי

 בנפשם שער כמו הוא שלו יודעי ה״איני אשר החכמים, מכלל היוצא
 ולהדום העם לכל גלוי הנס על דוקא אותו לשים הוא הפליא הגדיל ואשר

 לתורת פרופיסר רימאן" "די^באא הגדול החכם הוא המטריאליזמום בניני כל את
 (1896 בשנת ומת 1818 בשנת )נולד הבערליני החכמה במדרש )פהיזאלאגיע( החיים

נדע )לא לשם הנודע הנפלא מאמרו בעד אותו לשבח ועלינו
דין". בעל .הודאת בתור בזה אציג אותו אשר לעולם׳(,

 ? ו״לאן׳ ? מ״אין״ :הקצרות השאלות שתי את כשמלה פרש הזה הגדול החכם
 •שבע נם כי שאלות, שתי רק לא לו יצאו כי עד ומשוכלל, מסביר באופן
 גם ,הוא לא כי ,_לכל גלוי הודיע לבבו ובישרת בתומו אשר ,העולם׳ חידות

 עד ולעולמי הבאים הדורות ושל עתה של תבל מחכמי הכם שום לא
 לא
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 "שבע את לרבים והציע הודיע הוא ,האלה החידות פתרון את לגלות יוכלו לא

 ה ב ר ה ב ו ט לו להחזיק עלינו אשר ,ונמלצים נמרצים בדברים העולם״ חידות
 היה טוב לא האמתיות׳ "שלשת אל בנוגע לעצמו כשהוא כי אף ,זה כל בעד

 בדבר אשר ,הזה בחכם לראות הוא נפלא גם , ופלוסופיה הטבע חכמי משאר
 בענין זאת ובכל ,גמורה אי-ידיעה של דעת בגלוי למאד הצטין חידות״ ה״שבע

 כי ,חשב כי עד ודאית, ידיעה ליודע , ש ק ע ת ה כה , ם צ ע ת ה כה אחר
 הכה , (¥18 ¥118118) החיים״ ״כה מציאות שלילת בדבר הוא הלא ,אתו האמת

 הפהיזיקליים הטבעיים, הכהות שאר מכל ז שנוי תכלית השונה והנעלם הנסתר
 עד במציאותו החזיק ההרה אשר ,מיללער״ "יאהאן ורבו במורו גם ומרד והחימיים

 אותו ולעקור כלה החיים" "כח את לעשות התאמץ תלמידו, הזה, והחכם למאד
 החכם מות אחרי גם כי ,חיים אנו מפיו לא החיים״ "כח בדבר אבל ,משרשו

 להראות (1898 )בשנת ז״ל שפירא הערמאן הפרופיסר ב׳ב אחינו הפליא הגדיל הזה
 ולהטיל עוד להרהר אין אשר באופן ,החיים״ .כה מציאות את בעליל ולהוכיח

 ובעוד זה( כל את הקורא יראה האחרון בפרק ז׳ )במאמר במציאותו ספק שום
 טעה ואם בשתיקה עליו לעבור נוכל נדונין אנו החיים" "כח על לא הזה בפרק
 שהיא חכמים שגגת הוא טעותו עקר כל הן החיים" "כה בדבר הזה החכם

 בהחלטה זאת ולהחליט יודעים, אינם באשר אני׳ "יודע באומר: שכיחה
 לעולם", נדע "לא במאמרו מלפניו לצאת יכלה לא הן שגגה כל אבל ודאית,

 ם, ת ע י ד י את ולא אי-ידיעתם את החכמים ת" ע י ד י-י ,א את מחליט הוא בעוד
 הנאמרות הוכחותיו ועל עצומותיו על לסמוך נוכל כי מאיליו, מובן בזה אשר

.לכל ומובנת ברורה בשפה
 חידות שבע במאמר הנאמר כל על היטב להתבונן קורא לבך שים לכן

 ב״השלוח" ניימארק דוד דר. הרה׳ח ע״י עבר לשפה )נעתק .הזה החכם מאת העולם׳
 זכרהו בזה, לפניך אותו אציע שנוים ובאיזה קצור באיזה אשר תרנ״ז(, לשנת

 אני דעתי חות את גם דבר הפשר את גם תשכיל ואז תבין ואז בלבך ושמרהו
האמתיות בשאר כן וכמו אלהים" ב״מציאות הכפירה .נמנעות בדבר

עד׳. לעולמי

נצחיות. וחידות עולם רזי0
 יחל בכלל והכח" "החומר ע״ד דברים יקח אשר אחרי ,הזה הגדול החכם

למאד. טעם טוב בהסבר החידות׳ .שבע ענין את לבאר
והכה". החומר "מהות היא הראשונה החידה א(

 ,לבד ולא ,לנו היא סתומה הזה-חידה החכם אומר—והכח החומר מהות
 לעולמי גם אותה לפתור תקוה כל לנו אין עתה, פתרונה את יודעים איננו כי

 הישע הוא הלא הטבע, חוקרי כלשון .דעת" היא מה מבאר הזה החכם עד.
 ובכלל והרחוקות הקרובות סבותיו עפ׳יי הטבע מחזיונות חזיון איזה לבאר והחפץ
 את להכיר לנו צלחה גם אלו לבאר: ומוסיף ל״מסובב" .סבה" לידיעת הצורך

 ,המדעית ההכרה סוף עד הגענו כי ,לאמר ויכולנו הטבע חזיונות לכל הסבות
,באופן ׳ סבותיו עפ׳י כלו העולם כל מצב את ולהבין להשיג היינו יכולים כי עד

אשר
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 ברגע ממצבו הנוכחי העולם מצב יצא איך ,לפנינו וידוע גלוי יהיה אשר

 מכניים חוקים עפ״י זה וכל שלאחריו ברגע מצבו יהיה ואיך שלפניו,
 צרוף עפ״י שנוייו רבבות אלפי בכל כלו העולם כל את הקפנו וכאלו פשוטים

 מערכה של האלגבריות האותיות אשר אהד, פארמעל( )מאטהעמאטישע הנדסי
 בכל ואטום אטום כל של פעולתו ואיכות פעולתו זמן ,מקומו על תרמוזנה כזאת

 האותיות את להחליף רק צריכים אנו ואין הרגעים מן רגע ובכל הטבע חלל
 וכפי הזמנים בכל כלו העולם כל מצב את אחת בסקירה להקיף כדי האלגבריות,

 "שכל במציאות להיות היה יכול כי לנו, נצייר אם לאפלאס: התוכן שאומר
 שכל ,הטבע את המניעים הכחות כל את הרגעים מן ברגע יכיר אשר ,מפשט״

 גדולים היותר השמים גרמי תנועות גם אחת במערכה להשיג יכול היה כזה
 נם ונסתר נעלם היה לא כזה שכל לפני .דק היותר אף אטום כל תנועות גם

מעל. בשמי הכוכבים מהלך התוכן לפני כמו העתיד, גם העבר
 ,במציאות להיות היה יכול אם ,כזה לאפלאסי שכל מעלת כל עם אולם

 חסר כזה שכל גם היה מדויקת, היותר מדעית בהכרה כלה הטבע את להכיר
 ,וכרד הומר המה ״מה :הנצחית החידה את לעולם לפתור לו היה ונמנע דעת
 "מאין שאלה: להעמיק ותוסיף די תאמר לא כזה שכל של הדעת תשוקת בעוד
 אשר הנפלא, מהצרוף נובעת היא הן הכל"? את המקפת ידיעתי לי באה

 בלתי מתנועעים, חומריים אטומים סכום יסודו? היא מה אבל לי, ערכתי
 לי מאין אבל והכח, החומר סכום קיום חוק או מתמעטים ובלתי מתרבים

 .והפהיזיק החימי מתוך לדעת אותו למדתי :יאמר הלאפלאסי השכל ? הזה החוק
 את מצא והעלמהאלץ ,החימיים המוליקולים סכום קיום חוה את מצא לאבואזיע

 למדו האלה החכמים אולם ההם. בהמוליקולים אשר הפועל, הכח סכום חוק
 החומר טבע את כן גם הכירו כי בדבר, יערוב ומי וכחותיהם המוליקולים מטבע רק זאת

 אינם והפהיזיקאליים החימיים האטומים גם או המוליקולים ,כי נודע אף ? המתנועע
 העקרית. בצורתו המתנועע החומר טבע את אופן בשום לנו לגלות מוכשרים

 שבלעדה מפני ,הטבע חכמי שהניחו ,הנחה רק היא הפהיזיקאלי או החימיי האטום
 האלה שהאטומים לפניהם וידוע גלוי אולם בחקירותיהם, ורגליהם ידיהם ימצאו לא

 לסוף לרדת מתחרים אינם ובענותנותם החומר של האחרונים היסודות עדנה אינם
 על אשר התקים, את רק לדעת דבריהם לפי להם ודי הטבע, של מהותה

 שלהם שהאטום האלה החכמים המה יודעים יען מעשיה, את הטבע תעשה פיהם
 אשר הפלוסופי, הפשוט האטום יותר, מתחלק שאינו האחרון, האטום עוד איננו

 איננו עצמו מצד גם כי לחלקו, נוכל לא המכניים מכשירינו כל עם לבד לא
הפשיטות. בתכלית הנהו שפשוט מפני ,מתחלק

 הגמדים לחכמים נאה הזאת הע^וה אם לפלפל, הלאפלאסי השכל יוסיף אבל
 הצרוף בעל אני כן לא בלבד, נסיונותיהם את רק יודעים אינם אשר ההם,

 בהכרה להסתפק אוכל לא אחת בסקירה העולם כל את המקיף הגדול, ההנדסי
 יסודה, תחת החתירה את תראה פן מאחריה, להביט המפחדת כזאת מצומצמת

 היסוד, את גם ונכונה ברורה בהכרה אכיר אשר עד ,אנוח ולא אשקוט לא אני
 רק להכירו אפשר אי מורכב, ובהיותו הפהיזיקאלי האטום את גם אנסח ,ולכן

לי יצלח לא ובעור הפשוטים, היסודיים לחלקיו אפרידהח אשר אחרי
 אתאמץ
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 אגלה אשר עד במחשבתי, הטבעי האטום את ולחלק ולהוסיף לחלק אתאמץ

 ,לעצמו כשהוא ,בו אין אשר ,יותר מתחלק איננו אשר ,הפלוסופי האטום את
 בו אץ וממילא לתנועה מקום אין מתחלק שאינו בפשוט )בי כח ושום תנועה שום
 תהו של הריק החלל דרך והלאה ממנו פעולתו את ישלח זאת ובבל כח( שום

 לבריאה ואפיסותם, בשלילותם לו הדומים ,שכמותו אחרים אטומים עם ויצטרף
 משונה כריה הוא כזה לפנינו-נמצא אשר הנפלאה, להטבע כזאת, נשגבה

 מתקותו הלאפלאסי השכל גם יתיאש ובכן להולמה יכול* רעיון שום שאין וזרה,
.ח״ כ ה ו ״החומר של מהותם בסוד לבוא

 כי עד ,הלאפלאסי השכל מן אנחנג רחוקים כמה עד נתבונן הבה ועתה
 יתיאש הלאפלאסי השכל ואם ,א ל מ עולם אנו ממחשבותינו מחשבותיו גבהו

 כמה אחת על ,אנו ידיעותינו כל יסוד מהכרת > הזאת עקרית היותר מההכרה
 אשר הנצחי, הבריח היא והכח" החומר "מהות מזה. להתיאש עלינו כי וכמה,
 להציץ ,היכלה מפתן על רגלנו כף את להציג בנסותנו ,לפנינו הטבע בה תבריח

. הטבע להכרת הראשון הגבול והוא - ולפנים לפני בה
.הראשונה הדחיפה או התנועה :השניה החידה ב(

 היה יכול שלו ההנדסי הצרוף בעזר הלאפלאסי השכל כי נניח, נם אלו
 מצב באיזה יראה? מה התהו, מחיק התחוללו בעת בה העולם את לראות
 אם נחים? או מתנועעים סוף, אין בחלל היסודיים האטומים את ימצא

 זה השונים קבוצים, קבוצים ועומדים תלויים אותם יראת בהכרח אז נחים,
 באופן מפוזרים אותם ימצא אם כי ,חלקיהם שבין החללים ובגודל בכמותם מזה

איך יבין, לא אז הקבוצים, בכל הוא שוה לאטום אטום בין החלל שגודל
האטומים שבין היחס את הפריע מי ,כן אחרי בהם לבוא ה ע ו נ ת ה ל היה אפשר

 אז אבל ,שונים באופנים מפוזרים כאמור אותם ימצא כן ואם ,לתנועה מקום ונתן
ואם ? הזאת שוה הבלתי ההתחלקות היא מאין ,לפניו מתיצבת חדשה חידה
׳מדוע לפניו: אשר החזיון את יבין לא אז גם מתנועעים, האטמים את ימצא

? נח איננו מרוע ? מתנועע הזה החומר
 שום תמצא לא הלאפלאסי השכל של והמקפת הכוללת ידיעתו רחבי בכל

 הראשונה הדחיפה באה אפוא מאין כן ואם ,ה פ י ח ד לה קדמה שלא תנועה
 כל את המקיף הזה הנשגב השכל יהיה וכן התהו? ברחבי הזאת להתנועה

 שמבקשים בעוד אבל הזה. הפשוט החזיון מול ח כ רפה אחת בסקירה העולם
 את אנחנו נספיק איך נא נראה הלאפלאסי השכל של דעתו לסוף לרדת אנחנו
 אם ,נח חומר אמנם הן התנועה. חזיון אל בנוגע שלנו להמסובב הסבה צורך

 יכולים כי עד ,לרעיוננו מובן גם כן ואם ,רגיל מושג הנהו ,במציאות אענו כי
 מחלטה מנוחה כזה, חזיון המנוחה במצב ה״תהו" החומר את לנו לצייר היינו

 אבל ,למסובב סבה בקשת את ומשקיט דעתנו את ומרגיע מניח נצחית ודומיה
 ןתת זאת ובדעתנו מתנועע, הכל מלא, הכל תלמדנו, אחרת המציאות

 הראשונה "הדחיפה הרף': מבלי לבנו על העולה השאלה לנו מנוח
תמצא"? מאין

.החיים :השלישית החידה ג(
מיוחד* "כח אינם החיים כי ,לשטתו הולך למעלה שהזכרנו כפי הזה החכם

יק
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 שואל / הוא שטתו לפי וגם ,ידועים חומרים בתוך ידועות תנועות תולדות רק

 הם איזה כלומר ,החיים להולדת הדרושים התנאים המה איזה ,לעצמו הנהו
 הדרושות התנועות אותן ביניהן תתחוללנה בזה זה בפגשם אשר החומרים,

 הכרתנו ביד תעלה האם ? ההן התנועות איכות היא ומה החיים, להולדת
 "ה^קקעל" וביחוד החדשים החוקרים ? ההם התנאים כל את לנו להמציא המדעית
 חלקי בין ידועות תנועות ישנם דעתם לפי מאיליה" "הזריעה ע׳ד הרבה מדברים

 מאיליו מתוכם יצא ,דבר לאותו מתאימים בתנאים אשר ,לכך מפוגלים החומרים
 מהם שאחדים אלא ,עוד ולא ״חיים״ בשם אותו קוראים שאנחנו ,חדש חזיון

 מכונותיהם בעזר החיים חרושת בתי וליסד בראשית במעשה שותפים להיות העפילו
 המת החומר את לראות קוו קט וכמעט והרכבותיהם הפרדותיהם ועמודיהם,

.במיקרושקופים המזוינות לעיניהם ״לחיים״ ומתעורר הדומם משנת מקיץ שהוא בשעה
 הנעימים, ומחלומותיהם התמימים ממעשיהם אותם והפריע פאפטר בא והנה

 י הזה החכם להם הראה ,לעיניהם מתהווים ״חיים״ כי ,האמינו שהם מקום בכל
 בראשית מימי הדוממים כל בחיק ועומדים המוכנים החיים" "זרעי אלא כאן אין כי

.לתחיה לצאת כדי הכושר שעת על ומחכים
 ע״ד הזאת החידה כי :אומר החיים בדבר שטתו לפי המאמר בעל החכם

 הנה הראשונות אלה אשר הראשונות, החידות שתי אל שוה איננה ,החיים"
 לבוא תקוה כל לו אין הלאפלאסי השכל וגם הלט בה הידיעה לגבול מעבר
 זמן כאיזה אשר ,היות יוכל כי ,מהלטת עוד איננה הזאת החידה אבל ,בסודן

 גם יודה דבריו בסוף אולם הסבר, איזה לה לתת החכמים יוכלו הזמנים מן
 הנהו רחוק רחוק אופן בכל ? ההוא היום יבוא מתי .* ואומר הזה החכם
!!והלאה ממנו

. הטבע תכליתיות הרביעית: החידה ד(
 אז ,בחלקיו המתגלה הנפלאה״ ״ההרמוניה על ,הטבע כללות על נביט אם

 ולהתעקש הזה הנעלם החזיון בפני עינינו את לעצום אופן בשום לנו אפשר אי
 הכונה היא מאין אבל ונעשו, נהיו מכוונה לתכלית אלה שכל מלהורות,

המת?• בחומר
 ,ארוכה שיחה המאמר בעל החכם מספר הזאת החידה דברי במרוצת

 בשבתם נשגב כה ובכל באלהים הכופרים הדור לצני בין הי״ח במאה היתה אשר
 הגרמני ,דידערא הצרפתי היו הקרואים ובין ״ הצהרים אחרי "הולבאך" בארמון
 על הוסבה השיחה .גאליאני מנעאפאל הכהן עם יהד ,הופפ הסקאטי ,גרימם

 את בזה נביא ואנחנו ,באלהים אמונתו על לו לסלוח יכלו לא אשר ,וואלטאיר
:בקצרה הדברים תמצית

 אותו ויגדף ויחרף האלהים" "מציאות כלפי דבריו את להרצות החל הבית בעל
 מבואר הכל בעוד ,הזאת המוטעה בההנהה צורך לנו יש אכן כי ,המאמינים ואת

 שאנחנו נכון, סרר באיזה ויבואו בראשית מלפני מאז זה על זה פעלו האטומים כי
 התקופה של המטריאליזמום מטעם כאלה דברים ועוד "עולם" בשם אותו קוראים

 עתה נדבר הבה :גאליאני הכהן ויאמר ויען ,לדבריו כף מחאו המסובים וכל ההיא
 בהיותי כבר זה ׳ לי שקרה מה שמעו ,הלב את המושכים פשוטים מדברים

 רב המון לפני נפלאותיו את שם הראה אהד בהוביא משחה והנה בנעאפאל
הנאסף
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 חזיון היה השונים להטיו בין והנה ,הרואים בתוך אני ונם אהלו לפתה הנאסף

 פספסיו את שיזרוק לפניו העומדים שנים עם התערב המשחק .מאד נפלא אחד
 זרק הוא פלא: זה וראה להחטיא, מבלי האחד הצד אל בפעם פעם מדי ויכון

.-ארבע-כן- -כן שתים-כן-שלש—אחת-כן
 היו הפהפסים הלא ? באת בנו לצחק האם ,הם השיבו ,אדוני אבל

. מזויפים
 נא ראו אך מזויפים, היו אמנם נסאו, על מתגולל גאליאני קרא אמנם

 שאי לכם הואי׳ .ברי אז אהד צד על פעמים ארבע פספסים שני יפלו אם ,אדוני
 סבה איזו שם ישנה ובודאי הוא מקרה אך הזה הדבר אשר ,הוא אפשר
 הצד אל לפנות במשקלה ומכבידה הפספס בתוך הקבועה עופרת למשל — נסתרה

 והנפלאה הגדולה הבריאה את אתם רואים ואם ,הרצויה הפעולה אל המכוונה ,ההוא
 וממלאים העולם בחלל התלוי□ מספר אין וירהיה כוכביה ,שמשותיה עם הזאת

 זה׳ על זה להתרוצץ מבלי שנים אלפי במסלותיהם הישר בהלוכם תפקידם את
 יום ,וחום קור ,וחורף קיץ ,וימים יבשה הטבע רחבי בכל אתם רואים אם

 נעשה הכל ,הנפלא גופכם מבנה את אתם רואים אם ,ובזמנו במקומו הכל ,ולילה
 ,אלאמבערט ד׳ ידידינו אשר חזיון ,וקיומם החיים להולדת ,רצויה לתכלית
 רואים אם ,וכסילים כבוערים לפניו עומדים בהם וכיוצא פ׳ב בס״ט הגדול איילער

 ,ועלומים חיים מלאים כלם בה אשר היקום כל עם הגדולה הטבע כל את אתם
 לאמר: תפקפקו לא אז אחת, נפלאה להרמניא ומכוונים שירה ואומרים מרקדים

 אותו של להטי ובין הטבע חזיון בין מה :לי נא אמרו הואי מקרה אך
 נסתרה עופרת המה מזויפים הטבע פספסי גם חביבי! לכם אומר אני משחק?

לנו. ישחק בשמים ויושב החומר בחביוני קבועה
 דברי על האלה החכמים השיבו מה—באא די החכם אומר — יודעים אנו אין

 הטבע" מערכת "שטת בספרו .הולבאך כי יודעים, אנו זאת אבל גאליניאגי,
 בסבך נאחז הקודמת המאה בסוף המטריאליזמום כל של א י ל ב י ב ה שהיא

 של והשנונים החדים דבריו על מה אף להשיב כדי הבל, של פלפולים
.אותה פותר באין היא גלויה ומבוכתו גאליאני

 למאד היא סתומה הזאת החידה אמנם אם מוסיף, המאמר בעל החכם
 התשוקה את לבאר כדי כך כל תשתלם הכרתנו כי תקוה, שום לנו ואין

 , בהכרה לגבול מעבר איננה זאת בכל ,התנועה חוקי ע׳י הטבע של התכליתית
 את לעשות התחרה אשר ,ו ת ט ש ו ן י ו ו ר א ד את הזה החכם מזכיר גס

 -אמנם :כאלה בדברים די-באא מחליט זה עם יהד אבל ,הזה במקצוע ההתחלה
 חי ת פ מ "ה את רק בידנו נותנת דארווין של הטבעית שהבחירה להכחיש אין

עצמו. הפתרון את לנו לתת הואמשטתו רחוק רחוק ועוד להפתרון
. החושית הסברה :החמישית החידה ה(

 נפתרו כבר הנזכרות החידות שכל בהחלט( נמנע הדבר כי )אם נא נניח
 התפתחות של מדרגותיה מרבבות באחת אולם ,בכלל ועד החיים חזיון עד ,לנו

 הדחיפה ומקור והכח חחומר כמהות ,ונסתרה נעלמה הדשה ,נהיתה חדשה החיים
.החושית׳ ״ההכרה היא הזאת הנעלמה החדשה , הראשונה
ההכרח עד ,ההכרה של גבוהה היותר צורתו עד להעפיל הצורך מן אין

 המדעית
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 ע? להתבונן צריכים אנו אין .בה והסתום הנעלם את לראות כדי המדעית׳

 הנפש מסתרי אל בחדרו שעקספיער פני על ,העולם חוקי את במצאו ניוטאן פני
 שבין והיחס הקשר את מלהשיג בינתנו קצרה מה נראה למען , וכדומה האוהבת
 לדבר שבמחשבה; הרוחנית והפעולות שבמוח חחמריות התנועות

 שפלה׳ היותר במדרנתה פשוטה, היותר החושית ההכרה אל להתבונן לנו די הזה
 אור קו והרגיש עיניו שנפתחו שפל׳ היותר שרץ איזה אל או אפרוח׳ אל

.בבותיהן על המ^ה הראשון
 התוף עור ,מתנועעים הקול גלי רועד, האויר החושית? ההכרה היא מה

 עור עיני, באישון פוגעים האור גלי רועד, האיתר שומע: ואני—מזדעזע שבאזני
 ;ממשש ,מרגיש בשרי-ואני בעור נושבת קלה נשימה ;רואה ואני—מזדעזע הרשת
 החומרים-ואני כאחד נוגעת לשוני מריח; ואני—באפי עולים חומר איזה קטורי

 .אני ״הוה״ כן אם ׳ וטועם מריח ממשש, שומע׳ רואה, שאני ומפני טועם;
 אותם ידענו גם לוא הזה, שבמראה החמריים המאורעות כל פה? נעשה מה

 ? הזאת ההרגשה מקור איה ,הדבר את לנו יבארו לא ודקדוקיהם פרטיהם לכל
 הוא מה ? רואה עין מבלי השמש אור הוא מה ,אבל ? הקול בגלי ? האור בגלי
 שאינה עוד כל ,כלה המציאות כל היא ומה ? קשבת אזן מבלי הרעם קול

 כן ואם .ואפס אין ,ודומיה חשך ? ״אני״ איזה של המפולשה הנקודה דרך עוברת
 איך ההרגשה, מקור אפוא איה אבל בעצבי, כלומר החזיון, הוא "בי" אך

 השונים ,האלה החזיונות שני בין יש יחם ואיזה המבנית התנועה ידי על תולד
 יקיף גם לוא ,שבעולם הנדסי צרוף שום לנו יגיד לא זאת ? מלא עולם מזה זה

.בסקירתו עד עולמי כל את
 השערותיהם כל אבל ,מעולם אשר • הפלוסופים כל התחכמו הזאת בחידה

 תנועת ,המדעית הבקרת בפני עמוד יוכלו לא החדים פלפוליהם וכל העמוקות
 איזה אבל ׳ בנוף התנועה את יוליד הנפש ורצון בנפש ההרגשה את תוליד הגוף
 שהפעולה ,הודה דיקארט ? לתנועה רצון ובין להרגשה״ ״תנועה בין יש יחם

 אחרים פלוסופים . אלוה גזרת פי על ,עומדת היא בנם והנוף הנפש בין החוזרת
. בידם עלתה ולא שונים באופנים הדבר את לבאר אמנם נסו

 יש יחם איזה ואולם ,בזה זה תלוים האלה העולמות שני רואים אנו וכה
 שאין היא חידה —מתנועה? הרגשה מחומרי, רוחני יצא איך ביניהם,

 נבולים שני < בין חיא סגורה המדעית ידיעתנו כל הידיעה. בגבול פתרון לה
 ובאחריתה- והכח" החומר "מהות - בראשיתה — לעולם אותם תעבור לא אשר ,נצחיים

.החושית״ ״ההכרה
.והדבור הרעיון :הששית החידה ו(

 אמנם אם :אומר א ו ה השקפתו ולפי זמננו חכמי מנהג כפי הזה החכם
 גם כן )ואם נשגב" היותר "הרעיון ובין החושית" "ההרגשה בין אין דבר של בעקרו

 לבד׳ דרגאי הבדל אלא מידי( לא ותו הרעיון" "תולדות דעתם לפי שהוא הדבור בין
 השקפתו פי על — הזאת החידה /,חיים אנו מפיו לא ג״ב הזה ההבדל בדבר גם )אבל
 תצא איך ידעני לוא כי !ההכרה לגבול מעבר ואינה מחלטת אפוא איננה — הוא

 טי "הרעיון" יוצא איך לדעת יכולנו אז כי , ?( תודע )ומתי התנועה מן ההרגשה
הדי על המיוסדת )ערקעננטנית־טהעאריע( ההברה שטת כי ,עוד ולא ההרגשה

הפמיבא
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 והפשטת הזכרון על והמחשבה" "הרעיון את להעמיד מתאמצת הטבעית הפסיכא

מוכני• באופן שבמוח הרוחניים החזיונות כל את ולבאר המושגים
 ההנה, הנשגבות הסגולות "כל :החמשים בשנות פאגט קארל דברי הם ידועים

 או המוח, תפקידי אלא באמת אינן הנפש", "פעולות להן קוראים אנחנו אשר
 ;הכבד״ אל ״המרה כיחס הוא המוח״ אל הרעיון ״יחם כך כל נקיה שאינה בלשון

 תולדות "הרעיון ספק בלי למחצה/ אלא החזיון את יבאר לא הזה המשל אפם
 שיציאת הוא, שביניהם החלוק אבל היא, הכבד תולדת שהמרה כמו המוח"
 הרעיון שיציאת בעוד צדדיה/ מכל לנו ומבוארת מובנת היא הכבד ק המרה

.היא ונסתרה נעלמה המוח מתנועת
 "הרעיון" יתחולל איך להראות, לנו מבטחת החדשה ההכרה תורת אמנם

!יודע מי — ? הבטחתה את תמלא באמת האם אדלם ,החומריים תנאיו מתוך
• החפשית הבהירה !השביעית החידה ז(

 המטיפים הפלוסופים, כל בה באו אשר הגדולה/ המבוכה היא ידועה
 והדבר הזאת השאלה ע״ד ופלפוליהם מאמריהם / בספריהם מעולם אשר ,והדרשנים

 השאלה / לפלוסופים אלא ענין אינן החידות ששאר בעוד כי ,בעינינו יפלא לא הזה
אדם• בני כל של ובלבבם בפיהם היא הזאת

 להטיל אין כי • יאמר הוא העולם על המכ;ית בהשקפה המאמין אמנם הן
 אלא אינו שלנו החופש ושרגש במעשיו חפשי איננו שהאדם ,בדבר ספק עוד

 בח היא/ חפשית מתנועותיו שאחת לאמר יכול שאדם מדה ובאותו מדומה,
 החפשי/ מרצונה מתנועעה שהיא להתפאר הנזרקת האבן נם יכולה עצמה במדד!

 גם כן ואם ,כלו העולם כל מצב כי—הוא הזאת ההשקפה של מעקרה הלא כי
 ברגע ממצבו המוכרחת התוצאה היא ,הרגעים מן רגע בכל ,האדם של מוחו מצב

 מעשה איזה כאלו / לנו שנדמה במקום כי ;אחריו של ברגע למצבו והסבה שלפניו
 ובאמת / דמיונית אלא הזאת האפשרות אין ,העשות לבלתי א* להעשות יוכל
 המוח של המוליקילים כי , אפשר בלתי והשני מוכרח הוא האופנים משני אחד

 שכבר אחר הפספסים כמו ידוע, ובאופן מוגבלת בדרך להתנועע המה מוכרחים
 בלי / תנועתו מהלך או מנוחתו מקום את אחד מוליקיל שנה לוא כי / נזרקו
 מערכת כל את הזה הקל השנוי שרד ספק בלי אז כי לדבר, מספקת סבה

 הוא כלו העולם—תפקידו את ושנה ממסלתו יופיטער חרג כאלו הכוכבים,
 מקום אין הן וכמכונה שלמה, אחת מכונה הזאת, השטה לפי אפוא,

חפשית. לבחירה
.למאד היא מבוהלה מסקנתך אבל / הנה אמתיות הקדמותיך כל דברת כן
 לנו תספיק "מחשבה" בהם שאין המאורעות, עולם בגבול שנשאר עוד כל
 הטבע, מחזיונות אחד כן גם והוא אחר, עולם ישנו אבל המכנית, ההשקפה

 יודע המובנית/אלא בהשקפה קנאי הוא בזה מאמין שאינו מי כל אשר
הוא אמרנו./ אשר העולם מעקל• משפט עליו מלהוציא בנפשו יזהר אותה

ואי הטבע, מחזיונות אחד הוא המוסרי הרגש גם המוסרי" "עולם
הזה "הרגש" את לדחות מאד הוא נקל החשבון, מכלל להוציאו אפשר

החופש רגש בו, התלוי חברו ונם המוסרי הרגש שגם להחליט בקש/
,הפרטית ואישיותו עצמיותו את האדם שהכיר בשעה אולם ,הוא מדומה

בשעה
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 שנובעים הטבע, ממקרי הויתם בעצם המה שונים שמעשיו שהכיר, בשעה

 שמעשיו שהכיר בשעה ;עצמה דעת על העומדת הפרטית אישיותו ממקור המה
 בשעה עצמו; בעיני גם כי אחרים, בעיני רק לא מוסרי, ומחיר ערך להם יש

 עמוק עמוק הרובצת המוסרית", ת ו י ר ח א .ה של הנטויה הזרוע את שהרגיש
 שעלה כהה, רעיון כל על ,בצע אשר קל פועל כל על באצבע לו ומראה כליותיו בסתרי

 להם שאין ,הטבע ממקרי אינו הזה הרעיון או הזה הפועל :לאמר במחשבתו
 וחשבון דין עליהם ליתן אתה עתיד אשר מעשיך, המה מעשיך אך אחריות,

 תקפה בכל ה״חופש" שאלת לפניו תעלה שעה המוסרי-באותה המשפט כס לפני
• פתרונה וקושי ועוזה

 ובפלפולים בכך מה של בתשובות "החופש" הידת את לדחות מאד הוא נקל
 מדרשנו, בבתי הטבע חזיונות בגבולי אנחנו מסוגרים אשר עוד כל הבל, של

 שנה שמדי לנו מודיע הסטטיכטיקא אם המעשה. מעולם דעתנו את ומטיחים
 על אמנם נתפלא אז וכך, כך הוא כתובות להן שאין האגרות מספר בשנה

 זה עם לנו תודיע היא אם אבל לבבנו אל נוגע אינו הדבר אולם המראת;
 תושבים אלף למאת אש ומציתי הרוצחים הגנבים, מספר בשנה שנה שמדי

 תרגז לא האם המוסרי"; "הרגש בנו יתקומם וכך-אז כך הוא עיר, איזה של
 מפני ורוצחים לגנבים אנחנו היינו לא כך בשביל שאך לשמוע, אדמתנו תחתנו

 , בידיהם השחורים הגורלות את העלו שאחרים מפני ,במקומנו באו שאחרים
.אנו בידינו נפלו קט כמעט אשר ,הגורלות אותם

 ובמכוסה תדרוש אל ממך -במופלא בהן נאמר אשר ,החידות שבע הן אלה
 ידענו לו אם ;הנה שבע באמת האלה החידות שבע אם • תחקור* אל ממך
 של ,הראשונה התנועה של תכליתן עד גם באנו לא ,והכח החומר מהות את

 העולם חידת לפנינו אתת חידה שאך באופן האדם ובחירת החושית ההרגשה
 את לנו תגלה לא הטבע ,לנו הן וחתומות סתומות , שיהיה איך יהיה ?- סתם
 ושתיקתה שותקת אחת-הטבע• על נעמירן או שאלות כחול נרבה אם סודה

!עולם שתיקת
 הלך ,והשתלם הלך תלך ,ולהתרחב להתגדל המדעית הכרתנו תוסיף עוד

 מאמר כאן עד . "1מ§0ז^1מט8" גדע האלה-לא החידות פתרון את אך ,והתעמק
• באא-רימאן די

.עד לשלמי הכפירה נמנעות ה
 את ולהוציא דברי את להטיף אני אבוא הזה המאמר בעל החכם אחרי

.מאד מאד לעניננו הדרושה שלי הערך רבת התוצאה
 הדעת עקרי שלשת את ואמצו חזקו אשר החכמים, טובי שידענו*, כפי

 בשלשת הכפירה ואל הכופרים אל הרבה התבוננו לא כרבם אמינה( )ובלשונם
 הללו האמתיות אמתת על מופתים להביא מעינם כל שמו רה האלה דאמתיות
 העררים את ולקיים לאשר "הן", מכלל "לאו", שומע אתה "חן" מכלל כי בחשבם,

 ודברי מאיליה ומבוטלת בטלה היא נחשבה, כלא הכפירה ממילא הן האלה,
עשו טוב ולא בזה טעו גדולה טעות אבל עוד; יפקדו ולא יזכרו לא הכופרים

. כהיסח
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 מופתיהם ע״י שלהם "ההן׳ כי וביען יען ,והכופרים מהכפירה שלהם בהיסח-הדעת

 ובקרו וחקרו מאוחרים בדורות אחרים חכמים באו כאשר כי ,קיומו האריך לא
 בהתאמצם ,צדק״ ״הן איננו שלהם ־ההן־ כי ,לדעת להוכיח התאמרו או והראו אותם
 גם הוליכו בו אשר שוא, בדמיון גם ולוא מופתיהם, את להחליש או לבטל

 ה ר י פ כ ה של "הלאו" גם זה ומפני ,ובטל עבר המופתים של ו״ההן" ,שולל אחרים
 מהשלילה הדעת ההיםח בגלל החכמים טובי גם כי עד עוד, נשמע היה לא

 אהרי גם ומה בדורותיהם וגם הרבה להועיל עוד יכלו לא האמתיות את והשוללים
 רמה וביד ראשיהם הרימו עוד כי נכרתו, תמו שלא מלבד והכפירה הכופרים כן

. משרשם האלה העקרים את לעקור העם לבני ומדיחים מסיתים בתור באו
 דברי את אטיף בטרם לנכון מצאתי הנבוכים את דעה להורות בבואי ואני

 ישנים גם חדשים מופתים כן גם ולהביא האלה העקרים שלשת ת ת מ א על
 טוב" ועשה מרע "סור הדר: הכתוב אל לב לשים ,אמרתי שלהם המציאות בחיוב
 יימכלל" של טוב בלקח חובתנו ידי לצאת נוכל תמיד לא כי לנו, ומראה המורה

 יכול הכתוב גם הן הזה, הכלל באמת היה די אלו כי .לאו", שומע אתה "הן"
 יבין לא מי אז כי ,לעצתו שמעו ולוא ,בלבד טוב׳ ־עשה לצוות או ליעץ היה

 עוד הקדים אף הכתוב זכר ולמה הנהו מרע" "סור ממילא הן הטוב" "עושה כי
 ה׳סור לולי כי ,ויודע מכיר לאשורו דבר המבין באמת אבל מרע״? ״סור לאמר
 וכי ,אופן בשום טוב״ ״עשה של המצוה קיום דבר את לפעול יכולנו לא מרע׳
 "לאו׳ שומע אתה "הן" ־מכלל של בכלל להשתמש נוכל לא ,למאד נכבד בענין

בראש הכפירה שלילת השלילה, שלילת לולי בעניננו, כן וכמו בלבד,
ראשית לכן ,תקפן בעצם האמתיות אמתת ב ו י ח את לפעול נוכל לא ,וראשון

הלוט פני את לגלות פני הכפירה ואל הכופרים אל שמתי דעת וראשית דבר
הללו האמתיות תחת חתירה לחתור כחם הורע כמה עד ,ולהוכיח ולהראות הלוט

 וכפי "השכל׳ מטעם לא אף ,רבה ורעה זדון ,נאצה דברי רק דבריהם כל וכי
 כל וכי במציאותם ולשלול למאן זכות כל להשכל אין בכלל כי ,למדי שהוכחתי
 ואשר ועכור", פגום .רגש השפעת ידי על להם באה השלילה כל הכפירה,

 חכמים בדברי להכשל הנבוכים עוד יוסיפו לא הן ,הזאת הברורה הידיעה אחרי
 ממקור הנובעות החלטותיהם אחרי נגררים להיות דעת ובקלות בהם ולחאמין

 בעצם חובתי ידי אצא אשר עד די, אמר לא בזה גם אבל זה. משחת
 ־נמנעות את גם בעליל להוכיח ,הבטחתי את למלאות עתה ואבוא ,שלמותה
 ,רימאן די-באא החכם מאמר את הביאי אחרי אמנם ואשר ,עד״ לעולמי הכפירה
 הזאת הערך רבת התוצאה את גם להוציא אוכל יכול תכונתו חקר עד בא והקורא

.למאד ונאמן הגון באופן הדבר לי יצלח כי ,אקוה אף
 החכמים את להזכיר הועיל וללא למותר אחשוב הזאת הגלויה בההוכחה אולם

 מדור האנושית של דין" .עורך בתור עמהם במשפט ולבא בעצמם הכופרים
 כן וגם דעת" לאדם "חונן במאמרי שאוכיח כפי ,מאתנו אהד כל אמנם אם .דור

 חידה היא כי ,המאמר בעל בדברי הקורא שראה החושית ההכרה אל לב בשים
 י שמה המבואר כפי הדעת" ־חוש שבאדם "הששי" החוש את אני ובגלותי נצחית

 האמתיות שלשת של ז הרוחניים המוחשים את גם האדם חש באמת פיהו שעל
את הדעת" "חוש הכרת גם כי זה, אל להתנגד איש יוכל לא חושית בהכרה הללו

שלשת
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 הכופרים ואם ,כלה האנושית כל קנין ,אדם כל קניין היא האמתיות שלשת

 של ונפשו לבו מקרב ולהוציא הללו האמתיות שלשת מציאות את לשלול באים
 כל יוכל באמת הלא ,הזה הנצחי הקנין את בפרט אדם כל ושל בכלל האנושית

 ,הראיה׳ עליו מחברו .-המוציא טענת ולטעון הקהל״ ״דעת לפני לדין להזמינם אהד
 לנו דרוש הן ,כפירתם צדקת על ראיה שום להם אין נאמנה שידענו כפי ובעוד

 רמה. ביד האנושית ועלבון הדעת עקרי שלשת עלבון את מהם לתבוע
 דוקא כי יורנו, הנסיון בעוד מהם. להרפות אומר גמרתי הזה בפרק זאת בכל
 כלל יקים לא וכי •חיב" יצא כי מראש, אנחנו שיודעים קשה", דין "בעל עם
 רק הכופרים עם משפטים אדבר לא לכן 5, מאומה נפעול לא דינו״ ״פסק את
 הבקרת חצי את אליה לכונן למטרה, אציג אותה אשר בעצמה, הכפירה עם

 הכפירה זאת כי ,יהד גם והמבינים התמימים הקוראים ויוכחו יראו למען הנאמנה
 ולה;טל לעבור _עתה עתה הגיעה וכי כלל ומצב מעמד להחזיק עוד תוכל לא

 ישר שכל בעל כל בעד •הכפירה׳ אבל כופרים, יתמו לא גם ואם לגמרי,
• עד לעולמי .ותכרת תתם ובריא

 ,להתקים היה יכול הוא אם אשר ,אהד אופן רק לנו לציר עלינו אמנם הן
 אלו הוא הלא ,צודקת גם אפשרית להיות יכולה היתה הכפירה טענת אז כי

 ולהוכיח להראות כה עצרו האמתיות ובשאר באלהים הכופרים החכמים כי נניח,
 האמתיות שלש במציאות האמונה או הזאת האנושית ההכרה סבת כי בעליל,

 העולם הטבע, מחזיונות סבות כמה לה לבאר האנושית יכלה לא כי יען היא:
 מוכרחת היתה סבותיהם את להבין שכלה קוצר בגלל זה ומפני והאדם,

 אכן כי ,להחליט זה ומפני ,נפשי ולכה אלהים לאצבע ,אלהי לכה אותן ליחס
 הנפש מציאות מדבר כן וכמו ,אלה כל את ועשה פעל שהוא ,אלהים יש

 עד לדור ומדור לבנים מאבות הזאת האמונה או ההכרה התנחלה וכה ,והבחירה
 חדשים והיותר החדשים הטבע לחוקרי צלחה בעוד עתה, כן לא אבל ,אלה ימינו

 ולהראות גדולים היותר עולם. רזי עם יהד האלה הסתומות הסבות כל את לגלות
 ואשר ,הנכונה המכנית סבתו את והאדם העולם ,הטבע מחזיונות חזיון בכל

 לחכם ליה אנס לא רז וכל וידוע גלוי הכל ובעוד ,במציאות פועל הנהו בגללה
 בשם הנקראה הגדולה, המכונה בכל ומנוסה בדוק הכל דבר, פשר יודע

 גכליה מכשיריה כל כן וכמו עולם ועד מעולם פעולתה את פועלת שהיא "עולם׳,
 < הכמים לאינם גם גלוייהם תוצאת את המגלים לחכמים וידועים גלוים המה גם

 איזה לראשם אלוף להרכיב העם לבני ולא לחכמים לא נצרך לא הן כן אם ואשר
 העבודה כל כעדו ולמחסור למותר אף ,הסבות״ כל מ.םבת בתור המציאות״ •מחויב

 טבע שהכל ובחירתו, האדם נפש בדבר כן וכמו אלהים" •כבוד לו לתת הקשה,
 ם ל ע ה שום ,ספק שום כאן ואין וידוע גלוי הכל ,מבואר הכל ואם ,להן מכנית
 אמתיות שאינן ,האמתיות בשלשת האמונה הלא ,עולם מרזי רז ושום דבר

 מדבר הגמור הברור לפני שעתה דיה רק היתה ,להחליט היו יכולים כה ,כלל
 אחרי אולם , מידיעתנו נעדרה לא עתה אחת אף אשר ,החזיונות כל ״סבות״
 להיות העת הגיעה הן קדם, משנות נעלם כל לפתור והמחלטה, הגמורה הידיעה

.עוד קימות ולא שרירות לא ,ומבוטלות בטלות האלה המדומות האטתיות
לא עולם ועד מעולם כזה, ובאופן כזאת ידיעה ננלנו, שידענו כפי אבל,

היתה
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 כפי הן בכלל, ועד יקום עפר על האחרון החכם עד במציאות תהיה ולא היתה

 נוכחת הלא ,העולם״ חידות "שבע בעל החכם מאמר את ,חביבי קוראי ׳ שקראת
 ור!י הזה כדבר להחליט שבחכמים חכם שום יוכל לא עולם ועד מעולם כי ׳ לדעת
 מפני :ההחלטה בגלל בטח ה^א כן ואם ׳ נצחיות וחידות עולם רזי ישארו עולם

 לכלל להגיד ו נ נ מ ז ל ש גם כופר כל יוכל לא וידוע גלוי הכל ׳ ברור שהכל
 בשביל רק האמתיות, בשלשת אמונתה או הכרתה היתה גם ולוא האנושית׳

 !אח והכרתה אמונתה כי בכחש, לסככה עולם, רזי את לה לפתור יכלה שלא
 את לאל היא גם לשים .להכופרים לשמוע האנושית תאבה למען ׳ היא מוטעת
 עם אדין לא ,שאמרתי כפי אולם ׳ כמוהם הוא גם ר ולכפ הדעת עקרי שלשת

 הכפירה אפשריות ע״ד משפטי אחרוץ הקוראים לכל נא נגדה רק בעצמם הכופרים
 הכפירה ,נמנעות מדבר שלי ההוכחה תצדק כמה עד דעת למען "נמנעותה" או

ואומר: עד", לעולמי
אמתת על אחרת ראיה שום מופת שום נמצא לא כי נניח׳ גם לוא

מראש אם ,לבדה האדם הכרת וכי , אחרות האמתיות ושתי אלהים״ ״מציאות
,אלהים״ "יש אכן כי בו חיים שאנו הדור מתקופת גם לוא או דנא מקדמת

ממקור רק זולת לא היא נובעת חפשית" "ובחירה לאדם נצחית" נפש "יש כי
 יאמר כה וביען׳ יען סכה", בלי "מכובב אין כי )אקסיאם(, ראשון מושכל
 עד לבא יובל לא האדם שכל אשר עולם, רזי ישנם הן לנפשו: האדם

 האמונה את ולקבל לקים הנהו מוכרח זה בגלל לכן הראשונה, סבתם חקר
 לכל הראשונה" סבה "ה הוא שהוא אלהים יש אכן כי ׳ הידיעה את או

 הקטן בעולם גם כן הגדול בעולם וכמו אותם היודע הוא והוא העולם׳ "רזי אלה
 הכרה לידי מביאים שהמה תעלומות׳ סתרי ישנם בו גם אשר ׳,,"האדם ה

 נניח גם לוא החפשית", מ״בחירתו גם והשארה הנבדלת* "נפשו ממציאות ודאית
 וכי ,האלה העקרים לשלשת ד ח א ה היסוד את רק זהו אמנם כי שעה, לפי

 עקרי שלשת תחת הזה אחד ה היסוד את רק מכירים למשל דורנו בני גם
 שלשת של המשוכלל הבנין תחת ישנם אכן כי ,כלל יודעים ואינם האלה הדעת

 וקים נצב הבנין להיות ממנו מוצקים ויותר חזקים יותר עוד יסודות גם האמתיות
 להורות פניהם עולם רזי אל לשים כלל נסו לא אשר שלמים וכן רבים גם לעד,
 מופתים להם יחסר לא מבלעדם גם האלה האמתיות שלשת אמתת את אותם

מציאותן. אמתת על
 נצחיות׳ וחידות עולם רזי על עתה מבטנו את נכונן הבה כזאת, נניח אם

 כי ׳ לו נסבים גם ולוא ׳ זה בדורנו רימן" "די-באא החכם אותם שהתוה כפי
 :הנה הלא ,הן נצחיות״ ״חידות מהנה השלש רק העולם חידות השבע מבין

 החושית"? "ההכרה היא מה הראשונה"? הדחיפה את נתן "מי והכת׳, החומר "מהות
 גם ולוא האחרות החידות ארבעת את כן גם לדחות נוכל נקלה על לא כי אף
 הביע אמנם אם אשר בעצמו׳ החכם זה מסקנת על גם לב כשום נתבונן אם

 נצחיות חידות לעולם תשארנה לא החירות אלה כי האפשרות, דבר את במאמרו
 לי ודי אלה׳ גם תפתרנה קריב ובזמן בעגלא לא כי מפורש, אומר זאת בכל

 י דעתו לפי אשר ׳ החידות מארבעת אחת כל על שלו דבר הסוף את בזה לשנות
"הנצח" חותם עליהם ק^בע לא כי הוא אפשר

על
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 אופן בכל פתרונם( )לגלות ? ההוא היום יבוא ״מתי :אומר הוא ה״חיים׳ על

 של החדשה תורתו :מסים הוא הטבע״ ״בתכליתיות !!מאתנו״ כזה יום רחוק רחוק
 הפתרון את לא אבל הפתרון, אל המפתח את רק בידנו נותנת •דארווין"

 המטרי• של החדשה ההכרה "ותורת :גומר הוא והדבור׳ •הרעיון בהידת .בעצמו
 ,החומריים תנאיו מתוך הרעיון מתחולל איך ׳ להראות לנו מבטחת אליסטים

 על שלו דבר הסוף ובאחרונה - ! ? יודע״ מי הבטחתה אחרי המלא אם אולם
 בתשובות החופש את לדחות מאד הוא "נקל הוא הלא ההפש*ת הבהירה דבר
 חזיונות בגבולי אנהנו מסוגרים אשר עוד כל הבל, של ובפלפולים בכך מה של

 החכם וגם המעשה׳ מעולם דעתנו את אנחנו ומטיחים מדרשנו בבית אשר הטבע
 •רגש גם מוסרי" •עולם אחר׳ "עולם גם ישנו •כי גמורה, בהודאה הנהו דה מ! ההוא

 נאמנה בהשקפה המאמר בכל היטב התבוננת אם הקורא, אתה והנה מוסרי׳.
 באר שקראת כפי ,הזה החכם ומסקנות החידות רשימת את בזכרונך תעלה ואם

 התוצאה אמתת את גם לדעת ותכיר לרעי תבין כי אנכי בטוח ,למעלה היטב
 אותה אשר ,עד״ לעולמי הכפירה ״נמנעות ע״ד הגלויה הוכחתי את וביהוד שלי

ברורים. בדברים בזה אציע
 הלך מדבר קצר כפור לנו המספר איש לפנינו נמצא כי ,למשל לנו נציר

 בחיוב פלוסופי ספר שום בחייו שנה ולא קרא לא "כי אומר: הוא ורוהו, •.פשו
 אלהים, "במציאות מאמין היה ימיו וכל הללו האמתיות שלשת בשלילת או

 פתאם אשר עד ,לבדה שלמה באמונה ההפשית׳ האדם ובהירת הנפש השארת
 נקרה והנה ׳ למאד נבוך והיה זאת באמונתו ספק להטיל הרוח עליו עברה
 בהיותו והוא, העולם" חידות "שבע רימאן ד*באא החכם של מאמרו לפניו
 כמה עד ,דעת הוסיף גם ׳ למאד עד אותו להבין העמים ,ובריא ישר שכל בעל
 שלשת אכן כי הזה, מהמאמר .ודאית ידיעה לנפשו להמציא הוא בשכלו יוכל

 האלה העקרים׳ "שלשת אמתת לו נתבררה וכה למאד נאמנות הנה האמתיות
 האמונה לו נהפכה כי עד הדעת, שקול ומטעם הדעת עקרי שלשת בתור
 וחידות עולם "רזי בשביל רק והכל עתה, .ודאית לידיעה לפנים של שלו

 כי כן, גם לנו הגיד האיש ואותו המאמר, בעל ההכם שהוכיח כפי הנצחיות׳
 בלבו אומץ להוסיה אחרים וספרים מופתים אחרי. עוד לבקש כלל בדעתו אין כי

.הללו האמתיות אמתת בדבר ובנפשו
 הישר בשכלו היה יכול ואיך כזה, איש בפי מה ,למשל ,נשמע הבה

 עולם •רזי פי על רק ,האלה העקרים אמתת אל תשובה בעל להיות והפשוט
 הודאית ידיעתך את לך רכשת מאין :שאלתנו ועל ,האלה הנצחיות׳ וחידות
.למאד פשוט הדבר כי ,לעומתנו עונה הוא ? הזאת

 הנה, נצחיות הידות שלש רק כי המאמר בעל החכם לנו גלה כי יען
 האחרות, ע ב והאר עד, לעולמי פתרונן את ירע לא לאפלאסי שכל גם אשר

 חיות', צ נ חידות אינן אבל דורות, וכמה כמה אחרי כן גם פתרונן .יגלה לא כי אם
 החידות בשלשת מעיני כל שמתי רק ,עניני לצורך ככה בהן העמקתי לא

 הכרת ו״מהות ? הראשונה״ הדחיפה את נתן •מי ,והבה״ החומר •מהות הנצחיות
 האלה העקרים שלשת אמתת אל הנאמן הברור את מהן רק מהן להוציא החוש״׳

: הרצתי *שר משפטי היה וכה ,עוזרות חידות בתור לי נשארו .החידות ושאר
אם
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 לעולמי נצחית חידה ותשאר נעלם מכל נעלם היא והכה" "החומר מהות אם

 שכל גם יפתור לא ? הראשונה הדחופה את נתן מי :השאלה את גם ואם עד
 להיות דרוש שהנהו אלהים ,פתרונם״ ל״אלהים כן אם ,נצחים לנצח לאפלאסי

 אם כי השאלות, לשתי פתרון לנו לתת יכלתו בגלל לא אבל המציאות מחויב
 בוראו הוא הוא בטח כי ,להיות יוכל לא אחרת אשר ,הפשוט האטום בגלל

 כהאלהים מי אשר הראשונה, הדחיפה נתינת של הפעולה בגלל גם ומה ויוצרו
 היתה הלא שהיא ,ההיא הראשונה הדחיפה את לתת היה יכול ,זולתו אפם

 הידיעה עפ״י ,אלהים׳ יש ,אכן כן ואם , כלם ועולמותיו עולמנו להווית דרושה
 נצחית חידה היא החוש הכרת ואם אמונה, פי על ולא הזאת הודאית

 את גם אמנם אשר ,בע״ח כל של גם כי > בלבד האדם של החושית ההכרה ולא
 מי יען ,האלהים״ ״מציאות על מופת בתור לציף אנחנו יכילים הזאת החידה
 עומד, הוא בנם קארטעזיום דעת לפי אשר כזה, דבר לכונן היה יכול כמוהו
 היא האחרונה שזאת מדעית, הכרה גם חושית הכרה גם יש להאדם ובעוד
 ,דוגמתה בבע״ח שאין שלו י״ נ ״א ה הכרת אחד באומר או ,שבחידות חידה

 ומני נצחית גם ת ל ד נ־ב נפש לאדם יש אכן כי ,להחליט אנכי מוכרח אזי
 והפשוט, הישר בשכלי לבדי אני שיכול ,ראיות עוד להוסיף לי היה הנקל אז

 וביהוד הנצחיות האדם שאיפות מדבר כמו השני", "העקר מציאות את לברר
 ,בארץ אשר החי מכל האדם הנהו אומלל מה ,בעצמו האדם הכרת מדבר

 ועוד ,הנפש״ ,השארת היתה לא אלו מותו, דבר את גם צרה כל יודעת הבלתי
 אלהים" "יש אכן כי נאמנה בידיעה לאדם הוברר בעוד אשר ,טענות המון ועוד

 גופו, במות נפשו כליון דבר על האדם" ,יוצר נגד לטעון הצדקה להאדם יש הן
 דבר על ובצדק האדם שיטעון וטענה, טענה כל דעתי, לפי אמנם ואשר

 על נאמן למופת גם ולהיות להפך תוכל להכרית תהיה אם אחריתו
 השאלות כל פיה על תופרנה הן במציאות היא ובהיותה ,הנפש״ ״השארה אמתת
 במשפטו ,עול יעשה לא הן האדם יוצר אשר אחרי ,השני העקר אי בנוגע
 וגם ,התבל על יצוריו ובחיר בכור פנים כל על הנהו שהוא ,האדם עם דוקא

 אין אשר הללו, האמתיות שלשת את ויודע ומכיר חוקר בהיותו בזה יתרונו
 גם אם אשר החפשית", "הבחירה ובדבר לו, דומה פקחים מהיותר גם חי בעל

 בנפשי אנכי יודע אדותה על המאמר בעל החכם בדברי די לאמר אחפוץ לא
 ואם הוא "אני" "אני" כי האדם מכיר אם במציאות, היא נאמנה מה ומנפשי

 ראשון, משקל ע׳י באה שהיא הדעת, הכרעת גם הדעת שקול לו יש
 זאת האין ,והכרעה החלטה כן אחרי ולהחליט מתנגדים וצדדים ושלישי שני

 ודוקא ,הנני חפשית״ ״בחירה בעל כי ,לעצמי ״עד הגבר ואני ? הפשית׳ ״בחירה
 ליודע כופר ומחצי האלה באמתיות לספקן־ "ממאמץ להפך יכולתי אשר בגלל

 הנני הזאת הידיעה בגלל אמנם אף הנה, אמתיות אכן יכי , ודאית ידיעה
 וידעתי האלה העקרים .ודאות עפ״י בבחירתי ופעולותי מעשי כל את מעריך
 נר האלה העקרים להיות עתה בחרתי ולולי בצדקתם לדעת נוכחתי לולי ברור,
 אבחר מא^זר ושונה אחרת החיים דרך לי בחרתי אז כי בחיים, פעולותי לרגלי

 ולחזק יאומץ להוסיף לי ידרש למען עוד, לי חסר מה זה כל ואחרי עתה,
 על אחרים ומופתים ספרים עוד לי ולמה ונפשי לבי בקרב האלה האמתיות את

ואס ? האלה״ העקרים שלשת אמתת
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הדעת עקרי שלשת אמתת אל בנוגע כי אני אכחד לא כי ואם
האיש הסתפק כאשר ,די ולאמר להסתפק אנחנו נוכל לא עוד בחיוב
 ׳ הנצחיות החידות שלשת או אלה עולם רזי עפ״י למד באשר שלנו הציורי

 עוד עושה אינני הזה השלישי מאמרי עם הן ,הקורא שיראה כפי • ראיה והא
ודרושים נחוצים מה לדעת יוכח אהד כל אף הדור" נבוכי "מורה לספרי הסיום את
שלשת אמתת חיוב את שכלל למען ,אחריו הבאים המאמרים ביחוד יהיו

 ועל לחוד הכפירה על דן אנכי שאמרתי, כפי אבל, שלמותו, בעצם האמתיות
 יבול הזה בפרק ונם זה במאמרי גם כי לי, כמדומה לכן לחוד, הדעת עקרי אמתת

 מזאת הקורא את גם לשחרר ;לה הכפירה את לעשות למטרתי, להגיע אוכל
 גם שכלם את ותשכל האנשים דעת את סכלה שלה כזב במקסם אשר ,המפלצת

.הרוגיה ועצומים הכפירה חללי המה רבים אשר ,בדורנו גם ומה ,עברו בדורות

 ת ו א ד ו את לו לקח מאין ,שלנו הציורי האיש דברי את שמענו כבר
 לארם חפשית" "בחירה ויש הנפש" "השארת יש אלהים", "יש אכן כי הידיעה

 הבה לכן ,החידות שאר עם בצרופן גם ומה הנצחיות החידות משלשת
 רבת לכפירה שנהפכה ,הדורות כל של כפירה״ ״ה את ^עמתו עתה אציג

 עקרי שלשת נגד טענותיה כל את באזניו היא ותציע תעריך למען בזמננו הגונים
 הישר שכלו עפ״י ההוא האיש תשובת את אח״כ אנחנו נשמע ולמען הדעת,
 האחת הקצרה התשובה כי ,לדעת ;וכה קורא כל אמנם פיה על אשר ׳ והפשוט

 זאת את ,מהלט״ ל״אין הכפירה את להפוך כה תעצור לבדה ההוא האיש של
לאין׳. "יש גם להפוך בידה רק בידה כי תמיד, התאמרה היא אשר "הכפירה"

 במציאות הודאית ידיעתי את מחליט הן "אנכי תהיה: הלא תשובתו
 כי, לא אומרת "כפירה" ואת הנצחיות החידות שלשת פי על האמתיות שלשת
 חפשית" "בחירה ואין הנפש" השארת "אין אלהים", "אין

 החידות שלשת את לי לפתור התוכלי תצדקי, למען לי הגידי הבה לאדם,
 את גם ? הראשונה״ הדחיפה את נתן ״מי ,והבח״ החומר ״מהות האלה הנצחיות

 גם וכאלה, אלה עולם רזי סבות את לי לגלות התוכלי החוש", הכרת "מהות
 והכרתי שלי ח״אני" הידת "אדם", בשם הנקוב זה הקטן, העולם חידת את

 ונצחית נבדלת "נפש" מבלעדי ,״אלהים׳ מבלעדי ,יהד גם והחושית המדעית
 הנכון הפתרון את לי באמת תגידי אם הבה חפשית"" "בחירה ומבלעדי
 נצחיות אין אלהים, אין כי דבריך, .יאמנו אז או והשכל, הדעת אל והמקובל

 לשלשת זה כל את ליחס מצדי אני אוכל לא בעוד ,לאדם בחירה ואין לנפש
 אמצא גם אבקש אז אולי או ,עמך להסוכח גם לנכון אמצא אז או ,האמתיות

 אחר צד מאיזה ,האלה הדעת עקרי שלשת אמתת על אחרים מופתים אני
 וכאשר י נ א ידעתי כאשר ,עתה כן לא ,שונים ווכוחים בטענות אותך לנצח

 החידות שלשת על לי להגיד תוכלי לא הן וענין אופן בשום כי אס, גם ת ע ד י
 בו שיש שהוא כל באור שום ,שבקלים קל אף פתרון שום האלה הנצחיות

 לבי עוד היתגני הישר, השכל ועל הדעת על להעלות אפשרות צד איזה
 היוצא והנורא הגדול "השקר" את לשמוע שכלי היתננו בוכוחים׳ אתך להבנס

שכלי לי יאמר לאשר "לא", ולאמר הדעת: את ולנאץ השכל את לבזות יזפייי
 הישר
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 ף ו א מ. כי לדעת עהך הגיעה כי תרעי, הטרם צדק"? "הן והנאמן הישר
ואפס".^ ל"אין כרגע .להפך גם לעיני עליך לכן באח,

 אל נגשה אשר ׳הכפירה", זאת עינינו, לנגד מתיצב נפלא חזיון והנה
 ,מכלול ולבושה יופי כלילת ,ורעננה דשנה ,חן אשת בדמות הזה הפשוט האיש
 בשרה דלל ,התעלפה פתאם הזאת הקצרה האיש תשובת את בשמעה והנה

 אדיר בקול ההוא האיש אליה קרא ,נפשה נפחה בטרם אך ,עצמותיה יקשו גם
 הנצחיות החידות כי עיני., לנגד ותמותי רזגנעי בטרם כפירה לך "דעי וחזק

 לעולם, לדעת לאפלאסי שכל גם יוכל לא ופתרונן הנה נצחיות הלא שזכרתי
 לכפור תוכלי, לא נצחים ולנצח עד לעולמי הן את"כפירה", גם כן ואם

 עד לעולמי גם לכן האדם, ובחירת הנפש השארת אלהים, מציאות באמתת
 אחרון דור עד נולד דור בשום עוד מציאותך את ולחדש לתחיה לקום תוכלי לא

 עתה תשובי הן עד• ולמי ע תל באת מ״איף כי כפירה, 3 דעי בכלל. ועד
!! ואפס" ל״אין

 מעצם עצם התפרדו העצמות עצמות, של לגל נהפכה הכפירה והנה
 כזב. מקסם ע״י "יש", בצורת ה״איך ונפסד, כלה האבק פורח, לאבק ותהיינה

החזיון. תם ־ובזה ,מחלט" ל״אין נהפך
 מהקוראים אחד כל אותו ויעריך יתן מי וסופו תחלתו החזיון, עצם אבל

 ההוכחה היא נאמנה כמה עד הקוראים כל דעת למען / רבה לתועלת עצמו בעד
:אכן כי הבאים דורות דורי ובעד עצמם בעד שלי הגלויה

* לעולמישד׳ האמתיות ב^לשת הקפירה היא ״נממנה

* ♦ *
 על עד* לעולמי הכפירה "נמנעות מדבר שלי התוצאה ואחרי זה במאמרי

 קשט גם לתת לנכון עתה אנכי מוצא ,רימאן באא—די החכם של מאמרו פי
 לתועלת להיות יוכלו הנכוחים דבריו גם אשר ,אחר וסופר מחכם אמת אמרי
 לשים ,העולם״ חידות ״שבע בעל החכם של מאמרו לי שהועיל כשם לעניננו רבה

 כן עד, לעולמי ולנמנעות לאין אותה להפוך הכפירה מציאות אל קץ
 התחלה בתור רק גם ואם הבא, בפרק אציג אשר המאמר, גם להועיל יוכל

 בחיוב גם אלהים מציאות של העקרים לעקר להועיל ,חכמה״ "ראשית בתור
 צדקתי כי להעיד, יוכל לעצמו כשהוא כזה, שאציג המאמר אף אמתתו,

 יען ,ה״אמונה״ עקרי ולא ת״ ע ד ׳ה עקרי העקרים עקרי שלשת את לכנות בהחלטתי,
 אמתת את מוכיח המאמר כעל ההוא הסופר הן , הקורא יראה אשר כפי ,וביען
 ישר ובשכל בדעת רק הנפש מציאות גם אלהים מציאות הראשון העקרים עקר

 אדם בינת ואל הדעת אל מקובלים גם ורבריו אמונה, כל מבלי ,לבד ופשוט
 למען • ה״שכל״ את ולהכשיר לעדן עצתי למטרת הוא דרוש הן זה וכל ,ישרה
 הכפירה את לעזוב הרגש על הוא פעולתו את יפעל ולמען וישר טוב שכל יהיה

 ידעתי גם ידעתי כי אף ׳ קדש ובהדרת ברגש האמתיות שלשת את וללבב ולחבב
 חובתי ידי לצאת אוכל ,בזה וכיוצא זה במאמר לא לנבוכים* ״מורה בתור כי

 הבאים המאמרים את ההדשתי לזה אשר ,הדעת עקרי שלשת .חיוב״ בדבר
חזות-הכל. הקורא יחזה ובהם כן אחרי

סופר
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" יודע אני אהד ה
 באשמתו[ ;שלא ואשיר כהן בין שיחה מביא מספריו באחד אשכנזי סופר

 ובראות מותו לפני האחרונים בימים האחרון אל נקרא הראשון זה אשר ,חולה
 הנפש ובנצחיות אלהים מציאות באמתת הנהו ומחזיק גדול חכם האסיר כי ,הכהן

 ,לו ויגל אליו הכהן התודע ,הישר השכל מטעם רק והרת האמונה מטעם לא
 באמתת גם הוא )סקעפטיקער( ספקן כי יען נפשו, מרת יודע לבו בחשאי כי

 לטובת הוא שכלו טעמי את אותו להורות האסיר את ויבקש העקרים עקרי
 של הספקות ואת הארוכות השיחות עצם את אביא לא ואנכי האלה, העקרים
 )בהעתקה בלבד לעניננו הדרושים הדברים תמצית את בזה אציג רק השואל,

. ספרי( סגנון עם להתאים שונים בשנוים גם נמרץ בקצור אבל ,רמא׳ג
 שלי והספקות הטענות את האסיר לפני הרצה אשר אחרי כי ,מספר הכהן

:ויאמר אליו פניו את החכם האסיר האיר
 כי בזה גם מסופה, הנך ואולי ספק מטיל הנך מציאות רבר ככל האם

— ? אתה מסופק
 רואה אף ,עצמי במציאות לכפור ממני דעתי סרה לא הן ,אדוני זאת אין

 ? המה מה אבל - זולתי דברים גם הם נמצאים כי ,שכלי ובעין בשר בעין אני
ידעתי.- לא זאת אני? ולמה אלה? ולמה

?- בידך היא קבלה זאת הגם ? נמצא הנך כי ,לך הגיד ומי
 הוא הלא האלה הפעולות את בי הפועל והכח חושב, הנני מרגיש, הנני

 יען ,פנימה נפשי מקרב הנה יוצאת הפעולות לא כי אני ויודע חש גם ,נפשי
 לי, יחשבו למופתים אלה כל אשר חיצונים, מדברים גם מתפעל הנני רבות פעמים

 הדברים עצם את כלל יודע אינני אולם זולתי, לדברים גם מציאות יש אכן כי
 אשר ,היחס את אתי הדעת אין לבדה-אף פעולתם את אם בלתי ,עלי הפועלים

 בהלכות לחקור ארבה אשר וכל לי מחוצה שהמה ,הדברים אל נפשי תתיחם
 ,לי תוכיח לא חיצונים מדברים מתפעל שאני הפעולה כי ,אני מוצא כן ,הטבע

 תולדות אך הפעולות כל אולי ,אנכי ומסופק באמת החיצונים הדברים נמצאו כי
? בסודה בא ומי ממני היא נפלאת היא גם אשר אחרי ,הנה נפשי הלך

 הדברים ולחקר לך ומה ידידי לי הגידה ויאמר: בנחת החכם האסיר ויען
 הנפלאים הסודות מערך וגרועים הם קטנים אלה כל הן ,אותך הסובבים החיצונים

 את ואעשה הנני זאת ובכל בהם, לשלוט החקירה יד תוכל אשר והגדולים,
 קוראים אנחנו אשר הדברים סבות כי לך, ואודה הנני כמחשבותיך, מחשבותי

 מתיצבים הדברים וכל המחשבה בעולם חיים אנחנו ממנו. נפלאות .תבל" בשם
 החוקים עפ״י להבדיל אנחנו צריכים ברוחנו גם אבל רוחנו, הוקי פי על לפנינו
 תתחלק הן הזאת ההקדמה פי ועל הפעולה, ובין הפועל הדבר כין האלה
 )ערשיינונגען( "החזיונות את תקיף האחת מחלקות, לשתי בכללה התבל

 , ומרגישים יודעים אנחנו .לבדם ואותם מחם, מתפעלים שאנחנו הפעולות את
 הכחות את )אורזאכען( סבות" "ה המה הלא "הפועלים• את תכלכל והשנית

 , ופעולותיהם ובביהם מם ע״י אם בלתי אותם ומבין יודע אינני אשר הנסתרים
,הזאת השנית המחלקה אל נמנתה היא גם בעצמי נפשי גם עלי פעלו אשר

כעוד
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 דומה? היא למה בכללה, המציאות בי עד רבים, לחזיונות סבה היא גם בעוד

 אשר מקום ,החיצון הלוה את אם בלתי ממנו רואים אנחנו אשר שעון, אל
 החרותים לשעה, ומשעה למספר ממספר עגל מ ב 'הולכים סובבים )צייגער( המורים

 המורים את ומוליך אותם המניע והכה הפנימיים הגלגלים את אולם ההוא, הלוח על
. לבדו ׳האומן״ בלתי יודע איש אץ דרכם ואת אותם מאתנו, נפלאים ס כמסכת

 עם כי ׳ ותשכח פעולותיהן ידבר הסבות דבר את לפני מציע הנך אדוני,
 יוכל מי שואל: שהוא מדבר אתה )סקיפטיקים( הספקנים כת אל המתיחס איש

 פי על לשער נאנס אתה אשר כפי הנם, הנה והאמת הדברים אכן כי להוכיח,
 הרכבתךס חוקי לפי אצלך מחויבה ה ד ל ו ת רק היא זה כל ואולי ? בינתך חקי
! ? הגפן הרכבת הקי לפי הענבים תולדת תחיב אשר וכפי

 השכל בדרך נלך הלך או .האסיר השיב —!ידידי , עליך נוטל אני שתים
 דהה או ,ומשפטיו השכל חוקי עפ״י ולשפוט לפלל אותנו יחובבו המה ואז והדעת

 ,הישרה אדם בינת אל מתנגדים דברים בכח ונכריעו כלה ה״שכל* תורת את נדחה
 אשר אני אולם !! משוגע ביד ומסביה התבל נתנה ,עוד למחקר מקום אין ואז

 ,ובשכלי בלבי הזה השני האופן את מבין אינני ,בי נוססה ישרה אדם בינת
 אשר הימים כל לכן אותו, הבינו לא הם בנפשם הספקנים כת ראשי גם כאשר

 כן ואם הדעת, הוקי עפ״י מפלל הנני ,ת ע ד ל ע ב :לאמר רצוני ,״ם ד ״א אני
 יהובבני אשר כפי מהמציאות, לדבר הנני אמנם !המשוגעים ספקות ממנו רחוקים רחוקים

 ובלי מופת בלי , דעת בלי המשוגעים יטילו אשר ,הספקות כפי לא ,שכלי
 אם ביתי לתם מקום אין גם תתפשם לא המחשבה אשר כאלה דברים רושם,
,הוא הזאת הבת דרכי בעיני להפליא יוסיף אשר את והנה ,לבדו דמיונם בלהט

בדעתם הם שלמים כי האלה, האנשים את אנחנו רואים חייהם בדרכי כי
 צריכים כי ,ספק שום לעולם מטילים אינם הם ,השכל עול את עליהם ומקבלים

שוטה כלב בראותם בקרה. כסות כן וכמו נפשם את לכלכל למזון המה
כלל, מתעלמים אינם השכר אל הקרוב דבר מכל גם ממנו בורחים המה

 נהיו שמה ,כתבו אשר ובכפריהם, מדרשיהם בבתי אם כי משתגעים, ואינם
להפליא. עד וחרוצים חריפים למשוגעים
 הנני-על "נמצא" כי בנפשי׳ אני יודע אשר את לי רב לעצמי וכשאני

 הנמצאים גם כי ,יודע הנני .נפשי במציאות גם ספק להטיל הנועזים המשוגעים אף
 גם במציאות "יש" הנני עלי, פועלים במציאותי נטפלים שאינם לי, מחוצה

 בעלי שהמה ,כמוני נמצאים רבבות לרבוא אני הבר ,במועדי בודד אינני
 גם קורא הנני הזאת בסגולה לי חברים ובהיותם ,וכערכי כמוני הפשית בהירה
 כחות כל את להוציא מאתנו אהד כל על אשר הרוח", ׳בני בשם אותם
 הטבע עתדה אשר ,הישרה דרכם פי על עמהם ולהשתמש יהד לפעלם נפשו
 לוא וכמו ,הוא לו לא אשר ,במקום הכהות באחד להתעמר מבלי ,אליה אותם
 כי ,לכל אומר הלא ברגליו מלאכה ולעשות בידיו ללכת למשל איש יאמר
 ברוח הנצחיות את לחקור יאמר אשר ,האיש ממנו טוב לא ככה / הוא ״סכל״
 אם כן וכמו לבבו, התפעלות פי על נפשו מדות אל ומשפט חוק ולתת דמיונו
 העתידות ואת אותו עוד זוכר איננו כי יען העבר, את להכחיש בנפשו ירהיב

 במציאות ספק להטיל זה בעבור גם או עוד, אותן ראה לא אשר בכלל,
אלהים
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 אשר המופתים כמספר מציאותו על המופתים המה רבים אמנם אשר ם, י יצלה

.נפשו מציאות על לאדם יש
 אפס נפשו, בכבוד מאלהים מעט אם כי הסר, ואיננו האדם לב כח כביר

 כי ,רבות פעמים בלבו תהפוכות .אפניו על בכחו להשתמש יודע איננו כי
 זאת תבצר וכאשר בעיניו ולשמוע ו י נ ז א ב לראות חמדה רוח עליו תעבור

 כי ויאמר, וביוצרה בתבל מגרעות ויתן כהו דלת על קטן כילד יבכה ממנו
 !נפשו כח בכל להתירה יוכל לא אשר בצרור, האדם בעד ת׳ מ א ״ה צרורה

— נקי. הטבע אבי הן בכהותיו החוטא הוא יבאשר
—? עולם עד לפנינו החתום הספר כדברי הדברים עצמיות יהיו 3 ומדוע

 כי ,ולאמר בקש לדחותך לי ידיעתי-נקל גבול את עוברת הזאת השאלה
 או ,עצמה את לדעת אתה אין זאת ובכל סביבנו ופועלת היה בתומתה הטבע כאשר

 מה? יען , עצמה את תופשת איננה איש מרוח היוצאת היחידה המחשבה כמו
 אשר איש, מרוח נוזל אחד רסיס אם כי לעצמה, המקור איננה אשר יען

 גם כי ,איכותו את בכללו איש רוח ידע לא גם כן ,מחשבותיו כל מקור הוא
 מקק היוצא אחד קו אם כי לעצמו, מקור איננו כלם מחשבותיו כל עם הוא
 כל סבת ,הראשונה הסבה בשם יקבנו החוקרים פי אשר גבוה מעל גבוה אור

 וחתומים סתומים הן ,בחידות אתך לדבר ימרצני מה אבל י האלהים או הסבות
 הטבע גבלה אשר ,הגבול את להרוס בנעורי גסיתי אני גם .לפנינו הדברים
 אדם, מכינת למעלה שהוא המקום, אל למרומים דעת כנפי בלי לעוף לבינתי,

 צורר הנני אור וקרני בהפני מאסף הנני רוח כי ויורני, שכלי בי שגער עד
 כי לנפשי, הוריתי בראשונה חמדתי׳ רוח לפני ודלתים בריח שמתי אז בשמלה,

 במופלא אדרוש לבל לי חוק שמתי כן ואחרי מידיעתי, נפלאו אשר ברים יש
מגעת הבינה יד אשר בדברים, אם כי חקרתי, לא והלאה ההיא ומעת ממני
.כאלה בנסתרות עסק כל עוד לי היה ולא שמה

בדברים גם והחקירה הדעת רוח את להרוות במה רב לנו יש באמת אכן
 במלוא האדם לבינת אשר הגבול כתוך גם הוא רב כי יען ,השכל ברום העומדים

 בהם תמצא הטבע מפלאות פני על היא מרחפת הרוח אשר ובעוד הטבע, רוחב
 ,מעצמה ועצם יקרים היותר הבריאה מחלקי חלק היא כי ,ותתבונן עצמה את גם

 ישתנו והרכבותיה צבעיה ,צורותיה רק כי ,וקימה נצבה היא הן הטבע אף
 יפשטו האחת הצורה את לעולם, ומשתנים רצים יגעים, הדברים וכל תמיד

 ההרכבה ,מקומו ימלא אחר וצבע עובר צבע ,תהתה ילבשו ואחרת הנמצאים
 וישובו ישתנו אופניהם על יסבו ככה אחר, אופן על ויתלכדו תתפרד הזאת

 באש מלך היכל למוג הוא נקל מה שהוא, כמו ויהי יקום הדברים ועצם וישתנו
 הפוך אבל עין, למראית ויאבד בתהו יעלה כי עד ברוח, אפרו את ולזרות
 בטלתי לא ,ההוא בבנין אחד קוץ אף נאבד לא אלה בכל כי ,ותמצא בבינה
 בעצמם לזה-והחלקים זה הבנין חלקי בו התיחסו אשר , היחס את אם בלתי

 חלקי את הרוח ישא אשר מקום, בכל כי העולם, מן עברו ולא בטלו לא
 כחם ועוד אחרים חומרים עם ויתחברו ישובו ושמה ביתם שם הנפרדים האפר
 את שומרים הנסתרים הכחות כי אחרת, בצורה חדשה לפעולה להיות אתם חדש

אחרים חזיונות לנו להורות בפעליהם מסבות ישתנו כי , אפס ,תמיד תפקידם
מאשר
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 השתנות לפי אחרת פעולה חושי על יפעלו כי ,לאמר רצוני ,כתהלה מאשר

 שני מפני חקר אעמיק לא מזה ויותר לזה זה מתיהשים המה אשר והיחס ההרכבה
 אין אשר ,הטבע תהום במי לצלול בינתי רוח קצרה כי ,האחד ,מוסרים טעמים

 כבוד לדעת הצמאה נפשי את להרוות ,הזה בפלג לי די יש כי ,והשני ,סוף לו
.- מאד אלי קרוב לפני הקרוב בעוד למרחוק דעי אשא לשוא זה ולמה אלהים

 את ? ארונה ובמה ? הרבה יתר מבקש לנפשי אני כי ,אעשה מה אבל
 וספקות הודאי אל אחתור ותמיד, אותי תסוכבנה ושגיאות מבקש אני האמת
— 1!ראשי יעברו

 את להכריע וברוחך בדעתך שליט אינך ואתה מיכלתך חפצך רבה אם
דברים מבקש אתה כמוהם כי תנוח, משוגעים בקהל עתה כי העזה, החמדה

 העינים ואת הצבעים מראה את לשמוע נים האז את יצוו המה נמנעים.
 , באדם הפשית בחירה יש כי תכחיש מהם כאחד ואתה הקולות את לראות

 , בארץ אמת יש כי מאמין אינך לבקרים, חדשות הקירות תבחר זאת ובכל
 והיה ,האמת מטרת אל אותן ותקלע יום בכל חדשה השערה תשער זאת ובכל

 ושפכת בעקיפין הטבע אל ובאת ההשערה אל שכלך נלאה כי תראה, בי
—!לי הנח .אתה ספקות״ •חבור כמים עליה עברתך

 אשר ,ההיא במרה האדם רוח על לעלות ספה דברי ירבו זה ומדוע
— בחכמה? יעמיק

 העדן את ממני מסתיר צלמות ואין חשך אין :ויאמר חן בענות האסיר ויען
 אשר האדיר, הכל מחלקי אהד הלק הנני .יש"! הנני אחריו. נוהה אני אשר

 , הכללית התבל במציאות קשורה מציאותי ׳ מאומה ממנו יפסד ולא יכלה לא
 וכח ראשונה סבה גם ויש ,יש הנני .בהויתי גם תלויה הכללית התבל והוית
 זה לא אבל להעיר יש בכלל האלה הדברים )על אני מעצמו עצם אשר עצמי

 שכל כל יודה לו ,לבב בכל וקרוב פה בכל מצוי הזה העצמי הכח שם המקום(
 שכלי על אעלה אשר בעת גם !,ם״ י ה ל א ״ה הוא מחשבה ־ כל תכבד ואותו
 אשר והכבוד ,נפשי מציאות את גם ארגיש האלהים״ .מציאות את לבי וירגש
אלהים". -כבוד היא היקרה נפשי את אכבר

 ,הנפש ולנצחיות אלהים למציאות מופתים אחרי יתחרו אשר ,המה רבים
 מאומה יודעים אנו אין ובאמת , הכהות ובאיכות הנמצאים בטבע לחקור יחלו

 לדעת יחתרו המה ,רואים אנחנו לבדם פעולותיהם את ורק ,האלה הדברים מעצם
 לא אנחנו • הדרים בהדרי יושבת והנשמה מסתתר והאלהים האלהות עצמיות את

 דבר המדמים לב חקקי גדולים אנשים ישנם ,חזיתותיהם את אם כי מהם נשיג
 את המה חוקרים בראשונה ,רגלים להם אין אשר ,שוות גזרות ודנים דבר אל

 דעתם ובהיות מקצתם על הדברים מקצת יפעלו איככה ויתבוננו החמריים הדברים
 מרכב כל את יפרידו המה ,הטבע חדרי בסתרי רז כל להם אגם לא כי ידמו רבה

 היתה הטבע ,מהם הרכבו אשר ,יסודותיהם ואל איתניהם אל ויושיבום בטבע
 גם תלמודם בהדרי עושים הם ,משכיחה בהדרי עושה היא אשר ואת לעינים להם
 המזג חוקי ככל חדשות, תולדות מהם ויוציאו פשוטים דברים מרכיבים המה

 נקלה על העולם תורת פשטות את למצוא חושבים כי עד ומכגיק( )הימיע והמכונה
על ואיש אחיו על איש פועלים הדברים כל הן ההיא התורה חוקי פי על ובי

דעהו
7
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 אז שלהם, העולם תורת וזאת ,אלה את ידהו ואלה אלה את ימשכו אלה ,רעהו
 לשקר ויוציאו הרוחניים אל הגשמיים מן שוה גזרה גם לדין הרוח עליהם יחלוף

 תולדת הנם הנה ומעשהו בחירתו ,דעתו ,מחשבתו ;האדם רוח גם כי ,משפט
 העצים חיי מערכת תולדות המה אשר והפרי, הפרח כמו וההרכבה, החבור
 אל ומדחי היקש אל מהיקש בה ילכו בלבם זאת שקר מחשבת תקבע וכאשר

 הדבר וכן כאבק, ופריו כמק פרחו והיה העץ את קוצו לאמר: יחליטו כי עד דחי
. השדה עץ האדם כי—האדם ברוח

 בזרים זרים דברים תלו !חכמה ללא האלה המתחכמים יעצו מה אבל
 אם בלתי יבינו ולא ידעו לא בו מעריכים המה אשר בדמות גם הן , כערכם

 ואת הפרח את הנדמה! את בה יפתרו ואיככה הסבה את ולא המסובב את
 כמוהם לבב לנו גם ידעו• לא הן לפעלם אותם המוציא הכח ואת ראו הפרי

 את וראה הטבע בסוד עמד מי אכל המוחשים, והפעולות החזיונות אל להתבונן
 על החזיונות מאת שוה גזרה לדין בנפשנו שקר נעשה ואיך ? עליהם הפועל הכח
 מסבות הם יתהפכו פועל"? ח "כ אם כי הזיון, איננו אשר האדם, רוח

 אשתיאיננו- לאבי המשתנה את ,הרוח לאבי הגשם את לעשות בהוללותיהם
— !!הבל תורת זאת אך—י ח ה לאבי ת מ ה את ,שונה

 על בהם עולים החוקרים אשר ,■השקר דרכי עיי הספקות רבו כן כמו
 את הדמיון בכה לתפוש יתחרו כי מבקשים׳ המה אשר הנשגבים הדברים
 דברים בתמונות להם יצירו ,יקבלם והדק העמוק השכל רק אשר הדקים העיונים

 ,והנקודות הקרם גם הלא ,בהם אוחזת לבדה הזכה המחשבה רק אשר ,נעלים
 ובעוד ,לבדו ברעיון אם בלתי יתפשו לא לעיוניהם הספירות חכמי יחרתו אשר

 ובתמונותיו. בדמותיו ויבלבלנו בו ידו את הדמיון כח יהפוך היקשן את מהשב השכל
 עד לבוא ונלאה השכל י להיקש הדמיון אפר משלי את לקחת יבולבל החוקר
 אשר ימים, עולי חוקרים הזה הבלבול אל עלולים וביהוד ,חקירתו תכלית

 החוקרים ינתרו בהם אשר ,הימים המה הנעורים ימי כי ,עז דמיונם כח
 יבחרו שניהם ואת יאהבו שניהם את ,השכל יבשת אל הדמיון ממי בצפרדעים

 ,להשכיל נחמדים אמן ידי מעשי פעולותיהם תהיינה היה כן על ׳ לפעלם ויקרבו
. להם אין רגלים אבל

 חיי ערך את דרשתי כאשר האלה, הספקות מאת ,עניתי רבות אני גם
 ,עקלקלים דרכים כא־ף אובד כשה תעיתי אשר אהרי-ואחרי ממני יהיה אשר ואת

 בענק היקרות הידיעות אחת אל בהם לעלות ישרים דרכים שני לי ופניתי יגעתי
 הפועל". והשכל "העיון דרך הוא והשני ה״נסיון" דרך הוא האחד הזוז;

 עיני אורו הימים במרוצת אולם ומבטהי, שעשועי הנסיון דרך היה בראשונה
 ברום עומדים מבקש אני אשר הדברים, כי רמיה, מלאכתי עשיתי כי לראות,

 לעשות כנפים קצוץ זבוב וייגע ייעף שוא ואך יון, נם ה ממרכז למעלה העולם
 אל רק יתיחסו לעשות מתעתד אני אשר הנסיונות כל הן ,במרום נסיונות

 המוציאים והכחות הסבות את הלא ואני ,המסובבים ואל הפעולות אל החזיונות
 את ומסרתי נטשתים כן על הנסיונות ימריצוני ומה מבקש אני לפעלם אותם

• -העיון״ דרך אל דיני
.בדעתי וגמרתי הישרה הבינה בתורת חקירתי דרכי לכלכל חקי את שמרתי

כי
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 בחקר דורכת רגל לו יהי אד הישר בשכל מבוא לו יהיה לא אשר כל כי

 עלית עברו אשר ,העתים בכל חקרתי ,הארץ כל בקצוי הפשתי .לפני אשר
 לקו .שכל" להם שמו כלם כי ,ומצאתי הזה הדור ימי עד הימים מבראשית

 אהד מידי קבלה בתור "השכל" את קבלו לא והמה ,למשקלת ובינה
 לא ,לכלם אחד ושבל אחת בינה זאת ובכל , בו אמונתם רבה אשר , האנשים

 השכל מושכלות פי על הקישו אשר ,בהיקשיהם אם בלתי מאחיו איש נפלאו
 גם גדוליהם׳ מפי תורה לקבל ימיהם עוד מלאו לא אשר הילדים, נם הוא,

 איש השכל בכללי וישתמשו ויאבד בתהו זכרונותיהם כח עלה אשר הזקנים,
ארפהו. ולא אחזיק בשבלי אני גם דרכו, לפי

 נפשי את להחזיק שכלי ויחובבני ? היא מה לדעת נפש״ ערך את הערכתי
 ככה מעשי, ואל חפצי אל למחשבותי, סבה בנפשי אני וכאשר לסבה,
 את אם כי ,אותם רואה אינני אשיר ,התבל כהות אל גם ה״ ב ״ס לתת נצרכתי

 הכופר וגם , עליו חולק השכל אין אשר אמת דבר זה הלא לבדן, פעולותיהם
 הטבע כהות קבוצת את קורא הוא רק , הזה בעקר מודה הוא בהכרח באלהים
 קדמות, להם ומיחס הראשונה הסבה בשם אחת לתכלית הפועלים

 הראשונה סבתו את מחזיק הוא כי אפם ,לאלהים אותה אנחנו ניחם כאשר
 פעולתו את הפועל ודעת והפץ רצון לו אין אשר ,לדבר הטבע( כהות כלל )את
 :לאמר מדבר הוא כזאת ובלשון עצמה את לדעת מבלי העולם חוקי פי על

 תפעל וכן עצמה את לדעת מבלי העולם מן האלה הפעולות את פעלה "הטבע
 להתבאר יוכלו ידיו מעשי אשר כזה/ כאלהים בעיניו הטבע כי עד ,העולם״ עד

 הטבע מאת יותר האדם ונעלה יקר גם וכי מעושיהם המעשים טובים כי עליו,
 ולת מציאותו את יודע האדם אשר אהרי ,הפועל אל הוציאתהו היא אשר

 עצמה, את ולדעת להבין בינה ואין דעת אין כזה, חוקר החלטת לפי להטבע,
 והכלים דעת רוח כה אין כי ,מוכנית היא הראשונה הסבה כי תתכן אבל

 את גם עצמם את לדעת להם, תבונה גם דעת גם לפעלם, מוציאה היא אשר
 גדולה סכלות להם-היש נתנה לה" ן י ׳א אשר את ,אותם עשה אשר האמונות כלי
— •י געאלו אל לאוילים אמרתי !מזו

 במדה בה ,ראשונה סבה יש כי ,להודות שכלי יאכפגי אשר ,הכח במדת
 ובעוד ,ממנה נסבו אשר ,מתולדותיה בשלמות היא נובלת לא כי ,להודות יאבפני

 בחכמה בתבל משטרה את היא עושה הראשונה הסבה כי בעליל, אנכי רואה
 בנפשי, נאנסנלהודות הנני האדם, רעיון כל על גם ומרוממה מחשבה כל על נעלה

 הסבה מעלת גבהה כן ,אהד פורח אבק על כלה התבל מעלת בגובה כי
— עצמה. את בדעת גם בחכמה׳ גם בכח גם אדם, בן על הראשונה

—!! אלהים יש אכן אדוני! הדבר כץ
 ,בחקירותיו החוקר יפלפל ,המשוררים הבל אך ,המתפלספים שוא אך

 מציור יעופו וייגעו, היקש אל מהיקש ירוצו בתמונותיה, רוחו את המשורר יבלבל
אכןישאלהים!- כי ,פניהם על תוכיח דרכם אהרית הן וייעפו, ציור אל

- .האסיר בידי אוחזת וידי עמוק בקול קראתי ! אלהים ויש יש אכן
 את איש ידעו ולא ראו לא אשר העתים כל והכמי הארצות כל עכז

 ׳ איש איש אם כי איש, מפי איש בקבלה הזאת האמת את קבלו לא אחיו
על
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 לכל אמן יש כי אתת, לדעה הסכימו נפשו הורתהו אשר התורה, פי על

 קוראים אנחנו אשר הזאת, הנפלאה המכונה לגלגלי מגיע יש כי ,הזה הגדול
 המה אשר בתואריהם, אם בלתי מאחיו איש נפלא לא •תבל" בשם אותה

 כי ,בהם אותה מעלים אשר ,ובמעלותיהם בהם הראשונה הסבה את מתארים
 ,להוקיר הוא יודע אשר ,המעלות ערך ולפי נפשו תארי רבות לפי איש איש
 מרוממים וכלם במציאותו מודים כלם אולם אלהיו, את העריץ בהם הקדיש בהם

 הסבה כי ולאמר, להואל יוכל ישרה אדם בינת מבעלי איש אין ,אותו ומעריצים
 את מבינה ואיננה רואה איננה שומעה, איננה ודעת, עין אזן, לנו הנותנת

האחרים. ואת עצמה
 הסבה את משיג אינני מבין אינני :באמרם הספקנים אולת היא גדולה ומה
 יגיעות כמה ? האלה הגדולות את לך תבקש איך !רמה אדם בן הוי ,הראשונה

 מסתרי את לתור ,עליה אתה אשר ,האדמה במעמקי אמה אלף אף לחפור יגעת
 הדודים על ולהתבונן החרכים מן להציץ תוכל למען נתנה בידך אשר האדמה טבע

 העמקת כמה ועד בעיניך, היקרות המתכיות את בם צורפת היא אשר ,הנפוחים
 קרמו אשר העליון, הקרום את לקרוע רק לך צלחה לא כחך בכל הן 1?לחפור

 מחזה כלי כמה לעולם. תגיע לא הן מעיה בני ועד טבורה ועד האדמה פני
 כוכב ,נקודה מרומים בגבהי למצוא הראות $כלי את להכשיר ,עיניך על תתן
 לך אשר המדה אמות כל תקצורנה ואשר התוכנים עין שערוה לא אשר ומזל

 ארצך, מכדור רחוק ההוא הכוכב אשר המרחק, את בהן לשער מתחת בארץ
 אבק רק הוא אשר ,ארצך כדור הן ? ברעיונך תפשת ומה ? בעיניך ראית ומה
 תעוז ואיך ,בעיניך לגדלה תכלית ואין קץ אין כלה/ הבריאה בערך אהד דק
 גדולים כוכבים אלפי רבבות אשר ,האויר ים את לדעת ? מאלה גדולות לבקש לך

 סבה "ה את לחקור כי ואף !קטנים כדגים בו צפים ארצך מכדור פעמים אלפי אלף
 להוכיח המצעידה בינתך מצאה ,/כי לך רב הזה. ׳ "היש את בראה אשר העליונה",

.תבקש אל מזה ויותר !אלהים׳ יש ״אכן כי ,פועלה היות הפעולה תוכל לא כי לך
 כל אבי עולם, בורא אלהים יש הן נפשי! למניחת עוד הסר אני ומה

 נמשכים יהיו ידיו מעשי למען וכונה רצון חסר איננו והוא ,פעולה כל ומקור כח
 באין נצחיים חקים עפיי התבל גלגלי את הניע כאלו לבדו, החיוב צד על ממנו
 ונופל מכהו כחי יפה ,הזה הדרך על אם כי ,מלדבר הם ,עצמו את דעת

 הוא חיים אלהים אם כי ,נפשו את לדעת לו דעת אשר ,הנברא מן הבורא
 חפצי ומה ,אשוב ואליו באתי ממנו ,אני בנו ,אליו מתיחם הנני ואני האלהים

 לעשות גדול כהו במה ? אתי עושה הוא כלה האם ? המות לי יעשה מה ? עוד
 בלתי נמצא איננו ה״איך הן היה? כלא יהיה למען היה אשר את מיש? אין

 ,לעולם יאבדו ולא בתהו יעלו לא אשר ,הכחות במציאות ולא העין למראית
 כלה עשה עתה כי הטבע, מאוצר אהד קוץ לכלות הכליון בכח היה ואלו
 הרוח את להפריד רק הוא המות פקודת ,ידידי הדבר כן לא ,כלה המציאות את

 ,ממנו אלה אסוריו ימסו וכאשר ,בהם אסור היה אשר ,הטבע כחות איזה מאת
 תכלית אין אשר המקום אל המצומצם המקום מן ,כבתחלה מקומו אל הרוח ישוב

 טבעו ואל מקורו אל לשוב הוא שוקד כי קים, עולם אל עובר מעולם לו,
ועינינו ? מהרוח הגשם ויקר מהסבה המסובב כח גדול כי להאמין יואל מי .כקדם

הלא
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הבראם למיום כי ,לאין והיה אחד אבק יאבד לא בחמרים גם כי ,רואות הלא
יתם יסוף הוא כי היתכן החומר את המחיה הכח כן אם ואשר ,תמיד ויהיה היה

!- תהיה לא היה ? בלהות מן
היודעים דעה בעלי היום הננו ,יודעים אנו אותו ,באמת אנחנו אשר את

להיות אנחנו משתוקקים גם אתנו רצוננו ,האלהים ואת התבל את ,נפשם את
 כהות כל .ומקוים משערים אנחנו אותו ,להיות נוכל אשר את ,לעולם קימים
 רוח כן לא , גבולם את יעברו ולא למעלה יעלו לא מעלתם, על ישקדו הטבע
 עדות .לשלמות ומשלמות למעלה ממעלה ידיעה אל מידיעה ילך כי ,האדם
 נהיה אשר את אולם השלמות׳ במעלת האנושית עלתה כמה עד התולדה בכפרי
.-השערה כל על ומרומם רעיון מכל נעלה ׳ פלאי הוא בעתיד

 ממשלותיו נפלאות׳ ,כסאו מכון אהבה ,תכלית בלי חייו ,האלהים גדול אכן
 עוד לנו יש ומה ,ממעל אלוה הלק רוחנו גם בהיות ,הידידים בניו הננו ואנחנו

- עכ״ל. ... האלהים פני את לקוות מקוה
* * ♦

 ביחד הרגש" גם .השכל גם יכולים הזה, במאמר אשר טעם, של בדברים
 מציאות אמתת את גם להורות ,והפשוט הישר השכל מעלת מגיע היכן עד לראות
 כל ובלי פלוסופיים מופתים כל בלי נם ה נ ו מ א כל בלי אך בחיוב אלהים

 ואשר לבד, היטב ומסבירים מאירים פשוטים נדברים ורק כלל, פלופופי סגנון
 האמת את השכל מאת ולקבל להתפעל ׳הרגש" יוכל דוקא כאלה מדברים אמנם

 שבעה או שבעה השכל אותו ילעיט מאשר יותר רב עולם ובאהבת רבה באהבה
• אלוה בחקר הפלוסופיא חריפות מלאים מאמרים ושבעים

 אשר ׳ האסיר של הנכוחים הדברים עפ״י גם כי ,להקורא לגלות עלי אולם
 העולה בדרך ,הראשון הצעד את רק הקורא עשה > האשכנזי הסופר בפיו שם

 ,נבוך שהיה מי ,למאד ומתפעל וישר תם מהקוראים איזה על לי צר כי ואם בית-אל,
 שמחה שמה ,האסיר דברי בחתימת הסופר דברי סיום עם כי ,הוא ואפשר שאפשר

 הסבר לי יש נם ,עד׳ לעולמי נמנעת .הכפירה הן !דעו לנפשו ויאמר גדולה
 ואנכי ! ? נפשי לשלות עוד לי דרוש ומה אלהים מציאות ודאות מדבר נאמן

 אולי אני יכול הן לבד ן ו ש א ר ה ד ע צ ה את רק בזה עשה כי ,לו באמרי
 ,להאמר נתנה האמת הן ? לו אעשה מה אבל שמחתו את בזה להפ-ג או להפריע

 רחוקה עוד הדרך , אלהים במציאות ון ש רא ה העקרים עקר בחיוב ביהוד כי
 בטרם ,נוראים וחתחתים נגף ואבני מכשולים להרים ,למאד רבה עוד והמלאכה

ונצחית. שלמה שמחה שמחתנו להיות תוכל אז רק ואז המטרה, אל נגיע
 המפלה את הדרך, את לנו לכבוש אוכל בחפזון ולא בנקל לא אמנם

 למחוז בואם עד ׳ ישרה רגל אתי לכו למען הדור, נבוכי כל בעד לאלהינו,
 לפנינו והנה ,ללכת הרחקנו לא ועוד שעשינו הראשון הצעד אחרי הן .הפצנו

 רוב על ופחד אימתם יפילו אשר ׳ ונוראים גדולים מבצרים שלשה זאת דרכנו על
 ,החומה אנשי המה עומדים האלה הבצורות להחומות ממעל כי יען ,הנבוכים

 לשונם ידרכו אשר ומהם ,מלחמתה לוחמי ,אלהים במציאות הכפירה צבא היל
 את לבקש לריק ייגעו וכי עמלם לשוא כי ,זאת במפלה להולכים להוכיח קשתם

 כל על חשכה אימה מטילים האלה המבצרים מהדרי גם ,לעולם ימצאו לא אשר
הולך
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 רבים רבים כי עד לו, בחר אשר בדרכו נוראים התחתים לו ומראים ,תום הולך

:למו עוזר ואין תחתיהם שדודים נפלו אמנם דעם מתמימי
 את אוביל בה אשר , הדרך יד על העומדים האלה המבצרים שלשת

הבא. במאמר אזכיר אשר השמות, שלשת הנה הלא הנבוכים

רביעי מאמר
עולם יסוד

 שטת ?דורגו: בכפה המושלות השטות, שלשת על כללית ה^פה
 מוסך בהתהוות הגיאולוגיא שטת ,השמים ץבא בהתהוות קאבטיילפלס

 אל ויתסן השטות ערך ה;צוךים, הרת בהשתלמות דארווק ושמת ארץ
לם׳. ע ואדון עולם .בורא ?תור אלוהים" "מציאות 'עקרהעפךים

מרבה. והפסד מועט הפסד א(
 עליהן ולדין לעצמן כשהן הללו השטות שלשת תכן את בזה אציג בטרם

 הנה מביאות תקלות שתי נם כי אחת, תקלה לא כי ,ראשונה להניד עלי
 "מציאות הראשון העקרים עקר אל בנוגע הדור לבני האלה השטות שלשת
 למאה מרובה׳ "הפסד השנית אבל • מועט״ .הפסד רק לו תביא האחת ;אלהים״

 גדולה היא השניה התקלה כן לא ,נפלה על להסיר נוכל הראשונה התקלה את
 מן ,הדרך מן אותה להגות איך ,לב הקרי גדולים כן ואם למאד, ועצומה
.בידינו יצלה זה הפצנו גם כי ואקוה ,גואש נאמר אל זאת בכל ,לאלהינו המפלה

 לרבים אותן המציאו בעצמם השטות מחוללי אשר ,הללו השטות שלש
 אלה בימינו כי עד , מאד במאד ועצמו חזקו , ורחבו גדלו ״השערות׳ בתור רק
 אשר ׳ האיש יחשב דעה לחסר כי עד ׳ וחביבות מקוימות כה ,מקובלות כה הנן

 "השערות" בשם ולבנותן לשוב או בהן ספק להטיל אחריהן, להרהר לבו את יערוב
 יש אשר אחרי גם ומה ,בעצמם האלה השטות יוצרי אותן נקבו אשר ,כשמות

 מתבארים המבע מחזיונות רבים רבים רבים בעוד ,לסמוך מה על הללו להשטות
 תוקף להן נותנים והמה ,הטבע מחזיונות רבים פי על מתבארות הן או פיהן על

 כי בזה, נביא אשר חכמים, עדות ועפ׳י דבר מבין כל יודע כי ואף ועז,
 העומד על מרובה הפרוץ עוד בעצמן האלה השטות בשלשת גם רבים בעגינים

 להם, דמי יתנו לא השטות מחוללי תלמידי אבל מהמתן, מרובה צלתן וגם
 עין למראית ומתאמרים הדשים והקים טעמים תלים תלי וממציאים דורשים המה

 להוציאן הוא הפצם אדיר כי יען ,ההריצים ואת הבקיעים את בהם לסתום
.עומן ״ודאי״ להיות החלטות צורת דוקא להן ולתת ״השערות״ מכלל

 הללו השטות את ולהאדיר להגדיל האלה החכמים תלמידי וחפץ לישע
 ,מזמה מיני בכל להשתמש גם מהם נבצר לא כי עד ,בכפה מושלות להיות
פשוט, הטעם , לעולם ירפאו לא אשר הרבים, המומים את להסתיר ומרמה ערמה

 יען
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 כסא תחת ועצומה רבה חתירה הנה חותרות האלה השטות שלשת כ? יען

 הלא זאת את ,יבקשו הלא זאת ואת אלהים׳ ״מציאות של העקרים עקר כבוד
. אלה בימינו אחריהם הנוהים גם הטבע פלוסרפי גם למאד יאהבו

 , השמים צבא התהוות את לנו ומראה מורה קאנט-לאפלאם שטת הן
 בהוית ההשתלמות דארווין־את ושטת ארץ מוסדי התהוות הגיאולוגיא-את

 באריכות !מאיליהם והשתלטו התהווה שהכל במקרה, נהיה שהכל ,היצורים
 וטרילליאנים בילליאנים מחזיק שטה על המקום והתפשטות שנים רבבות אלפי של זמן

 הצד מן עזר כל בלי מאיליו הכל והתהוו נעשה באלה אשר ,פרסאות ועוד
 לכן אלים, כח או עולם ובורא יוצר שום ובלי מכניים והקים סבות עפ״י והכל

 אשר ,אנשים סתם וגם באלהים כופרים הכמים האלה השטות לעומת ויצהלו הריעו
 שלנו הקטן העולם גם ובכללם העולמות התהוו אם הבדל, כל אין בעדם כי אם

 האלהים בדבר נהיו או ובמקרה, שנה אלפיים אלפי או אלפים תרפ״ט במשך
 שלחנות על ביותר המעדנים ימתקו הראשון באופן האם שנה, ז ם׳ התר לפני

 פתו לאכול הבא העני להיך ביותר יערבו לחץ ומים צר להם או העשירים,
 במציאות הכפירה הבת את למדי שבארתי ,לי כמדומה ,אבל ? לו שיש בשעה
 ,הידועים החכמים מתלמידי עוד דבר מבלי ,ועכור פגום רגש בעל כל בעד אלהים

 האמונה כי ,עולם באי לכל תראינה האלה השטות שלשת כי ,ועלזו ששו אשר
.העולם מן ובטלה עברה אלהים במציאות

 מועט׳ .הפסד רק תביא הזאת הראשונה התקלה שאמרתי כפי אבל
 השטות אחרי מדברינו הקורא יראה אשר וכפי כלה, אותה להסיר בידנו גם מאד

 ביכנער כמו הללו השטות עפ״י אלהים במציאות הכופרים החכמים כי הללו,
 החכמים שאר כל על הקורא ידין ומהם לדוגמא אציג אותם אשר והאקקעל,

 השטות פי על גם באמת כי יען ,ושקר זדון ,אולת רק יביעו אלה כל כי ,הכופרים
 את למדי שביארתי וכפי אלהים, מציאות את לשלול נוכל לא כי לבר, לא האלה

 בעצמן השטות פי על מוכיחות ידים לנו יש עוד עד", לעולמי הכפירה .נמנעות
!אהריהם-תוגה והנוהים הכופרים שמהת ואחרית אלהים׳ יש •אכן בי

.מרובה״ ״הפסד לידי באמת מביאה השניה התקלה אבל
 המפשרים וביהוד החכמים יודו טוב ברצון או כרחם בעל כי ,יהי לוא הן

 ,אלהים יש אכן כי , להחליט עלינו הללו השטות פי על גם כי ,טובות ■בעלי
 בזמן הראשון", .החומר את העולם", "יסוד את כלומר העולם, את בורא גם היה אכן כי

 אלהיים מכהות רושמים איזה עתה גם ישנם כי נחליט, גם ולוא שנים רבבות אלפ׳ לפני של
 רבבות אלפי זה הללו השטות לפי אשר אחרי , אולם ,בראשית מעשה שרידי בתור
 יחס שום זה עולם׳ ל״בורא אין ,פרסה בילליאנים רבבות אלפי של מרחב ועל ישנים

 תולדות עם ומשא מגע כל לו אין אם ,בפרט ולא בכלל לא המציאות עולמות עם
 , השטות השערות או החלטות פי על אשר ,אלה תולדותיהן ותולדות הבריאה

 מאיליה" "ההתהוות לרשות ה׳ ר ק מ "ה לרשות האלהים מרשות יצאו כבר זה
 ,העת למן מאיליהם והשתלטו התהוו תבל יצורי וכל וכסיליהם השטים צבא אם

 "התת אחרי אם הפועל/ אל האלהים מיד הקדמוני העולמי החוטר יצא אשר
 כי להודות ,שד כפאם כאלו , המה מחויבים אותו רק שאותו ,)חאאם( זבהו״

 ושמותיהם דעתם על האלהית הפעולה והלאה אז מני אבל / הוא האלהים״ ״מעשה
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 חכמים אותם גלו אשר ,החדים וכל הכהות וכל הכבות וכל לגמרי והדלה נפסקה

 הגדולות כל את פעלו המת רק המה אם ,הם שמותיהם לכבוד אותם בראו או
 כן אם / דבריהם יאמנו ואם , מתחת בארץ ואשר ממעל בשמים אשר ,יהנצורות

 רע בעגין אבד הוא ,עולם מלא להיות וגבורתו כהו כל את עולם בורא אבד
 את ,רצונו את אבד הוא ,והתחתונים העליונים בעולמות נכסיו כל את הזה

 הכללית השגחתו את ,הכונה תכלית ואת כונתו את ,אלהים הכמת ,חכמתו
 נפשי אשר לאדם, גם ומה תבל ברואי לכל האלהים קרבת את ,והפרטית

.האלהים אל תערוג
 ,המה טבעיים מכניים האלה השטות פי על והחקים הכתות הסבות כל אם

 בכל משוטטות האלהים עיני כי לדעת, או ולהאמין להויאל יוכל עוד פתי מי
 האלה השטות אכן כי גמורה, הודאה נודה אשר ברגע, בו כי ער הכל, את וסוקרות

 של רבונו ,וארץ שמים קונה עליון אל כי ״ יהד גם להודות עלינו ,האמתיות הן
 ופעולותיו הנודעים תואריו מכל , וקניניו רכושו מכל ,נכסיו מכל נקי יצא ,עולם

• הכבירות
 מוסדות התהוות בכל אזי , כאלה חכמים את הולכים להיות נהפוץ אם

 או קרוב "שכן גם איננו האלהים , ובהשתלמותם תבל ויצורי ארץ מוסדי ,השמים
 אלפים אלפי או אלפים תרפ׳ט מלפני חלקו רק אלה בעולמותיו לו אין בעוד רחוק" אה

 וההשתלמות ההתהוות של מקרה אחיי אשר כלל, מעובד בלתי , בלימה חומר שנה
 בלבושו ההדור האיש עוד הזוכר כלל ומציאותו מראהו עוד נכר לא מאיליה
? למלבושו החומר לקח שממנו הכבש את או הכבש צמר גז את וארגמן תכלת

 האלהים הוא האלהים אם ועצומת גדולה במבוכה בא והפשוט הישר השכל
 המקרה אזי ,הכל על ומשגיה יכול כל ,רוצה ,החכמה כליל גם הנהו ,אמת

 דבריהם ובל המה בדאים הללו השטות ויוצרי כצללים ינוסו מאיליה וההתהוות
 המה מחזיקים הן ובאמתתן ,הנאמנות הן הן השטות שלשת ואם , הבלים הבל

 אזי נאמנותם, על בעצמם הטבע מחזיונות עדות מקבלים גם התבל הכמי כל עתה
 כמעט כי עד , מצער כה ,הלש כה ,רפת כה האלהים״ ״מציאות של העקרים עקר

 ענו׳ מציאות את הצלנו גם אם ,כלום הרוחנו לא אף .ואין לאפס חלילה יהפך
בו. והבוגדים הכופרים מכף הזה העקרים

 תיאלוגים כמה דברי אחרי נפתה להיות והפשוט הישר השכל גם יוכל האם
 ישראל תורת בין "פשרה" לעשות החפצים עבריים כופרים וכמת הגוים מחכמי
 אל השטות את לקרב לא ,הללו השטות שלשת לבין והדתות האמונות שאר ותורת

 ולדרוש השטות החלטות אל התורות של בראשהת" ה״מעשה את לקרב רק , התורות
 והפשוט הישר השכל אשר בעוד ביניהן, סתירה כל אין כאלו ,־ ולכאן לכאן פנים
 ובעלי השטות ובעלי ,,הנמנעות׳ מן היא כזאת ה ר ש פ כי ,נכון אל יודע

 הצד יאבה אס , דינים בעלי בתור המשפט כסא לפני בהתיצבם התורות
 מסתתמות אזי השני הצד של הטענה" במקצת "מודה רק להיות האחד

 יצא הוא ,ומבוטלים בטלים ,הבלים הבל יהיו דבריו וכל האחרות טענותיו כל
.י• א כ ״ז והשני ב״ י .ה

 המציאות׳ "מחויב או עולם" "בורא מציאות בדבר אמנם אם : אחד באומר
 אבל , להודות המה נמחויבים חמתם ועל דאפם על הראשון החומר בעד

התקלה
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 עולם" "אדון המציאות מחויב האלהים תואר את ולאפס לבטל השניה התקלה
 שלשת בגלל המסלה-לאלהינו על , הדרך על כקללה רובצת עודנה

. האלה השטות
 ,התקלות שתי את להסיר הבא במאמר וביחוד הזה במאמר אנכי אבוא ואם

 את להסיר גם הצדקה לי יש לי, כמדומה / פיהן על אשר עצומותי את בזה אגיש
 האלד השטות יסודות את והבחינה הבקרת במשפט להביא השניה, התקלה

- לעניננו בנוגע
 גבי על אריח שפינ^צא הפלוסוף כבנין ומשוכלל יפה בנין לנו אין א<

 הפלוסוף ומבנינו, ממנו זע ולא הל לא זאת ובכל הנדסיים מופתים של אריח
 אף שטתו, יסודות על ובחינה בקרת ויכונן והרמבמין( בן־מנחם משה האמתי
 ,נאמנים שפינאצא שטת של היסודיים האידעען היו "לוא :באמרו למאד השכיל

 בנינו כל אשר ואחרי •הגדול״ מבנינו אחת אבן אף להסיע יכולנו לא .אז כי
 להראות שחרי "מועדי בספרו זה לבן-מנחם למאד צלח רעועים יסודות על נוסד

 מעמד יחזיק ולא כזב מקסם רק הנהו שלו הנהדר הבנין כל כי ולהוכיח,
 של הבנינים יסודות את ולבדוק לבחון אנחנו גם רשאים כן וכמו .כלל ומצב

 ואם לעצמם, כשהם השטות מבניני למותר עד להתפעל מבלי הללו, השטות
בחזיונות בקיאות ידי על למאד הם ומשוכלליים יפים כי ,להודות עלינו אמנם

לחוד והיסודות לחוד הבנינים הן זאת בכל השכל, וחריפות הטבע
למאד רעועים אותם נם נמצא אולי ם י נ ו ר ח א ה אלה את ולבדוק לבחון ועלינו

גם לוא הזה באופן ואשיר הם, חשבו מאשר השנוי תכלית המה שונים או
 מאשר לגמרי הנה שונות ותכליתם איכותם אבל ׳ בתקפם ישארו בנינים כמח

.אחריהם הבאים התלמידים וביהוד השטות מחוללי החכמים החליטו
 וקעפלער, נעווטאן קופערניקוס׳ שטות באמתת מאומה נפון לא אנחנו ב(

 או המציאות התהוות פני מול החלטותיהם את כוננו לא אלה כי יען
 נמצאים אם ,והתנועה הכהות אפני איכות אל רק ,שלה ההשתלמות

 לא להם, הקודמים החכמים חשבו מאשר אחרת או כזאת בתכונה המה
 ידן על נהיו תלמידיהם וביהוד מחולליהן אשר ,ההן השטות אל בנוגע כן

 והחלטות לשטות שנהפכו השערותיהם עקר וכל ,בראשית במעשי לשותפים
 יד השתתפות שום בלי ובמקרה מאיליה" המציאות ׳התהוות בדבר הוא

 השם" "חלול שיש ובמקום ,אלהי כח ,אלהים מעשה ,אלהים אצבע ׳ אלהים
 אלמים אלים ובני באלים ולהתהלל המציאות דזלל מכל השכינה רגלי את לדחוק

 צ;ם, הוא פיהו ולא חקקם אלהים לא אשר והקים, כחות סבות, של מכניים
 אץ ,עולם״ ואדון עולם ״בורא בתור אלהים 'מציאות של העקרים״ ״עקר בחלול

 יסודות את ולבדוק לבחון לחקור, עלינו ומצוה גדולים לחכמים גם כבוד חולקים
 לא "מעוות בתור משותפת" ׳טעות מאתנו מי ימצא ואם ושטותיהם דבריהם

 בגלל הכפירה מרעת ולהצילם לרבים גם אותה ולהביע להודיע עליו ,לתקן״ יוכלו
 שמותיהם דברי כל בי > תועה לחשוב לבלי האלה החכמים בהחלטות אמונתם
והצדק. האמת אדני על נטועים במסמרות כמו קבועים

 עם עולם" ואדון עולם "בורא בתור אלהים מציאות של העקרים עקר ג(
 מקדמת האנושית קגין הנהו אמנם שהוא ,שלו המציאות״ ״מחויבי התוארים כל

תא
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 ,האדם של הדעת״ *חוש הששי חוש הכרת ,והכרתו הנפש בטבע ויסודתו דנא
 לבק השטות בין המפשרים דברי עם נם כלל מתאים איננו אופן בשום הוא אם

 לדמות, בעיניהם הנקל פיה על אשר ומגונה, משונה בפשרה העקרים עקר
 תוארנה השטות רק חסרונות, בכמה חסר יהיה העקר גם אשר הוא טוב בי

 השטות מחוללי נגד גם מחאה לערוך האנושית תוכל בצדק אזי ושלמות, בריאות
 בשום להיות יוכל לא ואנוהו• אלי *זה כי *ברי", טענת ולטעון הפשרנים נגד גם

 ,ותלמידיהם דארווין ואלהי הגעאלאגיע חכמי אלהי ,קאנט-לאפלאם אלהי אופן
 לא שהנהו אלהים ,תחפוץ ם״ י ה ל א ״קרבת דוקא האנושית ההכרה כי יען
 איננה הזאת ההכרה אשר ואחרי עולם", .אדון גם כי עולם" "בורא דק

 בנפש ונטועה קבועה רק החוץ מן אליה מובאה איננה , האויר מן קלוטה
 אחד היא גם כן ואם , הדורות כל של האנושית בנפש ,פנימה האדם

 ההיא ההכרה ואם , ובטבע במציאות וקים שריר נאמנים היותר מהחזיוגות
 הללו. השטות עפ״י העקרים עקר בדבר תוצאות מיני לכל ועז תוקף בכל מתנגדת

 כבלע ולראות לנפשה לעזבה מנגד לעמוד ראש, קלות בה לנהוג לגו חלילה
 הרבה לא אשר , הפשרנים נם ואחריהם השטות מחוללי של החכמים תלמידי .אותה
.הראשונים קלקלו אשר את תקנו

 קשת נדף כקש כי ,לדעת ראשונה ויוכחו הנבוכים יראו הזה במאמר והנה
 את להשביח הללו השטות ע״י נעזרו אשר אלהים, במציאות הכפירה גבורי

 הנוהים כל ועמהם משברם יבושו בוש כי עד ,יתמוללו כמו וחציהם כפירתם
 הבקרה במשפט אביא אתריו הבא במאמר כן ואחרי ,בדבריהם והשונים .אתריהם

 בשלש המשותפת" -הטעות את להוכיח ,בעצמם הללו השטות יסודות את
 שכל, ושום מפורש אותה אבאר אשר לסבה"׳ מסובב "חלוף טעות יהד גם אלה

 כל דעת ולמען השניה, התקלה את גם להסיר לי יצלה כי ,אקוה ואשר
לבטח הדור נבוכי בו יעברו אשר הדרך זה ,האמת אור ישכן הדרך איזה הקוראים

העמ:ם. צבא התהוות בדבר קאנט־ל$לם עטת ב(
 כי עד ,זאת השערתו את וקיים אשר כן אהרי ולאפלאם שער קאנט

 האטומים החלטתה פי על אשר שטה, בתור או הערך רבת להשערה .נהיתה
 ומפורדים מפוזרים בתהלה היו אלה כל ,שמשנו שטת כדורי כל מחוברים שמהם

 כמה היה קוטרה אשר ,וגדולה דקה ערפל בתבונת השטח רחבי בכל מזה זה
 מחומר אחד גראן משקל כי עד דק, כה היה ההוא הערפל פרסה, בילליאנים

 )כה המושך כח ידי על .מעוקבות פרסה מילליאנים כמה תוך מפוזר היה הכוכבים
 ויען ,מוצק להיות התעבה הנורא הכדור ומרכז לזה זה האטומים נמשכו הכובד(

 האטומים דהיקת ומפני יותר למשוך כהו יגבר יותר יתעבה אשר כל מוצק שכל
 ההוא לכדור התהווה נפלאה במהירות המרכז אל ברדתם עבר מכל זה את זה

.בריהו על התנועה
 אס :הזאת הבחינה את להם לקחו ,השמים צבא להתהוות דוגמא בתור

כובד שיהיה עד במים, אותו ונמזוג השמן מן בעצמו קל שהוא אל-כוהול נקח
המזג
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 השמן אז ,המזינה תוך אל זית שמן מעט ונשפוך השק כובד אל שוה המזג

 שום מבלי הפשי גוזל כל כמשפט המזיגה באמצע ירחף כדור לתמונת בהעשתו
 מרכז דרך ברזל חוט נביא אם והנה לכדור/ להתהוות שסגולתו הצד, ק דוחק
 ומפאת קוטרו על לסוב השמן כדור גם יחל אז הזה, החוט את ונסבב השק בדור

 באמצעו יתנשא הקוטר ק יותר הרחוקים העצמים של )שוואונגקראפט( המעופף בח
 ציריו- דרך העובר קוטרו יתקצר זה ולעומת ,הכדור של בקו-המשוה הוא הלא
 עי סבובם מפאת הצירים בריח קצרי שהם הלכת כוכבי כדורי בכל נראה וכזה

 להסב נוסיף וכאשר ארצנו בכדור הוא וכן הספוגי במצב כשהיו )ראטירונג( קוטריהם
 הכה על המעופף כח שברבות ובאופן • שטחי עגול להיות ישוב השק כדור את

 תסוב ההיא והטבעת ׳ שק טבעת ממנו תנתק ,לזה זה השק עצמי של הדבוק
 במרוצתה היא תתכדר ההיא הטבעת את נגתק ואם ,הכדור סביב באורח
 המקיף לכת כוכב ובתבנית התכון הכדור סביב רצה בעודנה ,קוטרה על ותסוב

 ק השמש שטת כוכבי כל הנתקו הזאת בבחינה החזיון כדמות השמש. את
 המעופף כח מפאת אזי והתקמט, הכדור התעבה בעוד כי הזה, המקורי הכדור

 כך כל נמשכה לא אשר ,רחבה הגורה המשוח מסביבות תשאר באמצעיתו שלו
 פרקו על אשר ,לבדו המושך כה רק שלט בראשונה אמנם ואם ,הכדור תוך אל

 התעוררו והתלכדו, התקרבו כאשר אה״כ אכן ,מבני באופן לזה זה העצמים התקרבו
.ומגניטיזמוס עלעקטריציטאט ,ואור הום ,ומזניות טבעיות פעולות גם בהם

 הכדור כמשפט משבטם היה והתעבו התבדרו כאשר ,הלכת כוכבי כל
 ,השמש מכדור הכוכבים לפנים נתקו כאשר ,ירחים מהם מאיזה נתקו ולכן ,הגדול

 כל ממנו נתקו אשר אהרי ,לשמש היותו לגבול המקורי הכדור בא אשר עד
 הכוכבים בכל היה כן ,שמשנו בשטת הערפל בכדור שהיה וכמו ,הלכת כוכבי

 היתה שמתהלה לאמר נוכל אשר באופן ערפל כדורי בתחלה היו הם שגם הקימים
 ועצומות רבות ובנקודות אחד )אורנעבעל( מקורי ערפל אך כלה המציאות כל

 הקי לאין רבים לשמשים היו הזק שברבות עד ,המושך כה פי על ממנו התעבו
. בשמים רואים אנו אשר ,)פיקסשטערנע( שבת הכוכבי כל והם

 ,מאיליו מובן אף והירהים הכדורים דבר את גם בפרט מבארת הזאת השטה
 חתכן כי עד השמים צבא להתהוות שנים מלליאנים במספרי מקמצת איננה כי

 שלשת עד מאתנו הרחוקים כאלה טוהר ערפלי שיש ומצא דק חשב מאדלער
 יצאה כלה המציאות אשר הוא אפשר כי אומרים, יש אולם שנות-אור מילליאנים

 זה עולם במלוא לפגים שנעשה מה רואים שאנו רק ההויה, אל אחת בפעם
.שנים רבבות רבוא לפני

 אשד , הזאת השטה הליכות את ולפרט לבאר דברי תכלית היא זאת לא
 גס וזרות, קושיות ספקות הרבה הרבה עתה גם ישנם כי אעיר, אגב בדרך
 טבע בעוד לזה זה נמשכים המכורי קטור עצמי יהיו איך הפירכא, מלבד

 לישב "ויש אמרו עליה אשר ,מזה זה ויורחקו ינדפו חלקיו כי > היא הלא הקטור
 שבמעט ירחיו וביהוד בעצמו .אוראנום הכוכב פירכא מכלל יצא לא אף בדוחק",

 הזאת השטה בעוד אבל ,עצומות שאלות ועוד למערב ממזרה אחורנית מהלכם
 להזכיר לנבון מוצא אינני לכן אנשים, וסתם חכמים בעיני ונאמנה הביבה כה

כי נניח הבה .נגדה הכמים עוררו אשר ,האחרים הספקות המון את הזה בפרק
אמנם
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 חכמים יכלו לא כי פלא, כל אין הן כן כמו למאד, מפואר הזה הבנין אמנם

 הגעאלאגיע של דוממות כבניני כמו רבים נגעים הזאת השטה בבנין לראות
 צבא כל את ולבדוק לבהון השמיטה עלה זה מי וביען יען ,והדארוואניזמום

העצמים עם שלהן העסק עקר אשר ,האחרונות אלה בשטות כמו ,השמים
עתה ולעת כחפצו, הזאת השטה את ויחבב יבחר הבוחר לכן אלינו הקרובים

השטה בעוד ,בכלל הכפירה ואל העקרים עקר אל ביחוסה דברים לקחת רק עלי
גופי את עליה לתלות הכופרים החכמים בעד פגה ראש היא ,כמובן הזאת

.שלהם הכפירה
 אל בנוגע כלל לי כבד לא הראשונה התקלה את להסיר שאמרתי כפי אבל

 כי אהד כל יראה פיהן על אשר אזכרות בשתי לי ודי הזאת הראשונה השטה
 הכופרים ושמחת הזאת מהשפה במאומה נפגם ולא נפגע לא העקרים עקר עצם

ארגיע. עד אף להיות תוכל לא הן
 דרך על השמים צבא התהוות עיד רק מדברת לאפלאם“קאנט שטת א(

 כפי ואשר , להודות המה מחויבים הן מציאותו אשר ,הומר איזה מן ההשתלמות
 אהריו רק והלאה הראשון" ,החומר מן מתחלת הזאת השטה כי חכמים, שהוכיחו

 הראשון" "החומר המציאות אל יצא "מאין :לפנינו השאלה והנה ,לו קודם ולא
 עד ,הזאת מהשאלה דעתו מסיח האחד לאפלאם רק השטה מהוללי משני ? ההוא

 :ענה ? בספרך "אלהים" שם נמצא לא מדוע :הראשון נפליון שאלת על כי
 האמין אשר קאנט, הראשון כן לא זו" להשערה צורך לעניני מצאתי -לא

 ■ כי ,הודה בטח אזי ,המוסרי״ ״המופת מופתו את הדש גם ,אלהים״ ״במציאות
 ההיא בשטה המחזיקים החכמים טובי נם ,האלהים ברא הראשון החומר את

 אלהים• "מעשה הקדמון החומר כי להיות, תוכל לא אחרת כי מפורש, אומרים
 אלהים מציאות בדבר העקרים עקר עצם ההיא השטה עפ״י גם כן ואם ,הוא

הראשונה. התקלה אל בנוגע נזק שום סובל איננו
 כופרים להיות הזאת השטה פי על יחפצו אשר אלה, יהמיון הבל אך ב(

 הכפירה "נמנעות בדבר הקודם במאמר הקורא ראה הן . אלהים מציאות בעצם
 על אלהים במציאות כפירה כל להיות תוכל לא וענין אופן בשום כי ,עד״ לעולמי

 די-באא החכם של הנצחיות החידות שתי לנו ודיות ,אחרת או זו שטה פי
 הזה החכם אשר הראשונה"!? הדחיפה את נתן ,מי והכה׳ החומר "מהות רימאן

 השותף הוא שהוא לאפלאם התוכן שם את לאפלאסי שכל זכר את להעלות בהר
 כזה נשגב שכל להיות יכול היה אלו לאמר, בחפצו ,ההיא בשטה קאנט של

 ולהחליט פתרונן, את להגיד עד לעולמי יכול לא הוא גם כי עליו, ואומר במציאות
 לנפליון לענות בנפשו עז הרהיב אשר הזה, לאפלאם החכם שכל גם כי בבטחה
 אם ,אלהים במציאות לכפור יוכל לא הוא שכלו גם כי ,הנזכר הרזה המענה

 את נתן מי :השאלה בגלל רק אלהים יש אכן כי ,לאמר מאתנו מי יבוא
 להיות דרוש שהוא שבהומר, הפשוט האטום בגלל או זולתו, הראשונה הדחיפה
 ■ כופרים חבל או למשל לאפלאס ויבוא ,הנהו ונמצא־׳ ״יש כן ואם , אלהים מעשה
 מי ,אלהים׳ ״אין כי ,ולאמר הזאת ההחלטה את לבטל או לדהות בשמו אחרים

 למצוא יוכלו לא עוד כל כי אומר, יגזור שבתמימים התם גם הן יצדק? מהם
 ,האלהים מציאות את ב י ח מ ה את הצדק ,החידות אלה שתי של הסבות את
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 להיות שדרוש ,לאלהים הראשונה הדחיפה נותן ואת תפשוט האטום את המייחם

 להם אפשר , האלה השתים החידות פתרון את יגידו אשר אחרי אז ורק ,במציאות
 והצדק האמת הן לכן קודם אבל ,אלהים במציאות בהחלט לכפיר נם או ספק להטיל

 הזה "הקודם־לכן" כי ׳ ההוא להתם .יודע וכאשר ,אלהים• יש מאכן כי , להמחליט
 ,עד ולעולמי נצחים לנצח אם ,שכי שנים אלפי או מאות של תקופה משך לא יארך

 "מציאות אמתת בעצם במאומה תפגע לא קאנפדלאפלאס שטת כי הוא׳ גם יבין אזי
.אלהים״

.ארץ יי במרס הגיאולוגיה עזטת 0
 כוללת אחת כל תקופות■. לארבע הארץ מעטפות את הגיאולוגים חלקו כידוע

 אשר וכל בשמות אותן נקבו אשר כפי ,גלידים כמה חתולה וכל חתולות כמה
 האלה והמערכות המחלנות כל את הוא יודע בספריהם הרבה אם מעט אם קרא

 הארץ תולדות ברבר שטתם עקר את רק בזה נזכיר עניננו לצורך ואנחנו למיניהן
. תבל ומוסדי

 לוהטת היתה הארץ בה אשר כזאת, עת היתה שטתם או השערתם לפי
 והנה היו׳ בוערים למרכזה האטומים ובהמשך השמש מגולם נגזרה אשר כיום

 הנתק להתקרר*)אחרי מהרו יותר, רב והקיפם שטחם בגודל אז שהיו הארץ פני
 וכאשר וממהרנלהתקרר היסודות מיתר קלותו לפי י מ י מ ה שיסוד ומפני מהארץ( הירח

 הפעם עוד נדף חומה, קלט כאשר אך ,מעט אותה גם קרר הארץ על בכובדו ירד
 הוגדלה אשר עד , רבות פעמים משפטו היה וכה לגשם ויהי השמים ברקיע לקטור

 יוצק אל ברדתם התעבו פנימה המחצבים שקטורי בעוד ,הראשונה בפעם המעטפה
 כובדה בגלל תהום מעמקי אל ותצלול התפוצצה הארץ חתולת ואז יותר הארץ

 שלו את עושה היה המימי ויסודי מותכים מוצקים זרמי לבת מבקיעיה ויתפרצו
 הלוהטת הארץ על ;העולם הלל קרת בעזר ידם גברו והמים החח ,בקטור לנדוף

 של הארנאניזמוס להתהוות הראוי )החום צ. מעלות ממאה למטה עד חומה הורידו
 האויר מחלקי הרבה המעופף כח עפ׳י נדחפו העצומה המהירות ומפני וחי( צומח

 אשר , המים קטורי בין ומבדיל המתעופף הכדור שטח המגביל רקיע ויהי ;והקטורים
.לרקיע מתחת

 החלו^הצמחים כסוה כבירים: מלמעלה.ומים הארץ קליפת התעבה אשר אחרי
 האיתנים ערכו אשר העצומה, המלחמה ע״י )צעללען( מתאיהם להתפתח המים ורמש
 הרוה עם בהאבקם אוכלה אש להבת החוצבים המחצבים מן בזה• זה התבל מצוקי
 מבית התפרצה אשר ,:האש יעד ומלואה ארץ להרגיז ,עזה כחמה הסוער הכביר
 הגבעות וינס׳ ראה הים ,< עד הררי לחולל ארץ בריחי המשכרת ,שאול בבטן בלאה
 לפני אשר / ממרום האיתר בא אז ,היבשה ותראה תחתם צעדיהם וירחיבו חוללו
 שככה וחמתם הזיקות מאזרי מאת האש רשפי את בחזקה ויקח יעמוד מי קרתו

 הפעולות , המעטפות בדבר הלאה כן וכמו שניה מעטפה הארץ את לחתול וישובו
 ,חי בעל כל גם רמש נם עליה התהווה כי הארץ׳ זכתה אשר עד הנמרצים, והשנוים

.בכלל האדם וגם השמים עוף
את להעלות רק ,בזה באתי הניאולוניא תורת את ללמד לא כי מאליו מובן

 אזכרתה
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 מעט אם הזאת השטה מדבר גם קראו הקוראים רוב בי אנכי, וסומך אזכרתה

 כשם כי ,אחרת לשפוט יוכלו לא כמוהם כמוני לעניננו בנוגע אבל .הרבה אם
 הגעאלאניע שטת גם כן הקרום, התומר מן מתחלת קאנפדלאפלאם ששטת
 חכמי ולא קאנט־־לאפלאם לא בראו לא בטח אותו אשר ,קדום לחומר נצרכת

 לנגוע מבלי לנפשו, אותו לעזוב המה ומוכרחים בשמותיהם אשר בקסמיהם הגעאלאגיע
 ,מדעת לכם את "ליאש" להם טובה היותר הסגולה עם להשתמש או ,כלל בו

 שהכל כדבריכם, יהי לו יאמר, ישר שכל בעל איזה ואם במציאות, בא הוא מאין
 נכנם הבלתי הקדום החומר לולי כי ,תורו הן אבל ,לכל כאשר הכל ,מאיליו נהיה

 היוצא הקודם והחומר מאיליה ההתהוות כל להיות היתה יכולה לא כלל בשטותיכם
 חכמי וכל קאגט״לאפלאם גם לוא ,לי כמדומה ? הוא התהווה מאין שמותיכם מכלל

 אנשים אם ,מאיליו ומובן אתנו החיים עם יחד להלוות מקבריהם יקומו הגעאלאגיע
 עפ״י גם יאבה אשר הישר, השכל בעל את הצדיק, את יצדיקו חמה, כנים

 על במציאות אלהים יש אכן כי מציאותו, רק סבתו נודעה שלא הקדום החומר
? הקדמוני החומר התהווה מאין :לבדה הפשוטה השאלה פי

 גם תצא אולי הראשונה, התקלה דבר על כלל לדאוג לנו אין אנו כן ואם
 להכופרים לערוך יוסיף ואם אלהים׳ "מציאת של העקרים עקר לעצם הגעאלאגיע משמת

 השמה אל גם המתיחסות הראשונות הנצחיות חהידות שתי את גם אלהים במציאות
;שקר שפתי ותאלמנה הזאת

 לא ,הבא המאמר את יחדתי אותה להסיר אשר ,השניה התקלה אל ובנוגע
 יכיר פיהם על אשר דברים איזה בזה 1 נם הזאת השטה ביחס להביא יהיה למותר
 להבין לבו את לתת השטות, תכן את שאזכיר במקום ודוקא לדעת הקורא

 דבריהם כל ולא היא אמת תורת הזאת השטה חכמי תורת כל לא כי ,ולהשכיל
.עינו בבבת כנוגע בחם הנוגע כל כי עד , וטהורים קדושים

 הפזרנות על ראשונה וישתומם ירא" הזאת הגעאולאגיע בשטת ברחבה הקורא
 מילליאנים כחול להרבות החכמים תלמידי ביהוד הואילו אשר ,השנים מספרי של

 והקליפות, הקרומים התהוו הללו הזמנים או הזמן במשך דעתם לפי שנים-אשר
 היה דרוש כלן המעטפות כל להתהוות כי ׳ אומרים יש כי עד ,והגלידים המעטפות

 התקרר יאשר ,העת ולמשך שנים מילליאנים וארבעים שמונה מאות שש של זמן
 לא במספר מנו צ. מעלות מאתים עהז אלפים מן - ו נ ל ש ץ ר א ה - האש כדור

 האף הגון, מספר !!שנים מילליאנים וחמשים מאות שלש מאלף פחות
? זאת אץ

 מילליאנען מספרי את בראותו התמים הקורא את יאחז: ורעדה חיל אמנם הן
 נגזר ואשר ארצנו כדור התהוות בעד הביעו הגעאלאגען א^זר ,השנים מילליארדען או

 .,בעלי שתים על ההולכים היצורים אלה של לשבתם מכון להיות הוא דוקא עליו
 מילליאנים מספרי כברקים ורצים אצים החשמל כעין בו אשר , מוח ובעלי ראש
 לא אבל שנה, שמונים בגבורות ואם שנה ם י בזע ש הם שנותיהם ימי כי אף שנים
 המספרים כי חכמים" "סוד לו בגלותי עמו חסדי ולהפליא לבבו את להרגיע כלל לי כבד

 ה מ י ל ב של אויר מן המה קלוטים נם כי ,דוקא״ ״לאו רק לא המד. האלה המבהילים
 מכשערה, פחות על תלויות השערות והמה הזמנים את במספר המונים דברי וכל
השנים מספרי של מהפזרנות כלל נוחה איננה החכמים גדולי דעת דוקא כי ,וביען יען

האלה
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 המגזמים על המה חולקים הארץ על האדם מציאות זמן במשך כן וכמו האלה,

 לשעשועי זה ושיגם שיחם נחשבו בעיניהם כי עד שלו, ההתהוות בשנות והמפליגים
 בקופא פילים מעלי הבל דמיונות בעלי בשמות יכתירו המספרים ממציאי ואת ילדים

.דמחטא
 בעצמם הגעאלאגיע חכמי בין הרחוקה" "הפלוגתא את לראות היא די בעדנו

 פני על האדם הופעת זמן במשך וכן הארץ קרומי של ההתהוות זמן במשך כן
 חמשת עד יאחרוהו ואלה שנה אלף מאת עד יקדימוחו אלה אשר ,התבל במת

 את יחליט הגיאולוגים בהירי כשם העלמהאלץ הנודע החכם גם .שנה אלפים
 את אף ישראל תורת עדות וכפי ,שנה אלפים לששת קרוב האדם יצירת ראשית

 לאל, החכמים ישימו המזרח עמי ושאר החינעזים בחשבונות השנים מספרי של ההפרזה
 אץ כי ,וגמורה מנויה כי עד לקוייהם ספירי פי על אותם יכזיבו התוכנים בעוד
.להם בדו אשר השנים, ומספר• הגדותיהם בכל ממש

 ע׳ד ביחוד להם יצא השנים מספרי בדבר הגיאולוגים של ההשערות עקר הן
 גם אבל "גילום", היאור )אבלאגערונג( זוהמת ע״י מצרים ארץ של היבשה הוספת

 עצם בדבר גם בעצמם המה מחולקים בעוד ,עליהם לסמוך נוכל לא אופן בשום בזה
 אצבעות שמונה עד משבע או וחצי )צאלל( אצבעות שתי מן היא אם ,ההוספה
 ואפשר אפשר עוד הן ואלה אלה דעות ולפי שנה, ה א מ כל של לתקופה גובה

 להיות תוכל באחת אשר ,השנית אל האתת דומה שנה מאה כל אין כי ,הוא
 את לקצוב נוכל כי ,להחליט גמור וראי או לודאי וקרוב ,יותר ובשנית פהות
 לא בעוד גם ומה ,ישראל תורת של החשבון כפי הוא מתאמת כי ,הזמן משך
 משותפת הסכמה ושום החכמים בחשבונות ודאות ושום נאמנה החלטה שום נמצא

.רעהו דברי את סותר אחד חכם כי עד ,ביניהם
 והנה רגל 72 בעומק אבן חרש כלי מצאו האדמה במעמקי החופרים כן כמו

 עונים ואחרים אנשים נמצאו כבר שנה אלפים׳ 15. לפני כי משערים אחדים חכמים
 ואשר ,שנה אלפים• 48- מן פחות לא השנים מספר כי ,ואומרים י״ כ א -ל לעומתם

? האמת מי עם מאתנו מי לנו יגיד הבה כן אם
 בזיבירען היה חם אויר כי1 ,להוכיח )בערנשטיין( והבדולח התמר מן ראיתם אף

 באסטראכאן עתה אשרבגם אחרי ,כלל ראיה איננה כי ,חכמים הראו קדם בשנות
 במעמקי שמה שנמצאו החיים בעלי אדות ועל ,פורח נפן כן גם נמצא הצפונית
 האלה הגיאולוגים על דארווין צחק ההם, באזור המה חיים שעתה בעי׳ח אלה האדמה

 יכולים המה אשר ,חיים הבעלי מטבעי יודעים אינם כי ,באמרו והשערותיהם
 חקות את עוד ידענו לא הן ובכלל ,שונים ואוירים אקלמים ולסבול לשאת להתרגל

 ,שנותיהם ובמספר הגיאולוגים בהשערות מסמרות לקבוע נוכל למען ,נכון על הטבע
 דשביפן כוכבי הן .שטתם לפי כלל מתאמתים כלתי שונים חזיונות ישנם אשר מלבד

 דעתם לפי שהיתה כמו לוהט, כדור דמות המה כי עליהם שמראים )קאמעטען(
 את קמטו הקאמיטים אלה דוקא כי ,החזיון ומוזר זר מה והנה לפנים ארצנו

 מההלטות ההפך שהוא ,בהתרחקם דוקא ויתפשטו השמש אל בהתקרבם ראשיהם
 ? יחד במרום לעופף שלהם האטומים נדבקו איך השאלה גם ,ונמוקם טעמם ,החכמים
• תשובה עליה שאין שאלה עוד נשארה

כגדד שהוא דבר דעתו, על ולהעלות לבו על לשים הקורא על לזה נוסף
 האפשר
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 יום׳ בכל מעשים לעינינו תאים שאנחנו ,חזיונות כמה פי על וביחוד למאד תאפשר

 יחד הגיאולוגים של השנים ומספרי ההשערות ערך את נערוך פיהם על אם אשר
 ישר שכל בעל כל בעוד כדונג, ימסו השנים ומספרי ההתהוות בדבר דבריהם עם

 היו בילדותה התבל של השנוים כל כי לעצמו, לבאר יוכל לאשורו דבר ומבין
 ,בלשונם לדבר נאבה נם ולוא ,עתה לשער שנוכל מכפי ביותר תכופיס״יועצומים

 השתלמות משפט את אנחנו רואים אשר אחרי .מאיליה היתה הארץ השתלמות כי
 במהירות הנהו ומשתלם מתהוה כי ההריון, חדשי תשעת במשך אמו במעי העובר

 טל בשחת חיים הבעלי אברי גדול גם הארץ על גבר היי שנות מכל יותר רב רבה
 כפי האדם אצל בהם וכיוצא הרבה משתלם העמידה שנות אל בואם עד ילדותם
 הראשונות׳ בשנותיו ונפלאה רבה במהירות ואיבריו גופו ומשתלם מתהווה שידוע
 בתחלה כי האדמה, אל בנוגע גם להחליט רחוקה ולא היא נפלאת לא כן אם ואשר

 כי ׳ עליהם תעיד הגבוהים ההרים רוב תבנית אשר אחרי ,מהירות ביותר השתלמה
 ובהתהוותם בהם שלטו פלדות אש ורעש הארץ זועות כי נכר, ומבניניהם מלפנים אש ירקו

 בעת כי ,להחליט גם חזיונות מכמה ועוד מזה לשער נוכל לא ומדוע ,רבה במהירות
 המשפט והגון כדאי גם רבה, במהירות הבריאה כחות בטח בהם פעלו הראשונה

 יקרא אשר עת בכל גם התמים הקורא התבוננות לרגלי נר יהיה כי ,דעתי לפי הזה
 ש מה הרבה יתפעל לבל משונות, החלטות מיני ושאר הזמנים מחשבי דברי את

 והפשוט הישר בשכלו להשתמש הוא גם רשאי הן אמנם בעוד ,ומחשבוגותיהם
אלה. דבריהם לכל להאמין נמהר יהיה ולבל אחרת להחליט

 פסוקה הלכה כמו הנן הגיאולוגים השערות כל כי לחשוב להקורא חלילה נם
 על הגדולים החכמים מצד גם מעטים לא מערערים נמצאו באמת יען החכמים, מכל

 אשר ,ש״ א - ר ו ד מ״כ התהווה כי ,הגיאולוגים והגהת הארץ תולדות שטת עצם
 .הזאת ההחלטה על החולקים מהחכמים דברים איזה רק בזה להביא לנו ודי התקרר

 אש בקרבו עוצר הארץ כדור כי ,״ההשערה :אומר שלו השבועי במכ״ע קליין החכם
 ארבעת ערך עד רק בה לחפור יכולנו מה עד כי בשערה, תלויה היא .פלדות,

 מקצת תוכל ואיך ,הארץ מקוטר וחצי מרבוא אחד הלק והוא יותר ולא רגל אלפים
 גם כי עד ,כך כל בעומק כלו הארץ כדור על להעיד דיה להיות כזאת המקצת ק

 הרי אצל האנך מנטית גם .כו׳ לקטור׳ ינדפו מוצקים היותר והחומרים הגשמים
 חשבו, מאשר יותר עבה הארץ קליפת כי ,בחשבון פראט החכם מצא הימעלא״יען

 הארץ רעד וגם פרצים מהרי הנזרקת שאש והומבאלד בוך החכמים השערת את גם
 לדעת בהוכיהם לגמרי אותה מבטלים ,האדמה בבטן העצורה האש תולדות הם

 ותקנו אזנו זה ומפני קצובות לתקופות הרעידות שתבואנה היה מחויב זה ש:פי .
 והתהלוכות המערות אל החודרים והרוח המים מן האלה למחזות אחרות סבות החכמים
 יעשו אשר ,העת הניעה כבר -כי ,דבריו בסוף אומר הנזכר והחכם הארץ שתחת

 האויר דחיקת מפאת בא שהחור. ראיות ומביא הזאת• ההשערה של הבל תורת אל קץ
 בשטת ואראגא הערשעל המפורסמים והתוכנים החכמים גם נתעו ובאשר ולחצו׳
 החוקרים נתעו כן ,שחר לה שאין בשטה ,היא מה השמש עצם בדבר ווילזאן

 שירצו תולדה, אחה מהנחתם להוציא החפצים האלה׳ הפגטיקים הגיאולוגים אחרי
 והמה עצומות בעינים הגיאולוגים אחרי ההולכים על בכלל לועג הזה החכם ,וכו' בה

 אין כאלו נאים ובציורים המובן קלי בספרים ההמון כץ דעותיהם לפרסם .משתדלים
הפיופיסר .באמתתן .ספק
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 כי ,הורה אשר הכפיון עפ״י הארץ רעד סבת לבאר בא מאהר פ. הפרופיסר

 החוף על לעלות גדול גל ויחזור אחור ישוב הים, גם יתגעש הארץ רעד .בכל
 הרעד סבת כי מצא׳ מדויקות בחינות הרבה וע׳י כשהיה וישוב בארץ שמות לשים

 המלח אבני המסת ובגלל מצעו על מקום באיזה ילחץ הים מי כובד אשר מפני היא
 הזה הרעד ,מאד אדיר כח הזה הנורא הלחץ ע״י יתעורר ,וכדומה הקרקע מתחת

 מעט פחותה במהירות רק ,באויר הקול התפשטות כמשפט הארץ כדן דרך יתפשט
 שם ובספרו הארץ רעד אחר• הים ירעם ולכן יותר לאט דרכו יהיה הים מי ודרך

 האש ע״י שאול מבטן בא הארץ שנוי כי )המחליטים הפלוטוניסטים באור אומר:
 ראוי דעתם עפי׳י בעוד ,החוש נגד שהוא מלבד הארץ, את לרעד בקרבה( העצור

 שוא האדמה בבטן האש שטת עקר כל הנה אחור, הסוגו קודם הים שיגאה היה
 ספרים ובאיזה הפלוטוניסטים הגיאולוגים בראשי אם כי נמצאה ואיננה הוא ותהו

 דער וואונדער "די הספרים את המחבר )הוא ציממערמאן ספרי כמו ציורים מלאים
 גם מאד אחריהם נהו בעתם אשר העם בני בעד ועוד מענש׳ ,דער אורוועלט",

 כל כי ,האמינו וממילא שבספריו התמונות ויפי לשונו צחות מפני העברים אחינו
 כבר כי יען ,שבהם( הכפירה בגופי גם וקים ונכון ויציב אמת בהם הנאמר
 מותכים אינם מינעראליים זולעקאטען בשם הנקראים המחצבים אשר התברר
ובהו. לתהו הזאת השטה דברי את מהפך הזה והחכם לעולם

 ומצרפים הדשות והשערות דרכים למו מוצאים הזאת בשטה המחזיקים כי ואם
 יש כי , ואומרים המחצבים הוית בדבר )המימית( הנעפטוניזמום השערת גם אליה

 גדול בדוחק ב" ש י ל "ויש ובכמה המים ע״י ויש האש ידי על שנתהוו אבנים
 השטה כי לדעת׳ רק נחוץ לעניננו אבל ,שטתם את ולקים להחזיק המה חפצים
 אבל ,הגיאולוגיא מהחלטות כמה על החולקים המה והרבה כסלה נקיה איננה הזאת

 רחב מקום יש עוד כי ויוכה, הקורא יראה המעט, מזה גם' כי עוד, אאריך לא
 כל השניה התקלה אל בנוגע גם וכי הגיאולוגיא שטת בעצם רבים לספקות ידים

 ,הנזכרים הדברים פי על גם לנפשו יאמר הבא הפרק את קראו לפני גם קורא
 מציאות של העקרים לעקר מרובה הפסד הנה מביאות הגיאולוגיא השערות אם

 אם ׳ עליהן לסמוך כלל שוות אינן עולם• ואדון עולם "בורא בתור האלהים
 הגסות ההשערות את גם לדחות ומוטב האמתיות ראש לאמתת נזק איזה תביאנה

 אשר ,שלמותו בעצם העקרים עקר את ולקים שלהם העדינות ההשערות את גם
.לעולם ישגו לא בו

.דדצו-רים בהשתלמות דרווין שטת ה
 ,מיוחד שורש ישנו מהיצורים מין לכל אם :השאלה התעוררה כבר זה

 אדוח ? היצורים כל בעד אהד שורש הנהו מספיק כי או ,התהווה שממנו
 הוא ,לכלם אהד מקור כי ,בחקירתו מצא גם ,הקר דארווין החכם העמיק זה

 כסדרם ההשתלמות במדרגת ועולים הולכים היצורים כי ,החליט ואח׳כ שער
.כלם בראש העומד האדם עד

 אח אך ,קסענאקראטום היוני הפלוסוף גם קדם בשנות שער זאת את
 שטר הזאת ההשערה פי על ויכונן ויסדה׳ חזר ודארווין שכחו זאת השערתו

 שלמה
8
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 רבות חוליות הנה חסרות כי בראותו כי הדבר, לו צלח בנקל לא אך שלמה.

 פניו, דאזיין( אומ׳ם )קאמפף הקיום" ,מלחמת אל שם שלו ההשתלמות בשלשלת
 חסרים ולכן שונים, יצורים מיני יהמעיטה הרבתה היא היא כי הניח, פיה ועל
 גם כי ידעתי ובעוד .הארוכה השלשלת בקשר העומדים רבים מינים לנו

 פרטיה לכל דארווין שטת את בארכה קראו אשר המה, רבים העברים מהקוראים
 להציג ,הזאת השטה אל בנוגע גם אסתפק ,עבר בשפת גם כתובים בספרים

 ,שטתו בעד חקק אשר ,חקיו את בשמות ולקרוא משמתו אחדות אזכרות רק בזה
 / ממנה שלקחו והתוצאות תלמידיו דברי את להביא הוא נכבד הכי לעניננו כי

 שטר עפ״י יחד גם התהלות שתי את הביאו החלטותיהם עפיי המה רק אשר
. זאת דארווין

 )ארגאנישע( אברים בעלי :ראשיות מפלגות לשתי נחלק כנודע היקום כל
 החיות שטות ארבעת ע״י תנועה בעלי המה הראשונים )אונארגאנישע( וגולמים

 ,ההרגשה ושטת התנועה שטת ,הפריה שטת ,המחיה שטת )לעבענסזיסטעמע(
 ישנן להאחרונים אשר ,וועגאטיווע( אונד )אנימאלע וצומחים לחיים נחלקים וחמה

 מוצקים מחלקים מרכב מהם אבר כל . לבד הראשונות החיות שטות שתי רק
 אשר ,קטנה בועה הוא תא כל .)צעללען( מתאים ארוגים המוצקים .ונוזלים
 ,.יאמר ולכן ,מתאים מחוברים המה שבהם הנוזלים וגם ליניע 720 היא קוטרה

 והשני משנהו את להוליד התא מטבע כי יען ,כלם היצורים יסוד הוא התא כי
 השכל חדי החכמים יחליטו הראשון התא הוית דבר על .הלאה וכן השלישי את

 עצמו דארווין ,לבד פשוטים בכחות מאיליה שתתהווה אפשר אי כי ,הדעת ונקיי
.בשטתו״ נכללים התאים התהוות סבת ״שאין :אומר

 אזכיר הקצור מפני אשר היצורים, בהשתלמות דארווין חקי המה אלה
 המלחמה ב.ז ,ביצור שנוים תמיד עושים הקיום תנאי א( :לבד בשמותיהם אותם

 המיוהד האבר את להקטין או להגדיל גורם המעשה הרגל ג( ,הקיום אודות על
 ביתר שנוים גורם אחד אבר שנוי ה( ,גדולו שנוי גורם המזון ד( ,ההיא לפעולה

 עוזרו ההוא השנוי ז( הבע״ח, שטות בארבעת שנוי פועל החיצוני השנוי ו( האברים,
 התולדה י( התולדה, מלחמת ט( התולדה, אמון ח( הקיום, מלחמת במלחמתו

 יוצא מזה אשר ,הסבובי אמון יב( ,ונעימותם החיים הפץ אמון יא( המלאכותית,
 דבר סיביר, בגלילות החמות נפות שוכני פילים נמצא איך הפתרון, גם לו

 הסכינו דארווין דברי ולפי שחר, להם אין אשר דברים להם חלמו שהניאולוגים
.הטבעי האמון מדרכי רבות כבות ע״י לזה לאט לאט עצמם

 סלולה היתה הזה הגדול ההכם של זאת דרכו כי ,הקוראים ידמו אל אבל
 זאת שטתו בדרך מצא הזה הגדול החכם גם כי האלה, החוקים פי על לפניו

 אותם להגות יכול לא אשר , עצמה יאות צ מ ה מדבר ודוקא רבים התחתים
 ,השכל חריפות מיני בכל ישותם את ולבטל להחליש התאמץ רק ,דרך מגי כלל
 לישב "ויש וכמה רבה במבוכה הוא גם בא אשו ויש מראיהם נכרו לא כי עד

 בהיותו בעצמו הודה אשר ענינים, כמה ויש יש אף דגפ^בשטתו, בדוהק״־נמצאו
 הוא נעלה וכזה כזה ולאמר האמת על להודות 'בוש לא אשר אמתי-, מובהק הבס

 ונוכל אני,—ק" טי ם נא ג יודע"-א "איני : לדבר לשונו למד אף ושמתו, מבינתו
עמל עליהן אשר השאלות מדבר בזה אזכיר אשר , המקצת מן מהמיצת גם
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 רק הנה נם אינן אם ,אחריהן להרהר מה הרבה יש אמנם כי תשובות, להשיב

. למאד קלושות השערות
 שלשת זה החיים בתולדות שנוי שום מרגש בלתי מדוע א( השאלה: על

 קצר כזה זמן :דארווין ענה ? עליהם להתבונן דבר מביני החלו מאז שנים אלפי
 על .בתולדה שנוי ידו על להרגיש הטבעי האמון חיי דפיקת לעומת מאד הנהו

 כששים עתה עד מאז עבר החוקרים דעת לפי אשר ,הקרח מעת הלא ב( השאלה
 ימבל ובדמותם בהווה חיים הבעלי בצלמי רבים מינים מאז ונמצאו שנה רבוא
 הטבעי האמון ענה: מראשיתם? אחריתם להשניא הטבעי האמון! השכיל אשר

 העצמות הוית אדות על ג( השאלה על .כלם את ולא המינים רוב את משנה
 הצפונית באמעריקא לרוב המתגורר ,קלאפפערשלאנגע להנהש אשר המנקשות
 כי ,הוא ונהפיך ,לקיומו ולא למהיתו לא ,תועלת כל בהן לו ואץ והדרומית

 הזה הנורא מאויבו נזהר החלש שלהן, הרעש קול את ובהשמיעו לטרפו בשאפו
 על הזה האיום המחבל נאבד לא מדוע או ממנו הטבעי האמון האבידו לא ומדוע

 ? מאלה נקלות יותר נזק איברי סבות ע״י מינים אלפים כמה נאבדו כאשר ,ידן
 • פעולתו את בו גם לפעול הזה הטבעי האמון שלם לא עוד כי ,השיב זה על

 האדוק רק אשר ,כאלה ותשובות תרוצים לענות הוסיף שאלות עוד על כן וכמו
. מהם רצון לשבוע יוכל דארווין בשטת גדול היותר

 בזת זה מחורזים הסוגים באמת אם הן :שמתו על לשאול העמיקו כן כמו
 בשמותיהם בספריהם פרטו אשר כאלה ברואים ישנם הלא אולם שוגים מעברות ע״י

 שבזמן אפשר איך לשאול הוסיפו אף ,לשטתו גלויות סתירות המה כי והוכיחו
 לתקופות רבה בהפרזה הגיאולוגים שמחשבים השנים מספרי גם יהי ולוא כזה קצר

 מהשלשלת האברים פרטי מכל שנוים רבואות הרבוא אלה כל להשתנות יוכלו הארץ
 שנים-ויהי שלאלפי זמן דורש קטן שנוי כל אשר הבע״ה, מפלגות לכל הארוכה
 כי עד ,לו האפשר ככל לתרץ בתחבולותיו התהפך ואח״כ ,כמחריש דארווין

 ,הטבעי האמון תחת הנפשיות מהסגולות רבות גם להכניס היה מוכרח באחרונה
 תבנית את להשלים לנו חלילה :פערט• מ• החכם דברי עם מתאימים דבריו כי עד

 והשתלמות היצירה כח גם אליו נצרף לא אם ,לבד הטבעי האמון עפ״י היצורים
בבריאה. הגנוזה רוחנית

 עד כשטתו בעצמו הוא גם הרגיש אשר הכבדות, את לראות הוא נפלא
 הבקיעים את לסתום 6 התאמץ שכלו הריפות בכח גדול ובקושי רב בעמל רק כי

 'בעד רק נאותים 2המה שגם חדשים חוקים פעם כל להוסיף היה אלץ גם הרבים
 ישר שכל לבעל והרשות וצדק לאמת אותם לחשוב בשטתו האדוק המאמין
ממנו. וישר טוב אחר ושורש יסוד הנהו מוצא אם אחרת לחשוב גם *פשוט

 ?והמחזות הבנין חלקי בין ההרמניה את המסדר שכלי כח שהוא היופי רגש הן
 מתנוסס גם "הכלל" אל הדבוק הרוח כן כמו ,הוא ל ו ד ג פלא שטתו פי על גם

 גדולה השאלה כי עד עמו, או מינו לטובת ■נפשו המחרף האדם ולב בקרב הנהו
 דרושה תפונה ובלי ,רחם ידע לא לאכזר הפדגגי האמון יהפך איך , היא

 אלה כל הטבעי, האמון את מוליכה שהיא רוחנית, סגולה איזו גם להיות
 כי עד ,לבד הנזכרים שלו חקים הי״ב עם להסתפק יוכל לבל לדארווץ הסבו

המציא שאלות עוד ולרגלי האטוף •רוח את החדש החוק את עוד לו המציא
 עוד
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 נוכל יודע ולשאינו בזה להציגם הוא למותר אותם היודע בעד אשר הקים, עוד

 שאלות בגלל אותם שברא דארווין של האחרונים בחקים שלו אי-ידיעה כי ,להבטיח
 והעסקים החיים בדרך חלילה מחסור כל לו יביא לא , חכמים מצד וסתירות

 את לעגיננו לנו די ובכלל אחרים, חכמה במקצעות חקירותיו בהלך נם יאולי שלו
 רבות עוד כי לדעת, יכיר לאשורו דבר מהיודעים אחד כל ואשר בזה זכרנו אשר
 )ההרגשות זה בענין :אומר הארווי החכם .בשטתו דארווין גם פתר לא רבות

 עלינו ובהכרח לבד החומרי בכח שרשם יחפשו לשוא אך ׳אני"( למושג המתהוות
 את ומכוננת המגדלת הנפש נושא רק הוא והחומר אלהי בכח מפלט למצוא

 דבריי כי ,החכמים מצאו לבנים והמורשה הקיום מלהטת דבר בעצם אף ,החומר׳
.לאשורם מבוארים בלתי עוד

 חקר על רבה התפעלות ומעוררת יפה שטה פנים כל על היא דארווין שטת
 מוצא עוד כל והפשוט הישר השכל זאת בכל ,הזה דעה גדל הגדול החכם לב

 לחנות אופן בשום יוכל לא הרבה וזרות קושיות ,ספקות זאת בשטתו גם הנהו
 המקדישים הזאת בשטה האדוקים אלה שיחושו הרבה, ההנאה זאת את ממנה

לאי-משגה. עד אותה והמעריצים
 רק מצא דארווין כי ,אומר רימאן די-באא החכם כי ,ראינו אשר ואחרי

 ישאר שעוד בעצמו ן ו ר ת פ ה את לא אבל הטבע׳ -תכליתיות אל המפתה את
 אחרי ,לנפשו לאמר והפשוט הישר להשכל הצדקה הלא ,ימים לאורך ונעלם נעלם
 הלכה כי להחליט אנכי מחויב בלתי אזי נעלם כל על באה לא דארווין שטת אשר

 תבוא כי האמונה, תחת כי לאמר הוא אפשר הוא, ונהפוך דבר בכל כמותה
 החידה של והחתום הנעול המנעול את לפתוח הזה המפתח עם נוכל אשת עת איזו

 לפתור משברם יבושו כלם החכמים אשר ,יותר קרובה עת אל נזכה עוד ׳ הזאת
 במנעול המפתח את לסובב יוסיפו תלמידיו ובעוד דארווין׳, שטת פי על נעלם כל

 ומוסגר סגור ישאר והמנעול בעצמו המפתח ישבר אזי , בחזקה כה הזה
 יתן בנקל לא המנעל בחור ישאר אשר השבור, המפתח שן אף שהיה, כמו

:דארווין החכם של המפתח שברי מפני אחר מפתה להכניס אחר לחכם

 לו טוב הן מאמין קצת להיות יחפוץ והפשוט הישר השכל באמת ואם
 דעה לכלל חכמים גם יבואו סוף סוף כי לודאי, קרוב יותר שהוא לדבר להאמין
 מציאות על הגדולים המופתים אחת היא גם הטבע תכליתיות כי אחת וידיעה

 התילולוגי המופת זה עולמו, את ומסדר עולם ואדון עולם בורא בתור האלהים
 נם הפלוסופים, אצל גם יומין עתיק שהוא ותכליתיותו( העולם סדר )מדבר

 הקוראים רבים חכמים וישנם בו החזיקו החרו וסוקראטום אפלטון גם אנאקסאגאר
 ישראל לעם אשר הקדש, בכתבי יסודתו בעוד הביבלי׳ .המופת בשם אותו

 ואיוב תהלים בספרי וביחוד הקדש כתבי כי יען בעווייז(, )פהיזיקא-תילולוגישר
 הכמת את לדעת ויוכיחו המשוכלל, העולם סדר את לנו ומראים מורים נמצא

. כאלהינו ציר ואין צור אין וכי זעורא

 ,העקקעל ,הטבע פלוסופי למרות כי ,עתה גם לראות החלונו כזאת ראשית
 אח להחליש כהותיהם בכל יתחרו אשר והארטמאן, שאפפענהויער גם שטרוים
בתור הזה המופת את דוקא להציג השכיל מילל ס. ד. תחכם הנה הזח המופת

מופת
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 "מציאות על המופתים אדות לדבר המקום זה לא אבל , למאד הותך- מופת

שהזכרתי; התקלות את ראשונה להסיר עלי רק ,אלהים״
 הכופרים הוציאו אשר והנוראות המשונות התוצאות את בזה אביא עתה

 שלהם הכפירה על נגה חדש אור כי ,גיל אלי וישמחו דארווין משטת באלהים
 להביא לנו די שאמרתי וכפי :האלה האנשים דברו ובאולת בזדון רק כי נראה הבה

 שהמת ,הכופרים עדת לכל דוגמא בתור והאקקעל ביכנער דברי את במשפט
 בהם כי יאמינו, אשר ספריהם, לדברי ביחוד נפתים הדעת וקלי לראש לכל

אלהים. במציאות הכפירה אמתת נעל ויסודות ראיות ומטמונים אוצרות נמצאו

הרעים. ומימיהם חכמים תלמידי ה(
 היצירה "תולדות בספרו אומר )מטריאליסטים( המגשימים מגדולי אהד האקקעל,

 היצורים לפלגות האמתית הסבה את תבאר דארווין( רבו )שטת זו "שטה הטבעית":
 גם היא, טבעית׳“"מכנית הבריאה כן אם ואשר מכני באופן והעצומים הרבים
 כל ואץ אחת דרך על חיים כלם שהנמצאים נדע *מזה :אומר הוא אחר במקום
 וכמו ,קצובים בחקים הארץ על תפול שהאבן כמו כי ,והחי הדומם כין הבדל

 גם הוא כן ׳ לבד מכניים חוקים עפ׳יי המלח מי בגכישת בדולחית תמונה שתתהוה
 החושים פעולות ,החיים תולדות והוית הפרחים בצמיחת החיות כח

 ישנם השקר מן וכמה הגגות מן כמה והנה באדם", השכל והליכות בהם
האלה; המעטים בדברים

 ,ההולדה חקי את לבאר ידו לאל שאין ,תמיד מחליט בעצמו דארווין
 לשטתו מחוץ עומדים האלה ושהדברים לבנים אבות מטבע הירושה הצמיחה,

 אבל ואיכותה, ההשתלמות דרך רק מבארת איננה "שטתי בפרוש: אומר גם
 מה הסבה "תהיה אומר: לבנים מאבות הטבע מורשת ובדבר סבתה׳ את לא

 החיים סגולות כל על יענה כן וכמו ירושה" היא כי ידענו זאת אבל שתהיה
 סבתה חמצא שלא יאפשר :חיים בבעלי )בעוואוסטזיין( הדעת הכרת ויאמר והצמחים
 כי ותורתו, רבו כשם פכוקה הלכה לפסוק בראש קפץ התלמיד וזה לעולם׳,

. היא משפטיה לכל המטריאליזמום צדקה פיה על
 כמת עד ומוכיחים בספריו וזדונו האקקעל משוגת את ראו החכמים טובי

 שערו ובצבע פניו בתואר לבן מאב התכונה ירושת טבע את לבאר בינתו קצרה
 החי יאהב מרוע ,האקקעל הורנו לא אף , השכליות הסגולות מדבר גם ומה
 בטבע שנראה מה או ,רעהו את ילחם מציאותו קיום למען אשר ,עצמו את

 ירביע לא הי בעל כל כי עד ,מיניהם על דוקא להתקים עצומה נטיה החיים
 האם ,ילדו לא ^קרים הממזרים ורוב גדול ח ר כ ה ב אם כי ,זולתו מין את

 הזה החכם על הפלא גדול ביותר אבל ? הטבעי האמון בחוק כזאת להיות ראוי
 ההי אל הדומם תכונת השווה איך ▼מדבר, הוא אשר את לדעת למצער שעליו

 בהם הראשון התא גם הן .שלם אהד להיות היציר בחלקי המתאחדים והצומח
 )ארגניזמום( יצורים להוית המוכן שוים 1בלתי חלקים בעל אם כי )הומוגון( פשוט איננו

 תדמה ואיככה האבן, נפילת לבין ההיא הנפלאה השלשלת בין הדמיון ואיפה
 רק שהיא ,המלח מי בגבישת הבדולח גדול אל אמותם ברחם החיים התהוות

דבקות
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 או ,החיים גדול כן לא ,פנימי שנוי בלי השני אל אהד הדומים רגבים דבקית

 לתכנית ולהפכם תוכו אל יסודות לקהת למזון הצריך פשוט היותר הצמה אה
 ומדוע איך מכני, דרך על לבאר לב חכמי מכל לנו פותר אץ בכלל גם גויתו,
 או , שזיפים וזה תפוחיים זה ,משונים פרות זה אצל זה שתולים עצים שני ישאו
 בהצעד מאד לזה זה הדומים שונים חיים בעלי של )עמבריא( עוברים שני איך

? אדם וזה סוס זה כלב, זה להיות יפרדו אחדים ירחים ובעוד לגדולם הראשון
 ,האבן כמו הכללי המושך כח פי על לארץ יפול החי העכבר גם ואם

 עצמו, מציאות את והמקימים המעוררים בו שוררים רבים כחות עוד הן אולם
 עלה ולא דבר לא אשר ,דברים בו תלו ואיך מאומה מזה דארווין באר לא אשר

 בעצמו דארווין כי לאמר׳ הוא ומרמה תוך , לבב זדון לא ואם ,לבבו על
 כלל תהין לא זאת בכל אשר לשטתו, אפשרות לתת רק בכהו אין כי אומר׳
 הגה נשארות החיים להוית הראשונות הסבות אולם ,לההשתלמות ממעל לעלות

 הבריאה כי ,דארווין משטת לשפוט נועז והאהקעל נצחת בעלטה מעולפות
טבעית. מכנית היא

 .באור בשם להקרא באור יזכה חכמים-לא אומרים—האנושית החכמה בדרכי
 נתלים הבלתי ענינים לכמה שורש ההיא הסבה תהיה לא אם דבר" איזה סבת

 תבאר שהיא האבן, נפילת לסבת בבאורו למשל נעווטאן החכם כמו בזה זה
 בנין הוית סבת התבארה אלו כן ,הכובד כח עפ״י השמים צבא תנועת גס

 פי על או היים בבעלי המשתמר כה איזה ע״י לבן מאב הירושה וסבת העין
 היותר העין גם תהיה ולוא ,הכללים הטבע חקות וע״י היסודות קשור תנאי

 לבנק צורך אין כי ,ולאמר להודות יכולנו אז כי ,השפלים מהיצורים פשוטה
 אנחנו מוצאים מה אבל ,עשהו שהוא נבדל דבר איזה מציאות להגיח היצורים

 והשתלמות יצירי כה איזה הפתילי ובחומר הביצי בחלבון ? חיים הבעלי בהמרי
 משונות בהחלטות כזבים וסיעתו האקקעל יפיח הן כן אם ואשר בו? נמצא

 מבין ופשוט ישר שכל הוא ושכלו בקדקדו מוח לו אשר ובל שלהם ומגונות
 כי ,הארגניזמום הומר מסגולת החי הוית יוצאת איננה אופן בשום כי היטב

 כח וכי ,הכללית הטבע חקות עפ״י מהותה נדע לא אשר אחרת, מסגולה אם
.אלה בכל יצוק אלהי

 הוא בשמו אותו גם נזכיר אשר והשני ,האחד דארווין תלמיד הוא זה
 והחומר׳ ,הכח בכפרו בכפירתו דארווין שטת התפשטה בטרם עוד שם לו עשה
 מדארמשטאדט, ביכנער לואי דר• החכם הוא הלא תוצאות, בכמה הדפים אשר
 במשחזת היוני עפיקור דעות את לטש הוא להרע, הכם כמוהו קם לא אשר

 ובסגנון פרטיה לכל הכפירה את העם לכל גלוי ויבאר ויתאר דורנו של המדעים
 היו רבים ורבים שבגסות הגסה המטריאלהמום צדקת את והראה הורה לכל מובן
 לההכם צלחה באמת כי ׳ ובתומתם באולתם בחשבם זה ספרו ע׳י הרוח הללי

 אבל ,כלה ולבטלו האלהים מציאות של העקרים עקר נגד ללחום הזה הכופר
 בני בקרב מרובה במדה ספרו להתפשטות זבה כי אם ,בעצמו הזה החכם
ראה אשר וכפי ממונות, בעניגי ממנו טובים עסקים גם עשה ואולי העם

 ובדוגמא הכופרים ספרי התפשטות מדבר הנכון הטעם את דבר בפתח הקורא
,בעצמו הזה החכם * הריפורמאציאן לפני )אינדולגאציאן( עונות מוהלי פתקאות אל

אס
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 בעוד ,לו שוה היה לא זה כל אבל ,היא רבה בפרו פעולת כי ראה כי אם

 כאשר לכן ,כזביו מספר הוא הספר עלי מספר כי ׳ ידע הן לעצמו כשהוא
 בחשבו, גיל, אלי שמה תלמידו האקקעל ספרי כן ואחרי דארווין שטת התפרסמה

 הרגש כי מאיליו, מובן אבל כפירתו, גופי את לסמוך מה על עתה לו יש כי
 ולהביע שקריו על שקר לטפול דחי, אל מדחי לצאת הביאו שלו והעכור חגם

. רבה ורעה אולת רר
 את להזכיר לנו די אשר והחומר׳, "הכח הספר עצם את הרבה לבקר מבלי

 כי ,אחד כל יבין הקודם בפרק עד לעולמי הכפירה ונמנעות העולם חידות שבע
 , אלהים במציאות רק ולא ■ כזב ומקסם הבלים הבל אך ההוא בספר הנאמר כל
 מתנאי באה היא כי ,לבאר ביכנער נועז אשר ,הנפש פעולת בדבר גם בי

 החכם את לעזרה קרא ,בידו :עלתה ולא בתחבולותיו התהפך כי ויען החומר
 נזיפה ממנו קבל אך , במינכען ר״ליעביג׳ את )הימיע( המזג בחכמת הגדול
 באמרו לו לעג גם בזה ליעביג והחכם עליו לסמוך הנמרצה עזותו בעד גדולה

 והקבה הלב תגועות על גם לפעמים השולטת הנפש שתהיה אפשר אי :בפורש
 ונמצא כלל החושים- יתפעלו לא האדם ירצה אם גם ,חלילה החומרים תולדות

 הפהיעזעלאגיע חכמי שלומי רוב ,-אה הנפש" אל ונשמעים פועלים המה החושים שגם
 נפלאה התחלה להניח אנו חייבים והחיים הצמחים שלשלת לראשית כי מודים

 יסודן בעפר לא כי נוכח האדם בכהות הנשגבות בפעולות גם כאשר! אלהית,
 עניני את נזכיר הרבה לא לכן ,נפשית התחלה ישנה אכן כי ,לחחליט ועלינו!

 "ששה :ספרו את וביחוד ותלמידיו דארווין שטת בדבר מאמריו רק זה ספרו
 בין הכרותה הברית את בזה נראה הבה דארוויף• שטת אדות על מאמרים

 הכפירה בספרי הוזה לעשות יזמו אשר ואת והאקקעל ביכנער משחית הרשי שני
 והחנופה והזדון השקר דברי היכן ועד ונשגב נעלה ובכל אלהים במציאות שלהם

 בספריהם ודבריהם התנהגו ובשגעון ׳הגומלין" במדת השתמשו כי עד מגיעים,
 דבר מבין כל הוא יודע זה כל אבל לב, מכאיב שחוק רק מעוררים אלה

 לדברי נחשבים דבריהם כל הן התמימים הקוראים בעיני אבל לאשורי,
. מחוכמים חכמים

 אל ובבואם בספייהם אלה להרע החכמים שני מנהג לראות הוא נפלא
 החכם כי אומר: ביכנער שלהם. והעכור הגם ורגש לבם משוש הכפירה נקודת

 בעוד ,היצורים התהוות בדבר העצום הספק את והסיר לאשורו באר האקקעל
 הוית אפשרות את המבאר הוא שהוא ,ביכנער על אומר מצדו האקקעל אשר

 כי הוא, הצהוק לא ואם והכה" "ההומר בספרו: טבעי כני1§ דרך על היצורים
 כן ואם הראשון על והשני השני הכופר ההכם על סומך האחד הכופר החכם
 את לבאר יכול או באר לעצמו כשהוא מהם אהד אף אין כי ,מינה שמע
בביכנער דוב יוליום ההכם התל ובצדק השני על יסודותיו את תומך כי עד ,זאת
חכמי בין ההפרש נראה מזה :ואומר ,לו לקה אשר טבעי׳ -פלוסוף השם ע״ד

 לנו "שאין :אומר טבעי חכם דארווין הטבעית: הפלוסופיא חכמי לבין הטבע
 טבעי׳ מכני בדרך היצורים הוית על כיום הנודעות החקירות מכל מופת שום

מחזות'מתבארים כמה כי נראה, כי יען אומר, הטבעי סוף לו פ ה וביכנער
זולה המקורי, היסוד התהוות דבר את לב על להעלות לנו אין טבעי, דרי מל

שהיה
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 כן בהכרח יכן אהר, באופן לשער לנו שאין ומאחר טבעי, דרך על כן כמו שדדה

 אל אבל ,למופת זאת את לקהת להואל יוכל כזו דרך שיספיק למי ,האמת הוא
.ליעכ וכו' הזה כדבר לחשוב הטבע לחוקרי

 התהוות בדבר באורו ע״י האקקעל המציא אשר ,המציאה על ונפל ראה ביכנער
 בספרד האקקעל שכתב ממה הוא הלא טבעי, בדרך הפשוטים היסודות ק היצורים

 מין והם ץ ע ר א נ א מ ה לנו נגלו האחרונים "בימים : ודל .ענטוויקקעלונגסגעשיכטע׳
 בועה• אם כי ,מאיברים מרכב בלתי ביצי חלבון והוא ,פשוט אחד מחומר יציר

 ג המנוחה במצב פשוט יותר יציר שימצא אפשר ואי קלומפפכען( נשליים זוהמית
 אצבעות כעין עליו נראה בתנועתו ,מחט של כחודו ערומה לעין וגדלו כדורית תמונתו

 היותר במיקרוסקופ שגם עד ,ההוא הפשוט מחומר כן כמו והם בולטים עוקצים או
 מיקרוסקופיים דקים צמחים הם מזונו בחלקיו. הרכבה שום נמצא לא שבידנו מגדיל

 יגדל ואז שם ונעכלים בתוכו נבלעים והם גבו על במקרה הנדבקים אינפוזורים או
 באמצעו הגורה כמו תתכונן ואז ,יתעבה )קערן( בטנו ושריר ידוע שעור עד בכמותו

 יפרה הזה בדרך , כדורים לשני לסוף ויחלק ,ההוא במקום דק אשר עד המהדקתו
 האקקעל ,הראשון כמשפטו לעצמו הכדורים אחד כל וירבה יחיה ושוב וירבה

 לעשות ידינו לאל יש .והגה : ואומר הזאת הבהינה עפ״י המבוהל במשפטו משלים
 שגם אפשר כן ואם הגלטיים, היסודות מן שטאפע( )ארגאגישע יציריים יסודות

 המוצק התעבות !חלד יצירי כל אבות והם מלאכותית מקרה ע״י התהוו המאנארען
 העולם בנק של המקורי הערפל מוצק התהוות של המושך כח כמו הוא בטנו בשריר

 העצומה השאלה אל קץ לשים ביכנער נשען שעליהם דבריו תכן זהו .עכ״ל בכלל
.היצורים בהתהוות הטבע לחכמי

 של והשיג השיח את לאל שמו כבר ובריא ישר שכל בעלי חכמים והנה
 על ישתומם ישרה אדם בינת לו אשר כל וכמוהם אלה משחית חרשי החכמים שני

 לא אשר ,המעקלים ומשפטיהם דעתם בלבול ועל יחד גם וביכנער האקקעל פחזות
 במוצקו? אחר חלבוני כדור יתעבה לא מדוע :למאד פשוטות שאלות בפני גם עמוד יוכלו
 ? יסודי״ .יצור לעשות גם נוכל האם יצורי״, ״יסוד לעשות למשל ידנו תשיג גם ולוא
 באמת פשוט הוא המאנאר כי ,האקקעל בלשון נאמר אם ואף אחר תא גם ולוא
 המאנאר יקמט איך ? יתנועעו ואיך ? ולעכלו המזון לבלוע כהות בו נמצאו מאין

 הכהות את בבאורו האקקעל פעל ותהו שוא אך כן אם אשר ? לשנים ויחלק באמצעו
 רואים בעוד יותר, הכבידו רק ,המבוקש העצום הספק את הקל לא אף ,החיוניים

 גם , גדול ביציר הנגלים החיוניים הכהות אותם כמוהו פשוט ביציר גם אנחנו
! ! כאלה שונות פעולות בהם לעשות המיוחדים הכלים חסר בעודנו

 הוית האומר"־: ווירכאו החכם דברי על ביכנער תשובת ואולת זדון עולה ככה
 כחות מוליכי העורקים שטת מהות ,שוות תנועות ע״י ההתפעלות שנויי ,התאים
 ובנפש בגוף האב טבע הורשת הביצה, תאי ביצירת והאשה האיש סגולת ,נפשיים

 האם בביצת כלו נשלם אם ואף בנו, יולד בטרם האב ימות אס אף בגו, אל
 זת על ואשר לפתרן לב חכם חוקר כל לאה צפונית ,חידות אלה כל הן " ובבטנה

 פתרון אשר אחרי ,קכניות בסבות תיתם כי אלה, כל נפתרו שכבר ,ביכנער ישיב
 המינים לגדול הטבעי האמון כפתרון רק הוא הפההוולוג״ה בספרי האלה הפעולות

בעזות כן כמו ,ווירכאו החכם כוון הלא זו ואל ,להויתם לא אבל ׳ והשתלשלותם
נמרצת
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הכחות את גרשה עזה" בתעצומות ״כי דארווין שטת על ביכנער אמר גמרצה

 בעצמו דארווין אשר בעוד ,כלה׳ ומהיצירה ההומרי העולם בנחלת מהסתפח הנשגבים
היוצר מיד בצאתם הראשיים היצורים מספר את למעט רק בשטתי ׳רצוני :אומר

באף ביכנער נפח ובשקר ,הטבעי׳ האמון עפ״י המשפחות תפרדנה בזה ומהמעט
תלמידי שני המה אלה ,בעצמו דארווין שער לא אשר ,הדשה רוח הזאת השטה
 ואד חכמים תלמידי שאר על לדין הקוראים יוכלו אלה ומשנים מצוינים היותר דארווין
.זה ורבם מורם שטת על המה יטפלו אשר ,והכזב השקר

 הודאות ובתור כרחם בעל אשר אלה ישנם בעצמם המטריאליסטים מהחכמים גם
 את הטבעי האמון עבר איך ,מאומה יודעים אינם כי • ואומרים מודים דינים בעלי

 עצמו דארווין ,פשוט היותר אף החי תאי ובין הדומם בין אשר והעמוק הרחב הגי
 ,מהדוממים החיים שורש נהיה איך לדעת לנו אפשר בלתי בהיות ״גם : לאמר הוכרח

 מראש"* בתבונתו היוצר הכין אשר , מיוהדות סבות ע״י כן שיהיה הוא אפשר אולם
 את למצוא הוא גם וילאה !אתה אבינו לאינפיזאר הקורא אקען ההוקר נלחץ וכמוהו
 והמטריאליסט ופראטאפלאזמא( המקורית הזוהמה מן האינפוזורים להיות הדרך

 מבלי הוא שנמנע היצורים השתלמות על לאמר בוש ולא הודה הוא גם קאטטא
 העומדים בבע״ח וביהוד הרכבותיהם בפלאי ומכוגנם עושם פלאי׳ "יד בזה היות

.עכ״ל היצירה במעלות הגבוהים בשלבים
 על גלה בזמננו מדויקים היותר ומכשירים בכלים בחן אשר עהרענבורג, החכם

 קרבים ופה, עינים נמצאו להם גם כי כלל, פשוט׳ם כדורים אינם שהמאנארען ידם
 הראה הוא הנה ׳ היציר מגודל הארבעים הלק היא הביצה אשר ביצים ושלל ומוצא

 נוצרים אינם הקרבים ותולעי והאינפוזורים )פילצען( שהכמהים מדויקות בבחינות
 אין כן ואם פעם בכל )קיימע( מביציהם יבקעו אם כי ,רבים האמינו כאשר ,מחדש

. חדש כל
 מביני הקוראים לכל ביכנער הטבעי הפלוסוף עשה אשר בשחוק לסים והנני

 ביצירת פלאי יד חלילה לשתף החוקרים לבב את יהיה פן הגדול בפחדו כי ,דבר
 בעל בלתי מזמן מעולם הארץ על היו היצורים ביצי "כי : לאמר לבו את ערב היקום

 וישימהו חזה הכופר בחכם התלוצץ השכחה על הממונה מלאך הפעם והנה תכלית"
 לבן גבי על שחור וחדפים הזה החכם כתב אשר את השכיחו הוא .ולקלסה לבוז

 אש מפני אז ואשר לוהט, לאש והיה והתהווה התגלם המקורי הערפל י ׳כי בספרו
 הממציא החכם לנו נא יגיד הבה כן ואם לקטור׳ נהפך הברזל גם כזאת בוערה
 מזמן מעולם הארץ על היו הללו הביצים כי ,ואומר ומבשר היצורים של ביצים
 העולם בחלל או ארצנו על יצורים ביצי של המציאות תתכן איך ,תכלית בעל בלתי

 הברזל גם אשר כזה, ועצום נשגב כחום לוהט היה ארצנו כדור ־שאז בעת בה כלו
? לקטור נהפך

 רגש בעלי הכופרים עדת כל וכמוהו כזה איש הדעת ומשולל משוגע לא האם
 מותר הכל וכזב שקר גם ,וזדון אולת ,כסל רשע גם להם אשר ,ונפסד עכור גס

 האדם דעת ועל קונם דעת על העם בני את להעביר בבואם להם שרוי הכל ,להם
. ישרה אדם בינת וחסרי שגעון למכי אותם גם לעשות

 כלה להסירה חובתי ידי יצאתי הראשונה התקלה בדבר כי ,לי כמדומה
את העתיק אשר ,דוב יוליום החכם במסקנת אותו אחתום אשר ,הזה המאמר ע״י

 שיטת ־
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 אלהים ממציאות .ההנחה :שטת־דארווין פי על גם כי , מפורש והאומר דארווין שטת
 הנבוכים כי , אקוה כי עד מחויבת״, היא ידו על פועל כח ומציאות בורא בתור
 לרעה לפגוע תוכלנה לא הנזכרות השטות שלשת כי ,הזה מהמאמר גם לדעת גוכחו

כלה. ובטלה עברה הראשונה והתקלה אדהים במציאות הראשון העקרים עקר בעצם
 מהתקלה יותר עוד והמסוכנה הגדולה השניה התקלה את להסיר אנסה הבה עתה

 חכמים ודעות דעת חות כל מבלי הצד, מן עזר כל מבלי הבא ובמאמר הראשונה
 כאשר הללו השטות יסודות את ולבדוק לבחון לי אלכה לבדי אני רק אחרים

 כל על להתבוני אתי לחברה לארח יחפוץ אם ינחם לא הקורא וגם הבטחתי,
עליהם. לב ולשים זה הלוכנו בדרך לו אגלה אשר הדברים

 סמיעי מאמר
יבין. מי לגיאות

 לסבה". בב1.$ם חלוף ש^גת השטות,. שלשת .יסודות _על ^רטית השקפה
 מה חכם י. השכל אל המציאות וקרבת המציאות אל השכל קרבת

.אומר הוא '

צופים שדה א(
 את לכונן מראש עלי הללו, השטות שלשת יסודות את לבחון עתה בבואי

 כבר אשר ואת לפניו אשר הענין על אחת בסקירה כמו לשור הקורא מבט
זה. לפני האמורים הדברים עפ״י לו רכש

 פי על גם העולם" חידות "שבע פי על כי לדעת, נוכח הן אחד מצד
 עצם כי לבד לא ,דעים תמימי וחכמים בעצמם השטות מחוללי דינים בעלי ;ודאות ,

 תבל חכמי מכל הנחו ונעלם טמיר ׳ הקטן עולמנו עם יהד כלם העולמות הוית סרת
 בתבל היצורים הוית גם כי ,תכונתו חקר עד יבואו לא עד לעולמי אף , יחד גם

 גם תשאר וסבתה שטותיהם פי על גם כלל מתבארת בלתי עתה גם ומלואה
. נצהית סתומה חידה היא

 ולא מכני לא פלאי כה אכן בי ,המה מודים כי אם זמננו של הטבע חכמי
 יאה ולא נאה לא זאת בכל ,המציאות את ומסדר שבעולם הנוהג הוא טבעי

 בתור אלהים" .מציאות של העקרים עקר לטובת תוצאה איזה לעשות להם
 מדעת .יאוש" המלה את לחם המציאו המה , עולם״ ואדון עולם ״בורא

 ולהתבונן לב מלשים האחרים ואת עצמם את פוטרים ובזה מדעת שלא או
 "במופלא :סירא בן עצת בגלל לא בעצמם הנצחיות וחידות עולם רזי על

 ,מאומה תועיל לא חקירתם כי ,קדומה ידיעה בגלל אם כי תחקור״ אל ממך
ממך" .המופלא מציאות את הדעת בהיסח להביא המה חפצים לכן

הדעת על יעלה פן ה״יאוש" של שכרון מכוס האחרים את גם ולהשקות
על ז
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 לפרגן הנצחיות וחידות עולם חי פי על דוקא אדם בני של הישר השכל !על

. עולם״ ואדון עולם ״בורא בתור אלהים״ ״מציאות ודאות את בלבבם
 גם כי אף עולם" "בורא הראשון המציאות מחויב התואר אל בנוגע אמנם ואם

 נמנע כי יען ,יוכלו לא הן בכ״ז ,ובמציאותו בו מודים כי ,מפורש יגידו לא עליו
 שבארתי וכפי הללו, השטות שלשת פי על כן וכמו הוא" "לא ולאמר להתנגד מהם

 "בורא בתור אלהים" "מציאות כלומר האלהים" "דעת עצם כי הקודם, במאמר באר די
 ומה הטבע חכמי המה יראים כי יען אבל ,פיהן על גם במאומה נפגע איננו עולם״

 את גם עולם" "בורא התואר אל לצרף הישר השכל יופיף פן ,הטבע פלוסופי נם
 לכן מאד במאד לשטותיהם ויבולע עולם" "אדון השני המציאות מחויב התואר

 את הדעת על להעלות רעיון שום תת מבלי אלה בשמותיהם והתבצרו התעצמו
 ומנהיג מושל ,עולמו את מסדר בתור הנכון במובנו עולם״ ״אדון השני התואר

 נקודת היא נמצאה ההוא בתואר ובאמת הכל, על ומשגיח הכם ,יכול כל בהווה׳ גם
 השטות שלשת מעל הנהו נוטה הישר השכל שמשם הדרכים פרשת הפרידה,

 עמו", "בעליו מבלי עולם של חשבונו לעשות כמוהם יוכל נקלה על לא בעוד ,הללו
 תבל וחכמי השטות מחוללי אל בנוגע הכבוד יראת מפני אבל ,למו אדון כל מבלי

 השניה. התקלה היא וזאת גדולה במבוכה השכל בא בבריתם, המחזיקים דורנו של
.לאלהינו במפלה הללו השטות מחוללי שמו אשר

 וכל מאנאר יצירת סבת אשר אחרי :לעצמו אומר אמנם והפשוט הישר השכל
 חכמת פי על גם והכח החומר אם נצחית, חידה היא גם פשוטים יצורים מיני

 היא החושים הכרת אם ,המה נצחית חידה כן גם כי , וגמורה מנויה עתה של הטבע
 תכליתיות ואם סתומה חידה עוד בטח עתה לעת המה "החיים" אם נצחית, חידה

 יחי ולו ,סתומה חידה מכלל דארווין שטת אחרי גם בנקל תצא ולא יצאה לא הטבע
 לבחור לסוב זאת בכל יכולת מבלי לבד, המפתח אבל —המפתח את מצא כי

 עולם רזי ועוד ועוד לחידה ותהי חידה היא המוסרית האדם בחירת אם ;המנעול
 כל יוכל לא אשר ,להאלהים ליחס אוכל לא זה מדוע ,בהווה גם המציאות מחזיונות

 בתור מציאותו את לשלול מאיליה, והשתלמות בהתהוות שטות ממציא וכל חכם
 פי על רק אמנם ואשר עולם", דון "א התואר את גם אליו ליחס ,עולם״ ״בורא

 הנהו והוא , אלהים יש אם כי ,האלה החידות כל לנו הנה מתבארות הזה התואר
 מהיות תחדלנה האלה החידות הלא עולם"׳ ן ו ד "א גם כי עולם" "בורא לבד לא

 שואלים, לאלה אלה אלהים במציאות הכופרים וכל והאקקעל ביכנער . לגמרי חידות
 עליה תהי מה סרוחה לטפה , לב חקרי גדולים המאנאר לפלגות ,ממללים לאלה אלה

 , ואדם סוס ,כלב שבגדולים גדולים גם יצורים ולגדל לכונן נפלאות תחולל היא בי
 ביצים להם להמציא , פניהם והכזב השקר אל ישימו כי עד ,ראמים ובני פילים
 בעת ,הם דעתם על אש:גם למאכולת נהיו כבר כי אף ,תכלית בעל בלתי מזמן

 ,לקטור נהיה נדף ברזל גם אשר ,פלדות לאש המקורי הערפל וכל חהא שהיתי•
 השכל בעד אבל נצחיות, חידות גם מוזרות ביצים גם , להם אשר להם יהי ,הבה

 נבצר לא ממנו הן עולם" "אדון גם הנהו עולם בורא כי המחליט, והפשוט הישר
 שהוא להאלהים, פתרונים, להאלהים כי ויען ,לבדו הגדולות הנפלאות כל את לעשות

חידה כל עוד אין והפשוט הישר השכל בעד גם לכן ,עולם׳ ואדון עולם ״בורא גם
ואין
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 •הבורא לאלוהים והנסתרות לנו "הנגלות הנאמן האומר פי על בבריאה סודות כל .אין

.עולם״ ואדון עולם
 השכל על ופהד אימתה יפיל קרובות לעתים הללו השטות שלשת זכרון אבל

 ובני דורנו חכמי בעיני חביבות כה הנן הנה כי לב, על בשומו והפשוט, הישר
 הטבע מחזיונות וכמה כמה עם הנה מתאמתות כי יען וביחוד, יחד גם דורנו

 ועל ועז תוקף להן לתת ומתאמצים להן כתרים קושרים הן תבל וחכמי והמציאות
 ומבוטל בטל עולם" דון "א השני התואר כי ,יבין לא מי יראה לא מי הן פיהן
 עולמנו פני על היצורים והוית העולמות של !המציאות התהוות כל אשר אחרי ,הנהו
 איזו סתירה איזו בגלל האם ,עתה גם מתהוות ומאיליהן מאיליהן התהוו הקטן
 הבנינים את ולפתור לבטל נוכל — והפשוט הישר השכל לפעמים יחשוב כה - חידה

 הללו מהשטות דעת ולהסיח עין להעלים נוכל האם האלה? והמשוכללים הגדולים
 המה ,לכשירצו ויאוש הדעת היסח אמנם ? במציאות הנה נמצאו לא כאלו לגמרי

 הישר השכל כן לא , האמתיות שלשת במציאות הכופרים , להרע החכמים נחלת
 דבר ולהחליט לחקור בבואו והנמנע" ׳תאפשר צדדי כל ובודק בוהן הוא ,והפשוט
 מציאות את בנפשו ולקבוע להחליט בחפצו גם דעתו ולהסיח להתעלם יוכל ואיככה
 ימין על עומדות שהנה ,השטות משלשת ,עולם״ ואדון עולם •בורא בתור האלהים
 הישר השכל מבוכת חיא זאת כלה. לבטלו גם לשטנו האלהים של השני התואר

; מאד מאד עליו תעיק אשר והפשוט,
 התואר אמתת את גם להציל והפשוט, הישר השכל מבוכת את הסיר למען לכן

 השניה התקלה את גם דרך מני ולהגות לבאים משני עולם" "אדון השני
 נמצאה אכן כי , והפשוט הישר שכלו מטעם נבוך קורא לכל נא נגדה לגלות הנני

 המסובב "חלוף טעות היא הלא ,לכלן משותפת״ ״טעות הללו השטות שלשת ביסוד
 בעד אבל ,לא או אתם הוא משגה אכן כי ,חכמים יודו אם לנו היא ואחת לסבה״,
 אל ידע למען לגמרי, הוא מבוכתו את להסיר יהיה ומספיק די והפשוט הישר השכל

 "בורא המציאות מחויבי התוארים שני במעוז יעוז אם ,אתו הצדק אכן כי ,נכון
 נם כלל לרעה לפגוע עוד תוכלנה: לא השטות ושלשת יחד גם עולם־ ואדון עולם

 הללו השטות ביסוד אכן כי ,לדעת יוכח אשר אחרי ,השני התואר באמתת
 אשר הבנינים אלה כי ,כן גם וידע ויכיר הזה והנורא הגדול המשגה הנהו נמצא
 ויגידו, יעידו אשר הטבע חזיונות אלה כי הנזכרות, השטות פי על ומצב מעמד יחזיקו

 יסוד ,לגמרי אחר יסוד באמת ישנו יחד גם לאלה ,לסמוך מה על להן יש כי
 ועומדים תלואים עליו כי , חכמים אמרו עליו אשר היסוד זה ולא ,לעד וקים נאמן

 החכמים לכל שטותיהם את עליו ייסדו אשר הזה ביסוד בו, בעוד ׳ האלה הבנימם
 בפרק שאבאר וכפי לסבה" מסובב י .חלוף של המשותפת בטעותם בשגגה, האלה
— . באר״היטב זה כל את הבא

לסבה" -מסובב חלוף ב(
 דעת על תפונה בלי תעלינה אשר ,שאלות שתי על דבר להשיב עלי ראשונה

 * לסבה• מסובב ״הלוף המלות שלשת מובן את לאשורו יבין בטרם ,תמים קורא כל
לחשוב כזאת, בטעות לטעות יוכל גדול חכם כי , היתכן האחת: השאלה

 ולהחליט
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 מינה נפקא למאי : והשנית ? ״מסובב״ ולא /סבה״ הוא כי ״מסובב״ איזה על ולהחליט

 החזיונות רק לוא ,במתכון שלא או במתכון כזה ,חלוף״ ידו על נעשה גם אם
? ההוא ההלוף אחרי גם ,והחלטתו לדעתו ומסכימים מתאימים

 הוא אשר שבפשוטים, פשוט דבר להזכיר לי די הראשונה השאלה על בתשובה
. לילה גם יומם נם עינינו למראה הנהו

 כבירי מחכמים היתה וגמורה מנויה אשר ׳ עברו תקופות וכ£ה דורות כמה
 "אש, הידועים היסודות מארבעה אהד "יסוד", הוא "האש" כי , הדעת ואיתני השכל

 חזיונות לכמה "לסבה" גם תמיד אותה חשבו כי ,מאליו מובן ואשר ועפר׳, מים ,רוח
 ואשר ,האש׳ .סבת מסובבי ,האש תולדות המה כי ,פיה על בארו אשר ,הטבע

 מדורי חכמים בהחלטות ספק הטיל אשר ,איש נמצא לא הזאת ההחלטה פי על
 וכל הבחינות כל גם ,-שסובב״ ולא היא יסבה״ ,״יסוד' היא ׳האש״ כי ,דורות

. שנים אלפי זה ימים האריכה שהיא ,הזאת ההנחה פי על יפה עלו הנסיונות
 איננו "האש" כי מהם ויחליטו )כעמיע( המזג חכמי כבר לא זה באו והנה

 ההרכבה ילידת היא כי ,״מסובב• רק בלבד ״חזיון״ רק כלל ׳סבה״ איננו ״יסוד״
 כל השבו מאשר לגמרי אחרת סבה היא הופעתה וסבת והפהמן החמצן של

 והנם היו האש פעולת ידי על הבאים החזיונות כל כי אף , לפניהם החכמים
 לחמנו גם הן ,החדשה השטה פי על גם הישנה השטה פי על גם ומכוונים נאמנים

 כמאז טעמם את שנו לא והצלי המרק אף קדמוניות בשנים כמו אפוי עתה נאכל
 כמלפנים להיות תאריך הלא ,ורסן מתג כעת האש מן נסיר אם גם ׳ עתה בן

 ואת אותם להציג ויערות ערים ועשר, ן1ה בתים, לבער ותצא למזיקים ראש
. גחליהם על יושביהם

 וידועה גלויה היא בעוד "האש" אתצעניןג ביחוד ראשונה בזה מזכיר הנני
 האש את מחוכמים חכמים ויסדו וקבלו קימו שנים אלפי כי ,יודעים הכל אף ,לכל

 ,מסובבים לכמה ראשית ״וסבה• ״יסוד״ היא וכי היסודות בארבעת וראשון לראש
 לדעת הוכיחו דורנו של המזג חכמי ואם ,בזה לבאר צורך כל מבלי ,חזיונות לכמה

 ומאות שנים אלפי וכי ־מסובב" רק "סבה" מעולם היתה לא "האש" כי ,נאמנה
 ולא היא נפלאת לא אזי לסבה", מסובב "חלוף שגגת גדולים חכמים שגו דורות
 הנהו מכבד אמנם אם כי ולהוכיח, להראות והפשוט הישר השכל בעד רחוקה

 התבל חכמי מכל בעיניו נופל לא כבודם וגם השטות שלשת מחוללי החכמים את
 אל בנוגע לסבה" מסובב "בחלוף המה גם שגו אשר הקודמים, הדורות שבכל

 מוצא עמו ונמוקו ומטעמו מצדו הוא אם זאת ובכל ,המזג חכמי בעיני ״האש״
 הזאת והידיעה השטות שלשת ביסוד כזאת משותפת" "טעות ישנה אכן כי ,הנהו
 אזי ׳ "םלעו ן "אד בתור גם העקרים עקר אמתת את תציל היא אשר

.חכמים כבוד זלזול חשש כל מבלי במעוזה
 החפץ כל גא יטריח הכה מינה"? נפקא "למאי השניה השאלה על אבל

 של הטעות אל בנוגע מינה" "הנפקא את ויראה החימיע ספרי את לקרוא בזה
 הזאת מינה הנפקא מהקוראים אהד לכל ואם ׳ "האש" בדבר לסבה" "מסובב חלוף
 מציאות של העקרים עקר אל בנוגע כן לא אבל הרבה, לו נוגעת בלתי

 ע״ר רק והפשוט הישר השכל אשר עולם", ואדון עולם "בורא בתור אלהים
מהתקלה להנצל יוכל לסבה", מסובב "חלוף של הזאת הטעות גלוי

השניה
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 שלמציאות העקרים עקר אמתת את אחרים• ולמען למענו עז וליסד לכונן השניה

 אשר המפשרים, דברי אחרי גם כלל נתעה יהיה ולא שלמותו בעצם אלהים
 שפת למצער האחרונים אלה בעוד , הכופרים מדברי יותר רב נפש גועל •עוררו

 לשלשת גם העקרים לעקר הונף ויעשו בחלקות ישיתו והראשונים ידעו לא הנף
 ישרטו עוד אמת מקצת אף נמצא שלא מלבד ושיגם שיחם ובכל השטות
ישרה. אדם בבינת שרטת

 את היש׳ "בטול המבטלים עם נשפט אני בלבד באש לא אבל
 עוד מספקת איננה הזאת הדוגמא אולי ואם עולם", דון "א השני התואר

 ושכיח המצוי והמשגה והטעות לסבה" המסובב "הלוף דבר את ולהוכיח להראות
 לכל נא נגדה ואוכיהה אערכה הבה .יחד גם חכמים ואצל אנשים סתם אצל

 הטעות כח מגיע היכן עד יראה מהם אשר ,ודוגמאות משלים איזה עוד קורא
 של והדעת השכל את לסלף גם כי , פשוטים אנשים עיני לעור רק לא הזאת

 ישר שכל בעל כל דעת ולמען במאד, ומוזרות זרות החלטות להחליט חכמים
 שטה איזו דעה איזו תמיד לבחון אתו לשאת עליו אשר ,בוחן האבן את ופשוט

 ולוא ונפסדות רעות דעות מכמה פיה על ינצל למען ,כזאת טעות נמצאה לא אם
בתשבחות. ומחוללים גדולים לחכמים ראש אביהן גם

 גדולות. נפלאות עושה גדול שם בעל אלינו הופיע שנים עשיריות איזה לפני
 פני על נח בתבת כמו בתוכם ויעבירנו נתיבה עזים ובמים דרך לנו יסלול הוא

 כהו קל, עב כעל אברתו על ישאגו בנהרות גם ביבשה גם בחרבה, המבול מי
 בתי ,ריהיים בתי ,״בתים״ לו ויעש שלנו והמלאכה העבודה עולם מלא וגבורתו

 לנו ימציא משם אשר הדפום, בתי עד ,שונים חרושת בתי ,קרשים נסורת
 הזה הפלאות בעל , ועתונים ספרים אלפים אלפי ,יסופר כי יאומן לא במהירות

 ימשכנו הקטור ובעגלות הקטור באניות אשר )דאמפף(, טור" ק "ה הוא הן
 במכרי לנו יחצוב הוא אף ארץ, אפסי כמוה מאין מהירית בתנועה נרוצה ואחריו

 בבתי לנו יכין לחמנו את ,זהב ועפרות מתביות מיני כל בטנה ובמעמקי האדמה
 חסדים עמנו לעשות מפליא הוא הקטור הדפום, בבתי הרוח מזון ואת הטחנה
 חפצנו למחוז ונבוא גדול בזול ידו על נשיג הכל את ונאמנים, גדולים טובים

 בדמיונם שערו ולא אבותינו ואבות אבותינו ידעו לא אשר ,כזאת רבה במהירות
בחלום. וגם בהקיץ

 "הקטורי באמת האם : לנפשנו ונשאל להתבונן מעט אך ניטיב אם והנה
 הוא בעצמו הקטור באמת האם אלה? כל את הפועל ובכבודו בעצמו הוא

 התכונה וכל והנהרות הימים פני על גם אדמות, עלי תנועתנו למהירות .הסבה"
 "מכונות בשם אותן שנקרא המכונות מאותן וברצון באהבה נקבל אשר ,הרבה

 שפתיהם על ונשא מרומם ושמו אנשים לו שיחלקו והיקר הכבוד למרות אזי ? הקטור״
!לא ! לא : להשיב עלינו ,תמיד

 את פועל אופן בשום איננו , כל בפי והמפואר המשובה ,הקטור זה הן
 של טעות וכי האלה הגדולים המעשים לכל כלל ה• ב "ם איננו אופן בשום ,.את

 גדולה ובטעות "מסובב" רק •סבה• איננו הקטור .כאן יש לסבה״ מסובב .הלוף
 אל קרוב "מסובב" אף איננו בתשבחות המהולל הקבור זה אף ,״לסבה״ יחשבוהו
שבפחותות. הפחותה מהמדרגה המסובכים אהד רה. הנאמנה הסבה

הבה
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 הן ? מוצאו ומאין ״קמור׳ הוא מה ונתבונן יחוסו כתב את נפתח הבה

 יעוף וחלום עובר צל לעצמו וכשהוא בחום בלולים מים תבעה אש יליד הוא
 באויר הקמור ינדוף כן עשן כהנדוף אשר רותח׳, "סיר פגי על י בהביטנו ,הנהו

 את הרבה להלבין ולבלי !!איה מקומו עוד נדע ולא ,ואיננו הסיר מי יבושת עד
 "מאליל" מעט רק ויחפרוהו בשמו ידנלו אשר ,אלה פני עם יחד "הקטור• פגי

 "סבה" שום איננו כלל, הפועל איננו הקמור זה כי בקצרה/ אגיד , כדם בשנות
. •מסובב׳ רק

 האחרות, במכונות סבה איזו נמצאה אולי הקורא ידמה אל הקמור מלבד וגם
 לכל הראשית הסבה בהן נמצאה למצער׳דכי או הקמור באמצעית פועלות שהגה

 גלוים הן אלה וכל הקמור מכונות מכל אלינו יופיעו אשר ,והחזיונות הפעולות אלה
 כלל כבד לא כי אחד כל יחשוב ראשון משקל על אמנם ואשר ,לגו וידועים
 הפועלים הכהות את במספר נמנה אם ראשית, סבה גם אחדות, סבות גם למצוא
 והמכשירים המכונות שבשאר האחרים הכהות עד )ווענטיל( האשנב בעל מהדוד
 תחדל בהעדרו יעץ ,למעשהו כלי הנהו שבקלים הקל ה;תד גם אמנם ואשר חרבים

 בנקל לא זאת, לא זאת אבל לגמרי, התנועה ותפסק2פעולתה את לפעול המכונה
 ויורה יראה אשר סבה, כל על יען הנכונה, הסבה את1חפצו את המבקש ימצא

 של טעות? הוא גם טועה כי ,לו ולהוכיח להראות נוכל מאד בנקל ,לנו
 השקפה עפ״י ,הוא סבותיו״ או "סקתו ממציאות לחזור ועליו לסבה׳ מסובב ״חלוף

 על או מכונה על "סבה" השם את נוקב הנהו אמת ללא כי יען מדויקה, לא
* כלל ״סבות״ ולא .מסובבים״ רק שהמה ,״כרף

 לי יגיר למען המבחן, על ולהעמידו כשאלות להלאותו הקורא את אטריח לא
 אלה בכל הנגלים והחזיונות הכהות המון לכל הנכונות "הסבות" או .הסבה" היא מה

 "הלוף של במשגה ההרגל עפ׳יי הוא גם יבשל בנקל כי ,בידעי ,ידן ועל המכונות
 הבוראים אלה וביחוד בזה מחוכמים חכמים גם ויכשלו נכשלו כאשר לסבות", מסובבים

 נפשנו ואת נפשו את !שלה כי ,בצע ומה והשתלמותה המציאות להתהוות .סבות׳
 לכן > כלל .סבות״ ולא ־מסובבים״ באמת שהמה ,לאלה ״סבות׳ שמות בקריאת

 איננה אחת "סבה׳ גם כי והפשוט, הישר שכלי לי גלה אשר הסוה את אני לו אגלה
 והפעולות החזיונות לכל ,עצמו בהקטור גם ומה הקמור של המכונות מיני בכל נמצאת

 מידי, לא ותו המה "מסובבים׳ רק אלה כל בעוד מהם, נקבל אשר הנשגבות,
 כח ע״י הפעולה" "מחויב הוא באמת ,הנהו ״סבה״ הוא .פועל׳ כי ,שנדמה כה ובכל

 "נפעלים" מהם אחד וכל כאחד כלם להיות הלילה, חוזר וכן לזה, המכריחו אהר,
.לעולם יבואו ולא באו לא ״סבה׳ ולכלל ״פועלים״ שהם בעת

 כלל "סבות׳ שום אינם המכשירים וכל המכונות וכל הקטור אם :השאלה ועל
 אלה לכל האחת הנכונה "הסבה" למצער היא מה הגלויים, והפעולות החזיונות לכל

 כאשר תמיד עת בכל בנפשנו ונחוש בעינינו נראה אשד , והנפלאות הגדולות
בהם? נשתמש

 אבל ׳ האלה והחזיונות המסוככים לכל ונאמנה אחת" "סבה ישגה אכן :תשובתי
 רוחנית כלה בהיותה שלה המסובבים כל אל בעולמנו גם כלל דמות לה אין
 אל לא אף ומכשיריהן, המכונות ואל הקטור אל דמיון 'מום לה אין ,כלל גשמית ולא

של איגתיליגנץ יאדם* ׳הכמת היא הזאת האחת הסבה .וחזיונותיהם פעולותיהם
הממציא
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 העושים החרשים של האינתליגנץ כן ואחרי ה־ראשונה1הקטור מכונת את הממציא

 המכונות על; המפקחים של האינתיליגנץ ,המכונות פעולות ובעת , כמתכונתה מכונות
 ,האדם של האיגתיליגנץ אדם״, ״חכמת אהד באטד ׳ פעולותיהן קיום באריכות

.כלל ״סבות״ ולא -מסובבים״ רק וזולתה והאמתית הסכה:האחת היא היא
 אך אם כי בזה, גם אזכיר אגב בדרך זאת בכ^ המקום, לא:זה כי ואף

 האחת הסבה חזיונותיו פרשת וכל הקמור עגין אל נע בג כי ,צדק למשפטי יתן הקורא
 :ודוגמא ציור כעין בנפשנו להחליט אנחנו רשאים הן ,האדם של "האינתיליגנץ׳ היא

 היא הכבירים וחזיונותיהם פעולותיהן ,הקטור מכונות ענין בכל הנכונה שהסבה כשם
 של המציאות מכונות בכל גם כן סבות• ולא -מסובבים" רק וזולתה אדם" "חכמת

 היא האחת סבתם ונשגבים כבירים היותר וחזיונותיהן פעולותיהן כלם העולמות
 הכל וזולתה עולם, ואדון עולם הבורא של האינתיליגנץ ,האלהים״ .הכמת רק

 האינתיליגנץ זיק רק אדם הכמת בהיות כי מאליו, מובן ואשר סבות, ולא "מסובבים"
 שונים באישים מחולקת האדם של האינתיליגנץ סבת לכן ,איש׳ ״אל ולא האלהים של
 המפקחים ושל כמתכונתה העושים החרשים של ,ה נ ו ש א ר ה המכונה ממציא של

 כל את לעשות הנהו יבול כל ולא הראשון יהיה לעולם לא כי ,המיוחדים והמשגיחים
 ,ומכונה מכונה כל על להשגיח י צופיות עיניו להיות יובל מקום בכל לא אף ,המכונות

 אכן ואם כלל מחולקת בלתי שלו האינתיליגנץ האחת הסבה שהיא אלהים הכמת כץ לא
 רק היא היא שלו והאינתיליגנץ ,עולם״ ואדון עולם ״בורא שהוא ,ם י ה ל א יש

 "סבות ואינם המה .מסובבים׳ רק השאר וכל "סבות׳ זולתה אפם לכן האחת׳, "הסבה
 האזכרה:הקלה את באהבה תקבל כי לך, להגיד חביבי קורא לי חלילה אכל כלל,

 שטת בשטחי, הבא במאמר עצומותי את תראה בטרם החלטה, לשם הזאת
 תבין למען ׳ הזה במאמר שונים והסברים כבאורים אותך ארגיל ובטרם ,לא-פלוסוף

 רק אז אשר ,שונים דברים ועוד לסבה־ מסובב שלנ״חלוף הטעות דבר את למאד עד
 אדם מחכמת גם מדבר נכבדות שם ואשר שטתי בעצם לאשורו דבר להבין תוכל אז

 "מאין העולם בורא והנצחי האמתי ,האחד היש שהוא האלהים״ של האינתילינגץ ״זיק
 לכן ׳ המשכלת נפשו היא הלא הנצחי היש זיק לאדם רק לאדם יש ובעוד ליש׳

 בתחלה בורא להיות המצאות להמציא יוכל פיה שעל בעולם האחד הוא האדם
 אשוב לכן הפועל, אל אה״ב אותה ולהוציא מאין" "יש ג׳כ :המכונה ת" ר ו "צ את

 לשיר הראוים הנזכרה, הטעות בדבר ודרושים נאותים דברים עוד לקחת לעגיני
. אליהם לב

 או עסקימוסי לאפלאנדי, הכם אלינו בא אילו ,למשל לנו לציר נוכל מאד בנקל
 בחכמת לנסותו הואלנו ואנחנו הקמור מכונות בעיניו לראות עוד זכה לא אשר הוטונטוטי,

 מדרש בבית למוד באפם גם אדם פראי בקרב גם למצוא ממנו יבצר לא ובציורנו אדם
 האיש ואותו ,הגיון בחקר חדושים ומחדש חריף שכל בעל איש ,כזה הכם ,החכמה
 ,הקמור מכונית בתי ואל הקטור עגלות אל ,הקמור אניות אל להתבונן עמנו הובלנו

 העלמנו בעצמו המפקח את גם המכונות פנימיות את זולת ,לו הראינו הכל את
 אשר והפעולות, החזיונות כל התהוו מאין בחכמתך, נא שער לו: ואמרנו מעיניו,

 את לראות יחדור לבל ׳ לו הנדנו למבחן קודם ובתנאי פלאים פלאי בעיניך רואה הנך
 סתם רק ,הנה מכונית כי לו, נגלה לא אף ,המבחן אחר עד והכלים המכונות פנימיות

שבלו ע׳פי לנו יגיד אשר עד ,לבוא המבחן לפני הכם יוכל לא ששם ,סתר מקים
ההריו?
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 אם דעת׳ למען התהוו׳ ומאין באו מאין האלה׳ החזיונות כל "סבות" לבד החריף

 לודאי קרוב שהוא דבר לשמוע׳ שאפשר דבר להיות תוכל אם שמתו׳ או השערתו
.גמור ודאי או

 ,מהתלות ולחזות לצון לחמוד אופן בשום לי מרשה איננו בו עסוק שאני הענין
 כזה חכם להציג ,ודברים באומר גם ולוא ,ציור ע״פי כלל לי היה כבד לא זה ולולי

 את ולצייר לתאר יכול הייתי ,למאד נלעג הזיון ולכונן ׳ בפיו מה לשמוע ׳ הבמה על
 שמתו אל חומר די לאסוף ׳ לו נתנו אשר ׳ הזמן במשך עושה היה אשר ׳ בחינותיו

 מהנסיון( )הלומד עמפיריק חכם ובהיותו מאיליהם אלה כל של המציאות התהוות כדבר
 ׳ הקמור ועגלות אניות שרידי את ולבדוק לבחון ,תפונה בלי היתה מעשהו ראשית

 היה נקל מה ואשר קדמוניות׳ מתקופות והמכונות הקמור מכונות בתי שרידי את גם
 ואלה שנה במשך בים שטובעות האניות מאלה גם הן כאלה׳ שרירים למצוא לו

 בהם תפרוץ אשר ,הקמור מכונות בתי כן וכמו שגה הצי במשך המנופצות העגלות
 והנהרותעעל הימים אותם יפליטו אשר ,הרסיסים מאלה ׳ קצר זמן במשך תבערה
 זה חכמנו היה יכול הבנינים׳ חרבות ותחת היבשה פני על גם והנפזרים החוף
 זמן עוסק היה הוא דודים׳ ושברי מכונות שברי אניות, שברי המרים׳ חמרים לו ללקוט

 גלינו לא אופן בשום אשר ואחרי האלה׳ והשרידים הרסיסים פי על בנסיונות רב
 עגלות ,כאלה אניות סי ׳ לחשוב היה יכול הן הקמות מכונות מציאות זמן את לו

 אדם בני מעשה לא וכי ׳ דנא מקדמת מראש היו נמצאים ׳ כאלה בתים ׳ כאלה
 המכונות ע״י הנעשה כל וביחוד ׳ הטבע פי על יסודות מציאות רק ,המה ותחבולותיו

 מציאה כל בעדו ואשר ׳ הנה מכונות המכונות גם ואם ׳ כלל יודע איננו מהותן אשר
 אפשר אשר קטן׳ יתד או גדול יתד רסיס מכונח׳ רסיס אניה׳ רסיס של ומציאה

 על עוד עברה לא אשר אחרי עשר׳ או חודש שנח היא זמנם אריכות כי ׳ הוא
 גם יקר מכל לו יקרה היתה כה שנה׳ מאה גם הראשונה הקמור מכונות המצאת

 מציאות קדומים מדורות שרידים למצוא זכה כי ׳ בהאמינו ׳ עצומה שמחה שמח
 יאמר ׳ תפונה כל בלי מהן אחת כל ואשר שנים אלפי עליהן עברו אשר ׳ כאלה
 השערתו לולאות את פיהן על לקשור היכולת ואופן מיוחד רז לו תגלה כי לנפשו

.ופעולותיהם חזיונותיה□ וסכות האלה הגדולים הענינים בהתהוות שמתו או
 יכולהרהיתה אשר ׳ שלמה שטה ההוא החכם בפי דברים לשים יכול הייתי

 שלשת מכל מקובצת" "שטה או הללו השטות משלשת אחת עם בבד בד לשאת
 כל אז כי ׳ בעיניו קמור מכונת מאתנו מי ראה לא אלמלא אשר ׳ הידועות השטות

 דבר רבה" בחכמה אכן כי ׳ ואמרו וענו זה דעה גדל חכם חכמת על השתומם אחד
 ולחדש לחבר היה יכול והרסיסים השרידים מאלה אשר ►׳ הזה החריף החסם האיש
 הן והפעולות החזיונות רובי אמנם ואשר ׳ יחד יתרכזו חלקיה כל אשר ׳ שלמה שטה

 עוד נשארים דברים איזה כי ׳ יהי ולוא ׳ אמתתה על ומעידים פיה על מתאימים
 החכם בעיני גם הנה חידות אשר חזיונות׳ איזה ישנן גם אם לו׳ מבוארים בלתי

 במשך אשר ׳ יש יען י בכך מה ׳ אותן לפתור עדנה יוכל לא כי ׳ הוא ומידה ההוא׳
 יפליטו אשר ׳ חדשים שרידים במצאם מאוחרים חכמים או אותן הוא גם יגלה הזק

 לחזר חדשים צרופים לעשות העבודה עליהם יקבלו המה אשר ׳ והנהרות הימים אותם
 היא השטה כי ׳ מלא בפה מודים היו רבים רבים כי עד ׳ ההיא השיטה את ילאמץ
לברוא שכלו׳ המצאת עפ׳י ההוטונטוטי או העסקימוסי והחכם הוא ופלא הפלא

שטה 9׳
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 אשר ,החכמה מדרש בבית פרופיסר להיות והגון כדאי , כזאת נאמנה שטה

שבאיראפא. באתונא
 דקטור אניות רקטור, בדור^לות א ק דו להולד אודנו כי נעשה, מה אבל

 את ולבצר לחזק שלו הנאום את ינאום שלנו הציורי החכם ואם ,הקטור מכונות ובתי
 ע׳י פניו את להלבין מבלי להתאפק נוכל גם אם כלל לערוב לפכנו לא באזנינו שטתו

 עד הזה ונאור הכביר החכם מפי בשמענו ,מפינו יתפרץ אשר ,והנורא האדיר השתיק
 אשר ,קטן נער גם אשר ,לסבות״ המסובבים את "מחליף הוא איך פעמים מספר לאין
 ומה הזה, הגדול החכם יביע אשר ,האולת את ויכיר ידע הקטור בעגלת אחת פעם נסע

 פיהם על אשר ,החשובים השרידים פי על לנו לבאר הפרק על ההוא החכם בעמוד גם
 הזאת המציאות )אשר אטומים ממציאות קדומה וביריעה והבחינות הנסיונות את עשה

 או גלות חובת נפשו על שם או קדם משנות יוני אטומיסט סיר ואולי נולדה היום לא
 התפעלות כל מבלי היינו היכולים הסוד( את לחכמיהם וגלה ההוטינטוטים בארץ נתפש

 ודבקות האטומים צרופי עפיי כי תפונה, בלי מפיו לשמוע נפש, ובזוי לעג מעוררת
 מאליה התהווה הקמור אנית כי ,ומצא דק השב כהותיהם וכהות כחותיהם שלהם
 זמן היה דרוש ומשוט גלגל ,איפן ליצירת כי וביען יען ,שנים בילליאנים איזה במשך

 הוריד או הוזיל אולי רקטור לעגלת ,צדק בחשבון והכל ,שנים רבבות רבוא איזה של
 ,הדפום מכונות לבתי וביחור הקטור מכונות לבתי כן וכמו השנים מספר את מעט

 תצעד לא הטבע "כי :הקבוע ההחלטה פי על והכל לבד שנים אלפים באלפי והסתפק
 החכם כי ׳ לשער הוא רחוק ולא ,ל ו ה ב גם כי לבד בשבתות לא גסה״ פסיעה
 היו והעגלות האניות כל כי לודאי, קרוב ובתור טמירין מגלה גם היה ההוא
 הבוערים וההמרים התקררו אשר ,פלדות אש כדורי שנים בילליאנים או מילליאנים לפני

 בו ,הזה היום עד גם נכר רשומם עוד אהד במקום רק כי עד ,והתכווצו התקמטו
 )וואולקאן( פרצים" ר "ה כעין מהארובה יוצא עשן תמרות החכם ראה אשר ,במקום
.בראשית למעשה ז;ר ׳ ליצרן רחמנא

 • ראש בכובד עליו לרון שעלינו בענין לצון לחמוד לי חלילה שאמרתי כפי אבל
 "חלוף עיי המציאות בהוית גדולים חכמים טעות אפשרות מדבר ציור איזה לתת רק

 היה דעתי לפי אשר. הטעם, את להקורא לגלות אמנע לא זה עם ויחד לסבות" מסובבים
.כזאת ״טעות״ לכלל לבוא דעתם את לסכל החכמים בעוכרי הוא

,השכל אל המציאות והרבת המציאות אל השכל קרבת ג(
 בהעתקתי הראשון -הורב" הספר אל הנלוה דעת• "למען )במאמרי אחר במקום

 טעמי להכניס ומתאמצים החפצים אלה בין והעצום הרב על'ההבדל העירותי העברית(
 שמבקשים אלה לבין ,כלל בידם עלתה ולא ,ישראל בתורת החקים וטעמי המצוות

 הישר השכל על למאד החביבים צדיקים ומשפטים רעיונות עצמה בתודה בה ומוציאים
 ישעם כל הראשונים אלה כי מפגי :באמרי !והדעת הלב אל רבה באהבה ומקובלים

 לאויתוריטאט שלהם "השכל" את בחשבם השכל", אל התורה את קרב "ל הוא וחפצם
 אמת לדבר להם שנחשב ,משפט איזה ,החלטה איזו שכלם על עולה ואם גדול היותר

בי ,משערים או שמה הכתוב עם הנהו ומתאים בתורה הנאמר את ומסרבים לאמתו
 יובל
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 "הטעם" זה הוא כי ׳ ואומרים ועונים שמה המובאים הענינים אל ולהדמות להתאים יוכל

 ,טעמי את המה מכניסים כי , לב על שמים ואינם , ההוא המצוה או החוק נתן שבגללו
 "טעמי רק י ש ו נ א שכל" "טעמי לא בה( )למאמינים התורה טעמי ובהיות בתורה שכלם׳

 של והטעם הכונה כלפי חולין לבד לא החכמים שכל טעמי לכן ,י ה ל א שכל׳'
 השכל בעד גם טעם טוב ומחומרים יפה עולים שאינם דברים גם כי ,האלהית החכמה

 כן לא לגמרי, טוב לא דבק טפל, טיח רק אלה בכל הרואה אחד כל של והפשוט הישר
 אומר ,אלהים דבר בתור לאויתוריטאט בתורה הנאמר את חושבים המה ,האחרונים

 התורה׳ אל השכל את המה "מקרבים בתורה חוקר יעמיקו בעת לכן אלהי, שכל ,אלוה
 אור נצוצי ,ונשגבים נעלים רעיונות האפשר, ככל , בה למצוא מתאמצים הגיון ובמיטב

 "תוך אל להניע זכה לא גם ולוא ,באהבה ויקבלם יבינם הטוב השכל אשר ׳ רב בשפע
 להיות תוכל מאשר ומרוממה נעלה עוד בטח שהיא האלהי, השכל כונת עצם אל תוכה׳
 לנו ב״הנגלות גם אבל אלהינו" לה׳ "נסתרות ישנן אכן כי ,מורים המה ,לנו״ •נגלות

 בתורת נפלאות גם רבה הכמה התורה אל שכלם את בהקריבם המה מוצאים ולבנינו"
 מוציאים רק ,הם שכלם טעמי בתורה מכניסים אינם כי יען ,מאד יצלחו ולכן , האלהים

מרובה. במרה אמת אמרי קשט אליה שכלם" ,קרבת עיי התורה מן המה
 עקר במעוז המחזיקים הטבע מחכמי גם החכמים טובי בין ההבדל כן וכמו

 פלוסופי אלה לבין עולם" ואדון עולם "בורא בתור האלהים מציאות של העקרים
 אשר בראשית במעשי שותפים בתור והשערות שטות הבוראים אלה וכל הטבע

 את ל׳^רב מתחרים האחרונים ואלה המציאות" אל השכל אח •מקרבים הראשונים
.השכל״ אל המציאות

 טובה בהשקפה הטבע הליכות על מת$גףס הטבע מחכמי גם החכמים טובי
 מפעלות על המה מביטים פליאה" מחקר התכלית הבחינה" "שער בתור ,יפה ובעין

 הוא הוא אשר , הימנו למעלה שאין כבדר עולמו בורא ,יכול כל ,חכם ,אלהים
 אלה אף ,הטבע ובהליכות עולם בהליכות דור כל בחסדו הנוהג עולם״ ״אדון גם

 חנם מתנת ,ממעל אלוה לחלק המשכלת ־יפשם חכמתם את גם בחשבם החכמים
 קבע אשר ,התכלית ובגלל האדם״ •יוצר גם שהוא ,המעשים כל על אדון מאל

 את "מקרבים המה , נעלה מאד באופן הרבה בחכמתם המה משתמשים ,למענו
 ובשפת )עגטדעקקועען( גלויים ועושים אותה ובודקים בוחנים המציאות" אל שכלם
 נשגבים רעיונות ומטמונים אוצרות כה ומוצאים )ערפינדונגען( המצאות חכמים
 ולהאדיר להגדיל ונעלות רמות סגולות ממנה ומוציאים הבריאה ובתכלית עולם בסדר

 המציאות ?מקצעות ובכל האלהים׳ "חכמת את ויפליאו יגדילו גם ,אדם חכמת את
. העולמות וטבע

 שלהם והעכור הגם הרגש אשר , סתם וחכמיה הטבע פלוסופי מעשי כן לא
 המה אלהים, מציאות של העקרים בעקר מזלזלים או השלילה, ואל הכפירה אל נוטה

 המדה וקנה הבנין אמת "השכל" הוא להיות , הם שבלם אל המציאות את מקרבים
 ובכל העולם בהלל המרהב-יה, פגות ככל ולתור הטבע פני על להשקיף בבואם

 רר , וגלויים למודים המציאות מן להוציא מתאמצים אינם המה , שמה הנמצאים
 דרך להם לסלול בעיניהם והנקל שלהם השכל" ־"טעמי כה להכניס מעשיהם ראשית

 על כי ידמו אשר ,שכליים׳ ״טעמים בהם גם להביא ,עולם וברזי חכמה בתעלומות
ליחם צורך כל כאין מאיליו והתהווה נהיה הכל שלהם השכל טעמי פי על ,פיהם

כח



132
 בלתי השכל" .טעמי אופן בשום אשר ,הדברים אלה ובכל , אלהים וחכמת אלוה בח

 אחריהם הבאיסס החכמים כי ׳ "מאמינים" הנם ,מקצתם אף להם לבאר מספיקים
 נכשלו זה ובגלל , אותם גם ויבארו יגלו במציאות יכניסו אשר ,הם שכלם בטעמי

 "להחליף לבלם המשותפת" ב״טעות צעד כל על בדורנו גם ומה לפנים הדורות חכמי
 שלהם השכל ילדי רק הסבות אלה כל אשר ,לסבות״ אותם ולחשוב המסובבים את

 מסובבים וחזיונות כחות רק כלל ׳סבות" לא באמת והנה "לסבות/ אותן ולחשוב לקרוא
 וביחוד האלה החכמים שטות לכן ,עולם ואדון עולם הבורא מחכמת מהאינתיליגנץ

 מסובב "הלוף של רעוע יסוד על בנויות בהיותן היצורים, והשתלמות העולם בהתהוות
 הכפירה חובבי של תהו בדמיון זולת־. כלל ומצב מעמד להחזיק תוכלנה לא ,“לסבה

.עליהם המתגבר לבבם ליצר ידועים טעמים בגלל אלהים במציאות
 המכניסים אלה אשר ,לסבה״ מסובב .חלוף מדבר ציור של ודוגמא הסבר בתור

 השכל אל המציאות ואת התורה את המקרבים אלה ובמציאות, בתורה השכל" "טעמי
 מצאו כאלו בהחלטותיהם, המה ומשגים טועים , ושכלם לבם חזון את בהם להביא

 הלצת היא מתאמתת באמת עליהם אשר ׳ המציאות בעצם התורה בעצם אלה כל
 כי / מאיליו מובן אבל ,בצלי-אוז גם תפוחים לפעמים מוצאים "אנחנו :גאטהע

 ,האודהעשוי• עשית בתחלת תניחה המבשלת אשר התפוחים, הם אלה
 חזיונות כמה כי יען ׳ לצודקים ראשונה שטחית בהשקפה נרא־ם הטעמים אלה ואשר

 נמרץ ובקצור אזכרות איזה ,העברים קוראינו בעד בזה אביא ,פיהם על מתאמתים
 בה ומכניסים השכל אל התורה את המקיבים אל בנוגע לסבות" מסובבים "מחלוף
 על מתאמתים נכבדים חזיונות יען האמת, אל קלעי כי ומתפארים׳ השכל" "טעמי

 שבדו , סבותיהם בגלל לא אבל , ם י נ מ א נ ר ו נ ו י ז ח ה אמנם אם ואשר פיהם
 אחרת סבה מסובבי "מסובבים* רק הנם שלהם הסבות אלה באמת ואשר בשכלם

 .השכל׳ אל ׳המציאות" את המקרבים על הקורא ויקיש ידין בנקל כן וכמו ,לגמרי
. לסבה״ ״מסובב של בחלוף השכל״ ״טעמי בה גם ומכניסים

 "בריאות בגלל בתורה נתנו "מאכלות־אסורות" חקי כי ,אומרים רבים * למשל
 של ושנים ימים "אריכות מחזיון ומופת אוח יביאו הזאת ההחלטה צדקת ועל האדם*

 מפני אף והטהרה, הנקיון מפני וטהרתה• נדה "טומאת "מילה׳, כץ כמו היהודים׳,
 העגבים מחלות "מעוט חזיון ראיה יהא ומסוכנות נמבזות ממחלות וההצלה השמירה

 שידענו כפי אשר , סניטריות תחבולות מפני וההסגר המצורעים הבדלת היהודים״; בין
 גם קת ב ד מת מחלה תתפשט לבל השמירה שבעקרי עקר הוא "ההבדלה"

 צדקו הראשונה ההשקפה ולפי ,לפרוט המקום זה לא ואשר ועוד ועוד באחרים
 להכניס מתחרים שהמה השכל" "טעמי בכל כן יכמו ,כזאת המחליטים אלה יחד

 מתאימים בעוד ,למאד לנכוחים נראים שהמה והמצוות״ החקים ״טעמי בתור בתורה
 באמה אבל ,למאד הנכונים הנכבדים החזיונות פי על הבחינות ועם המציאות עם המה

. יחד גם אלה כל לסבות״ מסובבים ״חלוף שגגת רק
 "טעמי במקצוע דברים ולהרחיב עליו דנים שאנחנו הענין מחוג לצאת אוכל לא
 הרבה אם מעט אם שקרא הקורא על סומך אני לכן .השני בספר שמקומו המצוות״
 שאזכיר המעטים הדברים פי על נם לאשורה כונתי את היטב יבין כי ,האלה בענינים

. זה עגינגו לצורך ורק נמרץ בקצור בזה
היהודים׳ של ושנים ימים "אריכות אכן כי ,להודות נובל לב בכל אמנם הן

היא
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 להחליט, נוכל לא אופן בשום אבל ,אסורות מאכלות חוקי של .המסובבים׳ אחד היא

 נם ,האלה החקים חוקקו שבגללו הטעם הוא זה או ״הסבה״ היא זאת כי
 •מסובבים" בתור היהודים בין הענבים חולי ומעט מהמחלות וההצלה הנקיון
 הרחקתה נדה, טומאת ,•מילה התורה חוקי ממציאות תוצאותן כי הוא, ואפשר אפשר

 כל אל ,אמנם ,אלה כל נתנו שבגללה ה״ ב ם •ה היא זאת לא אבל ,וטהרתה"
 אבל ,אחת׳ מ״סבה יוצאים ״מסובבים״ כמח הקורא תראה תפנה אשר

 ולאחרים לנפשו גורם ל״סבוד •המסובב׳ אותו דוקא לחשוב מסובב" בחלוף הטועה
 , ומוזרות זרות החלטות להחליט מעקלים משפטים לחרוץ ,מכשולים בכמה להכשל

* יסודן בשקר כרבן אשר
 נם בעלת ספינה בעל או רוח כנפי לה אשר ,טחנה בעל למשל להואל היובל

 הרוח הוית וסבת הרוח נברא ספינתו או שלו הטחנה ובשביל למען כי ,בלבו לחשוב
 מתאימים הן החזיונות אמנם אם והספינה, הטחנה פעולות בגלל תחלה במחשבה היתה
 דוקא לשובע להם אוכלים ביתו ובני הטחנה בעל הן ,הזאת לההשערה גם המה
 הנוסע כן וכמו , מאומה פעלה לא אז כי ,הרוח לולי אשר , בטהנה הנטחן מדגן

 חפצו מחוז עבר אל דוקא אז נשב אשר ,הרוח מציאות של בנם הנם בעלת בספינה
 ־ העסק את וליסד לכונן או ,הביתה לבוא המועד את הנוסע אחר לא הרוח ומפני
* נסיעתו היתה נחוצה בגללו אשר

 אשר והמצוות החקים לאלה נאמן טעם ישנו נכונה סבה ישנה בטח אכן
 עצם כי ואם האלהית האינתיליגנץ ,החכמה ע׳פ והמצוה התורה נותן כוון אליו

 שכלם את המקרבים אלה זאת בכל , שהוא כמו לדעת נוכל לא הסבה עצם ,הטעם
 את מעמיקים המה ,רב בשפע אור יקרני נעלים רעיונות בהם גם מוצאים התורה אל

 •בתוך כי אף ,וההקים המצות של ״בתוך״ גם האפשר ככל וחודרים בתורה שכלם
 המסך את לגלות כלל נכספים אינם אף לעולם, יחדרו לא כי ,מראש יודעים תוכם׳

 להחקים גם כי ,השכל אל התורה את המקרבים כמו רואים המה ממנו״, •במופלא של
 וטהרה׳ .גקיון ,הישראלי ושלום בריאות כמו סובבים״ ״מ ישנם שהזכרתי והמצוות

 בגללם כי ,ולהחליט ל״סבות" אותם ליחס להם חלילה אבל ,רעים מהלאים והצלה
 האמתיות הסבות כי , היטב בידעם המצוות, ונצטוו החקים הוקקו בגללם ורק
 במעלתה העולה אלהית וכונה טעם להם בהיות נשגבות ויותר נעלות יותר הנה

 כלא ל״סבות" אותם הפכו שבטעות ה״מסובבים" כי עד , כזה ונעלה רם בערך
.נגדן נחשבו

 ומכניסים .השכל אל התורה את המקרבים דעת על לסמוך נוכל לא כמה עד
 למשל וכמו שחזכרתי אלה כמו ל״סבות" "מסובבים" ומחליפים המצוות־ •טעמי בה

 מפני הוא עקרן כל והחקים" המצוות "טעמי בעלי דעת שעל ,ועוד הקרבנות טעם
 מהן גם אשר ,אחדות אזכרות בזה להזכיר לי די , וכדומה זרה מעבודה ההרחקה

 בדבר אלה כמו השערות צדק וללא אמת ללא כי ,ולדעת להוכח הקורא יוכל
.ישראל בתורת המצוות ונתנו החקים חקקו דעתם על אשר ,״הסבות׳

 מאיליו, ומובן לאכילה, הדין עפ״י מכשירה מסוכנת בהמה שחיטת אשר מלבד הן
 כזה דבר היה ,אסורות מאכלות לענין הנכונה הסבה הישראלי בריאת היתה אלו

 מצורע, בחסנר זאת לראות נוכל יותר רב בולט באופן אף ׳ בזה וכיוצא , גמור אסור
המחלה תדבק לבל ,הסניתרית והסבה הטעם מפני כלל איננו שלו ההבדלה כי

באחרים
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 בתורה, היה נאסר לא בטח אזי ,הנבונה הסבה זאת :היתה באמת אלו כי ,באחרים

 ההנהגות/ אלה את התורה מן למדים היו ולא ,הוא טהור ^בן הפך שכלו הנגע כי
 שבתות בערבי כי ,הצרעת בנגע התנהגו ככה כי , ז״ל לחכמינו מסורות היו שבטח

 ירושלים ובעיר להסגר נזקקים אינם וחתן גר כי , המנוגע את .סגרו לא וירט
 ובעוד , סניתרית סבה הצרעת נגע הסגר סכת היתה אלו אשר ,הסגר עשו לא

 יוצאים עושים היו לא בטח ,א״ ר ו ם י א מ א ת נ כ ם א ר י מ ״ה לדידן כי ,ידענו
 דוקא אשר באוכלוסין, מרובה ובמקום באישים כאלה הסגר של הכלל מן

 ידי על מעולה שמירה היתה ונצרך ביותר גדולה הסכנה להיות :יכולה היתה שמה
 מאלה ואחרים שונים המה הנכונה והסבה הנכון הטעם אכן כי והבדלת׳, "הסגר

 ,המה שכלם אל אותה קרבם אחרי ,בתורה המצוות טעמי מכניסי בעלי שיכניסו
 דבר על לחקור בריטניא ממשלת הושיבה אשר מהועד אנחנו יודעים הן כלם ועל

 להממשלה הועד השיב אשר המחלטה והתשובה הרחוקות באהוזותיה )סזק©"!( הצרעת
 המחלה תבל קצוי בכל שלה מהמודיעים שקבלה הידיעות לפי כי היתה, בעתו
ועוד ועוד הקרבנות בענין כן וכמו כלל, ת ק ב ד ת מ מחלה איננה הזאת
הסבה כי ,מלבד אבל ,״המסובבים״ אחד אך היא זרה מעבודת ההרחקה אשר

 מוצאים ההורה אל שכלם־ את המקרבים עוד גלויה, בלתי לגמרי אחרת .סבה"
 סימבוליים ענינים נעלים רעיונות החוקים ובכל בקרבנות גם המצורעים בהסגר גם

עפ״י האלה החקים בהבנת הישראלי נפש את ולעלה לרומם המה דים אשר
ולא ארוכים והדברים ,מאתנו ונעלם טמיר תוכם* ־תוך כי ואם שלהם ,.התוך

. מקומם זה
 בטבע שכלי "טעמי במכניסי , כך בתורה המצוות״ ״טעמי במכניסי ואם
 וכמה כמה אחת על ,הם שכלם אל המציאות את המקרבים אלה של המציאות

 הבריאה "התהוות בדבר וביחוד לסבות" מסובבים "הלוף של טעות המה טועים כי
 בבד בד נושאות החלטותיהם אמתת על וראיותיהם היצורים" והשתלמות מאיליה

ב י נ מ א נ אמנם החזיונות אשר , בתורה המצוות טעמי מכניסי של הראיות עם
. כוזבות ההחלטות אבל

 אשר ,המה הגיוניים משאיים פלוסופים לא כי , הטבע פלוסופי יתפארו הבה
 הטבע בחינות על מיוסדים דבריהם כל אם בי , באויר פורחות שלהם ההחלטות
 ההבדל כי ,באמרי בשפתי כלל אחטא לא ,למדי שבארתי כפי אבל ,וחזיונותיה

 הם, והחלטותיהם הטבע פלוסופי חזיונות לבין רוחם וחזיונות החניונים הפלוסופים בין
 בדומה רק הוא ,הנזכרות השטות שלשת של מאיליה ההתהוות בדבר וביחוד

 לפנים ;של הם ונפשם רוהם ,לבם חזון , בדוים כפורים הכותבים בין ההבדל אל
 הרומאנטיקים בין ההבדל הוא הלא הזה, בזמן כאלה ספורים הכותבים ובין

 הם רחוקים שבספריהם והגבורים האישים , והעבודות המאורעות אשר , הראשונים
 אשר , נסים מעשה כעין פתאומי מקרה כעין הוא ומאורע מאורע וכל המציאות מן

 של ם י ו ד ב ספורים המספרים אלה לבין ,תיכף מתוכם הוא נכר והכזב השקר
 כל ועי שהם כפי והמציאות ההיים מן לקוחים שלהם המאורעות כל אשר , עתה

 וידעתי ראיתי וכזה כזה , לאמר כמעט הקורא יובל ומעשים אישים כל על ,מאורע
 בנפשנו שקר לשים נוכל זה בגלל האם אבל ; במציאות הוא א צ מ נ כי ,אני נם

ולאמר
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 / בתשבחות מהולל מסופר* , שבחדשים חדש ממספר יהי ולוא בדוי״ *ספור על ולאמר

! ? והדמיון מהלב בדוי ספור ולא באמת שהיה״ ״מעשה אמנם הוא זה ספורו בי

.אוימר הוא מה חכם ה
 להודות שיחפוץ בעת ,מעט נוקפו הקורא של לבו יהי פן מדבר מדאגה

 הנהו הוא כי הגיד, בסתר לא מראש אלי האישיהדובר הן לנפשו באמרו ,לדברי
 חכמים הלא וסיעתם השטות ומחוללי ,גדול שם בעל חכם ולא העם מקרב איש

 והפשוט הישר* השכל בשם רק המדבר איש כי ,היתכן ,המה שם אנשי גדולים
 גם או ל״שמא׳ שבגדולים גדולים חכמים דברי את ולהפוך "ברי" טענת לטעון יוכל

 גדול הכם של ממאמרו גרגרים איזה בזה: להביא .לנכון מצאתי לכן ,ממנו לפחות
 ,לחשוד נוכל לא אשר ,יהודי איש ,בריתנו בן ודוקא פרופיסור ומכונה לשם נודע

 לפעול )קאללעגא( חבר אשת מליצת ע״י או טוב" "מזל ע׳י הזה התואר את קבל בי
 בענין בפרט נוגע איננו הזה החכם כי ואם . , הקתדרא מעל והדבור הדעה את בעדו
 שבגדולים גדולים הכמים כמה עד לדעת ומראה מורה הוא גם בכלל אבל ,■שלנו

 המינים מכל נסיונות לעשות בידם תשמישם כלי ■ אשר ,שבהדשים החדשים ודוקא
. צדק וללא אמת ללא החלטות ולהחליט טעות מיני לכל מאד המה גם עלולים

 ,כזה גדול לשם זכה אשר ,חכם דברי על גם הקורא נא יתבונן הבה לכן
 המזלזל איש פה איננו אליו המדבר פי גם כי ,ויכיר ידע למען ,אומר הוא מה

 בכפה המושלות הללו השטות שלשת על לעז להוציא כמים ופחז חכמים בכבוד
 אותן ובדק בחן ודרש חקר בטרם בקרת לכונן כלל החפץ* על נבהל היה לא וכי
 של המשגה כי ,משפטו הרץ אשר עד ,רבה ובמתינות ראש בכובד עליהן ודן

 ואדון עולם "בורא תואריו ושני.. העקרים עקר וכי אתן גם הוא לסבה׳ מסובב "הלוף
וצדק. אמת עולם׳

 הזהרו "חכמים והנעלה הנכבד ממאמרו אחדים דברים בזה להביא הנני
 ומערב׳ -ממזרח בירחון מהיידעלבורג ז״ל שפירא הערמאן ד׳ר הפרופיסור של בדבריכם׳

 את להדפיס הספיק בטרם מאתנו נלקח לבבנו לדאבון אשר , (1898) תרניה שנת
 להציל זה ממאמרו השני בפרק למטרה לו שם הזה הדגול החכם .הגדול ספרו כל
 כמה אשר ,ופלוסופיה הטבע חכמי .לבאים משני: (¥18 ¥113118) החיים׳ ״כח את

 דבר כי ,המסקנא בשביל כן וגם מציאותו את לבטל מתאמצים בשנים עשיריות
 גם .רוחם למורת הוא הן כזה ודבר ,בו יצוק טבעי כה ולא אלהי כה ,רוחני

 , שהזכרתי כפי ,העולם׳ חידות -שבע המאמר בעל רימאן די-באא הגדול החכם
 ומוכיח מראה זה בריתנו בן שפירא החכם אולם , ולאפסו לבטלו הוא גם ויגע עמל

 , עד לעולמי ימצא גם הנהו נמצא החיים׳ ״כח החכמים החלטות למרות כי > בעליל
 אמת וללא בחפזה אשר ,החכמה בשם החכמים מסקנות על למאד מתאונן אף

 לנו יקרו ומה ,קבועות בהלכות והשערות בודאות ספקות בכלל המת מחליפים
 שידי מרום עד ודרשתי "חקרתי : מפורש אומר ששם בספרו אחר במקום דבריו
 חכמי חדשו אשר ,וההלכות והמציאות והנסיונות הבחינות בכל מצאתי ולא מגעת
אבותינו הורונו אשר לכל אחת סתירה אף במופת ברור ידענו אשר ומכל הטבע

על
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 על המויט החכמה דברי כל כי ,טעתה לא החכמה וגם ,והקבלה המסורה פי על

 לאמה בחפזה שגו החכמה דגל את הנושאים האנשים אבל אמת׳ הותכים מופתים
עכ״ל. הזה׳ העגל להם ויצא ה המד על הפריזו ,צותה לא אשר את בשמה

 מראה הוא , החכמה דגל נושאי על קשה דין נזר מתח בעלמא בדברים לא אבל
 לראות זכינו לא בעוד אבל ,זה בספרו ברורים במופתים אלה דבריו אמתת את ומוכיח

 החיים", "כח בדבי באמרו המעטים דבריו לנו דים עדנה, נדפס שלא ,ספרו כל את
 כל לעניננו בנוגע גם כי נאמנה, הקורא .יוכח בזה שאביא דמקצת ממקצת גם אשר
 כלל חושש יהי אל ,צדקתי כי לו יגיד שכלו רק אם ,הזה בפרק לדעת הראיתי אשר

 בגלל לא כי ,בזה סורי אגלה מצדי אני שגם וכמו ,שאמרו״ ממי האמת את ״לקבל
 ערכם עצמם מצד שדבריו בגלל רק ,דבריו לי יקרו לכן פרופיסר גם היה הזה שהחכם

 היד רק לו ,שבפשוטים פשוט איש אותם הביע גם ולוא ואמתים כנים בהיותם ,עליהם
.מאד במאד וכבדתים לאשורו דבר מבין איש

 הפלוסופיא :אומר החיים" ,כה מהות את היטב באר תארו אחרי ז״ל שפירא החכם
 עם צדדיו מכל מתאים מראש מצאתהו כן כי ,הזה החוק את וקימה אשרה התיאלוגית

 שבין הפנימי הקשור עם אוניווערזאליטאט( זיינער )אין כלו העולם כל בנין הכמת
.והיצורים היוצר ובין והבריאה האצילות

 "כח מציאות את הזה החוק את אשרה היא גם החימיע כי ,מבאר כן אחרי
 יבלה לא שבעולם התחבולות בכל להתחכם הוסיפה אשר בכל כי ,וביחוד החיים״

.שבעולם הי ומכל צמח מכל אהד )צעללע( ,ותא״ אף להרכיב
 אהרי אשר "וואהלער* החכם של ההתגלות דבר את בארוכה מספר זה במאמרו

 את שמה ומבאר .השתך הומר את להרכיב לו הצליח 1828 בשנת שונות תחבולות
 ותקעו והריעו תקעו הזאת ההתגלות "עפ׳י :דבריו בסוף אומר גם ,בפרט התגלותו
 החימיע חכמי !וימת גוע לידיעותינו גבול המשים החיים כה :בפומבי ויכריזו החכמים

 ן ויאמרו המסורה את החכמה נצחה אשר ,הזה והנורא הגדול הנצהון על ועלזו ששו
 ׳ חיים בעלי הבלתי ובין החיים בק מבדיל ומסך קיר עוד אין ,מצאנו אשר את נא ראו

 הביצה ואת הדם ואת החלב את גם ונעשה מחר ה״שתן" את לעשות בידינו עלה היום
 כל גם נברא הביצים מן אפרוחים לגדל שידענו ואחרי ,העצמות ואת הבשר את
 נהיה מעט ומעט הריטורטא בתוך האדם זרע גם נעשה לא אם יודע ומי כנף עוף

 מי !הידד .נפשנו כאות בארע ונשלוט כמותו הברואים כל את לברוא כאלהים
לנו". אדון

 ז וז״ל מעל נשארה בזה כלם החכמים תקות איך להראות הלאה, אומר הזה החכם
 מלדת עמדו לא החימיע חכמי ,היום עד ההוא הנצהון מימי עברו שנים ושש ״כששים

 בהלכה מספר אין הלכות יתחדשו שלא שעה או יום לך ואין הימיע הארגאנישע את גם
 המפוארים החכמות ובתי לאלפים נכונו אשר ,המעשה חרושת בתי המה עדים ,הזאת
 זה נבנה אשר ,המשוכלל הבית ועד בכלל אוגיווערזיטאט בערי מהדש הוקמו אשר

 וויקטאר געהיימראטה ,בתשבחות המהולל אודנו למען ,היירעלבורג בעיר בפרט מקרוב
 ואססיסטענטים דוצינתים פריוואט מלבד פרופיסורים ארבעה יד על המנצח ,מאיער

 ,לקולו המקשיבים סטודענטים והמשים מאה מלאכת את לנהל פקודתו תחת העומדים
 עסקתי הכותב אנכי גם נכון ומשטר סדר עפ״י בגסיונות ולבחון לחקור המוסיפים
נמג הנני מצאתי ואשר ׳ ונסיתי בחנתי ,ודרשתי הקרתי ההוא בבית החימיע במלאכת

כעוד
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 הזה ברגע אבל ,השכיל עלי ה׳ ביר השעור הכמת של המבחן בכור להביא מועד בעוד
 אשר ,ההוא בבית אביאך אנהגך נא תאבה אם ,הקורא אחי ,עוסקים אנו אחר בענין

 לא אשר ׳ ונצורות חדשות שם מחדשים ויום יום בכל כי ,בעיניך תראה שם ׳ אמרתי
 הזה היום עד כי ותשתומם׳ תשתאה כמוני כי אפם • לעולם לב על עלה ולא שערום

 בהמה ולא היה לא אדם לא ,הריטורטא בתוך חיים יצורים לברוא בידינו עלתה לא
 ,אחד פרעוש כנף גם זאת לא זאת ׳ נמלה ולא פרעוש ולא יתוש לא ,כנף עוף וכל
 שבעולם קטנה היותר מבריה קטן היותר אחד )צעללע( תא כל וגם אחת נמלה ביצת נם
 ולא בהייירעלבורג לא החימיע מחכמי אחד הכם של הריטורטא בתוך עוד נברא לא

 השערה גם לנו שאין אלא עוד ולא ,ארץ בקצוי או באמעריקא ולא ובפאריז בבערלין
 אלף אהרי אה כאלה לברוא לאדם תמוה יש כי יורה׳ אשר אחד׳ נסיון ולא אחת

!!שנים״ אלפי או
 וההבדל החכמים שגגת את נכוחים במאמרים ומראה מורה הזה הנעלה החכם

 ל״כח פגם כל ואין סתירה כל אין אשר וואהלער׳ החכם התגלות עפ״י גם הוא שעושה
 גדולי החלטות כל למרות כי עד ׳ נצחית חידה לעולם ישאר בעצמו הוא אשר ׳ החיים"

 בעליל הזה והחכם מוכיח ׳ לבטלו או להחלישו הבאים ׳ שבחדשים החדשים החכמים
 בעוד אבל ׳ אחריהם עוד להרהר אין אשר אמת׳ אמרי בקשט הזת הכח מציאות את

 רק ,שמה דבריו כל את בזה אביא לא שלנו הענין אל ר ש י נוגע איננו הזה הענין
גם פיהו על להעריך קורא לכל הרבה יועיל אשר למאד׳ והיקר המלבב שלו המשל את
אם ׳ עליהן גם לסמוך נוכל לא כמה ועד הללו השטות שלשת של התוצאות ערך את
 ההחלטות צדקת על הטבע מחזיונות ומופתים אותות סימנים עפ׳י לנו ומורים מראים כי

העקרים עקר את פיהם על לבטל או להחליש החכמים יבואו כאשר גם ומה ׳ האלה
עולם", "אדון השני המציאות מחויב התואר את ממנו בשללם אלהים׳ מציאות של

 ,ההשערות בעלי החכמים כי ׳ מישרים לשפוט אהד כל יוכל הזה המשל פי על ואשר
 העקרים ועקר לסבה" מסובב "חלוף של בשגיאות הטועים המה וההחלטות השטות

.הנהו לאמתו אמת שלמותם בכליל המציאות מהויבי תואריו עם יחד
 , בית אבנים 8של לגל קראנו לא ״מעולם :ואומר משלו ישא שפירא החכם

 בה אשר והזכוכיות המתכיות בסכום נחליפנה אל ,בידו שעות מורה מכונת פלוני
 גאמר לא הן ואבק לאפר היטב הדק במכתשת הזאת המכונה את תכתוש אם כי
 ממנו אבד שלא פי על אף בעצמו, הנכתש שעות המורה דוא הוא הזה האבק כי

 , השעות מורה למשקל ממש שוה הזה האבק של שמשקלו פי על ואף מאומה,
 מעורב אבק הוא הזה האבק !בזה׳ שיש מה אלא בזה ״אין :יאמר פתי מי אבל

 ע״י מצאנוהו אם בין ,ואבן ומזכוכית ומכסף מזהב ׳ קלל מנחושת ,עשת מברזל
 ממקום במשקלם השונים החלקים את לנו הבאנו אם ובין השעות מורה כתישת

 אבק שהוא לו ונודע ההוא האבק את לפניו מצא ראובן : בנפשך נא שוה ,אחר
 , שונות בתחבולות חרבה ויגע עמל זה ראובן והנה ,במכתשת כתוש שעות״ ״מורה

 וכמה נחושת וכמה כסף כמה ,זהב הזה כאבק כמה למצוא בירו עלה אשר עד
 עמד ,זה כל שמצא ואחרי ,מאד מאד ומדויק נכון ובמשקל במדה זה וכל כו׳ אבן

 במכתשת כלם וכתש כו' ונחושת כסף ידוע ומשקל זהב ידוע משקל אחר ממקום ולקח
 הדומה הדש אבק לו לברוא בידו שעלה עד מאדמה, לו אבד ולא יתירה כזהירות

חרושת חכמי כי ,בנפשך נא שוה ,השעות מורה של ההוא לאבק משפטיו בכל
רבים
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 נמצא בחנו אשר * בכל כי ,בידם עלה ולא כאלה לעשות נסו ראובן מלפני רבים
 מכל הכם זה ראובן אבל ׳ המה עשו אשר האבק ובין ההוא האבק בין מה הבדל
 לא מדוע ידעתי עתה , לנפשו אמר ,לו שעלתה וכיון ,לו ועלתה לפניו אשר
 את לברר ידעו שלא מפני , והוא , שעות מורה מכונת לעשות קדמוני אשר כל יכלו

 שיש ,הזה האבק את לברוא בירי שעלה כיון ,אנכי אבל ,כיאות האבק מתכונת
 ביני אין ,ההוא השעות מורה של האבק תכונת כל חקותיו ולכל משפטיו לכל לו

 )כלומר שבראתי השעות שמורה פי על ואף כלום ולא ההוא שעות המורה בורא ובין
 למצוא לי יצלח מחר או שהיום ספק אין ,עדנה תנועה כל עוד לו אין שלו( האבק

■חיים״ רוח גם בו להביא תחבולה
 הבדל כל אין ,בגרון הקורא ה^קקעל של טעותו כן ,זה ראובן של ״בטעותו

 ביסודותיהם הבדל שאין מפני האברים משוללי מערכת ובין האברים בעלי במערכות
. עכ״ל הורכבו״ מהם אשר

 את הזה החכם מוכיח ברורים בדברים אבל לבד במשל לא כי מאליו מובן
 המה מבליעים איך ,המזג הבמי דברי את ובהזכירו החיים־ ״כח מציאות אמתת

 שיש המרגישים מהם יש "אמנם : אומר החימיע במחלקות ההוא הכח את בנעימה
 בידנו עלתה לא מה מפני אפוא כן אם ,השואל ישאל פן לנפשם וייראו בדבר קוץ
 מן לצאת כדי הוסיפו כן על ,ממש חיים רוח בהם שיש דברים לברוא היום עד

 בעלי חמרים בין מבדילים הננו זאת בכל כי ׳ תדעו ידע :דבור כדי תוך המחלוקת
 יודו ופה )ארגאניש( אברים מבעלי המרים לבין )ארגאניזירט( אברית ותכונה צורה
 או בנינו ביד או בידנו שיצלה רחוקה תקוה אף לנו אין היום עד כי .מלא בפה
 הדבר אבל ,האברית ותבונתו בצורתו אברים בעל )צעללע( תא אף לברוא בנינו בני

 בפני הכמה היא אבל החימיע( לחכמי )כלומר לנו נוגע איננו לאמר, יוסיפו הזה
. )ביאלאגיע( החיים הכמת עצמה

 החימיע שחכמת עוד כל כי , הדבר נכון אמת למעלה שבארתי מה לפי ו״הנה
 להכנס הפצה שאיננה מפני )לא האברית ותכונתו בצורתו ולא החומר ביסודות עוסקת
 את דבר לה אין זו( בחקירה להכנם דרך לה שאין מפני אלא ,אחרת חכמה בגבול
 זד למה :והודיעוני ,ורבותי מורי , אשאלכם ,כן הדבר אם אבל ,החיים שאלת
? החיים׳ כה את וואהלער החכם המית כי ותעידו תאמרו

 לנו יש כאשר החיים" "כה מציאות על מופת מעולם לאבותינו היה לא "לדעתי
 בעלי בין לעינים ונראה הבדל שיש לנו הוכיחו נסיונות רבבות רבוא .הזה כיום

 ואת נפשנו כאות לברוא יכולים אנחנו שהאחרונים אברים, משוללי ובין אברים
 גם לברוא יכולנו שלא עוד וכל ,פנים בשום לברוא יכולים אנחנו אין הראשונים

 שאנחנו כיון אבל ,חמרי הבדל הוא שההבדל לאמר היה אפשר אברים בעלי המר את
 מצד הוא שההבדל לאמר מוכרחים אנחנו חמיו, מצד בחומר ההבדל שאין רואים

 כח לה יש ידועה תכונה כל כי ,יודעים אנחנו ויען ,וצורתו החומר תכונת
 בשם לקראו מוכרחים אנו ,חיים בעלי ובלתי החיים בין מבדיל הזה הכח כי ויען ידוע
החיים׳. כח

 האזכרות אף הנכבד במאמרו הזה החכם דברי ומאירים המה צודקים בכלל
 כמו מלים איזה רק בזת אביא ואשר ,שלנו הענין אל נוגעות כמעט שהנה שלו
כמעט והנושאים ופלוסופיה הטבע הכמי על משפטו יביע אשר ׳ הדברים אלה

 בד
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 הדרושים אחרים וראיות בהסברים עליהם חרצתי אשר משפטי עם בבד בד

. אנחנו לעניננו
 עלה לא והחכמים , החכמים בשם ומהריב עומד העם אשר ״יש : אומר הוא

 חכם בשם העם בפני דורש הכם ויש כזה באופן דבריהם שיבינו לעולם לבם על
 ודבריו "דארוויף בצואר מגניהם את תלו כמה ,דעתו לסוף ירד לא והוא אחר

 בו שיש וחומר מקל ודרשו מדבריו תולדות הולידו כמה , כך ״לא וצוותים עומדים
 ספרים חברו כמה , כנדון״ להיות הדין מן לבא ״דיו :לאמר שכחו כמה ,פרכא
 לבה על עלה לא אשר את ,החכמה בשם וינבאו וחבריו( )כביכנער העם להמון

 הספק את ערבבו ,הכלל על החלק מן שפטו המה ,וחבריו( )כהאקקעל מעולם
 בצמא דבריהם את שתו ותלמידיהם במופת שנתברר כדבר ההשערה ואת בודאי
 ת ו. מ יביאו אף בסיר, מות כי ידעו ולא הצאן עדרי את מהם וישקו
. ם״ י י ה תחת

 העברים הסופרים ואל ישראל חכמי אל גם הזה החכם פונה שלו הפרק בסוף
 זכרו ,הסופרים ״ואתם :דבריו בסוף וחותם בדבריהם זהירים להיות אותם ומבקש

 י הוא ם ד של טפה ,היא דיו של לא ,עטכם בפי התלויה הזו הטפה כי ,תמיד
.עמל !!בדבריכם״ הזהרו .חכמים לכן ,זרעינו ודמי אבותינו י מ ד ,עמנו ם ד

ששי מאמר
.את־האלותים ירש טשמל

 שאלת _על תשובתי .והמסובכים הסבות בךבר לא־פלוסוף שטת ,שטתי
 או זה בנוסח בלזשאי שהיא ?־ האלוהים"" את ברא "מי :רבן בית של חנוקות
 .ישיתומם ישיש 'גם שב גם " בשנים באים א^שים שאלת גם אחר בנוסח
 שלי ופשר־דבר והאדם העולם על השקטתי .להם אותה פותר ואין; עליה

. גדולה שאלה עוד אל

♦דבר ראשית א(
 כגילי אשר הנערים כל בלב כמו בלבי עשה יוסף" "מכירת וספור הייתי נער

עודני לבנים האבות ככל לבנים" "אב עתה בהיותי גם ,למאד גדול רושם אז
 , השבוע פלשת את הקורא מפי פעם כל שמעי עת עמוק, עמוק בלבי מרגיש
 ,אכלתהו רעה חיה ,בני ״כתנת : יעקב אבינו האומלל האב קריאת נאמרה ששם
 זקונים בן ,בנו אבדן על ויגונו נפשו וענות בצערו משתתף עודני !יוסף׳ טרף טרף

 השניה קריאתו את גם ומאשתקד מאז ידעתי גם ידעתי כי אף • נפשו אהוב
 יכול איככה אמנם אף !, ! ואראנו״ אלכה ,הי בני יוסף ״עוד : נפש בעליצות

 ברוחו לעצור או אחרת׳ לחשוב הפסים, כתונת נאת בקבלו אבינו, יעקב היה
 מבלי
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 עיני לנגד הן יוסף" טרף "טרף : הנוראות המלות שלשת את לקרוא מבלי
 ויוסף נמצאה היא בדם׳ טבולה הכתנת ׳ בנו כתנת פרושה היתה האומלל האב

 היתה היא גם הבן׳ מות דבר על נאמנה יותר ״סבה׳ להיות התוכל איננו׳
 הצאן שלום ואת אחיו שלום את לראות ממלאכותו ־שיבתו אי כי , ביוסף עדות
 למראה כי עד , אכלתהו אשר ׳ רעה חיה לשני לברות היח אשר בגלל׳ היתה

 על ויתאבל במתניו שנן רשם שמלותיו ל כ אח יעקב קרע הזאת האחת הכתנת
.להתנחם וימאן רבים ימים בנו

 ,כלה ועד מהחל הספור כל את לקרוא זכינו הן יעקב זרע כלבו אנחנו אולם
 הנוראה׳ קריאתו את האומלל האב קרא אשר ׳ ברגע בו גם כי ,אנחנו יודעים אף

 חיי ׳ ממות מרים גם אולי ,חיים חי גם ואם ,אז גם היה חי ח? בני יוסף
 ערות העידה בדם הטבולה הכתנת וכי כלל היה טרף טרף לא אבל ׳ עבדות

 אכילת ע״י מות סבת אופן בשום הרתה לא מאביו והעלמו אי-שיבתו סבת אף שקר׳
 הספור מראשית וגם לכלנו טוב לקה לנו להוציא "נוכל מזח גם^ ואשר ,רעה חיה

 ומופתים אותות גם 'ולהביא למסובבים סבות לבדות "השקר" כח יעצור כמה עד ולהוכח
.בעצמו והמוחש מהנסיון הלקוחים כאלה מופתים ודוקא הסבות אמתת על

 היה אם יוסף׳ אהי ומעשה המאורע פרטי כל על בקרת עין לשים באתי לא אכל
 לענין מכוונה דברי תכלית בעוד ,המפרשים בגבול בזה לבוא ולא בצדק שלא או בצדק
 :לנו נא יגידו הבה : להקוראים ועצומה גדולה שאלה בזה אציע רק ,י ר מ ג ל אחר

 המסובבים כל את ל ע ו פ ל הוציאה שהיא והאמתית, הנכונה הסבה באמת היתה מה
 לא תוצאותיה אשר ,הערך רבת והשתלשלותה הזאת והנכבדה הגדולה המאורע של

 סוף עוד איננו ממצרים" ישראל "בצאת גם כי ׳ מצרימה נפש שבעים ירידת עם תכלינה
? ירושתו וארץ תורתו מתן , ישראל תולדות אל התחלה רק או המשך הנהו רק ׳ הדבר

 למאד ומוזרה זרה לשאלה הקורא בעיני תחשב כזאת שאלה כי ׳ מאליו מובן
 ההוא במאורע למצוא נבצרהדכלל לא רבן בית של מתנוקות גם הן : בלבו ויחשוב
 הסבה זאת היא כי ׳ עליה לאמר נכבדה סבה איזו הספור בתחלת וביחוד
 ואשר ׳ כן אחרי ויאתיו שנקרו הרבים, המעשים אלה לכל והאמתית הנכונה

 ,אחרים למסובבים סבות המה גם או ׳ ההיא הסבה מסובבי ׳ המה האלה המעשים
 שהיא ,עליה ולאמר שבסבות הנכבדה שהיא ׳ סבה איזו לבחור נוכל מהם גם ואשר.

. והאמתית הנכונה היא
 אכן הזה במאורע כי ׳ ידעתי גם ידעתי כמוני כמוך ׳ הביבי קורא לי לאט אולם

 רבות סבות ישנן כי וביען יען ׳ דוקא אולי או זאת בכל ,ונכבדות רבות סבות ישנן
 תשובת עליה להשיב קשה ויותר המורה יותר ׳ עצומה יותר עוד שאלתי לכן ,למאד
 למאד נכבד דבר לחקר לנו הוא להיות ׳? הזה המאורע את בחרתי לחנם ולא נכונה

 והיה הזה המאורע ת ל בחח סבות ציד לצוד יחד נא נלכה חביבי קורא חבה לכן
 את למנות לי לעזור אתה עמדי נא היטיבה ׳ אותן ולמנות לספור אנכי אלאה כאשר

 הסבה את היא הלא נבהש׳ אשר את יחד שנינו נמצא אולי הסבות, שאר
.המסובבים אלה לכל והאמתית הנכונה

 תולדות ברבר למפרע חוק ארחיק לא גם ׳ ההתחלה את אעשה אני והנה
 רעה* דבתם את "ויבא :״וישב* כרשת מתחלת ״הסבות׳ את למנות אהל רק ׳ יוסף
אותה "וישנאו שלש יוסף חלומות שתים׳ פסים" כתנת לו "ויעש ׳ חית א סבה

ארבע
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 "לכה שש׳ בשכם׳־ אביהם צאן לרעות האחים "הליכת ׳ המש בו" "ויקנאו , ארבע

 מאן ואלו מקשיב בן היה לולי )כי שמונה ! הנני• ״ויאמר שבע אליהם״ ואשלחך
 "וישמע תשע דותינה• "נלכה וגו' איש וימצאהו ׳ אסון( קרהו לא אז כי , לשמוע
 ׳ עשרה אחת ישמעאלים" ארחת והנה וגו׳ עיניהם "וישאו ,עשר מידם• ויצילהו ראובן

י עשרה שלש וימשכו• מדינים אנשים "ויעברו עשרה שתים אחיו• אל יהודה "ויאמר
 ׳ כסף שמרי או ומרגליות טובות אבנים בגורל זכיתי אלו אבוש, ולא אודה

 כפי ׳,.סבות למנות אבל הלאה׳ גם אותן למנות סבלנותי כה היה קצר לא אז כי
 אכחד לא ׳ "סבות" חובב אינני כי לדעת׳ כן אחרי חביבי הקורא אתה תוכח אשר
 עוד דלגתי כי ,בנפשי ידעתי אף ׳ סבות• -מונה להיות ,מאד נלאיתי כבר כי ׳ ממך

 את ולמנות העבודה את מעלי להקל ׳ הקורא ׳ אתה מטובך נא יהי לכן ׳ מהן איזה על
 אמנם ואשר ׳ גמירא עד לא גם ולוא ,הספור במרוצת הזה מהמאורע הסבות שאר

 דברי׳ בתהלת אני חשבתי מאשר כפלים כפלי סבות תמצא כי ׳ מראש ידעתי גם ידעתי
מצליח". איש .ויהי העברי העבד אודות על והנאמר יוסף אדון מפוטיפר לספור תחל גם ואם

 משלשלת נכבדה הוליה היא גם בהיותה ׳ -חלילה תבוש אל פוטיפר באשת גם
 עוד לנו להוציא נוכל הידועה׳ הצנועה האשה מזאת דוקא כי גם׳ ומה הסבות׳

 הטבולה הפסים כתונת מדבר שזכרתי הטוב הלקה אל ובדומה ׳ טוב׳ ■לקח הפעם
 תומתה על נאמן ולמופת לאות יוסף של בגדו את הראתה פוטיפר אשת גם כי ׳ בדם

 אשר בגדו׳ יעיד הן זה על אשר העברי׳ העבד של בוגדים הבגד ועל היא
 על מרה לזעוק קולה את הרימה כי אזניו׳ למשמע ההוצה לנום בהחפזו בידה עזב

 הפסים "כתנת אלה׳ שני אמנם ואשר - א י ה ולא הוא לעשות יזם אשר ׳ התועבה
 לבדות יוכל למען ר"׳ שק ה .ל עינים לכסות נהיו המצרי׳ בבית והבגד אביו בבית
 כמה עד ׳ ללמד באים אף ׳ ומופתים אותות ע״י שקר עדות ולהעיד למסובבים סבות
 להעיד ׳ והנסיון המציאות מן ומופתים אותית עדות לקבל אנחנו גם נוכל לא או נוכל

 גדולים יותר עוד שהמה הדברים אמתת את ולשלול למסובבים הסבות אמתת על
 תומתו ואת יוסף היי את שדדו אשר ׳ הכוזבות והסבות העדות מאלה נעלים ויותר

 היתה אדונו אשת ביד יוסף של הבגד עזיבת אכן כי ׳ לעניננו נשוב אבל חליפות׳
.במאסר אדונו אותו שם בגללה כי סבה׳ היא גם

 יוסף של הן" "נשיאת מן הסבות את ומנה ספור ,אותך להפסיק עוד אוסיף לא
 ועד פרעה׳ הלום עד והמשקים׳ האופים שר הלומות , האסורים בית שר בעיני
 למצוא תוכל כי ׳ אתה סבות ציד אוהב אם אפונה לא אשר ׳ ועוד ועוד ,בכלל

 כמו אתה גם תוכל בעוד יותר, עוד אולי או סבות, ואחת מאה אלה בכל גם
 את תפר אשר החיט׳ את גם לצרף הסבות מנין בהתחלת למשל אני גם שיכולתי

 מלאכת ממציא את גם אולי או , ״מסבב• או ״סבה׳ בתור יוסף של הפסים כתנת
 את גם אולי או ׳ במציאות פסים כתנת להיות יכלה לא מבלעדו כי ׳ התפירה

 הנאמן׳ הרועה את גם או רכתנת׳ מטוה את טוו מצמרו אשר ההיסתורי׳ הכבש
.ערבות זאבי לשני לטרף להיות נתנה ולא התמימה הכבשה את רעה אשר

 את פרעה" הלום "השנות כמו ׳ סבות כמה עוד לצרף תוכל אתה גם כן כמו
 באחו העשב כל את אכלו אשר ׳ השמנות הפרות של הנורא )אפעטיט( התאבון

 האחרונות, אלה של המשונה הרעבון ואת הבשר דקות הפרות בעד מאומה השאירו ולא
את חיים׳ ולבלוע בשר אוכלי ׳ לקאניבלים פשוט הטבע נגד פתאום נהפכו כי •עד

 הפרות
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 של הטוב הזכררן על גם להתבונן עליך קרבנה, אל באו כי נודעו לא כי עד חטובות, הפרות

 נבוכדנצר שכח כאשר ,אותו שכח ולא ,כלה ועד מהחל חלומו את זכר אשר ,מצרים מלך
 בעל פרעה בה חונן אשר היתירה, הבינה על לבך שים וביחוד הוא, חלומו את בשעתו,

 ,מצרים חכמי מכל יותר הנבון הפתרון את לו פתר יוסף כי תכף, הבין כי עד החלומות, שני
 יוסף של פתרונו בצדקת להוכח למצער שנה אף הכה ולא הרבה חשב לא כי עד

 מלכים כבוד לו חלק גם ליוסף ויתננה מידו טבעתו את תכף הסיר רק בפועל,
 סבור לחפור נאבה אם למצוא עוד נוכל אשר , וכאלה כאלה סבות ועור ועוד

.כמטמונים
 גלויות ואינן גלויות סבות המון ולמצוא לבקש לשנינו צלחה גם אם והנה

 הצעתי אשר ,השאלה את לפנינו נעלה הבה ,דעתנו בחקר רק ראשונה בהשקפה
 היא שהיא ׳ נכבדה והכי האחת הסבה אלה בכל היא ־מה :ראשונה אותה אני

. ? ההוא• במאורע הקורות לכל והאמתית הנכונה הסבה אמנם
 עמדך אני גם איטיבה ,הסבות במנין בעזרי להיות עמדי הטיבות יען אבל

 לבחון קטנה הלא הטרחה מן אותך אפטור זה עם ויחד סודי את לך לגלות
 באמרי . ת י ת מ א ה היא הנכונה, היא אולי ,עצמה בפני סבה כל ולבדוק

 את וענין אופן בשום נמצא לא האלה הסבות המון בכל כי בסתר, לא מראש לך
 על תתמה ואל כלל, שמה במציאות נמצאה איננה כי יען ,והאמתית הנכונה הסבה

 הנכונה ־הסבה את באמת מצאתי אכן ,לעצמי כשאני כי ,לך אגלה אשר אחרי ,זה
 בפרשת איננו "הסבה־ מקום אבל לה, שנית ואין אהת רק שהיא , והאמתית•

 בחומש לא אף בראשית, החומש כל תום עד הבאות בפרשיות לא גם המאורע
 .לך בפרשת ה״ה רב מרחק למפרע דעובדא גופא מפרשת רחוקה בפרשה אם כי שמות׳

 יהיה גר כי ,ע ד ת ע ד ״י : אכרם אל הקצר אלוה ובאומר הבתרים בין בברית לך
 הסבה היא זאת שנה׳, מאות ארבע אותם וענו ועבדום להם לא בארץ זרעך

♦ והאמתית הנכונה והיא האחת
 הקורא אתה תתעקש פן עוד אפחד ולא אבטח הזה הנאמן דעת גלוי אחרי

 המאורע כל כי ,לדעת אותך גם תאלף מבינתך רוח כי יען ,האחרות הסבות בדבר
 יכלכלו לא הלאה כן וכמו מצרים יציאת עד המאורעות שאר עם יחד יוסף מכירת של

 אלהים, דבר בהיותה ,ע׳ ד ת ״ידע אלוה אומר של ־הסבה״ וכי ,״סבה• שום בתוכם
 המרומות הסבות וכל האחת הסבה היא היא אחרית׳ מראשית המגיד וקים׳ חי אל גזרת

 בגלל הפועל אל יצאו אשר ,הקורות כל יען ׳ ם׳ י ב ב ו ם .מ רק הנה ת׳ ו ב ״ם לא
 האלהים דבר נתקים אופן ובאיזה איך רק מספרים הזאת, והאמתית האחת הסבה
. מידי לא ותו , זה תדע• .ידע

 אזי ,זולתה מאין האחת הסבה היא זה ה׳ דבר בעוד כי ,אנחנו בטוחים אף
 להחליט. לנו נצרך ולא הקורות אלה בכל ,המסובבים אלה בכל כלל תלויה בלתי היא

 , הפועל אל לצאת תדע׳ ״ירע אלוה האומר היה יכול האלה הקורות עיי דוקא כי
 ועיי אחרים באופנים גם המציאות אל ולצאת להתקים חיה יכול האמת לפי בעוד

 לרדת אבינו יעקב היה ראוי ז״ל: חכמינו דברי למאד נאמנו ומה אחרים מסובבים
 המאורעות מהשתלשלות אחר באופן נם כי ,והמובן ׳ כר מצרימה ברזל של בשלשלאות

 על ה׳ בחמלת רק הפועל, אל לצאת זה כל חיה יכול לגמרי, אחרים מסובבים ועיי
טוב וסוף אחרית לו ולתת קרהו מאשר גדולות צרות עוד יקרהו לבל אבינו יעקב

 כונן
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 היא התחלתם אשר הקורות, בתכונת נהיה הכל להיות המאורעות לגל נ את כונן

. לכלנו ידוע הלא וסופה יוסף• .מכירת
 בתור רק ,הקורא לפניך הצעתי האלה הדברים כל את כי ,לך אגלה כן כמו

 והמסובכים׳ הסבות בדבר לא״פלוסוף" .שמת ,שטתי אל א׳ ו ב .מ בתור , .הקדמה׳
 .חלוף של המשגה אפשרות ע״ד לבד לא דבר בראשית גם להתבונן לב תשים למען

 צריכים כמה עד היטב להבין אותך להרגיל .הסבות", דבר בעצם גם כי הי, ב ס ל מסובב
 דבר בראשית ואם הי ב ־ם שם דבר איזה על לנקוב נחפוץ עת זהירים להיות אנו

 או מאה אולי ולבטל לבער לי עלתה אחת באזכרה רק כי ונוכחתי, ראיתי זאת
 קוה ■מסובבם", האמתי בשמן אותן ולכנות לבד אחד ממאורע גם ■סבותי מאתים

 לאי שטת ,בשטתי דעתי חות ממך תהיה עוד רחוקה ולא נפלאת לא כי ,אקוה
 חכמים ושמונים שמנו , שבעולם הסבות כל על תגר קוראה היא שהיא ,פלוסוף

:זאת שטתי בעצם לך ואביע שאודיע כפי ,כלה המציאות של חללו בכל אנשים וסתם

והמסובכים. הפיות בדבר ל^־פלוסוף עטת עטתי׳נ<
 שהוא , אלהים יש אכן כי • ודאית ידיעת לנו רכשנו או לנו יש באמת אם

 הסבות ע״ד הסבר בתור שהבאתי המשל אל לב ובשימנו ,עולם׳ ואדון עולם .בורא גם
 המאורעות כל עם יוסף מכירת של הענין פרשת בכל הנמצאות הרבות המדומות

 האומר היא הלא האמתית והסבה ■סבות" ולא המה מסובבים אלה כל אשר כן אחרי
 תולדות בכל נקלה על למצוא אחד כל יוכל בזה כיוצא ואשר ,תדע׳ ■ידע אלוה

 ימצא אז , לסבות מסובבים ימיר ולא יחליף ולא לאשורו דבר יבין רק אם ישראל,
 הנכונה הסבה את במקומו שלא או המאורע במקום הקדש בספרי תמיד כמעט

 השאלה )ע״ד אלוה האומר הוא אלה לכל האחת הסבה כי , נאמנה ויוכח והאמתית
 לא אשר , הכללית בההסתוריה וגם השלישי( בעקר הקורא יראה ובחירה ידיעה של
 בהיות כי ,״אמונה״ בתור ולא ידיעה בתור אחד כל ויכיר יבין , להאריך המקום זה

 בלאומים ומושל שומר גבוה מעל גבוה גם הוא הנהו אזי עילם* "אדון האלהים
 צוה אשר הוא זאת בכל ,אברם של תדע״ ■בידע כמו לנו נגלה לא כי אם ודברו,

 ההנהגה כונת אל ,אלוה של הרצון אל המסובבים המה להיות כלם, המאורעות את
 הקורות לכל והאמתית האחת ה״סבה" להיות היא תוכל אלוהי "גזרת רק ואשר העליונה,
 וכל אחת הי ב .ס אף להתבונן, ניטיב אם נמצאה, לא בה שגם אדם, בני בתולדות

 פועלים אנשים כהות המה, בלבד ■מסובבים׳ באמת כי ,מדומות סבות רק הנן הסבות
 ידיעה היא ידיעתנו אם ,הטבע הליכות ובכל המציאות בכל כן וכמו ,ונפעלים

 ולא הכל על השליט הוא והוא עולם" ■אדון נם הוא עולם“הבורא אכן כי ,ודאית
 חלוף אתם הוא משגה לדעת, שהוכחתי כפי אלה, כל אשר חכמים, שמנו ■הסבות׳
 משועבדים אנו אין כי לבבך, אל והשבות לרעי כנת הקורא אתה ואם לסבות, מסובבים

 כי , אני חושב היום גם לפנים גם .טוב׳ חכמים יאמרו אשר לכל .טוב׳ לאמר כלל
 מפורש אותה אפרש דברי במרוצת ואשר בזה אציע אשר ,לא־פלוסוף שטת שטתי
• רבה לתועלת בלבך גם מסלות תמצא שכל ושום

: הקוראים לפני אשים אשר המשפטים ואלה
 מפעלות ובכל זה עולמנו ובכל כלם העולמות בכל אין :אני שטתי לפי א(

הטבע
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 עוד דבר מבלי ,המרחב-יה ובכל העת אורך בכל והמקום, הזמן של חללו ובכל הטבע

 מושג שום אחת, "סבה" שום , ישראל ובתולדות אדם בני בתולדות הנעשה מכל
 , ה״ ב ״ם בשם אותו לקרוא באמת נוכל אשר ׳ פעולה שום ,דבר שום ״סבה״ של
 אנשים ורק ,כלל במציאות איננו , הרגילה הוראתו לפי כזה שם כי > וביען יען

 חכמים או אנשים בדו כאשר מלבם, הזה השם את בדו ופלוסופים חכמים וביחוד
 אשר ולכל ׳ כלל במציאות אינם אשר אחהם, נמצאים שמות או "אלילים" שמות

 כדי תוך להם נשיב > ״סבה״ היא זאת אכן כי , שונים מחכמים חכמים גם ויראו יורו
. ״םבה״ ולא ״מסובב״ רק כלל ״סבה״ איננה זאת אכן דבור,

 לא האם פועלים, הם פיהם שעל והחומים הפועלים הכחות והמה א;ם אבל
? הנה נאמנות סבות

 המה והחוק" "הכח דוקא ובאמת מדומות", "סבות רק הנן אלה כל הלילה,־
 ביותר קרובים המה כי וביען יען סובבים", "מ בשם אותם לקרוא שעלינו ,ענינים

 "פועל" איןכח כי יבין, מכלא הן אחתבמציאות. שהיאברק היחידה "סבתם" אל
 כאחד ונפעל" "פועל הוא גם והוא אחר מכח "נפעל" גם זה עם יחד יהיה לא אשר

 "הפועל את זולת ה" ב "ם בשם אותו לקרוא נוכל לא הן ,ונפעל״ ״פועל הכח ובהיות
 רק ט חל מ פועל אין המציאות של חללו בכל ואם "נפעל", איננו שהוא המחלט"

 ׳ המציאות בכל כן אם עולם" ואדון העולם "בורא "האלהים" הוא ,יהלא לה מחוצה
 עליו לנקוב נוכל אשר אחד, כח אף אין יחד גם ונפעל" "פועל הנהו כח כל אשר

 הבח גם אזי "החוק", עפ״י לפעול אנוס כה כל בהיות כן כמו , ״סבה״ השם את
 וכל בפעולתו מוגבל גם לפעול" "מחויב הנהו שפועל בעת בה ,שבכתות גדול היותר

 מה ויהי "החוק" ובדבר "סבה" ולא "מסובב" הנהו בפעולתו ומוגבל לפעול" "מחויב
 ואין"חוק" הרעיון" את הוגה בלי רעיון "אין:אומר והפשוט הישר השכל הן יהי,
 ע״ד גם אחרים מופתים כמה מכריע אולי ,הזה הקצר האומר אשר ,ק״ ק ו ח ״מ בלי

 רק "סבה" איננו "החוק" גם אזי מחוקק" בלי חוק "אין ובעוד אלהים", "מציאות
 הוא "המקרה" כי , מפיהם הגה להוציא יוכלו הדעת מטורפי ורק ,בלבד סובב״ ״מ

 כלל נבוש לא בריא, שכלנו עוד אשר , אנחנו5אבל , יחד גם ומחקים הכהות אבי
 כי , הבאים במאמרי ביותר עוד לנו ויוברר לנו הוברר אשר אחרי לכל, גלוי לאמר

 בסדר החכמה כליל פועל, מכון, בכונת והכל עולם" אדון גם עולם "בורא הוא האלהים
 בעוד , במציאות סבה שום חכמתו זולת או זולתו אפם גם כץ אם ותכלית, ומשטר

 קיום באריכות הנהו ואחד התהוותם בתהלת הנהו אחד חוק" "ה ומחוקק ח" כ "ה נותן
 בשם חכמים בשפתי הנקוב וכל "סבות" או "סבה" מלבדו עוד אין זה ומפני ,פעולתם

. בלבד ״מסובב״ אלא איננו כזה
 בעולם לו" קודמת סבה מבלי; ומסובב "אין בהגיון הנאמר גם זאת שטתי עפ״י

 הנסיוני:של ההיקש גם כן ואם האזן, את לשבר רק או מעקל, משפט הוא המציאות
 נצרך "דבר" בתור המציאות יבכל דבר כל כי מפני , אלהים מציאות ע״ד לייבניץ

 ם י ה ל א ה שהוא ל״סבה" המה נצרכים והעולמות העולם כל כן ואם ,ל״סבה" הנהו
 ן אי בעוד סבה" יש דבר "לכל האומר את לאמר נוכל לא אשר אחרי .ומבוטל־הנהו, כטל

 העליון, מהמחוקק החוק פי על בפעולתו מוגבל גם ונפעל פועל כה רק ,דבר לשום סבה כל
 הם, ונמוקם טעמם מפני לייבניץ של הזה המופת את בטלו מיימון וזלמן קאנט ואם

 שאבאר כפי זה, מופתו את לבטל בלבד מטעמם כלל צדקו לא המה אמנם אשר
כפרה
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 אח היה הצדק אזי בעולם/ "סבה" איזו נמצאה היתה אלו באמת יען הבא׳ בפרק

 מובןמאיליו/ לגמרי/ "הסבות" באפיסת אני החלמתי פי על אבל אתם׳ ולא לייבניץ
 מבלעדי גם כי ׳ כאלה להיקשים כלל צריכים אנו אין אף , כלל זה להיקש מקום אין כי

 אמתת בדבר נסיוניים ויותר נאמנים יותר מופתים לנו יש לייבניץ של הנסיוני ההיקש
. עולם״ ואדון עולם ״בורא בתור אלהים מציאות של העקרים עקר

 הנמצא כל רק ה" ב "ם שום ובנסיון במציאות ׳ בעולם אין אם :השאלה על ב(
 אליה אשר והאמתית׳ הנכונה הסבה היא מה הם/ "מסובבים" פעולותיו וכל בהם

 כי ידענו ם", הי ל א "ה נשיב אם האלה? המסובבים התהוות את ליחס נוכל באמת
 כפי "סבה"/ המלה יען ׳ נכונה בלתי גם ואולי ׳ מספקת בלתי תשובה תהיה תשובתנו

 עד / חכמים בשפתי גם אנשים בשפת גרועה כה ׳ מזולזלה כה נהיתה ׳ הרגיל מובנה
 / "האלהים" את לכנות נוכל ואיככה רצון שום / כונה שום בקרבה תכלכל לא כי

 בשם שלו המציאות" "מחויבי התואריס כל ובעל עולם" ו״אדון עולם" "בורא שהוא
 הסבות כל את ולאפס לבטל אנחנו שמחויבים כשם ׳ לי כמדומה , לכן ״סבה״?
 העולם של כללו ובכל חללו בכל ובספריהם חכמים ובפי אנשים בפיות השגורות

 גם ולוא ה" ב "ם בשם מלהשתמש לחדול מעלה כלפי גם עלינו החובה כן ׳ והמציאות
 במציאות האחת /׳הסבה" הנהו כי או / כלם״ המסובבים כל ״סבת הוא ״האלהים״ :לאמר

 השם" "חלול רק לגרום נוכל הן כזה וכנוי "סבה" שם ע״י בעוד , מלבדה עוד אין
 ראשונה" "סבה בשם האלהים את הפלוסופים של הכנוי כמו גדול השם חלול לנו ואין
 אחרי / הוא נאמן ולא צודק לא כי לבד לא הזה המבטא אשר ,אחרונה״ ״סבה או
 "סבה בשם אותו לכנות נוכל לא כי ׳ מאיליו ומובן במציאות כלל סבה שום אין כי

 להסבות/ י" ר ו ד ם "מספר באין ה נ ו ר ח א סבה כן וכמו לו׳ שנית באין ראשונה"
 / המה ״מסובבים״ והשאר במספרה אחת רק להיות תוכל והיא ׳ במציאות שאינן

 היותר המציאות" "מחויבי ובתואריו אלהים בכבוד למאד הוא פוגם כזה מבטא עוד
 ובמה וענין תכן מכל ריק שפרושה "סבה" השם מפני נכבדים ויותר נאמנים
. היא נחשבה

 "כח" "חוק" רק כלם ובעולמות בעולמנו לנו יש בעוד הזאת:/ השטה לפי ג(
 המה "מסובבים" כן ואם כאחד ונפעלים" "פועלים שאמרתי כפי אלה שכל ו״תנועה",

 עליון לאל בשבח גם להשתמש עוד יוסיפו לבל עצתי׳ לכן ׳ וכלל כלל סבות ולא
 הנאמן הברור לפני אולי אשר , החדשה גם או הישנה הפלוסופיא על הנוסד בנוסח

 באפיסת הנאמנה ההוכחה אחרי כן לא אבל ׳ ונאות רצוי להיות היה יכול שטתי פי על
 אשר / הסבות״ כל וסבת העלות כל ״עלת :הנוסח עם עוד להשתמש היתכן ׳ הסבות

 הזה האומר אשר אחרי / "תפלה" בשערי גם "היהוד" בשערי מלהכניכו גם מנעו לא
 נוכל אשר לגמרי׳ בעולם "סבות" ואין "עלות" אין כי יען ראשונה, כלל׳ צודק איננו

 , האלה והסבות העלות של הראשית והסבה העלה הוא הוא האלהים כי לאמר׳
 כלפי מאד הוא חולין הסבות" וסבת העלות "עלת עצמו בפני הדבור הן .ושנית
 תכן כל הסרות שהנה "סבה" או "עלה" בשם עולם" של "רבונו את לכנות מעלה

 המציאות" "מחויבי ותוארים כגוים באמת לנו יש בעוד תכלית׳ לשם כונה כל ונעדרות
 לגמרי יהיה קשה אם או עולם"׳ ואדון עולם "בורא כמו מכוונים ויותר מסגלים ■יותר

 יוכל המסובבים" כל את "מסבב הכנוי למצער ׳ ומסובב" "סבה של מענין ׳ להפרד
אשר ׳ המאורעות לכל כי הוכחתי׳ שאנכי כשם או רעיון׳ איזה עוד בקרבו לכלכל

התחלתם נ 0•
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 האומר הוא הלא ,ואמתות נכונה אחת סבה היתה יוסף״ ״מכירת היא התחלתם

 הלא שבעולם המסובבים לכל והאמתית הנכונה "הסבה" היא כן תדע", "ידע אלוה
 לשם וכונה פעולה נם שמובנה הכל ברא במאמרו אשר !,״יהי״ אלוה אומר הוא

 המסובבים" כל "סבת בשם אותה נכנה אם )אינתיליגנץ( אלהים" "חכמת או תכלית
 בעוד שלה, האצילות את תשיג "סבה" השם כזה באופן רק אזי האזן, את ולשבר
. תכלית לשם כונה גם רצון גם במובנה אז תכלכל למצער

.בעטתי עכל ועום מפריע ג(
 היא היכן ועד , שטתי תכן את ולבאר לפרש הנני האלה המשפטים אחרי

 עקמומיות ולפשט אלהים מציאות של העקרים עקר אמתת את שכלל למען מגעת
. דורנו נבוכי ובשכל שבלב

 ומיוחד יחיד מאל ביותר האמונה של בתקופה אלילים עבודת בעתות לפנים
 ובכל זרה בעבודה נכשלו ובגללן הדורות בני בעוכרי היו הנה "הסבות" אז גם

 "סבות" ולמצוא לבקש אז גם היה דרכם ראשית אשר אחרי אליה, הנלוות התועבות
 לרעתו או לטובתו אם האדם׳ גורל למנת וביחוד וכחותיהם הטבע איתני לחזיונות

 . החזיונות לאלה רק אז ״הסבות״ את למצוא התאמרו גם בקשו המה אמנם ראם
 רחוקות סבות בקשו ולא וקיומם׳ האנשים חיי עם ביותר ומשא במגע באר אשר

 אלה את להם להמציא וכומריהם לחכמיהם עבודה די היתה באלה גם אבל , למאד
 המה ׳ למאד העם ללבות קרובים שהמה "המסובבים", לאלה הדרושות׳ "הסבות"

 הן כי ׳ אליהם יחסו אשר ׳ המשונים הכחות וכל אלים ובני האלים אכן כי ׳ להם בדו
 ׳ לראשם אלופים אותן ללמד האדם בני על כן ועל הללו החזיונות לכל הסבות המה

 המצאת או "הסבות" בקשת ולכן אלהים, כבוד להן ולתת עבודה גם להן לערוך
 אליו לצרף אלהים" "מציאות של העררים עקר להות ההיא בעת גם הועילו הסבות
 יחיד מאל "יותר ע״י העקרים עקר את ולחלל הללו הבדויות הסבות עפ״י כוזבה אמונה

 ומיוחד׳ יחיד אל עליון, מאל לגמרי דעתם להסיח אם לרוב/ להם גרם זה וכל ומיוחד"
 במקומות אבל זה׳ עליון" ל״אל כהנים הבר עם נסתרה בפנה קבוע מקום לו לפנות או

 על שלטו והבזוים הבדוים האלילים רק "הסבות", רק שלהם הבל אמונות לפי זולתו
• מגבלת בלתי ממשלה האנשים

 "סבות" ציד לצוד ופלוסופים חכמים החלו והלאה יון חכמי מתקופות כן וכמו
 והנלוים עפיקור . באטומים עסקו וסיעתו דעמאקריט בפ^ט. ולהאדם כלו העולם לכל
 וכאשר ׳ למו בדו אשר , הסבות ליתר כוללת סבה בתור האדם ״ברגש עסקו אליו
 המטריאליזמום, של מסכה" "עגל ראשונה להם יצא לזה הסכמתו לתת השכל את גם פתו

 של: מדרשם בבתי חרוש לשום הזאת השטה זכתה לא אלה ימינו עד כי אם אשר
 סכום את מצאו כי יען עתה, גם ומתאמרים התאמרו זאת בכל , המטריאליסטים

 את להעלות גם עוד נזקקים אינם לכן והאדם׳ עולם לבנין להם הדרושות "הסבות"
 רבה ואולת ומזרון הפלוסופים טובי של "האחרונה" או הראשונה" "הסבה זכרון את

 אחרי הרדיפה מפני אליהם הניע זה וכל אלהים, במציאות לגמרי לכפור באים
קדומים בדורות הסבות שבקשת וכשם ׳ אותן ת ו ד ב ל או ולמצוא לבקש "הסבות",

הביאה
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 המאוחרים בדורות והקצאתן הסבות אחרי הרדיפה גם בן הזרה׳ העבודה את הביאה

 "הסבות" זכר גם כן אם ואשר ׳ אלהים במציאות כפירה לידי ומביאה הביאה עתה ועד
 הזכרון בגלל שגם ׳ לי כמדומה ׳ הדורות לבני עוללו אשר את כדעתנו עצב׳ המעלה

 את לטאטא תבוא פלוסוף—לא שטת שטתי אם ׳ הקורא יצטער הרבה לא לבדו הזה
השמד. במטאטא הסבות

 על נכון פתרון לתת יוכלו דעתי לפי שהמה ׳ דברים איזה גם לגלגה בזה והנני
 פ^וסופית שטה זכתה לא מדוע ׳ כמו ׳ הראשונה בהשקפה לנו מוזרים ענינים איזה
 אף ׳ ובטלה והרסה וחקרה אחר פלוסוף בא בנקל כה ומדוע ׳ קיומה להאריך אחת

 גם הוא והפלוסופים החכמים כל עסק כי ׳ וביען יען ׳ שקרותה את להוכיח לו הצלי!־!
 וכל ׳ בעולם אחת ה" ב "ם אף אין שטתי לפי ובעוד למסובבים׳ "סכות בהמצאת כן

 טעותו׳ להראות ,הפלוסוף של פלוגתא לבר היה הנקל אזי ׳ המה ״מסובבים״ רק אלה
 מעשהו החולק׳פגם החכם זה זאת׳ ובכל לסבה" מסובב "הלוף היתה עקרה כל באמת אשר
 יותר ולא פחות לא היא גם שהיא ׳ שיה ד ח שטה מצדו הוא גם להמציא ׳ בכך היה

 להראות שכלו בחריפות ויתאמץ לגמרי אחרות ו;ת" ב ־ס להמציא עמוקה התחכמות רק
 עוד מתלאה׳ והנה הצודקות הנה הוא׳ המציא אשר סבותיו, כי ולהוכיח׳

 מסובכים ׳חלוף של הטעות מפני כן וגם לאל אותה נם וישים אחר חכם ויבוא מעט
 חכמים עוד ויוסיפו הוסיפו וכן ׳ לזה הקרובים בדברים או בפרוש הוכיח אשר ,לסכות״

 שכל הדשות׳ שטות פיהן על ולברוא בעולם כלל שאינן "סבות" להמציא ופלוכופים
 זולת כלל ה" ב "ם כל אין האמת לפי אם כי למו"׳ "חרבות של בנין רק באמת זה

 כל הנה צפויות אזי ׳ העליון להמחוקק ידועים חוקים עפ״י ונפעלים" "פועלים כהות
 שטות חדשות מסבות המה גם הבונים החכמים שטות ׳ לחרם הללו השטות

 עיניהם תפקחנה אולי אשר עד למו, חרבות אחרים חכמים יעשו אשר חדשות,
 של במקצוע ויאחזו יחד גם האלהית הפלוסופיא ואת "הסבות" את כלה לעזוב
אחרת. חכמה

 הדורותיוכמו שבכל כלם והפלוסופים החכמים כל מצד "הסכות" בקשט כן כמו
 ,דעמאקריט של ״המטריאליזמוס״ בגללה אשר ׳ הנכון הטעם הוא הוא עתה גם כן

 בכלל ועד אלה ימינו עד הזה החכם מימי כי ׳ עתה גם ומגידים יגידו חכמים כי אם
 ומלבד שנה כאלפים זה קיומה את האריכה זאת וכבל "חרוש", שום חדשה לא

 נתנו דורנו בתחלת עוד ׳ שבח הדוש י-ה א בגלל אותה שקצו ולא בזי שלא
 אשרו אשר ׳ אחריהם והנוהים המטריאליסטים החכמים מצד לבד לא ועז תוקף גם לח

 כי ׳ האמתיות בשלשת הכפירה ובגלל שלהם והמכוער הגם הרגש מפני אותה וקימו
 ולתת דעות רוב ע״י כלה אתה לעשות יכלו אמנם אשר ,החכמים טובי מצד גם

 רב גרועה עוד בהיותה גם ׳ וכזב שקר בתור יחד גם חכמים מסוד ם ת א ח מ את
 היתה אז של להאנשים למצער אשר קדומים׳ בדורות האלילים מעבודת יותר
 "אין ולהמנשימים בטעות כי ואם רוחני "אידיאל" איזה ריחנית הכרה איזה
 לא החכמים טובי גם אבל ;ת י ש ו האג ולאסון בשניהם״ עודנו ״הכשר זולת כל״

 המה גם והפלוסופים החכמים כל כי יען ,זאת לעשות יכלו לא גם ,כזאת עשו
 "סבות בהמצאת גם "הסבות" בבקשת כן גם עמהם שותפים או המה חברים

 מצדם אלה בעודי בנזיפה׳ כהטטריאליסטים לנעור לבם מלאם לא לכן למסובבים",
למסובבים", "סבות ולמצוא לבקש עמכם אנחנו אחד עסק בעלי כי לאמד׳ יוכלו הם

ואשר
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 הרשנות הסבות את ללטוש שלה את עושה המטריאליזמום שטת זה מפני ואשר
 עתה של מאוחר היותר בזמן אשר זולת לחדשות, אותן לחשוב ,ברק להן ולתת

 המטריאליזמום כי >חדשים חכמים מסור יוצאת קול׳ "בת איזו אנחנו שומעים
 חכמים בעיני לגמרי חגה את לאבוד החלה והלאה העברה הי״ט למאה השבעים משנות
.והיה יתן ומי ,והנפילה הירידה שנות לה והגיעה

 בדבר וביחוד חכמים המציאו אשר הסבות, בדבר לעניננו אשוב אבל
 המציאות מחויבי ותואריו אלהים מציאות העקרים עקר אל ובנוגע השטות שלשת
.עולם״ ואדון עולם -בורא

 שמנו והגדולות הקטנות הסבות כל ,לא־יפלוסוף שטת ושטתי, דעתי לפי
 בספריהם והשומות חכמים שפתי על השגורות המדרגות ומכל המינים ומכל חכמים
 לחדש עוד יבואו אשר וכל עתה של הטבע" "פלוסופי אצל ובלחוד והיום מלפנים

 ,ופשוט ישר בשכל עליהן להתבונן ניטיב אך אם הישנות, על חדשות סבות
 החכמים כי אף גמור, שקר על נוסדות שהנה כאלה, סבות מהן ישנן כי נמצא,

 והמופתים האותות אלה כל אבל ,המצאן אמתת על ומופתים אותות יתנו והפלוסופים
 המאורע בתחלת בדם הטבולה הפסים"! "כתונת של והמופתים האותות אל בדומה המה

 ביד עזב אשר הבגד ושל הנהר׳ טרף רף5"ן כי ,העידה אשר ,יוסף מכירת של
 שעשה הנבלה על—שקר עדות מאיליו מובן—הוא גם העיד אשר פוטיפר, אשת
 שקר על נוסדות בלתי שהנה ,כאלה סבות ומהן - היא תומתה ועל עברי העבד
 התאמתן למרות "מסובבים", באמת שהן סבות ,,מדומות "סבות רק כלל,
 לעדות גם הביאו אלה כמו ואשר והמציאות הטבע חזיונות עפ״י ונבונים חכמים בעיני

.למעלה שזכרתי וכפי ,והשתלמותה המציאות התהוות אל בנוגע ולראיה
 אבל ־׳ נאמנים חזיונות אמנם החזיונות .הוא כזב״ ״מקסם רק זה כל אולם

 המשתפת הטעות עפ״י ,ת״ ו ב ליס מוחלפים ״מסובבים״ רק הנה ״סבות״ לא הסבות
 בעולמנו אחת "סבה׳ אין כי יען ,האמתי הטעם ומפני לסבה״ מסובב ״הלוף של

 בעלי משל לא קבועים׳ "חקים עפ״י ונפעלים" פועלים "כתות רק ,כלם ובעולמות
 החריף, בשכלו המציאם אשר ,החקים בעל מדארווין וביהוד הגזברות השטות שלשת
 שאלת איזו מפני הדחק, ובשעת רוחו על העולה ככל חקים לחוקק הוסיף ואשר

 ־בורא נתן" ׳החוק מטעם אם כי ,הישנים על חדשים הקים בדה או ברא חמורה
 תשנה לא כי ,עולם״ -אדון בהשגחת גם ,יעבור ״ולא הבריאה הוית בתחלת עולם•

המציאות. קיום באריכות תפקידה
 ערך<זשיבות לתת לו נצרך לא גם יוכל לא לאשורו דבר מבין כל אמנם הן

 רב השטות שלשת של להסבות גם ובכללן חכמים שמנו סבות" "ה המון לכל
 עוד ואולי יוסף", ׳מכירת של במאורע ומנינו חשבנו אשר הסבות, מערך יותר

 יוסף במכירת המדומות הסבותו, אלה כל בעוד ,מהן הנה גרועות החכמים ״סבות״
 בעלי מאנשים ואינתיליגנץ׳ רצון כונה, מבעלי למצער המה נובעות המאורעכלו, וכל

 משוללות שהנה כלם, החכמים "סבות" כן לא אבל עצמם, ובחירה'והכרת דעת
 למנות אנחנו שיכולים הסבות, כל כי לדעת, נוכחנו ואם האלה׳ המעלות כל

 באומר וחאמתית הנכונה הסבה את גליתי אשר אחרי ,יוסף מכירת של במאורע
 "למסובבים" רק ל״סבות" עוד בעינינו נחשבות להיות וחדלו תדע" "ידע אלוה:
כמה אחח על חכמים בשפתי הנזכרות המציאות בעצם -הסבות" כל אזי ,בלבד

וכמה
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 הטבח את אנחנו ידענו בעוד ל״סבות", בטעות ומוחלפים המה •מסובכים" כי וכמה

 בפעולות 1 י׳ ה •י : אלוה באומר כן גם קבועה היא וכי אלה לכל והאמתית הנכונה
 סדר בהנהגת גם היא ונמשכת עולם"׳ •בורא של וכונתו רצונו , בחכמתו ׳ האלהים

.עולם״ ״ארון של עולמו
 ומלואה בתבל אין כי לכל׳ גלוי ולהוכיח וללמד ללמוד עלינו מצוה כן אם

 ידועים, חקים פי על ונפעלים" "פועלים כחות רק ׳ "מסובבים" רק ,כלל ״סבות״ שום
 הוא ונמוקו מטעמו שלו ההשתלמות בשמת דארווין החכם כי ואם * האלהים חקי

 • ב,הפראטאפלאזמא" כלנו אותנו לזכות הואיל גם היצירה׳ בסבות המעיט
 אכל כזה׳ ב ת־א ו כ ז על לשמוח נוכל הרבה לא אשר ,המציאות לכל משחת מקור

 שהמה ,החקים בקביעת שלו הפזרנות גדלה כן הסבות׳ בדבר קמצנותו כלעומת
 כי ,לו נודה גם לוא ׳ העקרים עקר אל בנוגע ואשר ,ת״ ו ב ״ם כן גם כמובן

 י והבריא הישר בשכל הנאמן המשפט ברק לנוגה אבל ׳ בעולם שולטים האלה החקים
 הנאמן המחוקק ואם ,הרעיון״ את הוגה מבלי רעיון ׳,אין כמו מחוקק״ בלי חוק .אין
 למה ׳ מחוקקם ם י לה א אם כי וסיעתו, דארווין איננו המציאות חקי את
 נוכל אשר ,בהם אחד אף אין עצמם מצד גם אשר ,דארווין״ ׳חקי על לסמוך לנו

 מן יוצא מבלי המציאות׳ של החזיונות כל עם לגמרי הנהו מתאים כי לאמר׳
 בעוד שלישי׳ או שני חוק גדר תחת להכניסו היה אנוס זה בגלל ואשר והחוק׳ הכלל
 הגענו לא אנחנו כי ואם ,ל״ ל כ ה ן מ ״יוצא אין האלהים בחקי כי ׳ אנחנו ידענו

 ידיעה ידענו אם ,כזה דבר כלל לנו נדרש לא הן אבל ,תכונתם דקר עד נגיע ולא
. אחר ולא הוא ,מחוקקם הוא האלהים כי ודאית׳

 לחדול בחיים הרגילים ענינים בכמה חביבי קוראי לך יהי קשה אם זאת ובכל
 ישנה מסובב ,לכל הנסיוני או ההגיוני מהמאמר להפרד גם ה" ב "ם במלח מלהשתמש

 מזכרונך "סבה" השם את לעקור כגיגית הר עליך לכפות לי חלילה ,לוי הקודמת סבה
 המלה את להעלות תוכל הן האזן את ולשבר בעלמא בדבור אמנם כי ,לגמרי
 כאשר לא״פלוסוף׳ שטת שטתי׳ מצד ואסור חשש שום מבלי שפתיך על "סבה"

 לענינים מלהשתמש הם, בלשונם אחרים׳ תוכנים גם קופערניקום גם חששו לא
 לשון חבמים "דברו :כעין או מליצה ובתור וידידתה" השמש ״עלית במבטא שונים
 את לאסור "האמת" מטעם לנכון חכמים מצאו שלא וכמו ההרגל׳ ומפני הבאי׳

 בדעת או בקהל מלבוא ׳ כזבו" השיר "מיטב :נאמר שעליהם והמליצות השירים
 גם לכן יתירה׳, ,חבה למו ומראים בהם משתמשים בעצמם החכמים וגם הקהל
 גזרה חלילה עליך אגזור לא יום בכל ובמעשים שפתים בניב ושמושן "הסכות" בדבר
 תחפוץ אם ׳ אפריעך לא כאשר !״סבה״ בשם להזכיר לא כי ״הם :לך לאמר קשה

 גאוני אל ובדומה ׳ בדוים ספורים מספר או ׳ בתשבחות מהולל ומשורר" ,פיטן להיות
 ייחסו אשר ׳ כאלה למספרים כמעט ימכרו ספריהם אשר ׳ בזמננו ׳ היפה הספרות
 אבל "המקום"׳ ואל "הזמן" אל בראשית במעשה שותפים להיות המתחרים החכמים
 חדל אז רק אז ׳ ,המציאות* אל וביחוסו ם" י ה ל א ת ע ד יב מחשבה לחשוב בבואך

 שאיננה כלה׳ המציאות בכל "סבה" איזה ממציאות זרה מחשבה משום לך
 עולם "בורא שהוא' אלחים, וחקי ונפעלים׳ ,פועלים כהות זולת במציאות׳ כלל

.עולם״ אדון גם
ז זאת גם אף

7ה
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 מסובב •חלוף של הטעות בדבר השקפתי את דברי קורא עוד תזכור זכור הן

 / שמה שבארתי כפי , לדעת נוכחת אשר ,ומכונותיו ׳הקטור׳ עם המשל ובדבר לסבה*
 לבד ,.מסובכים" אלא אינם לסכות הנראות וכל אחת .סבה" שום אלה בכל אין כי

 הנכונה שהיא אחת "סבה" למצוא אני גם נמנעתי לא זאת ובכל סבות׳ ולא
 אדם" מחכמת היא הלא ומכונותיו בתיו ,עגלותיו אניותיו/ ולכל לחקטור דהאמתית

 המפקחים ושל כמתכונתה העושים של ,הראשונה המכונה ממציא של האינתיליגנץ
 ׳הסבות׳ אפיסת בדבר משטתי מאומה ומ_ותר מבטל אני אין כי ואם ,המכונות על

 בפרק שאבאר כפי ,האנושית האינתיליגנץ של ״הסבה״ מציאות וגם ,במציאות
 חכמת זיק היותה בגלל וווקא היותה בגלל לבדה ה" ב "ם היא רק היא גם ׳ השני

.האדם״ ״יוצר של האינתיליגנץ זיק האלהים;
 למאד הגון באופן טוב לקח לנו לתת יכול הזה והדוגמא המשל אולם

דעת: למען
 וחרושת המלאכות בכל כלל .סבה" שום נמצאה לא זה שבעולמנו כשם כי
 .חכמת האינתיליגנץ זולת והפעולות החזיונות לכל ומכשיריהם המכונות ובכל המעשה

 ,חוק גם , תכלית לשם כונה דרושה שלהן ,וההשגחה ההמצאה אל בנוגע אדם׳
 היא היא ,החכמה כלילת שהיא דאלהים הכמת ,האינתיליגנץ הן ,ומשטר סדר

 העולמות ושבכל שבעולמנו כבים׳ ׳המסו לכל האחת והאמתית" הנכונה היסבה
 היא יכול כל הכמת ,אלהים חכמת הכמתו כי ,שבארתי כפי , מאיליו ומובן כלם

 אותם לעושים המכונות לממציאי ,רבים לאישים , באנשים כמו מחולקת בלתי
 כל ואיננו הראשון הממציא יהיה לעולם לא בעוד ,עליהן ולמשגיהים כמתכונתן

 .הכמת כן לא אכל ,שהן מקום בכל עליהן ולהשגיח המכונות כל את לחרוש יכול
.השלמות וכליל יכול כל ׳ העולמים הי ׳ עולם״ ואדון עולם .בורא האלהים׳

 השקפתי גם האלד׳ים"? את ברא השאלה:"מי על תשובתי י(
.והאדם העולם על

 האלהים חכמת מבלעדי וכי כלה המציאות בכל ׳הסבות" !׳באפיסת שטתי פי על
 הקוראים לפני בזה לסדר הנני כלם, העולמות ובכל בעולמנו .סבה׳ שום עור אין
 רק מפורש אותה שומעים אנו שאין נכבדה שאלה על הערך רבת תשובתי את נם

 לשאול כלל בושים ואינם ופשוטים תמימים ילדים בהיותם ,רבן בית של מתנוקות
 תוסיף יגדל אשר כל כי אף ,בשנים בא איש אבל ,חבריהם את או ורבם מורם את

 ,ברוחו יעצור זאת בכל ,נפשו את לענות אחר בנוסח או זה בנוסח השאלה
 ,בשפתיו כזאת שאלה לבטא השישה׳ מפני ,שפתיו דל על אותה להעלות מבלי

 הזאת השאלה תנקר פעם ולא כזאת שאלת במין השם את למחלל רעהו יתנהו פן
יחד. גם הזאת השאלה ועל עליו פיה הבאר תאטור חליפתו ובבוא יזקן אשר עד מוחו׳ את

 מפורש הזאת השאלה שואלים אינם דעים תמימי ופלוסופים חכמים לרוב גם
 בנעימה אותה יבלעו אף השאלה, בעצם לנגוע מבלי סחור כחור תמיד המה והולכים

 הוא האלהים כי ,בזכרם כי ,וידמו ,לאחור ומה לפנים מה של ״הנסתרות׳ בק
הראשונה שלפני הסבה על עוד לשאול יהין זה מי ,האחרונה״ או הראשונה ה״סבה

או
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 זאת בכל כי ,דעתם הסיחו בתומתם אבל ,האחרונה אחרי של האחרונח או

 פותר ואיי האנשים רוחות את לחציה תחדל ולא חדלת לא הזאת השאלה
. להם אותה

 שואלים אינם הם כי ,מאיליו מובן באלהים הכופרים החכמים אל ובנוגע
 שהיא / שאלה ישאלו כי היתכן , דעתם לפי אלהים, באין כי ,הזאת השאלה את

 המאמינים על ללעוג בחפצם אשר זולת ה״איף, על ולא "היש׳ על רק נופלת
 • אלה לצון לחומרי נאות בסגנון ההיא השאלה את מזכירים אותם ולהכעיס באלהים

 ספרו בהקדמת אומר כמוה מאין ובפתיות נמרצה בעזות אשר מכירנו, ביכנער כמו
 את העשה נמצא? הוא מאין האל, 9עין" יצר .מי תאמר׳ •מה והחומר": .הכה
 כי בכללו׳ העולם על לאמר נ״ב נוכל הלא ראשית? מבלי קדמון הוא או עצמו
 אמנם ואשר ,לו״ קודמת לסבה שנצטרך מבלי קדמון הוא או ,ו ט צ ע מ נוצר
 נמצא פעולת בין להבדיל הבין לא כי זאת, אולתו על אותו עגו ככר החכמים טובי
 השאלת פנים כל על אולם ,ומוכרחת״ "עורת הטבע לפעולות ורצון שכל בעל

 הכפירה אל מהלכים לתת למאד הועילה היא גם עליה הגונה תשובה חסרון או הזאת
.להנבוכים מכאוב ולהוסיף הדעת קלי בלבות

 אנכי מוכן אף ,הסבות בשלילת שטתי את לרבים הצעתי אשר אחרי ואנכי
 אשר ׳ שלי אחת השקפה עוד צרוף ידי על ,ותעצומות עז לה לתת דברי במרוצת

 השאלה על גם הגון פתרון לתת שאוכל ,לי כמדומה ,איש פרז גם קדמני לא
 אזכרתה את להעלות גם פחדו כרבם ופלוסופים חכמים אשר הזאת׳ החמורה

 והפשוט הישר השכל אשר , מעטים לא וענינים דברים ישנם בעוד ,בספריהם
 חריפים וידועים, הכמ^ם אנשים משכל בהירה יותר באספקלריה לפעמים רואה

. למאד ומשכילים
 ותשובת שאלתם את נשמע רבן בית של תינוקת בהדר ראשונה נבוא הבה

 ,אחר בחדר קצר לזמן נבוא כן ואחרי ,בקש אותם דהה כי • בנפשו היודע המורה
 אל נוגע כמעט שהוא ,בעגין נפלאים דברים שמה גם ונשמע ,הפלוסופיא בחדר

.והמסובכים הסבות בדבר שטתי אל וכיחוד ,הזאת השאלה
 ברא "בראשית :שבתורה הראשון הפסוק את רבו ילמדהו עת ,התינוק

 במבוכת בא הרבי האלהים"? את ברא "ומי :כמשמעו פשוטו רבו את שואל אלהים׳
 מוח את מבלבל או , עולמים הי הוא ,כלל נברא לא האלררם כי ,משיב הוא

 כי ,יודע בעצמו הרבי כי אף ,לזה בדומה אחרת תשובה בסגנון הרך תלמידו
 הלעיט הוא בילדותו ורבו מורו גם כי ,הנהו זוכר גם ,כלל מספקת בלתי תשובתו

 תשובתו נחשבה במה כי ,לדעת נוכה גדל וכאשר ,כאלה תשובות במיני אותו
 , נאלחים מאמין בהיותו ,לעצמו כשהוא הרבי אבל ,העצומה השאלה עצם מול

 את מקבל הילד .כאלה לתשובות ולא לשאלות לא נזקק איננו כי ,לנפשו אומר
 הפעם עוד לשאול יוסיף לבל ,לפקודה אותה בחשבו מיראה, או מאהבה רבו תשובת
 ונפשו, לבבו במשכיות ממקומה זזה לא השאלה ׳ יגדל כאשר אבל ,כאלה שאלות

4 שזכרתל הטעם מפני אחרים אצל עוד אותה לשאול יוסיף לא כי אם
 פלוסופים, שלשה נמצא שמה ,הפלוסופיא״ חדר אל מספר רגעי על נסור עתה

 ט נ א ק את ,ץ י נ ב י י ל את * עליהם להתבונן לעניננו מתיחסים דבריהם אשר
יען ביותר, לעניננו המה נכבדים האחרון זה דברי אשר מיימון, זלמן דאת

אם



152
 הזאת השאלה את זוכר שהוא ,החפצים אהד אף ראיתי לא ,זכרוני יטעני לא אם

 גם לתת הנהו משתדל עוד ,אותה זוכר כי • מלבד ן ו מ י י מ והחכם בפרוש,
 * עצמו על מ?פר חייו תולדות בספר אשר ,והמיוחד האחד והוא עליה תשובה

 השאלה את מלמדו, נם שהיה אביו, את שאל שנים שבע בן ילד בהיותו גי
 קבל והוא ילדים בעד נאותה קלושה בתשובה בקש אותו דחה אביו וכי ,הזאת
 הזאת השאלה על תשובתו את משיב מיימון החכם כי ואם 7 ברצון אז אותה

 זאת בכל ,כאלה שאלות לשאול אי־הצירך על הבנה כתור רק הסבר, בתור רק
 את הזכיר אשר ,החכמים אהד את למצער למצוא ,מאד הנאני כי אכחד, לא

 אף יחס לה אין כי ואף עליה, תשובה לתת הואל גם מפורש הזאת השאלה
 להביא הנני ובזה ,הבא בפרק אותה גם אציג זאת בכל ,אני תשובתי אל במקצת
 הנזכר בספרו זאת תשובתו אחרי אותם הציג אשר ,הזה החכם מאת אחדים דברים

.הדברים ויתלבנו יתבררו ולמען שטתי אל גם נוגעת החלטתו יען ,עליהם בקרת לכונן
 הנזברה: השאלה על תשובתו אחרי תכף מיימון החכם דברי המה ואלה

 חדשה, מחשבה בברעסלוי שבתי בימי אה׳כ רבים ימים בלבי הוליד הזה "המחקר
 אם קאנט, של הפלוסופיא יסוד את המכיל גדול, למאמר הומר לי נתנה אשר

 "דעות :בקצור מאמרי תבן היה וזה ,מפלוסופיא דבר ידעתי טרם עוד ההיא בעת נם
 הוק הנה ,ותהפוכות התנגדות מלאות להיות ז מחויבות הטבע שאחר במה החוקרים

 יען ,הנסיון על הניסד חוק לייבניץ לדברי הוא העלות ועלת השתלש^ותגהסבות
 אומר - הזה החוק לפי אבל • סבה״ יש דבר ״לכל כי ,הנסיון פי על ?לנו ידענו

 אחרי הראשונה, בסבה להאמין אפשר אי כי לאמר: דוקא לנו מיימון־ידרש
 המעטאפהיזיקים יוכלו אפוא ואיך ׳ בנסיון כמוה שאין סבה׳ לה שאין ,סבה היא אשר

 מוסיף הזה החכם .עכ׳ל ? הראשונה״ הסבה מציאות את הזה הנסיוני מהחוק להוכיח
 קאנט בספרי מצאתי באור ביתר הזאת הטעות ,את :הדברים אלה את גם שמה

 כי ,לשכל ענין איננה הראשונה הסבה -כי ,אנט5 בהחלטת ומסיים -הסבות״ בשטת
י .וכו׳ הגיוני״ רעיון היא אם

 אמנם .עניננו לצורך האפשר ככל לבקר בזה הנני האלה׳, המעטים הדברים את
 ן לייבניץ של סבה" ישנה דבר ״לכל הנסיוני החוק על מיימון הה׳ שאל גדולה שאלה

 זאת ואשר ? סבה לה שאין סבה שהיא ,הראשונה בסבה להאמין נוכל איך כן ואם
 מי רבן בית של תינוקת של השאלה עצם הפלוסופית בצורתה אמנם היא השאלה

 אותו הבליע או חסר העקר עוד אלה מיימון בדברי נם אבל ? האלהים את ברא
 הנסיוני מההיקש להוציא אפשר אכן כי ,בזה לגלות כלל אחוש לא ואנכי ,בנעימה

 גם כי אלהים׳ במציאות אמונה ספק רק לא סבה", ישנה דבר •לכל לייבניץ של
 , סבה" יש דבר לכל ייכי מורה, הנסיון "הן לנפשנו באמינו לגמרי, כפירה של היקש

 הוא וזה סבה לה שאין סבה הוא בעוד , אלהים במציאות לכפור עלינו הלא כן ואם
. הנסיוף נגד

 להוציא שנוכל למאד, בולטת כפירה של מציגו" "מח גם בכוגה בזה מציג אנכי
 הסבות באפיסת שטתי תצדק כמה עד , דעת למען לייבניץ, של הנפיוני מההיקש

 מציגו" "מה לשום טעות שום לידי עוד לבוא נוכל לא הן כזה באופן אשר ,בנסיון
 הן באמת אף הסבות, מדבר גסיוניים להיקישים צורך שום לידי גם ,כפירה של
רב ונכבדים אמתיים גם העקרים עקר אמתת בעד אחרים נסיוניים מופתים לנו יש

יותר
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 איזו בגלל כן וגם להקורא להוכיח הנני אגב בדרך ורק ׳ לייבניץ של הנסיוני מהיקש יותר

 את גם להסיר נוכל לייבניץ של הנסיוני מההיקש גם כי ׳ מזה לקבל שיוכל תועלת
 אשר אלה בעד גם ולוא כפירה, של מצינו" "המה טענת את גם עדה, מיימון טענת

במציאות. כלל ׳סבות" אין אכן" כי שטתי, עם להתרגל ובמהרה בנקל כה יוכלו לא
 המופת. זאת ובכל "סבות" בעולם נמצאות כי לאמר׳ הואלנו גם לוא אמנם

 וקאנט מיימון סתירת כי יען ׳ בתקפו הוא גם להשאר היה יכול לייבניץ של הנסיוגי
 מפני חשש כל לעורר יכולנו לא לעצמנו כשאנחנו גם כלל לרעה בו לפגוע יכלה לא

 מאומת שהוא אהד דבר לפנינו להזכיר לנו די וביען יען ,כפירה של מציגו" ״המה
. לייבניץ של הנסיוני המופת נגד סתירה כל לאל ישים והוא ובמציאות בשכל

 על המה מיוסדים )געאמעטריע( המדידה חכמת ציורי בל כלנו׳ שידענו כפי הן׳
 נוכל :היכול נתבונן הבה כץ ואם כלל׳ ספק שום בזה שאין דבר ״נקודה״׳ ועל ״קו״

 ולאמר ׳ לייבניץ של הנסיוני המופת נגד מיימון טענת אל בדומה טענה לטעון למשל
 על לנו נודע אשר "אחרי הגיאומיטרית׳ "הנקודה" מציאות דבר על כן גם הוא בסגנונו

 אפשר אי כן ואם ו״גוכה" "רוחב" "אורך׳ יש ההנדסה ציורי לכל כי , הנסיון פי
 או גובה"׳ ולא רוחב לא "אורך לא לה שאין הגיאומיטרית, "בנקודה" להאמין

 מציאות ע״ד למעלה שהבאתי ׳ שלי הטענה בסגנון כפירה של מציגו" "מה מזה להוציא
 , גובה גם רוחב גם ,אורך גם ישנם ההנדסה ציורי בכל אשר אחרי :ולאמר ׳ אלהים

 אחרי זאת ובכל !!,במציאות״ איננה אלה כל לה שאק הנדסית׳ ״נקודה״ כן אם
 "נקודה ישגה אכן כי ׳ ההנדסה ציורי של המציאות פי על ודוקא ?נלנו ידענו אשר
 האטום בדבר הדין והוא האנשים כל של בשכל מתאמתת והיא במציאות י טירית" גיאו

 הנקודה מציאות עד הנזכרות הטענות ושתי הנצחיות בחידות ועוד ועוד הפשוט
 קאנט גם חרדו אשר דחררה, כל מה כן ואם טענות, מהיות תחדלנה ההנדסית

 נניח, גם אם אשר לייבגיץ׳ של הנסיוגי" "ההיקש את לסתור הם בטענותיהם מיימוז גם
 הדעת" נב״חוש בחוש ולא לבד השכל פי על רק לנו גלויה הראשונה הסבה מציאות כי

 גם ולוא אלהים בדברבמציאות מיימון טענת היא בטלה כן גם אני( אוכיח אשר כפי
 : ולאמר כפירה של ״מהסמצינו״ להוציא עוד נוכל לא אף לייבניץ של ההיקש עפ״י

 הנקודה׳ אשר אחרי במציאות׳ נמנעה סבה לה שאין סבה כן ואם סבה יש דבר לכל יען
 השכל עפ״י גם כן במציאות׳ היא שישנה כמו כן לא כי אותנו׳ מלמדת ההנדסית
 כל מבלי אלהים מציאות אמתת את גם להוכיח אפשר לייבגיץ של הנסיוני ומההיהש

. כלל וטענה סתירה
 כשום לנו דרוש בלתי לייבניץ של הגסיוגי שההיקש מלבד לעניננו כי יען אולם

 בטל בגסיון נם הסבות באפיסת שטתי עפ״י הנהו עוד , אלהים מציאות לא״תת אופן
 רשמתי האלה המעטים והדברים בזה חקר להעמיק אוסיף לא לכן לגמרי׳ ל ומבו

 של החיוביות ההחלטות דוקא לאו כי ׳ ידע למען ׳ הקורא לפני לזכרון רק
 ונוכל נוכל וטענותיהם סתירותיהם על גם כי ׳ נטועים כמסמרות כלל אינן הפלוסופים

. אחריהן להרהר הרבה
 עליו! להשיב הגזכרה שאלתם ובדבר רבן בית של תנוקות חדר אל אשוב עתה

.הזה הפרק בראש הבטחתי אשר ׳ התשובה את
 תחי כי מאליו׳ מובן האלהים"?, את ברא "מי : התינורות שאלת על תשובתי

 / המורים אל או׳ האבות אל אם כי כעצמם׳ הילדים אל לא וראשון בראש ערוכה
למען
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 הפסוק את ילמדו בטרם עוד והתלמידים הבנים בלבית ולקבוע לשנן מה דעת למען

 ואם כזאת׳ שאלה לשאול הבנים אחד דעת על אף עוד תעלה לבל שבתורה׳ הראשון
 ופני לו להשיב מה נכלה על ידעו ,השאלה את ישאל שבתמימים תם ילד זאת בכל
 על עצמם׳ בפני גם הילדים בפני גם עוד׳ יאדימו לא או יחוורו לא המורה או האב

• כזאת שאלה על להשיב מה אי־דעתם
 ,יש המלות שתי את הילד1של,, ובשכלו בלבו לשנן המורה על או האב על

 יודע הילד: יאמר וכאשר הוראתן׳ את להבין יוכל הרך התינוק שכל גם אשר ואין׳
: כזה וקצר טוב לקח המורה או האב לו יביע , אלה שני בין ההבדל את אני

 הוא הלא והנצחי, האמי?י היש שהוא אחד׳ יש רק יש כי בני׳ תדע ידע
 גם יש, אתה גם יש, אני גם כי ואם ׳ אין הוא מהאלהים חוץ אבל האלהים׳

 ,נשמתו זולת , האדם גוף גם ׳ הנמצאים וכל העולם גם באמת אבל ׳ יש העולם
 ,אחי יש לביו שהוא ׳ האלהים מול הוא אין אלה כל ׳ הנצחי היש זיק אמנם שהיא
 וסופם אין היה תחלתם כי מפני ליש׳ הנראים הנמצאים׳ וכל והעולם ונצהי׳ אמתי
 ׳ האלהים של ברצונו רק הם ועומדים תלוים ׳ יש שהנם העת בכל וגם ׳ אין להיות
 זמני יש להיות שנברא ׳ אין רק ׳ יש איננו כזה יש ׳ יש מהיות לחדול או להיות
 בשם לכנות נוכל לבדו אותו רק שאותו , מהאלהים והנצחי האמתי ׳ האחד מהיש

.זולתו אפס בלעת אין ,יש
: בינה ולהבינם דעת להם להוסיף המורה או האב יוכיף אז
 יש רק הנהו או אין ומבלעדו לבדו האלהים שהוא אחד יש רק ישנו כי יען

 כל ׳ הזה הזמני היש לכן ׳ והנצחי האמתי האחד מהיש נברא שהוא זמני׳
 אף אין ׳ הנצחי היש זיה היותה בגלל האדם נשמת זולת ,כלם הנמצאים וכל העולם

 גם יוכל אשר יראשית׳ מעשה עושה הוא׳ נם להיות יוכל אשר בהם, אחד
 שמש לברוא תוכל לא השמש לבד ולא מאין" "יש חדשה בריאה איזו לברוא הוא

 האחד העץ גם כי מאין", "יש שנית אבן לברוא תוכל לא אחת ואבן שניה
 אשר פריו׳ את כדרכו מפריד הוא רק מאין"׳ "יש שני עץ לברוא יכול איננו
 בריאת הראשונה׳ הבריאה כח אז אליו לוה האדמה בבטן הזרע ובבוא בו׳ זרעו

 בעלי גם וכן שני׳ עץ יהיה למען ׳ ולגדלו להצמיחו הנצחי׳ היש בריאת האלהים׳
 רק זולתם׳ אחרים ואדם חיים בעלי בוראים אינם המה גם והאדם החיים

 לרה רק שני׳ עץ בורא איננו אשר העץ׳ אל ובדומה אותם׳ המה מולידים
 ולגדלו, להחיותו הראשונה הבריאה כה האדמה בבטן כמו אמו׳ במעי בעובר

 המה עושים כי ׳ לאמר נוכל לא אחריהם בזרעם והאדם החיים בבעלי גם לכן
 בע״ח של ר העו וכמו כלל. אותם בוראים אינם כי יען בראשית׳ מעשה

 כן ׳ האם או האב אותר יגדל ולא יהיה לא כי ׳ אחד כל יודע הן ,אמו במעי והאדם
 אותו ויגדל יחיה ׳ אמר מרחם בגיחר ׳ עולם לאור בצאתו אדם וילד חי בעל שנר

 נטע אותו אשר ׳ הכח זה ׳ אדם או חי בעל להיות הראשונה הבריאה כח רק
 של הראשונה אמותיו ולאם הראשון אביהו אבות אבי בקרב ׳ הבורא ׳ היש האלהים

 הראשון, האדם את ׳ הראשון החי בעל את אותו ואשר ׳ החיים בעלי ושל האדם
 בע״ח נמצאים להיות האמתי היש שהוא האלהים, אותו ברא ,בראשית

 בוראים שאינם הבנים גם כן האבות כמו זמני יש בתור התבל פני על ואנשים
. הראשונה הבריאה מכח המה נבראים רה

גם
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 גופו בכחות האדם גם העולם נמצאי כל המה פועלים אשר הפעולות כל גם

 חקק אשר ,החוק פי ועל הראשונה הבריאה מכח רק הכל את פועלים המה ,לבד
 כי יען זה, ובגלל אלה כל את פועלים עצמם מכח ולא האמתי היש הבורא להם

 מעשה לעשות המה יוכלו לא לכן מהאלהים, המה נבראים המה, נעשים
 כל כי יען מאין", "יש חדשה בריאה כמוהו ולברוא היש הבורא כמו בראשית
 ובורא" ,עושה להיות יוכל לא ,א ר ב נ ו נעשה היותו מפני והנברא הנעשה

.בלבד זמני יש לברוא אף
 שום בראשית, מעשה שום לעשות יבולים אינם העולם נמצאי כל ואם

 המה להיות יכולים ואינם יכלו לא כי ,וכמה כמה .אחת על כן אם ,חדשה בריאה
 לעשות יכולים אינם יש בהיותם גם אשר אחרי עצמם, את ועושים הבוראים

 לברוא או לעשות יכלו לא בטח הן ,אין היו כאשר גם ומה ,שני יש מאין ולברוא
 רואים אנהנו ,לפנינו המה האלה והנעשים הנבראים כל אשר ואחרי ,מאומה

 אחת ועל חדשה בריאה לברוא יכולים אינם והמה כאלה נמצאים מלא עולם
 יוכל לא והנעשה הנברא כי וידענו ,עצמם את לברוא יכלו לא כי ,וכמה כמה

 כלו העולם כל הנבראים, כל לכן ועושה, בורא מכלי וגעשה נברא להיות
 ברא שהוא ונצחי, אמתי אחד, יש אלהים יש אכן כי לנו, ומגידים מעידים

 העולם אל דומה להיות יוכל לא זה ובגלל ,אותם העושה הוא ,הבורא הוא ,אותם
 את הבורא שהוא האלהים, כן ואם ונעשים, נבראים הלא שהמה נמצא, ולשום

 הוא ובהיותו ,ונצחי אמתי אחד יש לבדו הוא רק להיות הוא מחויב הן אלה כל
 כל ואת העולם את לברוא היה יכול הוא רק לכן ואין", "אפם וזולתו יש

♦ מאין יש הנמצאים
 האלהים גם יוכל האם :הילד את המורה או האב ישאל הזה הבאור אחרי

 התשובה, את הוא יען חכם הילד אם אזי מאחר?, נברא או נעשה להיות היש
 הוא בהיותו היש האלהים כי :נאמנה תשובה להשיב המורה או האב על ,לא ואם

 מאחר, נעשה להיות הוא יוכל לא הן ,מאין יש הנמצאים וכל העולם את בורא
 לא אזי ,מאחר נברא או נעשה הוא גם היה אילו כי ,מאחר נברא להיות

 העולם כל כן גם לנו יעידו הן זה ועל , ועושה בורא להיות הוא היה יכול
 לעשות יכולים: אינם זה מפני ,ונעשים נבראים הם בהיותם כי ,כלם הנמצאים וכל

 ואיככה מאין", "יש הדשה בריאה שום ולברוא בראשית מעשה חדש מעשה
 את בורא להיות מאחר, נברא או נעשה היה אלו ,האלהים היה יכול זח

 ואם ,ועושה בורא איננו והנעשה הנברא בעוד ,מאין״ ״יש הנמצאים וכל העולם
מאחר נעשה להיות יוכל לא אופן בשום הוא לכן ,הכל את ועשה ברא האלהים

להיות יוכל לא "הבורא" כן ,בורא", להיות יוכל לא נברא• "ה ש כשם כי
אשר ,שבעולם הנבראים כל כמו הוא גם אזי ״נברא״ היה איו כי ״נברא״.

.א״ ד ו ,ב הוא גם להיות היה יכול לא ״בוראים״ להיות יכולים שאינם ,לפנינו
 אח הילדים באזני המורה או האב נא יקרא הבה הזה הקצר ההסבר פי על

 ולא והוא ,הארץ ואת השמים את אלהים ברא .בראשית :'שבתורה הראשון הפסוק
 את ברא "מי לשאול יכולים אנו אין מדוע השאלה: את לפניהם יציע הילדים

 כי יען :דבור כדי תוך ויגידו יענו מעצמם הילדים הם כי ,מובטחני ל האלהים׳
אין כי ,בורא להיות היה יכול לא אזי ,נברא היה האלהים ואלו ! נרא האלהים

נברא
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 כי׳ ,תלמדנו ,אלהים" ברא *בראשית הראשון בכתוב והתורה ,בורא א ר כ 4

 והנצחי האמתי האחד היש ובהיותו והנצחי האמתי האחד היש הנהו האלהים אכן
 כפי נבראים, בהיותם שהמה כלם הנמצאים וכל העולם את לברוא היה יכול

♦ ם* י א ר ו ״ב להיות יכולים אינם ,כלנו אנחנו שיודעים
 שלשת בדבר שאת ביתר והשכל דעה להורות גם ,זאת תשובתי את לשכלל

 אל בנוגע והאדם העולם על גם החדשה השקפתי את גם בזה לתת הנני ,האמתיות
 הנצחי היש זיק לבדה היא בהיותה ,נפשו אל בנוגע האדם על גם וכחותיו גופו

 להיות יכול בתבל זולתו אפם לבדו האדם שלו הנבדלת נפשו מעלת פי על ואשר
 הילדים בלבות ישנן המורה או האב כי ,אמונה ועצתי מאין״ ״יש בורא הוא גם

 משחר הילד גם ידע למען ,בזה אציג אשר ,השקפתי תוצאת הנעלה הידיעה את
 טהור מושג לו ירכש וכאשר העולם׳ נמצאי מכל האדם "מותר את ילדותו טל

 ודאות את לדעת יכיר אז או ׳ בשנים בבואו גם ומה בילדותו גם האדם מיתרון
* נעלה ומאד בולט באופן יחד גם הדעת עקרי שלשת

:היא הלא ,והאדם העולם על השקפתי
 נמצאל ככל ונחשב נמצא. הנהו הוא ופעולותיו כחותיו ,גופו מצד האדם הן

 יתרון; יש הן אבל ,זמני״ *יש הנם קיומם ובעת אין וסופם אין שתחלתם העולם
 בזה לו דומה אחד גם אין אשר ,החיים בעלי מכל גם ,התבל נמצאי מכל לאדם

 חלקן הנצחי, היש זיק שהיא נבדלת, זש פ נ ב חיים, בנשמת מחונן בהיותו כי
 רק הוא אשר ,העולם נמצאי בכל והמיוחד האחד הנהו האדם לכן ,ממעל אלוה
 גם הנהו יכול ,שבקרבו האלהים אור קרן ,הנצחי היש זיק נפשו ובגלל לבדו הוא
 ובורא בראשית" מעשה "עושה לבדו האדם להיות הנברא, בעולם בעולמנו, הוא

 בריאה של פעולה לפעול האדם מיכולת אמנם ואשר מאין", "יש הדשה בריאה
 הנפש מציאות אמתת את גם ,אלהים מציאות אמתת את גם ללמוד אנחנו יכולים

. החפשית האדם ובהירת ונצחיותה
 כל כפעולות מכניות, פעולות רק הנן התבל נמצאה כל פעולות אמנם

 פעולותיהן את רואים שאנחנו ,שלהם האינתיליגנץ עפ״י אנשים המצאות ,המכונות
 ועל הראשונה הבריאה בכה נפעלות שהנה ,הנמצאים כל פעולות וכמוהן לעינינו

 אשר ,פעולה כל לכן ,אותם הבורא ,היש האלהים בעדם חקק אשר ,החוק פי
 מבלי הבריאה מכח ת ח א ה ל ו ע פ רק היא , האדם זולת הנמצאים שאר יפעלו

 1 בפעולותיהם יגרעו ולא יוסיפו לא ולכן הפעולה, קודם הדעת ובשקול עצמיותם כח כל
 שנתנה השלמות אל נוספת שלמות שום בפעולותיהם תמצא ולא תראה לא אף

 נשתנה שלא ,השמש זריחת פעולת וכמו ,בפעולותיהם לכחם הראשונה מהבריאה
 עולם, מבריאת לזה והחוק הכח את קבלה אשר ,העת למן שלמות בה נוספה ולא
 כבנין הנמלה פעולת ,הכורת ותאי הדבש בעשית הדבורה פעולת גס כן כמו
 לה קן בעשותה הצפור ופעולת קוריה באריגת השממית פעולת ,שלה אוסם בתי

 ומבלי לגרוע מבלי ,״לפעולותיהם וחוק בכח שחוננו וכפי ,הנמצאים פעולות ושאר
 הראשון למיום בשוה שוה זורחת השמש כמו כי , יותר לטוב לשנות או להוסיף

 האחרונות! הדבורים תעשינה כן ׳ אורה תגיה האחרון היום עד וככה היום עד
 "מאין שנבראה ,הראשונה הדבורה עשתה כאשר ,ותאיהן דבשן את שבאחרונות

,!הבריאה בשעת הראשון אביהו הביבר כבית תמיד ביתו את יבנה והביבר ליש׳
כל
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 מעצם רק הדעת ושקול רעיון ובלי מחשבה מבלי אחת פעולה עושים אלה בל

 מהבורא המכוונה והתכלית התועלת בגלל ולעשות, לפעול אותם המכריח הכח
 תמיד פועל הוא האדם כן לא ,אחרות •ולתכליות מיניהם וקיום קיומם לצרכי אותם

כפולה; פעולה הנכבדות פעולותיו את
 לא מעולם תפארה, היכל או בית בנה לא שלהן, אדם עשה לא מעולם

 שבהמצאות אחת והמצאה שבמכונות אחת מכונה גם שונים מכלים כלים אדם עשה
 ידי על ,שבכרבו הנצחי היש זיק ,נפשו בכח מראש ברא בטרם ,הרבות האדם
 צורת את , הבית ת ר ו צ את ׳ הת^ית את ,שלו האינתיליננץ ,אדם הכמת

 נמצאת שהיא ,נכבדה והכי הראשונה הפעולה היא וזאת ,מאיך ,יש המכונה
 האחד היש זיק פי על ואשר ,שבקרבו הנצחי היש זיק מציאות בגלל לבדו באדם

 בורא להיות ,בראשית״ מעשה ״עושה להיות האדם נם יוכל שבו והנצחי האמתי
 שלו הראשונה הבריאה פעולת ואחרי ,לו דומה באין מאין״ ,יש חדשה בריאה

 והפחותה הקלה שהיא מאיליו ומובן השניה לפעולתו האדם יוצא נפשו בפנימיות
 ואת הכלי את בפועל הבית את ,בפועל השלחן את אז עושה הוא !מהראשונה

 "יש פועלת שהיא השניה הפעולה אמנם ואשר ,בפועל ההמצאה ואת המכונה
 הראשונה הפעולה לה קדמה אלמלא ,הפועל אל לצאת יכלה לא מעולם ,ביש׳

 בריאת שהיא ,הצורה בריאת , התכנית של הבריאה פעולת ,העקר שהיא
 ,האלהים מחכמת הנצחי מהיש האינתיליגנץ אור קרן ע״י ,אדם הכמת ע״י מאין״ ,יש

 "בורא" ארצה בתבל הוא נם הנהו האדם הן פיה על ואשר ,האדם לנפש שאצל
. הר א ולא הוא אין״, מ ,יש

 , מאיך ״יש ובורא בראשית מעשה עושה בתבל לבדו האדם היות בגלל גם
 בכל ,התבל נמצאי מרוב וההלש הרפה הוא גופו כחות לפי האדם כי אם ,לכן

 עלי הנהו ,הטבע ואיתני הכה אדירי חיים לבעלי ומשועבד נכנע להיות תחת זאת
 הנצחי היש זיק מפני רק הוא זה וכל ׳ הכל את והמכניע בכל המושל אדמות

 האדם ממציא פיהו כיעל הכל, את הבורא שהוא ,האמתי היש זיק שבקרבו,
 מדור דור ונם ,רגליו תחת אותם להדביר ומעשים תחבולות גם מגן וכלי נשק כלי

 שלמות לידי חכמתו את מביא עברו דורות מחכמי למוד ידי על והאדם יחכם
 לא אשר כאלה, רבות וצורות תכניות ,מאין "יש לברוא ויוכל יותר,
 של פעולות כמה ישנן כי ואם , רבה ובשלמות ובחכמה הקודמים הדורות שערו
 ב ר הפועל אל בצאתן ונפלאות גדולות שפעולותיהם הנמצאים ושאר הבע״ח שאר

 כאלה פעולות הנה נחשבות במה אבל א ו ה חכמתו עפ״י האדם מפעולות יותר
 מדעת מראש גם אותה עושה אשר ,האדם של קטנה היותר אחת פעולה מול גם

 נם בעוד מאיך, ,יש חדשה בריאה בורא ובתור עצמו של הדעת זמשקול
 הבריאה בכח נפעלות בהיותן הנמצאים שאר של כבירות היותר הפעולות

 ברא שלהן והתכנית הצורה אשר המכונות/ פעולות אל להדמות תוכלנה הראשונה
 בכח רק ,עצמותי כח ובלי דעת בבלי אבל ,נמרצות פעולות פועלות הן וגם האדם

 כאלה לפעולות וכזה כזה בכח אותם שכוננה / האלהים בריאת הראשונה הבריאה
 גם הנה מתיחסות כאלה פעולות אותן/;ואל פועלים הם פיהו שעל יובחוק וכאלה׳
 נחוצים היותר צרכיו להספקת לבד גופו בכח בערכן הפחותות האדם פעולות
אלה אבל / להשיגם איך חכמה לתחבולות צריכים ובלתי מוכניים הם גם הזה ובאופן

 הפעולות
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 הדרושות בפעולות וגם / שבקרבו האלהי היש זיק בכה האדם שעושה ,הפעולות
 בגד נאה דירה כמו / צרכיו את ן ד ע ו הכשיר למען / מינו וקיום קיומו לשמירת

 שאר פעולות בכל אין אשר / מאין״ ״יש של בריאות לגמרי הנה הבנים וחנוך נאה
• משלן הנמצאים

 העושה בעולם האדם הנהו שבקרבו הנצחי היש זיק עפ״י שהאדם ומלבד
 , וכלים בית שלחן צורות כמו ,זמני״ ״יש צורות מאין״ ״יש ובורא בראשית מעשה
 את כמו פיעלים׳ תנועה בעלי תכניות צורות גם ם י מ מ ו ד צורה בעלי נשארים שהמה

 ש י בריאה מראש האדם בורא ותכניותיהן צורותיהן את אשר ׳ המינים מכל המכונות
 ולהכשיר לעדן אבל גופניות׳ ולתועליות מינו וקיום קיומו שמירת לצרכי גם ולוא מאין

 מחרש האדם ודעת׳ בחכמה מאלה נעלים ענינים בורא הוא עור אדם צרכי צרכיו את
 וגם הפועל אל שיוצאים אלה גם ׳ ובחכמה בתורה מאין" "יש אותם בורא או חדושים

 מהיש לו שיש האור קרן כפ' ׳ איש איש ואשר ׳ פנימה בנפשי שטמונים אלה
 אלה ואמנם שלו׳ הדעת פעולות את ויאדיר יגדיל כן לו׳ שחלק ומחכמתו הנצחי

 כי ׳ בזה גם כלם׳ חיים הבעלי מכל לאדם לו ו״מותי הנה חדשות בריות כן גם
 הם מקבלים שאז ׳ הרגש בשעת להם באה ודעתם לבד .מרגישים׳ רק המה בהיות

 הנפש בקרב לפעול ׳ הם חושיהם עפיי ,החוץ מן אליהם הבאים הרושמים את
 לפעולות הראשונה הבריאה בכה פעולות לעשות ההתעוררות את שלהם החיונית

 האדם לצרכי גם מינם וקיום קיומם להחזקת הדרושות אלה רק ביהוד שחנה , כאלה
 על אמנם הנה שבקרבו׳ היש זיק בגלל האדם כן לא הוא׳ לצרכיו בהם המשתמש

 הנהו הנצחי׳ היש זיק נפשו׳ פי על אכל ־מרגיש", כץ גם וצרכיו כהותיו גופו פי
 לההרגשה קדמה ודעתו פנימה בקרבו הנן נמצאות שלו המחשבה ופעולות "חושב׳ גם
 את פועל כן ואחרי דעתו בשקול ומחליט "הושב׳ האדם .אחריה להתקים תאחר גם

 אשר הפנימית׳ הבריאה פי על החוצה מבפנים החיים בעלי משאר בהפך פעולותיו
 בעניני גם ומה ׳ לפעולה ם י ש ו ח ה את זה אחרי תעורר היא ואשר נפשו בראה

 את להפקיר הנהו נכון האדם אשר יש שבקרבו׳ הנצחי היש זיק בריאות חכמה׳
 שאיפה׳ איזו בגלל חדשה׳ בחינה איזו ידיעה, איזו בגלל נפשו את ולחרף וקיומו גופו

 משאלות ואל ׳,"מרגיש בתור גופו צרכי וצרכיו האדם אל יחם כל לה אין אשר
 הוא יכול פיהו שעל נצחי, יש זיק בעל בתור ־הושב" בתור האדם אל רק חושיו׳
.מאין׳ ־יש חדשה בריאה בורא להיות

 שלשת ודאות חקר אל גם לכונן אחד כל יוכל הזאת ההשקפה פי על והנה
.ה־עת עקרי

 אמתת מאד נאמנה מה הנהו׳ ומוצא עצמו על האדם ויתבונן ישקיף הבה
 הנהו דומה כי הוא׳ יודע וכחותיו גופו פי על הן אלהים". "מציאות העקרים עקר

 מהם נבצרה ואשר ׳ בראשית מעשה לעשות יוכלו לא אשר ׳ העולם נמצאי כל אל
 כאי־ייכולת גופו, מאי״כח או מכח כן ואם מאין"׳ "יש חדשה בריאה לברוא היכולת

 האדם גם כמוהו כמוהם כי הוא׳ יודע בראשית׳ מעשה לעשות הנמצאים כל
 אבן כי ׳ לדעת נוכח נפשו בפנימיות אשר אחרי אבל בורא, ולא הנהו א" ר ב "נ

 בורא הוא בראשית׳ מעשה הנהו עושה לא-גופני בכח אחר׳ ולא האדם הוא
 איזו תכנית את כלי׳ אהה צורת את בורא הוא מאין". "יש חדשה בריאה
תורה בעניני גם ומה הפועל׳ אל כן אחרי אותה ומוציא חדשה בריאה בתור מכונה

חכמה
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 מצד הנהו האדם כן ואם ,גופניים ולא נפשיים כלם חדושיחם אשד ׳ ומדע חכמה

 בנושא הפכים שתי בעל במציאות הנהו הוא בורא, נפשו ומצד נברא נופו
 ההפכים שני אבל המציאות׳ יצורי בכל כמוהו אין אשד ,יחד נם ובורא נברא אחד

 יש .אכן כי הראשון העקרים עקר אמתת על גם נאמן מופת לו יתנו יחד גם האלה
 נבדלת׳ נפש "מציאות על גם ,אין וזולתו והנצחי האמתי האחד היש שהוא אלהים״

לו. חפשית" "בחירה מציאות על גם זח עם ויחד באדם
 ומה א" ר ב "נ הוא מה ומנפשו מבשרו הנהו מכיר שהוא / האחד הוא האדם

 כל וכמוהו הנהו "נברא" כי ׳ וכחותיו גופו מצד יורע הוא ׳ "בורא" הוא
 של אי-היכולת ראיה והא ׳ ונבראים נעשים שהנם ׳ כלו העולם שבחלל הנמצאים

 לעשות ׳ מאין״ ״יש חדשה בריאה לברוא ׳ הנמצאים שאר גופות ככחות גופו כה
 ׳ אותם לבורא המה צריכים כן ואם עצמם׳ את לברוא גם ומה ׳ בראשית מעשה
 כי מנפשו׳ האדם הוא יודע כן כמו ׳ ונצחי אמתי יש הנהו הוא שרק לבורא
 מאין"׳ "יש חדשה בריאה בורא ׳ קטנה במדה גם ולוא ׳ הוא גם הנהו בגללה

 הנבדלת נפשו ומציאות האלהים מציאות הדעת עקרי שני אמתת לו נתבררה זה ולפי
• בלבד עצמו של ומהידיעה עצמו על מהשקפתו נסיוני במופת ונצחיותה

 אלהים מציאות על ונאמן גדול יותר וני סי נ מופת להיות לאדם יוכל האם
 השנית של ומיכולת הראשון של יכולת מבלתי שלהם ההבדל פי ועל ונפשו מגופו
? מאין״ ״יש חדשה בריאה ולברוא בראשית מעשה לעשות

 כן ואם "בורא" ולא "נברא" הוא כי בורא׳ להיות יכלתו מבלתי לו יעיר גופו הן
 מציאות ׳ "בורא" מציאות דבר על לאדם נסיוני מופת הזה והצורך ל״בורא" צריך

 מחצבתה מקור על לו תעיד האדם ונפש הראשון העקרים עקד אמיתת על ׳ האלהים
 ׳ אנפין בזעיר גם ולוא ומיכלתה מעצמה לקוח נסיוני במופת מהראשון יותר עור כמעט;
 יכולת כזה כח אשר ,מאין״ ״יש ה ש ד ח ה א ״י ב ולברוא בראשית מעשה לעשות

 , האדם ולנפש עצמו אל קרוב שהוא גופו :כה וגם כלה המציאות בכל אין כזאת
 כזה בורא כה כי ׳ לדעת יוכח כן ואם ׳ כזה כח ׳ כזאת יכולת לו• ויש יש הן ובנפשו

 א" ר ב "נ ולא א" "בור שהנהו ׳ כזה עצם של הבריאה כה ממקור רק לה הנהו נמצא
 אמתי יש שהנהו עצם ׳ המציאות של כללו ובכל חללו בכל כן גם לו דומה באין

 "יש אכן כן אם ואשר ׳ א" ר ו "ב להיות האדם הנהו יכול זה בגלל אשד ׳ ונצחי
 אשר הזיק ידי על לאדם גם זה "כח־בורא" ומכחו מטובו לחלק היה שיכול ׳ אלהים"
 האדם נפש להיות יכלה לא הן מאין יש בורא האלהים ומבלעדי ׳ הנבדלת בנפשו

 בנפשו זולת כלה המציאות בכל אין כזה כה אשר "כח-בורא" לה גם להיות במציאות
 מחויבים אזי במציאות׳ ישנה שלה בורא ובח האדם נפש ואם האדם׳ של

 הוא כי כבח־בורא׳ אותו וחנן לאדם נתנה אשר הבורא האלהים כי להחליט׳ אנחנו
. במציאות ישנו

 את גס למד ונמצא האלהים" "מציאות אמתת אה לעצמו ללמד בא האדם
 הנהו פיה על כי ׳ בנפשו חש הוא שבקרבו׳ ונצחית נבדלת נפש מציאות

 ובשאלו ׳ מאין" "יש חדשה בריאה בורא להיות יכול הוא ׳ בראשית מעשי עושה
 , יחד גם כחותיו ולכל לגופי גם תבל נמצאי לכל אין אשר ׳ כזה כח לי מאין :לנפשו
 אנכי יכול זה ואיככה ׳ מאין" "יש דבר שוס בוראים להיות יכולים אינם הלא שהם

יש אכן כי ׳ זאת אין ? אנכי נברא כי ידעתי הלא הוא וכחותיו ומגופי ״בורא״ להיות
 בי
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 העולמים/ חי האלהים, זיק והנצחי/ האמתי מהיש נאצל בורא כח י"/ ה אל ח "כ בי

 מן ודוקא נאק מופת כן גם לי יש כן ואם / הנהו נצחי הזה הכח גם זה ומפני
 גם יכול הן פיה על בעוד נצחית/ נבדלת נפש לי יש כי / והנסיון המציאות

 נצחית/ היתה לא ואלו מאין"/ "יש הדשה בריאה בורא להיות אנפין בזעיר אנכי
 "בורא" להיות יכול לא הן ונברא "נברא" כה היא גם היתה אזי /ממעל אלוה חלק

 התכנית את האדם יברא אשר / מכונה כל גם / הבית כלי גם / השלחן גם כזה ובאופן
 נבדלת נפש לאדם יש אכן כי / ויגידו יעידו כלם מאין״ ש ״י שלהם והצורה

 / והנצחי האמתי היש האלהים אל רק לאין תשוב לא הגוף במות אשר / נצחית
 הגוף/ מות אחרי גם יש ולהשאר אדמה בחיי גם יש שהיתה כמו להיות לו נתנה אשר

 הנפש כן לא לאין/ ישוב הוא רק זמני יש להיות שנברא האין רק כי יען
 ותהיה הווה היא גם / היתה היא גם נצחית/ היא גם הנצחי היש זיק

.עד לעולמי
 לא הנהו הפשית בחירה בעל כי / ומנפשו בנפשו האדם הוא יורע כן וכמו

 / שלו הדעת שקול פי ועל יחדל וברצותו עושה ברצותו אשר פעולות/ כמה ע״י לבד
 גם בראשית מעשה האדם הוא עושה פיה על בעוד / בעצמה נפשו מפעולת גם כי

 גם הנהו למד ומזה / תכלית לשם ובכונה מאין״ ״יש חדשה בריאה בורא
 להיות יכול איננו "בורא" בתור כי / שבקרבו הבריאה כה מזיק גם עולם מבורא
 רק / הבריאה אל הבורא את להכריח יכול איננו האין כי יען במעשהו מוכרח

 בזולתם/ ולא לברוא הנמצאים באלה דוקא הבוחר חפשית״הנהו/ "בחירה בעל
 הבריאה את לברוא תכלית לשם ובכונה בזולתם ולא לזה מיוחד ובמקום בזק גם

 בעל הנהו הוא גם / בורא להיות י^לתו בגלל גם האדם כן ואם ,מאין״ ״יש
• חפשית" ״בהירה

 המורה או האב יוכל כי / אנכי כמוה זאת השקפתי פי ע; גם תשובתי פי על
 תהיה פעולתו עוד כי ? האלהים״ את ברא //מי :שאלת את כלה להסיר לבד לא

 ואשר הדעת׳ עקרי שלשת אמתת בעד הראשון היסוד את הילדים בלבות לכונן רבה
 שלשת את עליו לשכלל מוסד יסוד הזה היסוד להם יהיה בשנים בבואם גם אמנם

 החובה המורה או האב על כי / מאיליו מובן גם .עולם בנין להיות האלה המדעים
 / מסוגל באופן והשקפתי בתשובתי הבאים הענינים אלה את להילרים להסביר הנעימה

 על אשר / ודוגמאות משלים וברבוי / תומם בעצם הילד שכל גם אותם .יקלוט כי
 או האב גם / לי כמדומה ואשר / לדעת לו הדרוש את הילד גם יבין בנקל פיהם

 בתור לו להיות , הזה טוב מהלקח רצון שבע יהיה , עצמו ובעד בעצמו המורה
;רבה לתועלת האמתיות שלשת בחמר ראשון למוד

.גדולה עאלה עוד אל דבר פער גם והשקפתי׳ לתעובתי טלואים 0
 כן גם הראוים מלואים איזה עוד בזה אוסיף עצמם ובעד גדולים אנשים בעד

 זלמן החכם תשובת את בזה אציג ראשונה, אבל אותם, לדעת לב ולתת להשמע
 כאשר ? האלהים את ברא מי * לאביו הוא שאלתו או התינוקות שאלת על מיימון

הקודם. בפרק הבטחתי
?( האלהים את ברא )מי כזאת מחשבה ״דרך :מיימון תשובת היא וזאת

מיוהדת
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 וכח יתפתח טרם השכל אשר בעוד ,נעורינו בקדמות הטבע עפ״י לנו ־מיוחדת

 מציאות את ולהשיג להבין רק הנהו מתאמץ השכל ,קצו למרום הגיע כבר הדמיון
 להקיף מתאמץ הדמיון כח ואולם ,בזה ומסתפק הנהו נמצא אכן כי ,לבד הדבר

 הדבר הוית את להבין רק מבקש השכל כלומר שלם׳ בציור הכל את ולתפוס
 ואולם אין׳ אם הויתו אופן את בדמיוננו לציר נוכל אם לדאוג, מבלי וישותו׳

 תיתו, לנו נודע שכבר הדבר את שלם בציור לתפוס להפך׳ מבקש הדמיון כח
 בעד נחשבת קבוע חוק פי על וגדולה ההולכת תכלית בלי מספרים מערכת 3׳ למשל
 הולכת היא וגם לה, קץ אשר מספרים ממערכת פחות לא נמצא לדבר השכל

 ׳ נמצא כדבר האחרונה את רק יחשוב הדמיון ואולם ׳ ההוא החוק פי על וגדולה
עכ״ל. "הראשונה" את לא אבל

 לא בזה גם אף ,בא איננו תשובה לכלל אבל , ונכון טוב אמנם הזה ההסבר
 בקדמות רק לנו מיוחדת כזאת מחשבה דרך כי באמרו, מיימון׳ החכם צדק

 כלל עסק לו אץ אשר ,מקומו יקח והשכל הדמיון יחדל אח״כ וכאלו נעורינו
 היא ועולה עולה כזאת מחשבה דרך אתו׳ היא טעות אבל כזאת׳ מחשבה דרך עם
 לא ואם נוראים בספקות יסיתם אשר לב׳ בישישים וגם ימים כבירי של הדעת על

 אים גם ילדים, משאלת קשים ועוד אחרים בנוסחאות אבל תינוקות שאלת בנוסח
 , שערותיהם הלבינו אשר ׳ אלהים במציאות הכופרים והחכמים הפלוסופים הטה
 מחוץ האחרים את המה מוציאים גם ׳ יוצאים הנם כאלה שאלות בגלל זאת ובכל

לגמרי. והפשוט הישר השכל לשטת
 בנוסח רבן בית של תינוקת שאלת את לנפשם שואלים הגדולים גם אמנם

האחרונה"? אחרי של האחרונה או הראשונה הסבה סבת היא "מה אחר*
 בפרק השקפתי עם יחד ותשובתי, שטתי תוכרנה אנכי שחושב כפי והנה

 , הזאת השאלה של הנוסחאות כל ובעד הגדולים עבור גם למאד להועיל הקודם
 בעד מלואים בתור קצרות הערות איזה בזה אוסיף רק , כהוגן אותה לפתור

 גס לזה ונוסף הדרושה לשלמות והשקפתי תשובתי את הביא למען ביהוד, הגדולים
.גדולה שאלה עוד אל דבר פשר

 אין וזולתו האלהים שהוא ,והנצחי האמתי ,האחד היש על ההתבוננות בדבר
 * הכתוב את תמידי פתגם בתור בלבו לשנן הזאת׳ האמת הכרת בעד אחד כל יוכל

 האמתי ,האחד היש • האלהים מלבד ,מלבדו כי ׳ ובמובן מלבדו* עוד ן י ״א
 משפטו עליו לחרוץ יוכל העולם, אל הזמני", "היש אל ובנוגע הוא אין והנצחי,

 אל ביחס אין כלומר ,הוא אין״ תחת ״אין כי הזכרון בעד מסוגל מאמר בסגנון
זמני. יש להיות נברא בהיותו אין, ותחת האלהים

 האמתי היש זיק נפשו מכח הוא גם שהנהו האדם, על השקפתי אל ובנוגע
 והכלי הבית השלחן, צורת את מאין" "יש ובורא בראשית מעשה עושה דהנצהי
 מכ;ית גדולות פעולות לפועלות כן אחרי תתהוינה אשר ,המכונות צורת את וביהוד

 בבואו אבל מאין", "יש שלהם התכנית את הצורה את רק בורא האדם כי אס
 צורה ביש יש ועושה* פועל הוא השניה בפעולתו הפועל אל אותן להוציא

 "אין זאת בכל שונות, ומתכיות עץ מיני מכל ומכונה בית שלחן כלי, בחומר,
 בשם הנצחי׳ היש זיק נפשו כח פי על האדם את לברוא השש ואין סתירה

לא כי מאיליו, מובן כעוד מאין"־, "יש בורא בשם בראשית", מעשה "עושה
אל 11
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 בחיות גם ומה ,מאין״ ״יש החומר את גם לברוא הוא גם יוכל למען ,איש אל

 בוריין להיות יוכל נפשו בפנימיות רק לכן נברא, הוא גם וכחותיו גופו מצד האדם
 בקרב נמצא הוא גם הנהו הן האדם שבקרבו היש וזיק נפשו וזולת מאין" "יש

. בורא ולא ונברא נעשה ,העולם נמצאי
 לאדם אדם בין גם אנחנו רואים הן ,ונמנע״ ״אפשר שאלת בדבר בכלל גם

 לנמנע לנו נראה מאשר לדון אין כי מאין" "יש צורת לברוא היכולת דבר ובעצם
 את כי ,קלנו אנחנו יודעים בעוד ,מאין יש בוראה להיות ויכלתה הנפש כשרון על

 שעות" "המורה תכנית את למשל הראשון להבורא ,הממציא לאבי לנמנע שנראה
 אפשר ,דודו ובן לדורו ,לאחיו או הראשונה הקמור״ ״מכונת צורת את הראשון
 השעון צורת את באמת ברא הוא אשר ,בעצמו להבורא להממציא חיה ואפשר

 המצאות להמציא זוכה אדם כל לא בעוד הראשונה, הקמור מכונת צורת את
 זוכה אדם כל זאת ובכל כבירות מאין" "יש בריאות לברוא ועצומות גדולות

 ותחבולה עצה גם כי שונים, הדושים מאין" "יש לברוא שלו הנצחי היש זיק פי על
 מאין׳ "יש של בריאה היא גם המיצר מן נפשו את לחלץ איך האדם יברא אשר
 הוא מעשהו סוף כי לאטד כלל נופל לא אשר ,וחכמה בתורה חרושים גם ומה

 יחם שום להם ואין רוחניים כלם הנם האלה החדושים בעוד ביש", .יש עבודת
 צורת או בתכנית מאיף "יש האדם בריאות וכמה בכמה גם ואם ,כלל החומר אל

 ואם ,ל ע ו פ ה אל המצאתו את הוציא למען ,״החומר״ אל הנהו נצרך המצאתו
 הצורה את כמו החומר את גם לברוא האלהים כמו הוא גם יכול איננו האדם גם
,הצורות את בבריאתו האדם את לקרוא אנחנו יכולים זאת בכל מאין, יש
ואם בראשית מעשה עושה בשם "בורא", בשם מאין", "יש לבדן התכניות את

 את גם לברוא יכולת בעל איננו ואם למאר, קטנה ובמדה אנפין בזעיר גם
 האלהים מאת לפניו מוכן כבר בהיותו לזה, צריך איננו אף החומר,

מאין יש בורא בשם האדם את לקרוא נוכל כי וכמה כמה אחת ועל ,בעצמו
זה בגלל דעתי, לפי ואשר, ומדע, תורה בעניני אדם הכמת של הבריאה בגלל
 פי ועל הזה התואר בדבר גם אלוהים צלם בשם ישראל בתורת האדם נקרא

 לא אבל למבין, ונכוחים נכבדים דברים בזה להביע מה אתי ויש יש השקפתי
. בשתיקה בזה עליהם אעבור לכן , המקום זה

 יש המלות שתי את הפעם עוד הקוראים זכרון על להעלות אוכל כן כמו
 מאץ" "יש העולם את ברא והנצחי האמתי האחד היש שהוא האלהים וכי ,ואין

 את גם האלהים מאת הנברא את לכנות נוכל הן כן אם ואשר ,זמני יש להיות
 זה ולפי ,הנהו צורה החומר גם הלא האין אל ביחס כי יען ,צורה בשם החומר

 כי ,״צורה״ של בריאה בשם האנשים בשפת גם לקרוא נוכל האלהים בריאת כל
 ביחס אנשים אנחנו ורק "החומר• גם ובכללם ,שלפניהם האין נגד .צורה״ הכל

 להיות וצורה חומר בין אנחנו מבדילים ׳אנו׳ השקפתנו או אנו בריאתנו אל
 "יש האלהים בריאת על בהשקפתנו כן לא אבל לחוד, "וצורה" לחוד "חומר"

 היש זיק ,נפשו מעלת פי על הנהו הוא כי ,באדם אנחנו מוצאים ואם מאין״
 אותו לכנות נוכל הן ,לבדה הצורה את גם ואם מאין״ ״יש בורא ,הנצחי

 חוא גם לכן ממעל, אלוה" "חלק נפשו היות כגלל כי אלהים", "צלם כשם
ואם מאץ׳ "יש חדשה בריאה ולברוא בראשית מעשה לעשות הנהו יכולת כעל

נם
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 בלשון' הנהובה "הצורה" זאת את נם לברוא נאלחים יכולת ובאפם אנפץ בזעיר גם

. ״חומר״ בשם אנשים
 לרבים הצעתי אשר יחד׳ גם והשקפתי תשובתי שמתי׳ פי על והנה

 והעצומה הגדולה הקושיא את גם להסיר אוכל בנקל כי ׳ לי כמדומה ׳ זה במאמרי
 כי אם אשר פלוסופים, כמה בגללה ואשר הרצון"׳ "ושנוי העולם" "חדוש ברבר
 • האלהים כקדמות העולם״ ״קדמות דבר את מהם החליטו אלהים" ״כמציאות הודו
 העולם בחרוש האמינו אשר התיאולוגים/ ז״ל עמנו וחכמי העמים חכמי וגם

 אנחנו רואים דבריהם בכל אבל הזאת, הקושיא את לתרץ הרבה ויגעו עמלו
 נאמר אם הידועה: השאלה או הקושיא הוא הלא גדול"/ בדוחק לישב "ויש רק
 ונוסף ? האלהים אצל ן ו צ ר שנוי היה איך ,הנהו מחודש כי , נברא העולם כי

 את ברוא מבלי רב זמן כלי היה איך כמו: אחרות, פליאות כמה עוד לזה
• וכדומה לכן קודם העולם

 מכל הכופרים כעיני חן" "אבן ודעה היתה הזאת הקושיא כי מאיליו, מובן
 ביכנער את להזכיר לי ודי שלהם הכפירה של היסודות ראשי עליה לכונן ,המינים

 "אם :והכה״ ״החומר בספרו וז״ל מזוהם ולעג בלהג ולשונו פיו פצה אשר ,מיודענו
 בכרם תכלית, בלי רב זמן נח היה איך המציאות, את בורא היה כי נניח,
 למנוחתו שב ואח״כ לברוא, אחד ברגע יצא ואיך הבריאה? את לפועל הוציא

 אל ליחסה תכריחנו אשר ,שנוי שום מצאנו לא ופעולותיו העולם בכל הן ? עד עדי
.עכ״ל ההוא״ הנבדל הכח פעולת

 הוא והנצחי האמתי האחד, היש כי והשקפתי תשובתי דברי לפי אולם
 של הזמני היש גם נחשב כאץ האלהים מול וכי אץ הוא וזולתו האלהים

 אזי ,האלהים בריאת ,האחד היש פעולת רק ,עצמי יש לא הוא כי יען ׳ העולם
 היש מפעולות אחת פעולה רק הוא העולם בריאת פעולת כי להחליט, עלינו

 שבקרבו, הנצחי היש זיק פי על הוא/ גם כי למדים/ אנו האדם ומן האמתי׳
 הזאת הבריאה עם די יאמר ולא בלבד אחת מאין יש ת ר ו צ בבראו מסתפק איננו

 כמה אחת ועל רבות פעולות בעל הוא גם וכי ,לבדה אחת פעולה עם האחת,
 .לבדה העולם בריאת עם האחת, זאת פעולתו עם הסתפק לא עולם הבורא כי וכמה,

ועתיד. הוה בעבר, תמיד הנהו פועל וכי
 • תשובתי ? עולם בריאת זולת האלהים פעולות הנה אין :השאלה על אבל

 מעשי רבו מה ,הבריאה אחרי גם לוא ,כלם העולמות ובכל בעולמנו גם הן
 עולם" .בורא התואר אל נצרף אם אנו, והבנתנו שכלנו לפי גם ופעולותיו האלהים

 פרטי כל ועל כלו העולם כל על ההשגחה ופעולות עולם" "אדון התואר את גם
 ובעלי תנועה בעלי ומכשירים מכונות דמיוננו בציור שהנן העולמות ובכל פרטיו

 ביד פעולותיה סכום את תתן אחת כל ואשר ,אנשים בהמצאות מכונות כעין פעולות
 גם דרושות אזי הנשגבה, התכלית אל אותן לצרף וגבורתו שכחו העליון, הפועל

 כפי ,בעוד , זאת את גם כזה להוסיף אוכל ואשר ,ונצורות גדולות פעולות לזה
 פעולת את ומדבר חי / צומח :העליונות המערכות בשלשת ביחוד אגהנו שרואים

 ומטפח מעופש מזרע ליש" "מאין כמעט ג״כ המה וגדולם מוצאם כי תמורה", "ה
 רבו מה כן ואם קצרה עת אחרי הזמניות פעולות את המה משלימים גם סרוחה,
 היצורים ובעוד ,המכוונה התכלית אל אלה כל את לצרף ,ההשגוזת פעולות

האלה
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 ער]ם,־ לפגי ולפעמים שונים בזמנים רק אחד׳ בזמן. יסודותיהם אל שבים אינם האלה

 עת בכל כי בראשית, מעשי לפעולות כמעט הדומות הגה, כבירות פעולות לא ואם
 קיומם צבא את עליהם לקצוב ונצרך הפועל אל המה יוצאים אלהי בכה שעה ובכל
 יש ופרט פרט לכל גם קיומם באריכות המינים באישי גם לבדו ומין מין ובכל

 בשר בעין אנחנו גם כי עד והפנימיים, החיצוניים בסימניו מהשני אחר רבים שנוים
 בשר מעץ האדם מן שנעלמים שבדקים הדקים ההבדלים גם ומה להבדילם נוכל שלנו
 להחזקת ואשר בהיר, והיותר גדול היותר במיקרוסקאפ חמושה תהיה נם ולוא שלו

 מעטות לא הן הנשגבה, התכלית אל פעולותיהם את ולצרף בתמורה להביאם קיומם
 ומסדר הכל על המושל להיות כלם ובעולמות בעולמנו האלהים פעולות בזת גם הנה
 בכל בראשית" מעשה "עושה בשם גם האלהים את לכנות נוכל כי עד / הכל את
 תואר נם כי עד ,כשהיו לאין נהפכו ולקימם להחזיקם רצונו בלעדי כי / תמיד עת

 "הן / האחרונים ביכנער דברי את יבטל לבדו עולם״ ״אדון המציאות מחויב האלהים
 הכח פעולת אל ליחסה תכריחנו אשר ,שגוי שום מצאנו לא ופעולותיו העולם בכל

 הזה האיש דבר כמוה מאין ופתיות לבב בזדון ורק ,כלל אמת ללא ההוא״ הנבדל
 מלבד אולם ,ג' במאמר דארווין בשטת הקורא שראה וכפי הדברים אלה את גם

 והעולמות העולם בריאת לפגי ,הבריאה לפגי גם הן ,עולם בריאת שאחרי הפעולות
 מלך אשר עולם .אדון :האומר כי אחד כל יבין / בזה שאציג ההשקפה כפי ,כלם

כמשמעו. פשוטו רק כלל מליצה איננה נברא" יציר כל בטרם
 של החלל זה ,המרחב״יה הוא ועצום גדול כמה עד יודע איננו מאתנו מי הן
 בריאת / הנצחי היש פעולות כלנו שידענו כפי שהוא ,הזמני היש הלל ,המציאות
 ועמוק גבוה רחב/ ארוך, גדול, הזה המציאות מרחב המרחבייה׳ ואם האלהים,

 מי אין וכמה כמה אחת על ,אזי אין היה נברא יציר כל בטרם הוא גם אשר ,הנהו
 שהוא המרחב זה ,אין בשם אותו קוראים שאנו החלל זה הנהו גדול מה יכחד אשר
 אותו קוראים אדם בני שאנחנו ,להחלל מחוץ ,המציאות של הזמני היש לחוג מחוץ
 שנעשה מה ,המקצת מן מקצת אף ידיעה לנו אין ובעוד ׳ המציאות״ ״חלל בשם
 ממנו גם ידיעתנו כי עד / הזה זמני ה היש של החלל ובקרב בתוך שנמצא ומה
 אנחנו מוכרחים גם או / לשער נוכל לא למה כן אם ,הים מן טפה של ידיעה היא

 / המציאות״ ״חלל בשם אותו קוראים שאנו ״החלל״ לחוג שמחוץ בחלל בו כי ,להחליט
 אותו קוראים שאנחנו מאיליו, מובן ואשר האין בחלל הוא הלא לו שמחוצה בחוג
 חלל הוא המציאות הלל לגבול מחוץ כי / החושבים אדם בני בלשון רק אין בשם
 הגה נמצאות שמה גם שמת בטח ההוא האין חלל של העצום במרחב אזי ,האין

 מרובה במדה כן וגם האלהים בריאות / האלהים פעולות של ולבן ראשן
 של הבריאה לפעולות קדמו אשר אלה הן כי / להחליט נוכל ואשר חקר אין עד

 היש פעולות שמה הגה נמצאות תמיד עת בכל גם כי ,הוא אפשר אף / עולמנו
 הנעשות מאין" "יש של בריאות לברוא שמה שולטות שהנה ,אלהים מפעולות ,הנצחי

 לאין יהפכו אף לבדו/ לאלהים הידועה תכלית לשם בכוגה שמה נם והנביאות
 • זמני יש של חדשות בריאות תבואנה ותחתם תכליתם את שמה הנמצאים במלאות

 תכלית בגלל והכל ׳ החדשות הפעולות אל תצורף ובטלות העוברות תכלית אשר
 בריאת בתכלית גם ,נעלם ככל מאתנו נעלמה אמנם שהיא ,תחלה במחשבה אלהית

.המציאות של כלם העולמות וכל העולם
והנה
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 בדמיונו לו לציר יוכל לא האדם אשר בגלל כי לחשוב, .יואל מאתנו מי והנה

 ריק או הוא אין לכן אין, בשם קוראים שאנחנו בהמרחב נעשה מה בשכלו וגם
 לציר יוכל האש עצמו׳ את ישאל או נשאלהו בעוד זמני, יש מכי בריאה מכל

 אותו קוראים שאנו ,המציאות חלל בקצוי מהנעשה מה אף בשכלו להשיג או
 האטומים של הנאמן הקוטן את בשכלו לציר יוכל אם בכלל, או "היש" חלל
 ואם ,במציאות שניהם גם כי אף ,בשמים הטהר ערפלי של האמתי הגודל ואת

 מה על לה יש אמנם אשר ,שלי ההנחה באמתת גם ספק להטיל יוכל לא הן כן
 חוג הנהו נמצא שמה ,שלנו המציאות לחלל שמחוץ האיץ בחלל אכן כי ,לסמוך

 היש את האלהים והנצחי תאמתי היש ושיצר שברא הבריאות, חוג הפעולות,
 מאתו, המכוונת התכלית את ישלימו כאשר לאין ישובו המה גם ואשר שמה מאין
 עולמנו בבריאת כ_לי היה האלהים כי ולאמר, תועה לדבר נוכל לא הן זה ולפי

 פעולות קדמו קלו המציאות וחלל עולמנו בריאת לפגי בטח כי יען ,לכן קודם
 להקורא שאסביר וכפי כלל ברצונו" ,חרוש היה לא אף אחרות, בריאות אחרות,

למאד. פשוט במשל
 כי ,ויודע פעלים רב הי איש פלוני ומודע מכיר יש מאתנו למי ,למשל

 כי קרה ולוא ,גדול שקרן הוא עניניו ובכל ההוא להאיש בטלה ואין עצלות אין
 הלא מפעולותיו אחת רק תמים יום במשך לו היה נודע כזה איש מפעולות

 ששער כפי ,כזאת לפעולה ואשר עסק בדבר זה מכירו אל מכתב כתיבת היא
 אולם שעה, רבע רק או שעה חצי של זמן היה דרוש המכתב, מקבל

 או כלום, לדעת מכירו היה יכול לא ההוא היום במשך גם פעולותיו משאר
 ההוא האיש כי ,להחליט המכתב מקבל מכירו היה היכול ,לעולם גם לרעת לבלי
 מידי? לא ותו אליו המכתב כתיבת פעולת רק פעל לא ההוא היום משך בכל

 את המכתב כותב פעלים רב חי האיש של ד חזא ם ו י על אף לשאול היה היכול
 היום במשך רב זמן לנוח האיש היה יכול "איך :עולם הבורא על ביכנער שאלת
 להיות שעד!/ ע ב ר רק ארך כתיבתו שזמן הקצר׳ מכתבו את אליו כתב בטרם

 בטל, לשבת היה יכול איך כן׳ אחרי גם אף המכתב׳ כתיבת לפני ובטל נח
 •חרוש על הפלוסופים שאלת גם או ? כלום חסר ואינו נכתב כבר המכתב בעוד

 איך גם • כתיבתו את הכדים ולא מכתבו כתיבת בפעולת כלי היה איך העולם״
? כזאת פעולה בעשותו ברצונו חדוש היה

 נופלת להיות תוכל לא כי ׳ וכמה כמה אחת על הנזכר הפשוט המשל לפי
 •הדוש אל בנוגע האלהיום על ,והנצחי האמתי ,האחד היש על שאלה שום

 שנהפך האין של החוג בתוך מפעולותיו אחת רק שהיא ,העולם בריאת העולם״
 נדע לא אנחנו גם ואם , המציאות חלל הזמני, היש חלל להיות הבריאה ע״י

 לחללים המה גם ונהפכים נהפכו תפונה שבלי ,אחרים אין של בחוגים מפעולותיו
 יודע שאיננו כמו אבל ,מאתו המכוונת לתכלית ,זמני׳ יש מציאות של חללים

 של פעולותיו משאר , המכתב כותב פעלים רב חי איש ,מרעו המכתב מקבל גם
 כי ׳ להחליט לבו את יערוב לא זאת ובכל תמים, יום במשך ההוא האיש

 יען ,ההוא היום במשך ההוא האיש של ו ת כ א ל מ ל כ היתד. המכתב כתיבת
 ומשטר בסדר המכתב שכתב כשם ,ההוא האיש כי ודאית, ידיעה הוא יודע

האחרות פעולותיו את גם ופועל פעל כץ ,ובזמנו בעתו גם ,תכלית לשם ובכונה
 בסדר
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 ההוי. המכתב כתיבת פעולת וכי ובזמנן, בעתן מכוונה ובתכלית ומשטר בסדר
 הוא עמו וגמוקו מטעמו לנכון מצא אשר אחרת, פעולה אחרי בוודאי היתה

 גם היתה המכתב כתיבת של הזאת והפעולה המכתב, כתיבת לפני אותה להקדים
 לא נם עין, וצרות כלות שום מבלי אחריה, שבאה הפעולה לפני נמרץ, בדיוק כן

 ,פעולותיו כל ופועלואת פעל בגללו אשר ,לבד ״רצון• רק הרצון״ "חדוש שום בזה היה
 תמידי, פועל שהוא ,האלהים ,האמתי ,הנצחי היש כי וכמה כמה אחת ועל

 מפעולותיו אחת אף לאחר ומבלי להקדים מבלי לפניו אשר את הוא יורע
 מפעולותיו אחת שרק מאין", ,יש הבריאות בפעולות נמרץ בדיוק מעשהו ובל

 הרגע לפני אשר ,ברגע בו בוראי היתה היא אף ,עולם״ .בריאת היא היא אלה
 ולפי קדימה דין ומטעם אהרת פעולה מפני הפועל, אל לצאת יכלה לא הקורם

.כלל ־חדוש״ שום בו יהיה ולא היה לא אשר ,והרצון התכלית
 בדבר והפליאות השאלות לכל קץ ישים לי כמרומה אשר ,הזה ההסבר אחרי

 הכופרים מידי להפיל כה יעצור ואשר דל וחכמינו העמים חכמי מצד העלם• .חדוש
 את לקרוא נוכל ,בעיניהם וחביב יקר היותר נשקם מכלי אחד את העקרים בעקר

 לבדו הכל ככלות ואחרי ,נברא יציר כל בטרם מלך אשר עולם אדון :הפזמון
 עלינו המפיל ,וציורנו ■שלנו הרעיון בעד הוא אמנם ״נורא )הכנוי נורא ימלוך

 בתור אם כי ,מליצה בתור לא העולם( נמצאי כל אפיסת דבר על גדולה חרדה
♦ במציאות וקים נכון ,לאמתו אמת דבר

—,♦ס ■1 ■ 01?

מאמר
.העת לאדם חונן

 .חושיו חמשת אל נוסף באדם הדעת״ ,חוש ששי חוש מציאות גלוי
 הדעת חוש יאקאבי. ושגגת קאנט נ^או. מה ;דעו ולא נבאו חכמים

 ותועלת הזה החדש החוש גלוי פעלת הבהמה". מן האדם "מותר בתור
והחנוך. המדע י בספרי פרסומו

 דבר על ועצומותי באךם הדעת" "חוש חששי החוש את גלדי א(
הזה החוש מציאות אטתת

 תוכל למען הזה, הנכבד המאמר תחלת את לקרוא חביבי קוראי תחל בטרם
 כן נם בזה אגלה אשר שבאדם, י השש החוש גלוי אמתת על ולהשכיל להבין
 השלישי המאמר אל לשוב רגעים איזה על אטריחך , ף ו ם ו ל א־פ ל ש ו ד ח בתור

 והנמרצים הקצרים הדברים את ה ל מ ב ה ל מ לב בשים שמה ולקרוא זה בספרי
 ,החמישית החידה בדבר העולם״( הירות •שבע )במאמרו רימאן די-באא החכם של

 החידות משלשת השלישית החידה דבריו לפי היא שהיא ,החוש״ .הכרת
,פתרונן את ידע לא עד לעולמי לאפלאם* שכל גם אשר ,לגמרי הנצחיות

 ואשר
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 המדעית ידיעתנו "כל * הדברים באלת הנזכר החכם מסיים הזאת החידה בסוף ואשר

 בראשיתה ,לעולם אותם תעבור לא אשר ,נצחיים נבולים שני בין היא סגורה
החושית". "ההכרה ובאחריתה והכה• החומר "מהות

 מהות כי , ראית הן ,החוש הכרת מהות בדבר שמה קראך אחרי והנה
 שכל ושום נצחית חידה היא הידועים החושים חמשת של גם ההכרה..החושית

 הן :יחד נתבונן הבה זאת ובכל , עד לעולמי פתרונה את ירע לא שבחכמים חכם
 איזה ,עצם איזה מציאות אמתת את לדעת הכרתי אנכי :איש לנו יאמר אמר אם

 :באמרו או ,בי חושי מחמשת אחד ע״י מציאותו מדבר נוכחתי כי יען , דבר
 וממשש טועם > מריה שומע, אני זה את בחוש, רואה אני זה ״את

 מפניו הס הזה הקצר הדבור כלפי כי • ועד יודע אחד כל אזי , בחושי
 הוא רק ,שגעון מכה אך כי י מציאותו ת ת מ א דבר על כלל והרהור ספק כל

• ו״ש ח ב ש ח ו מ ה את -להכחיש יוכל׳
 האמתי, במובנו הזה האומר את לפרש נבוא אם השני, מצד אולם

 מחמשת באחד מציאותו לי נודע אכן זה כל ,בחוש מכיר אנה זה כל :האדם באמור
 לפנינו הנה השלישית, הנצחית בחירתו די״באא החכם שהוכיח כפי אזי, .חושי,

 למאד מבוהל משפט האמת לפי שהוא ,חרוץ משפט בתור האדם החלטת
 נצחית, בחידה משתמש הוא הזה באומר בעוד ,במוח להולמו קשה משפט
 מנויה אשר אחרי הנהו, נמנע הפלוסופיא, פי על השכל, ן פח שעל' דבר ומביע

 בחיי פלאי חזיון אנחנו רואים כן ואם ,עד לעולמי גדע לא פתרונו את כי ,וגמורה
 הזאת הנצחית בהירה בה הזאת, בהכרה בה זאת ובכל לעולם, פלא ישאר אשר האדם

 את ,העצם מציאות את לההליט נאמנה בבטחה האדם בא שעה ובכל ככלבעת
 עלה לא מעולם אף / לבדו בו חושו בהכרת רק אותו ויכיר שיחוש המוחש מציאות

 מקסם ורק היא אמתית לא מציאותו ,בחוש המוחש הדבר פן ,לפון לבבו על
 החכמים נם נצחית. חידה בערפלי הוא לוטה ההכרה עצם אשר אחרי ,הנהו ב ז כ

 זאת בכל נצחית" .חידה היא החוש הכרת אכן כי ,המה יודעים כי אם ,בעצמם
.החושים מוחשי מציאות באמתת ספק שום להטיל יבואו לא ולעולם באו לא מעולם

 רב גלוי לירי חדשה מחשבה לידי אותי הביאה הזאת הקצרה ההתכוננות
 כי מובטחני, אבל יחשב, ומוזר זר כמו הראשונה בהשקפה כי ואף למאד, ערך

 נאמן הזה הגלוי כי אהד, כל ויבין ידע בזה אציע אשר הנכון, ההסבר פי על
 ת ת מ א אל ובנוגע בפלוסופיא שטות כמה להכריע יוכל אף ,מאד כמאד הנהו

הדעת. עקרי שלשת
:הוא הלא שלי החרוש או הגלוי

 "חוש יקום עפר על האחרון עד יולד אדם הראשון למן באדם נמצא אבן כי
 הניחו כי ,אחשוב אם אשר החרש זה למדי, הנודעים חושיו חמשת על נוסף ששי׳

 "חוש לו הנאות שמו את גם עליו לנקוב לי הרשות הן ,בגלויו להתגדר מקום לי
 שלהם ההכרה מהות גם אשר ,באדם הידועים החושים חמשת ואם ■הדעת׳

 בעולם המוחשים מציאות את לאדם המגלים המה ,עד לעולמי נצחית חידה היא
 החוש גם הוא שהוא הדעת׳ "הוש הששי החוש זה הגה ,הטבע עולם ,■המציאות

 מן האדם .מותר גם הנהו הוא להלן שאוכיח )וכפי ,האדם של ד ב כ נ הכי
את הרוחניים, המוחשים מציאות את חושית בהכרה לאדם מגלה הבהמה"(

שלשת
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 בערג לכן ,האדם״ ו.בחירת הנפש׳ ״השארת ,אלהים׳ ״מציאות :הדעת עקרי שלשת

 שראוי׳ כפי ,להוסיף עליו הללו האמתיות שלשת מדבר האדם מדבר או שהושב
 הדעת"' "חוש הזה י ש ש ה חושו בהכרת מציאותן את הנהו חש כי ,באמת להוסיף

 בעוד ,שבחכמים חכם כל בפני כלל לבוש מבלי מפורש להביע יוכל זאת ואת • שלו
 באמתת. ולכפור הזאת ההחלטה את לסתור אופן בשום יוכל לא שבחכמים חכם כל

 מהות. את בכלל לנו יפתור לא אשר זמן כל ,באדם זה ששי חוש מציאות
 היא החושים שאר הכרת ואם שבאדם, החושים חמשת שאר של החושית ההכרה

 כהו במה אותה, יפתרו לא עד ולעולמי נצחית חידה שבעולם החכמים כל בעד
 הדעת• .חוש שי" ש ה "חוש במציאות דוקא להכחיש גדול שבעולם חכם של

 מציאות. באפשרות הנהו ז מסופק כי הוא, מוחשיו ועל עליו רק ולאמר שבארם
 מובנה בלתי היא כזאת חושית הכרה מהות כי מפני ואלו כזאת, חושית הכרה
 דוקא. תגרע זה "למה :דבור כדי תוך אותו לשאול נוכל הן ,ולשכלו אדם לבינת

 חוש מוחשי מציאות את להכחיש או ספק בה להטיל החושית, ההכרה זאת
 בהם. שגם ,החושים אחרמחמשת חוש הכרת מכל הזה הדעת־ ״חוש י ש ש ה

 " תבל מחכמי אחד חכם אין זאת ובכל ולשכלו אדם לבינת מובנה בלתי ההכרה
 אות וביחוד החושים מציאות את גם נצחית חידה היותה בגלל להכחיש ירהיב אשר

.החושים חמשת של החושית ההכרה פי על המוחשים מציאות אמתת
 ומעולם באדם הדעת" "חוש י" ש ש ש ו "ח כזה הוש יש אכן ,וגלויי דעתי לפי

 באופך ועוד החושים חמשת שאר ככל באדם לשלוט ההוא החוש יסור ולא סר לא
 ועדים. ,האמתיות שלשת מציאות את חושית בהכרה ולדעת להכיר ,מהם נעלה
 במרוצת. שאוכיח כפי אשר ,אחרון דור עד הראשון מדור תבל מתי כל זה על המה

 אמתת את מכירים המה לכן ,הדעת׳ ״חוש ששי חוש מציאות בגלל רק דברי,
 את כה עד חכמים גלו שלא בעבור ,זה בעבור דוקא אמנם ואשר ,האלה האמתיות

 הנזכרות האמתיות שלשת את והכרתו שבאדם הדעת־ .חוש הששי" .חוש מציאות
 הפלוסופיא בשטות המשונות הדעות כל ,הדעת בלבול כל להם יצא לכן ,ההוא בחוש
 התפלפלו מזה ואלה מזה אלה הפלוסופים אשר ,האלה הרמות האמתיות אל בנוגע

 דברי את איש וסתרו שונות משטות שטות ותקנו ואזנו וחקרו ודרשו והתפלספו
 לגלות. או לדעת השכילו חכמו לוא ואשר ׳ נכונה מסקנא שום לידי באו ולא רעהו

 ותמו לריק יגעו ולא עמלו לא אזי ,לאדם כזה ש ו ח יש אכן כי ,ומקדם מראש
 יכלו והנאור הכביר ובשכלם ,כלל נבראו לא או ,האמתיות באלה וספקנים כופרים

 וטוב להם טוב אז היה באמת אשר ׳ אחרים חכמה מקצעות לתועלת להשתמש
 לבעל אותו לעשות ,רע בכל אותו הביאו כמעט אשר ,האדם זה לעולם־הקטן

 והנחוצה הדרושה האמתיות שלשת את ו ב ו ש ו ה הכרת את ממנו לשדד מום,
.הם מוחשיהם את האחרים החושים המשת מהכרת יותר רב ועוד לפחות לו

 יבחנו בטרם הקוראים דעת על לעלות תוכלנה אשר השאלות או השאלה על
 הדעת חוש הששי בחוש אנכי חש : לאמר לאדם היתכן :כמו ועצומותי דברי את
 בחירה גם , לאדם״ נצחית נבדלת ״נפש יש אכן ,אלהים״ יש ״אכן כי ,שלי

 כל בעוד חושית, בהכרה הללו האמתיות שלשת את אנכי ומכיר לי חפשית׳
 החושים. שאר ומוחשי החושים שאר מוחשי אל כלל דומים אינם ם י ש ח ו מ ה אלה

עם זה לחוש דמיון כל אין אשר בעצמם החושים גם כן המוחשים וכמו א-יהם
 ההדשים
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 * ם י י נ ח ו ר ה המוחשים מציאות אמתת של הודאות לי ומאין האחרים החושים

 להרגיש גם יכול שאגי החושים, חמשת מוחשי מציאות ודאות את אנכי שיודע כמו
 הרעם קול את אני שומע בחוש, השמש אור את אנכי רואה כאשר הן אותם?
 אני ממשמש או בחוש ניחוח ריח אני מריח בחוש, תאוה מאכל אני טועם בחוש,

 בפועל נמצאים המוחשים אכן כי אני, מרגיש אזי בחוש, קשה או רך דבר כל
 ששי חוש פי על יהי ולוא אנכי, מכיר אם אבל המה, גשמיים מוחשים בעוד

 כי יען חושית, בהרגשה כלל אותם מרגיש אינני הנזכרות׳ האמתיות שלשת את
בחוש? מוחש רוחני מוחש לקרוא אוכל וכלום רוחניים׳ מוחשים המה המוחשים
 עם יחד נכונה, תשובה להשיב הנני האלה השאלות או הזאת השאלה על
 אציג כן ואחרי באדם הדעת" "חוש הששי הוש של המציאות אמתת על עצימותי

.חזה החדש החוש מגלוי הנכבדות התוצאות את הזה במאמר
 או ,,החושים שאר עם הזה לחוש דמיון אין אשר בגלל כי חושב/ השואל

 שלשת הכרת אכן כי ,להחליט הוא קשה לכן , הזה החוש עם החושים שאר
 ,־ מילתא תליא בדמיון אם אבל ,חושית הכרה כץ גם היא הרוחניות האמתיות

 אין בעוד בלל׳ טענה איננה הזאת הטענה כי אחד, כל יבין אשר לי, כמדומה
 אם אשר ׳ יוכיחו ומבטן מלדה החרש או והעור השני עם האחד לחוש גם דמיון

 ממוחשי לו יספר אשר את ושומע רואה לאיש מלהאמין החרש או העור יתעקש
 של והמוחשים החושים ארבעת על נוסף חמישי חוש וממציאות ׳ והשמע הראות

 והמוחשים לההוש יש דמיון איזה החוש׳ חסר גם יאמר בטח אזי החרש, או העור
 אין הן הוא׳ הושיו מוחשי או שלו ומוחשיהם החושים ארבעת ע״ד לו המספרים

 חמשת בעל זאת ובכל ׳ ממציאותו לו יספרו אשר ,הנפלא החוש עם דמיון כל להם
 המחליט ,החרש את או העור את ולא אתו הצדק כי ,הוא יודע הן החושים

 של והמוחשים החושים אל לו דמיון שאין בגלל חמישי חוש מציאות נמנעות את
החושים. ארבעת

 החוש אל הנמנעות את ניחם דוקא למה כילתא, תליא בנמנעות ואם
 גם ויצו עיניו את לעצם אחד שבחכמים חכם איזה רק יאבה לוא הן הזה׳ הששי
 שקוע להיות קלה שעה על חפצו אדיר מפני !דומו ז בו חושיו ארבעת לשאר
 הענינים כל את הדעת בהיסח הביא למען הגשמיות", "התפשטות של במצב

 אותם. למהות החושים, חמשת מוחשי כל וזכר שם את יחד ועמהם החומריים
 את לחרוץ לבד פיהו ועל לבד המפשט השכל את רק ולהשליט אז מזכרונו כעב
 "הכרת את כי בטוחים, להיות אנחנו יכולים אזי במציאות, והנמנע" "האפשר דבר

 מטעמו והכל הנמנעות גדר תחת כן גם יביא החושים המשת משל גם החוש"
 כפי אשר, אחרי למאד, צודק אמנם שהוא ונמוקו, מטעמו השכל, של ונמוקו

 חידה היא בכלל ההוש הכרת האלה השכליים הטעמים בגלל כי אנחנו, שיודעים
 בני שאר ככל המוחשים את המרגישים לאלה גם עינים גלויי לחכמים גם נצחית

 על שהיה מי זה את הנזכר׳ החכם את כן אחרי נשאל וכאשר ׳ ודם בשר אדם
 עתה לנו נא הגידה עיניו: את בפקחו הגשמיות", "התפשטות בעל שעה איזו

 אנכי אמנם :ויאמר יען ,החושית וההכרה והמוחשים החושים מציאות הוא האפשר
 , במציאות היא נמנעה החוש הכרת באמת כי ,שכלי הורני מאשר אסור לא

בכל המוחשים, ומציאות ההכרה מציאות את לשלול אוכל לא כי ואם
זאת
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 החכמים כל ובשכל כשכלי היא סתומה חידה ההכרה עצם כי האמת, חי זאת

 אמת כי לאמר, בעצמה המציאות מפני הנני מוכרח זה כל ועם עד, לעולמי
 גם ייכל הן כן אם ואשר ,יהד גם והמוחשים החושים מציאות גם היא לאמתה
 נוכל הנמנעות מדבר ולא "אי־הדמיון׳ מפני לא כי ,ולדעת להוכח השואל
 ואשר ,שבו הדעת חוש שבאדם הששי חוש מציאות דבר את ,להחליט או לסתור
 הדעת עקרי שלשת מציאות את האדם הנהו מכיר ידו על ורק ידו על באמת

חושית. כהכרה
 החושים חמשת של המוחשים הן :באמרו השואל בעיני ביהוד יפלא אשר ואת

 רוחניים מוחשים הנם הדעת" ׳חוש הששי חוש ומוחשי גשמיים מוחשים הנם
 באמת כי להקורא, בהוכיחי בנקל להסיר אוכל הזה הפלא את מפשטה, ועצמיותם

 מוחשיהם אל החושים שאר של ת י ש ו ח ה ההכרה יחם על יותר רב להתפלא עלינו
 נפשית היא אכן החושית, ההכרה עצם אשר בעוד גמורים, גשמיים שהמה הם,

 השאלה, בגלל ,נצחית לחידה נעשית כי עד הפליאה, כבדה ביהוד זה ומפני רוחנית
 הגשמיים, המוחשים הרגשת אל רוחנית נפשית השגה היא מתיחסת איך
 שהמה המוחשים מציאות את הדעת" ,חוש הששי חוש הכרת אל בנוגע אבל

 השגה שהיא הנפש׳ השגת כי ,ככה ומוזר זר רחוק בלתי כזה יחם הן רוחניים
 רוחניים המה שגם כאלה, מוחשים מציאות את ותהוש תשיג רוחנית

 הוש הכרת כי ,לנו לברר נוכל כי עד ,ת י נ ח ו ר היא שבעצמותה חושית בהכרה
 על מקובלת להיות תוכל האמתיות, שלשת מציאות את הדעת* "חוש הששי
 מציאות את החושים חמשת שאר של החושית ההכרה מדבר יותר רב הדעת

 הששי החוש של החושית ההכרה בדבר הנצחית החידה של והפליאה הם מוחשיהם
 של החושית ההכרה בדבר כמו לאשורו, דבר החוקר על אכפה כה תכביד לא

.החושים חמשת
 חכמים של הפלוסופיא חדר אל אוליכך הבה ,הזאת ההוכחה לך מעט ואם

 החלטות מהם לשמוע ותשתומם מהשבה־אידיאליסטים בעלי בשם הנקובים מחוכמים
 ושרשם יסודם _כלה, ם מי הגש של המציאות כל כלו, העולם נסכל כי משונות,

 חיים אנו מפיהם לא כי ואף ,׳האני״ בנקודת רוחנית אצילות של בנקודה רק
 חכמת אם כי ,לדעת להשואל די אבל ,כלל דעתנו להיות תוכל לא ודעותיהם

 החכמת מטעם ודוקא כזאת ומוזרה זרה החלטה גם להחליט הרהיבה חכמים
 של הרוחניים המוחשים על בנוגע להחליט אנחנו רשאים בטח הלא ,ופלוסופיא

 יוכל לא שכל ושום חכמה ושום חושית בהכרה המה מוחשים כי ,הששי החוש
 חמשת אל נוסף הדעת חוש חששי חוש לאדם יש אכן כי ,החלטתנו את לסתור
 שהמה הרוחניים המוחשים את הנהו מכיר הזאת שלו ת י ש ו ה בהכרה אשר ,חושיו
 הנד•׳ רוחנית היא גם בעוד /החושהששי הכרת עצם אל למאד מתאימים אמנם

.לאמתו אמת דבר הוא זאת והחלטתי גלויי דכי
:באדם׳ הדעת ״חוש ששי הוש מציאות תוקף את לקים עצומותי הנה ואלה

 באמצעות האמתיות שלשת של הנעלים המוחשים הכרת עצם על א(
 ששי חוש מציאות אמתת על זה עם ויחד האדם של הדעת" "חוש הששי החוש
 זאת התמידית׳ ההכרה זאת התמדת תעיד הן האדם, חושי חמשת על נוסף

אכן כי / כלה האנושית של הכללית׳ ״האמונה אחרים ובלשון ת י א ו.ד ה היריעה
ישנם
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 הראשו! מאדם נמשכת הזאת והידיעה וההכרה הדעת עקרי שלשה כמציאות ישנם

 יתן האנושית מקרב הזאת ההכרה פשקה לא שבהם השנים אלפי ומשך עתה, עד
 זאת הוא הלא הדורות, כל סוף עד האנשים מקרב עור תפשק לא כי ערובתו׳
 "בחירה בעל וכי האדם" לנפש •נצחיות יש אלהים" "יש אכן כי הדעת, זאת ההכרה/
 ההכרה של הללו האמתיות אל עוד הוסיפו אשר התקופות זולת הנהו׳ חפשית"
 ידי על האנשים חשו אותן גם ואשר והזיה׳ הבל אמונות שאר גם הזאת הודאית

 ועכור גס רגש ע״י אשר ׳ להרע החכמים וזולת ׳ בחוש כמו והמדיחים המסיתים
 עליהם ואשר ,אחריהם הנוהים גם השני( במאמרי שהוכחתי כפי ,שכל עפ״י )ולא

 של במעוט המה בטלים כי לאמר, נוכל ודור מדור כלח האנושית אל ביחס אמנם
 איזה משוללי אנשים מעוט גם שנמצאים וכמו אלפים, אלפי כמה נגד אחד

 בלתי ומוהשיהם החושים חמשת מציאות זאת ובכל החושים הלושי או אחר חוש
 כפי או ,ומוהשיו הכרתו הזה החוש אל בנוגע גם כן ,בלל זה ירי על ם ג פ נ

 אחריהם והנוהים באלהים הכופרים החכמים כי הראשון, המאמר בתהלת שאמרתי
 למען מחושיהם, באחד מום איזה בצדיה המטילים הצעירים אלה אל הם דומים
 הזאת ההכרה התמדת כי לדעת, יוכח דבר מכין כל ואשר הצבא מעבודת הפטר

 כל של חושית הכרה היתה לא אם שנה אלפים כמה להתקיים היתה יכולה לא
.הדעת״ ״חוש חששי חוש הכרת גלויי וכפי אדם

 יען / הוא הלא החושים שאר שבהכרת ,בעדנו המוחשים חשיבות עקר כל כ(
 רק והיא ההשגה, זאת בנועם תשבע היא רק שהיא לנפשנו, נעימות יתנו כי

 טוב, כי ר ו א ה נעימות ,רוח קורת בהן ותמצא הזאת הנעימות את תחוש היא
 הריה ע״י הנעימות שאר כן וכמו המתוק הטעם נעימות הנעים, הקול נעימות

 רק למאד יודעת שאותה מכוונה, תכלית ובגלל התועלת נעימות וביחוד ,והמשוש
 ש ו •ח הששי החוש מוחשי יביאו לא "האם :נשאל הבה כן ואם האדם נפש

 ? החושים חמשת שאר של המוחשים כנעימות נעימות להגפש ת״ ע ד ■ה
 נופלת לא אשר מלבד כי ,ויודה יבין מעט אך אחד כל יתבונן אם ,לי כמדומה

 החדשים מוחשי שאר מנעימות ,הזה הששי החוש לנו יביא אשר הנעימות/ היא
 ורבת נעלה מאד היא הדעת" "חוש מוחשי לנו יתנו אשר הנעימות עוד ,החמשה

 אשר ׳ כאלה עתות ישנן אף ,החושים שאר ע״י נשיג אשר ,הנעימות מכל ערך
 * לזכר רק הימנו למעלה שאין רוחני ותענוג קץ״ אין ״נעימות בנפשו יחוש האדם

 הבלים להבל החושים שאר מוחשי דוקא אשר ,בעת בה כן כמו ,האלה המוחשים
 עתות בכל ובכלל ,והשיבה הזקנה ובתקופות מחלה בעתות כמו האדם בעיני נחשבו

 , ותעצומות עז להאדם יתנו הזה ,הדעת ,חוש הששי החוש מוחשי האדם חיי
 נשימתו עד ,הימנה למעלה שאין שמחה גם נפש ומשיבת נחמה ,ותוחלת תקוה

.שדי בצל להתלונן נצה וחיי אלהים בנועם לחזות בתקותו ,בכלל ועד האחרונה
 אין כי ׳ למרי הוכחתי שאלות שתי על האחת בתשובתי השני במאמר ג(

 מציאותם אמתת אשר כאלה, בענינים גם יהי ולוא ולמאן, לשלול זכות שום להשכל
 ם י ד ע ה פחד כי יען ,הנזכרות האמתיות שלשת מציאות כאמתת נכבדה כה איננה
 לכחש יבואו המה אשר ,תמיד לנגדו בעצמה המציאות בקרב מספר אין הרבים

 היית מציאותנו את גם ,מכחש היית בנו גם הן :באמרם ושלילותו מאונו את
איככה כן ואם לפניך, וקיומנו מציאותינו הרי זאת ובכל השכל, מטעמי שולל

תוכל
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 / שכלית גזרה בגלל רק ,השכל ומן העין מן הסמוי דבר איזה במציאות לכפור תוב?
 זכרה ה! בדבר באדם הדעת" "חוש הששי החוש גלוי בדבר והגה ? שכלי טעם

 במציאותה׳ לכחש יוכל לא כי יען ,יאבה לא השכל כי מלבד ,הזאת החושית
 הצד מן עדים לבקש לגו נדרש לא אשר בזה גם ומה הנזכר, הטעם פי על

 למאד אליו קרובים עדים חמשה בעוד ,שלו השלילה את להכחיש יבואו למען
 המה שלו, השלילה את לשלול לנגדו יתיצבו אחת בכנופיא חושים חמשה

 בנו גם "הן השכל: אל מלים יכבירו הששי החוש עם אחת בשורה העומדים
 שולל ,מכהש היית נצחית׳ חידה לפניך עתה גם אנו שהכרתנו אנו, ובהכרתנו

 המוחשים גם הכרתנו גם כלנו אנחנו היינו לולי השכל, מטעמי ודוקא וכופר
 החוש במציאות לכפור במה שכל ושום טעם שום לך אין כן ואס , ת ו א י צ מ ב

 אל גם לכונן עד, לעולמי תוכל לא גם ולוא אלינו, הנלוה הדעת" "הוש הששי
 מציאותנו את לשלול או לכפור כחך סר ואם הזה, החוש הכרת מהות חקר
הדעת". "הוש שי ש ה החוש אחינו במציאות לשלול גם לכפור לך הלילה אנו,

 ולשלול, למאן והכה הזכות לבדו לו אמנם אשר הטהור, .הרגש׳ אל ובנוגע
 חוש הכרת מציאות אמתת את ולקבל לקים מעט יסרב ה ל ח ת כ ל כי ,היות יוכל

 יתראה וזר חדש וכדבר מעודו בזה עוד הורגל לא כי יען ,הדעת ״חוש באדם י ש ש
 • מילתא תליא ש״ ג ר ״ב אם אבל ׳ לזה הרגש הנהו מסכים בנקל לא אשר ,לפניו

 "רגש" גם יוכח כי ,לפעול נוכל בטרם לעמול אחיו להשכל או לנו ידרש הרבה לא
 ולבדוק לבחון רק הרגש על בעוד הזה, החוש מציאות אמתת דבר את לדעת

 ,.הוש הכרת מציאות על המובהקים הסימנים את ולמצוא ונפשו לבבו מורשי את
 ימצא התפעלות מלמד בהיותו אשר הללו, האמתיות שלשת את הזאת הדעת"

 מציאות אמתת הכרת את יכיר בו אשר כזה, הוש בגלוי דוקא רוח קורת הנהו
 מאין הנאמן, המקור את בידעו ,עצומה שמחה הרגש ישמח גם ,האמתיות

 המוחשים מהכרת יותר רב נעלה ותענוג רצון תשביעו אשר ,הזאת ההכרה לו באה
. החושים חמשת שאר של

 בנוגע כה עד רגילים היו שהמה ,הטהור ״הרגש״ גם ״השכל׳ גם אמנם אף
 כנגדם עוזרים המה להיות חכמים דברי על רק תמיד להשען הנזכרות האמתיות אל

 העוזרים את לעזוב מעתה יוכל בלכתם, יכשלו לבל בית-אל העולה במפלה בלכתם
 אומניו אשר ,ילד אל ובדומה ,עצמם וברשות בכח ללכת גם ולעמוד האלה

 ,חבל״ההליכה" באמצעות לזה אותו ויחנכו ברגל ללכת אותו ילמדו ומדריכיו
 הנהו והרד ירא אף ,מוליכיו על לסמוך הילד על פעם בכל אשר ,)גאנעלבאנד(

 הילד אשר התור, ובהגיע ׳ ארצה ויפול .החבל׳ את .יתירו או יסירו פן ׳ לרגעים
 מוליך כל מבלי בעצמו ללכת מעתה ויוכל ברגליו לבדו הנהו שליט כי בנפשו, חש

 בשמחה מעליו ויסיר יפתח אז ,ולכאף לכאן אותו ,מושך חבל כל ומבלי אותו ומנהל
 ,המנהלים עזרת ואת הנפילה ופחד אימתה עליו הפיל אשר ׳,,״החבל את רבה
 לא כי ,פתאם להם בהודע גדולה שמחה עתה הרגש גם השכל גם ישמח ככה

 , חפצם מחוז אל הישרה בדרך להוליכם החוץ מן עוזר כל עוד להם נדרש
 בעצמם להם יש בעוד הללו, האמתיות אמתת ע״ד הברורה הידיעה את להשיג

 שלהם הדעת׳ .חוש חששי החוש בהכרת כי ,מהם ובטוח נאמן יותר דרך מורה
חוש ,הששי הוש ומבעד ,ההוא במסלה ישרה רגל ללכת והעז הכח להם יש

הדעת
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 ואשר ,הללו האטתיות אמתת את המאירה באספקלריא המה רואים הן ת ע ד י

 של ך ש ו מ ה "החבל את מעליהם ישליכו המה גם אשר העוז הגיעה כן אם
 ופחד אימתה עליהם הפיל אתת לא אשר אותם, המנהלים ,והפלוסופים החכמים
.עוד קום מבלי ׳ תחתם ולפול להכשל

יאקאבי. ו^גגת קאנט נבאו. מה ;דעו ולא נבאו חכמים ב(
 בהכרת לאדם הנה וידועות גלויות ,שבארתי כפי , האלה האמתיות כי יען

 הקירות המון כל צלהו לא כי ,פלא כל אין אזי ,שלו הדעת״ ״חוש הששי החוש
 דבר על נכון אל דבר חקר להביע דור מדור הפלוסופיא השתלשלות וכל החכמים

 הנכללים הדברים כל אשר אחרי , יסודן י ש ש ה בחוש רק שהכרתן הללו האמתיות
 דבר על והחקירה השכל משפטי תחת אופן בשום נופלים אינם החוש" "בהכרת
 מציאותם, "נמנעות" או "אפשרות דבר על גם לעצמם, כשהם הדברים מהות

 חתום מעין ממקור נובעים בהיותם ,בעצמה החוש הכרת פי על המוחשים כי יען
 והקישי השכל למשפטי ולא בעצמו להחוש רק גלוים הנה נצחית/ מהירה

 מוהשים שהמה י ש ש ה החוש מוחשי אל בנוגע וכמה כמה אחת ועל ,התבונה
 להיות יכולים כי חותמות, בשבע סגורה התבונה בעד ומהותם רוחניים

 הפלוסופיא כל הזה החוש הכרת כלפי כי עד ,בעצמו ש ו ח ה ל רק וידועים נלוים
 ? מודה׳ הוא פלוסופית שטה •לאיזה :השאלה על ואם ,ומבוטלות בטלות ושמותיה

 אנחנו יכולים !הפלוסופיא" ומטעם מהן לאחת לא ״אף :תשובתו את שיללער ענה
 ,האמתיות שלשת ע״ד בפלוסופיא ,מהן לאחת לא ״אף *נכונה יותר תשובה להשיב
!בנו׳ שנמצא ,הדעת׳ ״חוש הששי החוש הכרת ומטעם

 להדום והידועים הגדולים לההכמים ,למאד היה נקל הן הזאת ההשקפה פי על
 להענק שבחבורה להארי וביחוד הומע לדוד העיונית, הפלוסופיא יסודות את
 הורה האחרון זה כי. עד ,האמתיות אלה אל בנוגע קאנט לעמנואל הפלוסופים של

 הנפש השארת האלהים, מציאות האמתיות שלשת את גם כי לדעת, והוכיח
 מטעם לא אבל ,לבדה העיונית התכונה על עז ליסד נוכל לא האדם ובהירת

 מפני הפשוט הטעם מפני אם כי החכמים, שאר ושל שלו העיונית התבונה בקרת
 האדם של העיונית התבונה אם :פירכא שום בלי לדון נוכל אשר ׳ וחומר הקל

 על משפט ולחרוץ דעת לחות יכולה איננה עצומות ובעינים דעות הונה בהיותה
 נמנעות" או "אפשרות בדבר, המוחשים מהות ועל החושים מחמשת אחד הכרת

 על נצחיות", "חידות המוחשים מהות ועצם החושית ההכרה גם בהיות מציאותם,
 המוחשים ת הו מ ועל הששי החוש הכרת על לשפוט תוכל לא כי וכמה, כמה אחת

 הרוחניים המוחשים מהות גם ומה ההכרה עצם גם בהיות שלו, הנשגבים
 גיסא, ולאידך פתרונן, ידע לא עד לעולמי החכמים כל ושכל נצחיות, הידות

 לוטים היותם למרות ,במציאות ישנם שלהם והמוחשים החושים חמשת הכרת אם
 הדעת" ׳חוש הששי חוש הכרת ,והתבונה השכל בעד נצחית חידה בערפלי

 היותו למיום באדם נמצאה היא אכן הזאת ההכרה גם ,הם רוחניים והמוחשים
 לפגוע תוכל לא והפלוסופיא הדורות כל בסוף האחרון האדם עם גם תפסה ולא

* כלל לרעה .בהם
והגה
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 "חוש ששי חוש באדם יש אכן כי שלי, הגלוי תוקף את ולקים לאשר והנה

 רק אבל ,בעצמם התבל חכמי מדברי נם מהימנות ראיות להביא אוכל הדעת״,
 ולהעלות בדברים להרבות לי יךרש ומבלי נבאר, מה ידעו ולא "נבאו חכמים בתור

 מקאנט זה שבחבורה מהארי גם להחל לי די הראשונים החכמים דברי את גרה
 התבונה אל פניו שם ,העיונית התבונה בקרת את עזבו אחרי אשר ,בעצמו

 על המוסרי* .המופת את בא מצא הוא ,בקש אשר את בה וימצא המעשית
 המוסרי ומצוה הנגיד את בשם נקב גם האמתיות, ושאר האלהים מציאות

 אמתת את הוכיח פיהו על ואשר , באדם אשר אימפעראטיף( )קאטענארישער
 הוא כי נבא", מה ידע ולא "נבא הוא גם באמת אבל למעשה׳ הללו האמתיות

 נמצא אכן כי זה, כגלויי אותו גליתי שאנכי הדבר, זה את דוקא באדם מצא
 הוא בהיותו אבל הללו׳ האמתיות שלשת את הדעת" .חוש ששי" "חוש באדם

 ויכונן בזה׳ גם התפלסף לכן העם, מקרב איש ולא בתשבחות מהולל פלוסוף
 אף ,בו לענות עניץ ולמתנגדיו לתלמידיו נתנו אשר ,דברים ורוב שלמה שטה

 המעשית התבונה אל שלמה בתשובה כן אחרי בחזרו קאנט כי האמת, חי כי,
 .חוש הששי" "חוש בשם אותו קורא אנכי אשר האמת, נקודת אל בזה שב

 פלוסופיים בשמות התפתל רק ,הזה השם את נקב לא הוא אשר בגלל ורק הדעת״
 דרשות המה גם לדרוש ,אחריו הבאים לחכמים ושם יד נתן לכן ,רבות וחקירות

 מעמד כל החזיקו לא אשר ,כאלה שטות לעצמם ולברוא בפלוסופיא הבל של
.בידם חרס העלו יחד גם וכלם רעו שטת את ובטל הרס אחד וכל ומצב

 סוף סוף אבל ,נבאו מה ידעו ולא נבאו חכמים כמה עד עוד נראה הבה
 במתכוין שלא אשר ,זה את רק נבחר אחד, אמת ק י ז בהם למצוא נאבה אם
 של ענין איזה זכרונם על להעלות אלצו ,מדעת״ .שלא או מדעתי׳ "יאוש מתוך או

 המה, אבל שלי׳ הגלוי עם בבד בדי תשא תמציתה באמת אשר אזכרה׳
 תמיד התגוללה לכן ,במצודתם העלו אשר החן״ ״אבן את לכנות ידעו לא כי יען

 להם גם הועילה ולא ,מכשול ולצור נגה לאבן ידם על נהפכה נם או אופל כאבן
.מאומה לאחרים גם

 אופן בשום הסתפק לא קאנט במתנגדי והנכבד הראשון יאקאבי החכם
 עליה יסד ודעת טעם ובטוב ׳ פניו "האמונה׳ אל וישם קאנט של המעשית בתבונה

 טעות הזה החכם טעה אבל ,הללו האמתיות שלשת ותעצומות עז את בחיוב
 "אמונה׳ השם גם ,ב״אמונה״ אופן בשום נקנית אינן הללו האמתיות כי ,גמירה

 מאמין" .אני באמירת בוש לא הוא ואם ,האלה האמתיות את למאד פוגם לבדו
 מאמין׳* .אני אמירת אנשים סתם אצל כי אנחנו יודעים הן ,האמתיות בשלשת

 ישנה .אמונה" בעניני כי מראש, בידעם נאמנה פעולה שום בנפשם תפעל לא
 הללו האמתיות ׳ למדי שבארתי כפי ,האמת ולפי והזיה״, הבל אמונת גם

 לי די אבל ,יסודן ודאית וביריעה .בדעת״ רק .אמונה׳ בגדר כלל נכנסות אינן
 , מה דבר לכלל מסקנא לידי בא זה יאקאבי גם כי ,להקורא ולהוכיח להראות

 כי ,דעת למען ׳ ״אמונה׳ בשם אותו וינקוב לכנות איך ׳ אותו ידע לא הוא אשר
 בשם אותו לקרוא הזה הגדול החכם היה מוכרח בגללו אשר הדבר׳ זה אמנם

 אני־ וקורא אותו גליתי אנכי אשר ,חששי״ .החוש זה כאמת הוא הוא ,״אמונה׳
הדעת". .חוש הנאמן בשמו אותו

כמו
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 והמוזרה. המבוהלת בקריאתו גדולה שגגה זה יאקאבי החכם שגה כן כמו

 טעות לכלל בא קאנט שטת על שלו כעס מכלל כי > לאמר נוכל אשר ,למאד
 ובלבי בכל כופר אני בשכלי :נפרזה ובהתלהבות בהתפעלות כותב הוא • גדולה
 הקורא נוכח כבר המאמר של הראשון חציו שגגת !!בכל מאמין אני ונפשי

 להיות. יוכל לא השכל כי > השני במאמר שאלות שתי על האחת תשובתי פי על
 זכות כל לו אין בעוד דבר, איזה במציאות כופר או שולל ממאן׳ אופן בשום

 כי ואם בכל" מאמין אני ובנפשי -בלבי ג זאת קריאתו של השני החצי ושגגת ,לזה
 ,דבר״ לכל מאמין ׳■פתי :המאמר כוןת כעין אופן בשום להיות תוכל לא כונתו

 לו יש כי יען ,להאמין יוכל החכם אשר דבר׳ בכל בטח הוא ״בכל״ והאומר
 ,,רגש׳ המובן את ובנפשי״ ״בלבי השמות תחת נכלול אם אבל ׳ לסמוך מה על
 והכה הזכות לו רק לו כי יען ,והשולל הממאן תמיד הוא הוא הרגש דוקא אזי

 רק ,לברה מונה״ ״א בגלל לא בטה הוא׳ ממאן איננו ואם ,ולמאן לשלול
 ובנידן והפשוט הישר השכל אותו יחיב אשר אמת, אמרי מקשט ההתפעלות בגלל
.הדעת״ .׳חוש י ש ש ה חוש פי על דידן

 ותמצא קאנט שאחרי החככדם שאר בספרי נבון קורא ולמד צא כן וכמו
 ובשכל, במוח להלמו קשה גם למאד׳ מוזר כי אם דבר, איזה אחד כל במסקנת

 אם אשר ׳ ענין איזה ׳ דבר איזה באדם נמצא אכן כי ׳ יודו זאת למצער אבל
 הגלוי עם בבד בד כמעט ישא אשר כזה דבר ,בטובתם ושלא מטעמם לא כי

 של איך( )דאם "האני׳ את ידע לא מי הזה. שי ש ה חוש מציאות ע״ד שלי
 אשר כאלה, מגדלים עליו ובנה ממנו הרפה ולא בו התעצם כה אשר פיכטע׳

 שפינאצא לשטת דומה שטה זו האין 5 ואמר בנזיפה יאקאבי בו נער בגללן
 ההוא הענין את קורא ריינהאלד החכם ׳ העולם" ממציאות נבדל בעצם המכחיש

 גם הנפש" "הכמת - פריעז החכם ,המציר״ "כח בשם והנעלם הטמיר באדם הנמצא
 של וחציו קאנט של חציו הנהו מרכיב כי עד ,יאקאבי בדעת אוחז המעשה בחלק

 נמצא ידו ועל ובו מה אביעקט הוא שלי "האני" כי אומר׳ מיימון החכם יאקאבי.
 ,כף" העליון המצוי של והחקירה הידיעה שער אל לבוא לנו פתוח פתח

 והתפתל בשטתו רבה אולת גם הכמה ויביע בתחבולותיו המתהפך שלייערמאכער
 "ברגש" רק כי אומר׳ אלהים מציאות על המופת אפשרות אי על משונה בסופיזמוס

 הנפרזח והאידעאליזמום בהאני העגעל גם , המציאות אמתת את האדם ירגיש
 ,והארטמאן שלו והרצון משאפפענהויער דבר מבלי ,רעמים ועוד ועוד שלו

 בנותן דוקא לעצמו שטה של במה ובנה הראשון של שטתו כנפי את קצץ אשר
 אותו נהלום לא לעולם אשר ,שלו האונבעוואוסטען של דרזין וברזין לפגם טעם

 במסקנותיהם ממש אין בעוד תועלת, כל לנו אין בכלל ואשר במקצת, אף במוחנו
 מחידות לאחת גם קל פתרון אף: למצוא גם זכינו לא פיהן על ואשר המבוהלות

 לנו נשאר ולא שלהן ההכרה ועצם הנזכרות האמתיות עצם בדבר גם ומה הנצחיות
 למצער אבל ׳ יחד גם לבבנו ורגש שכלנו ,ורוחנו נפשנו את להשיב כמה מאומה

 משונה כאופן כי ואם ,הם גם להודות אלצו כי ,נראה הלא אלה מדבריהם גם
 ידעו ולא "נבאו המה אשר מה, דבר באדם נמצא אכן כי למאד, ומוזר רז

 ורק אחד לדבר ולזככם לצרפם רק נוכל והבטויים השמות כל אבל ,נבאו״ מה
 לאשר גם כי ,ועז תוקף לו לתת לבד לא שלי, הגלוי עם אחד בקנה יעלו אז

ולקיים
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 נטצא אכן כי , ספק שום להטיל עוד אין אשר הזה, $ ו ד ח ה אמתת את !לקיים
 מציאות את האדם הנהו מכיר בו רק בו אשר ,הדעת״ יחוש י ש ש חוש באדם

• ת׳ ע ד ה .חוש לעולם שמו יהיה וזה האטתיות שלשת

את גם לנו מגלה ,שבאדם •הדעת• חוש חששי החוש את גלויי 0
רוחוי האדם'ובתכונת בחץ נפלא לחזון הנבון הטעם י

 על אור יפיץ כי טלבד, שבאדם, הדעת" "חוש חששי הוש את גלויי
 אשר באדם, נפלא חזיון על גם דבר פשר לנו יתן עוד נשגבים, ענינים כמה
 פלא כל אין זה חדושי לפי אבל נפלא, הזיון שהרו, לנו נודע לא כה עד

 באנשים אנהנו רואים אשר החזיון, הוא הלא למאד, והגון מספיק באופן לנו ויבואר
 ,אלה גם כי ,לבבם ויצר עיניהם מראה אחרי הלכו ימיהם כל אשר ,לבד לא

 זקנתם׳ לעת והנה האחרון, מקצה הפשיות דעות בעלי היו ימיהם רוב אשר
 ואלה משובחות מדות בעלי להיות וישובו טוב דרך על מתיצבים הראשונים

 לא באשר המה מאמינים בדעותיהם, גם תשובה לבעלי יתהפכו האחרונים
 אשר ונבונים, חכמים של ההחלטות אלה כלפי דעתם את יהפכו או האמינו

 כי עד אטתתן׳ את ויקבלו יקימו חפצה ובנפש היזכרות האמתיות את יהיבו
 חכמים גם כי אנשים, סתם לבד ולא מאד ל בהן אדוקים להיות ישובו

 יחד ועמהם ורוחם נפשם הלך טעמם, את מחליפים זקנתם לעת גדולים ופלוסופים
 לעת אשר בעצמו, קאנט הפלוסופים מענק גדול לנו ומי ,לבבם הקר צורת את גם

 ליסד התעורר ורוחו לבו רגש ובכלל שלו הפלוסופיא החלטות מכמה הזר זקנתו
 שאפפענהויער כי עד ,יסודם באמונה כי יאמרו אחרים אשר ,דברים בכמה עז

 בוטים מבטאים ועוד הזה" הזקן כה תש "כי ומגונה׳ משונה באופן באמרו לו לעג
 ומספר המאמין יאקאבי בדעות לאחוז שב ימיו באחרית פיכטע גם כאלה,

 ורוח הזמן חכמי כל על שלו האטונית בפלוסופיא הגדיל יאקאבי "כי בשבחו,
 דוגמאות להביא צורך כל מבלי כאלה חזיונות ועוד ועוד בו" יצוק אמתית התפלספות

 הוא גם כי לבד׳ לא הזה החזיון אמנם ואשר לכל, ידוע זה כל בעוד רבות,
 הנהו "הדעת׳ חוש י ש ש ה חוש בדבר שלי הדעת גלוי אמתת על להעיד יוכל
 כל מבלי עצמותו טבע אל הרגיל מצבו איתן אל הנהו ושב פלא מכלל יוצא
שאבאר. וכפי דעתי לפי מאומה זרות

 הוש היל יגבר לרוב באדם הוש איזה ברפיון כי למעשה, יודעים אנהנו
 וכמו למאד חיל יגבר שלהם "המשוש" חוש אשר ,עידון מכי אצל כמו ,לו שני
 כנגדו אזי ומחלה, כאב איזה או מום ע״י אחד חוש יחלש או יפגום אם כן,

 את למנות ביותר המוח ישתמש ידו ועל בו אשר אהר, חוש איזה יחזק
 בעבודתו, למאד הנהו בולט הפגום החוש תמורת אז הפועל ההוא והחוש החסרון

 ומטריד אחד חוש רשמי ע״י האדם הנהו טרוד כאשר כי נכון׳ אל ידענו כן כמו
 שאר עם משמושו לרוב האדם הוא מתרשל אז שנים׳ או חוש איזה הרבה

 אהד חוש מוחשי השפעת את ברצון יקבל בעת לאדם לו נוח אף החושים,
 עיד בהתפעלותו אותו יפריעו לבל אחר, הוש איזה רשמי את ולהשקיט להחריש

החפ? רוח. קורת בהם דוקא ימצא אשר ההוא, ההוש של המוחשים השפעות
להתענג
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 אם , אזניו משמע את עינים מראה יפריע לבל עיניו עוצם לרוב יפה זמר על 'להתענג

 אוטם / יפה תמונה על / נהדר מראה על מהתענג האדם את מפריע שאון איזה
 על נוכל דידן ובנידן החושים בשאר וכדומה ההוא השאון קול את משמוע אזנו

.נקלה על / הזכרתי אשר , הנפלא החזיון את לבאר שלי הגלוי פ'
 ממוחשי למאד עד ונפעלים פועלים בתקפם/ הנם אדם בני חושי עוד כל

 רק שנותיו ברוב המה האדם של העסק עקר אשר הידועים, החושים חמשת
 של הרשמים אחרי / אחריהם רק היו נמשכים השכל גם הרגש וגם בהם

 הכח תקופות והשחרות/ הילדות תקופות את יבלה שבהם האלה/ החושים
 / הידועות האמתיות שלשת שהמה / ומוהשיו הששי חוש אז יחד, גם והכינה

 ,ומוחשיהם החושים שאר בעניני האדם טרדת מפני ת דע ה בהיסח לרוב יבוא
 ורשמיהם׳ ומוהשיהם ההושים שאר אשר עת האדם/ זקנת לעת כן לא

 הדעת"/ "חוש הששי החוש ויגבר יחזק אז רק אז אצלו/ וירפו יחלשו
 / הזה החוש ממוהשי ביותר אז המה מתפעלים האדם של והשכל הרגש אף

 / והשבה הזקנה בעתות האדם לב את יקחו ביהוד המה ואשר / רוחניים שהמה
 בשום אשר כאלה, תנחומות לו יתנו המה נפש, למשיבת לו יהיו המה בעוד
 אשר ,בעת בה אף / החמשה החושים מוחשי משאר לקוות היה יכול לא אופן

 מיני רק לו לתת יוכלו כי אז, גם ידע בעוד מהם, דוקא מרובה היתה הנאתו
 הן הדעת" "חרש הששי והחוש ובטלים עוברים זמניים שהמה כאלה ענג

 חפצים כל אשר ,ותוחלת תקוה / נחמה ,עולמים ועדן נצחי תענוג לאדם יעניק
 דוקא נפשו וטבע האדם טבע פי על המתגבר הוא הוא לכן / בהם ישוו לא

האדם. זקנת לעת
 לאדם לחת פעולתו עקר כל הזה הדעת" "הוש הששי חוש כי ואם

 ,האלהים" ״מציאות של האמתיות שלשת רושמי את מאירה באספקלריא כמו
 רוב בהיות זאת בכל טהרן, בעצם המוסרית האדם" ו״כחירת הנפש" "השארת
 האמתיות שלשת אל יחד תלוינה אזי ,שתהיה דת מאיזה דת בעלי גם האנשים

 ,האדם בו ויחיה נולד אשר ,והאמונה הדת לפי ,ודת אמונה עניני גם האלה
 בכל האדם בה בהתעצמו אשר ,והזיה הבל אמונות גם או צרופה אמונה אם

 זקנתו לעת אבל ובהתרשלות, ברפיון החיים תקופות בשאר כי ואם חייו שנות משך
 גם בזו ימיהם בחצי עוד אשר המה, רבים אף ביותר, בה גם אדוק יהיה
 תשובה בעלי הנם והשבה הזקנה לעתות / בה שנולדו והדת ה נ ו מ א ה ל לעגו

 לעג עליהם שפכו לפנים אשר הדברים, אלה את ומקדישים מעריצים ומכבדים
 מאמין, להיות האדם ישוב הזקנה מפני כי הואבאמרם, טעות אכל כמים/

 דת בעניני גם האדם יתגדר כי הגורמת, היא היא עליו הקופצת והזקנה
 כל המעלה אדם ,גמורים הארץ ועמי בורים זולת באמת כי נפרזה׳ במדה ה נ ו ואט

 ויתרגש יתעורר בא אשר ,התקופה היא היא אבל / עליו מיושבת דעתו שיזקן זמן
 , החושים שאר הלישות חשבון ועל הדעת״ ,חוש שי ש ה חוש ירי על ביותר האדם

 לא אז להיות יהל הזקן אדם, בני לכל הכלליים הרוחניים במוחשים שאמרתי וכפי
 ישנה אכן כי לנפשו", •נצחיות יש אכן כי אלהים, יש אכן כי "יודע", רק ׳מאמין"
 דתית כנפיה איזו אל הזה הזקן הנהו מתיחם בעוד אבל ,לאדם חפשית״ ״בהירה

אדם בני לכל המשותפות האמתיות איכות אזי / בה שנולד ואמונה דת איזו אל
תקבל

12
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* ודתו אמונתו אותו תורה אשר / התורה כפי , כאלה רגרנים צורות תקבל

 י הט! ונם ודם בשר המה שגם ,הגדולים והחכמים הפלוסופים אצל כן וכמו
 ולמרות הרבה החושים חמשת *שאר מוחשי עיי ימיהם והצי עלומיהם בימי טרודים

 * החושים שאר מוחשי עם דוקא מלהשתמש יחדלו לא אומנתם וחכמתם תורתם היות
 הם גם בהיותם או , המציאות בעניגי חקירותיהם את ולהאדיר להגדיל חכמה לשם אם

 מוחשי בעיניהם חביבים ממנו( גדול יצרו מחברו הגדול )כל יצר ובעלי גוף בעלי
 שלשת בחקירת דוקא יעסקו אשר / והפלוסופים החכמים אלה וגם / החושים שאר

 של והתחכמות השכל חריפות לשם הוא עמהן עסקם עקר כל בעוד הללו האמתיות
 עם מתנהגים זקנתם עד ימיהם כל לכן שונות, ושטות חרושים בקשת גם נצוח,
 העיונית התבונה בפלס אותם לשקול ראש׳ בקלות הדעת" "חוש י השש החיש מוחשי

 והפלוסופיא החקירה בעומק כי ,ולהראות רוחם על העולה ככל נתוח בהם ולעשות
 עצמם אל נוגעים בלתי האלה הענינים וכאלו הללו לאמתיות גם / פנים משא כל אין
 החכמים אלה אצל גם אבל ם י ב י ח או ם י א כ ז יצאו אם להם היא ואחת כלל

 י ש ש ה החוש יחל אז רק אז , הזקנים ככל ויזקנו שערתם תלבן כאשר ,והפלוסופים
 גם צרכיהם להספיק התובעים החושים, שאר חלישות חשבון ועל בקרבם לפעם

 זקנתם בעת כן לא / דומיה הדעת* ״חוש נאלם בהם גם ואשר ,החכמים אצל
 פעולתו את לפעול הדעת', "חוש יודעים ובלא ביודעים אצלם גם בהתעורר

 ,מסבירות פנים להם ולתת הללו האמתיות את ולקים ולהוקיר לכבד יחלו / הנאמנה
 השכל אל יקרבו ובהגיון בשכל רוהם ומעלת לבם חכמת בגלל כי / מתאמרים כי ואם
 הדעת/ •חוש י ש ש ה חוש השפעת רק הוא זה כל באמת אבל ,אז הרחיקו אשר את

 משלילת בתשובה המה גם חוזרים בגללה אשר ,חכמים״ ״סוד גם היא והיא
 על אז מתיצבים המה מציאותן, ב יו ה את ולאחרים לעצמם להוכיח האמתיות

 האחרונים והתפלספותם חקירתם טעמי אם ,לנו היא אחת כי אף מת׳ א ה נקודת
 שלהם פלוסופיא טעמי על כמו ,חרבה עליהם לסמוך נוכל כי ,כלל זוכים בלתי

 מצד האמתיות" אלה את ימים עולי וסתירת זקנים ■בנין גם כי יען , הקודמים
 "התבונה עסקי למאומה נחשבו שלא וכשם , הוא ב ז כ מקסם רק חפלוסופיא
 חקירות יוסיפו ולא יתנו לא כן החושים, שאר מוחשי אל שנוגע במה העיונית*,
.הדעת״ ״הוש י ש ש ה ההוש מוחשי שהגה ׳ האמתיות שלשת אל בנוגע ,פלוסופיות

 פרסום ותושיה. עצה הבהמה". מן האדם תר1"מ בתור הדעת חוש י(
.הזה הפרסום ותועלת והחנוך המדע בספרי חששי חוש מציאות
 ברחל אוהו הביע לבלי , אמת דבר גם איש יכבוש הבושה מפני אשר יש

 לא או לרעו יבינו לא אשר ׳ אלה בעיני ללעג או לבוז יהיה פן מדבר מדאגה או
 מדוד גדול לנו ומי • בו יתעללו אשר / סתם לצון חומדי מפני או דעתו* לסוף ירדו
 כה הנהו כי ,אמת לדבר מצא אשר את משבח זאת ובכל ,חת לבלי עשוי איש
 כי מינה, שמע כן אם ואשר אבוש׳, ולא מלכים נגד "ואדברה ואומר: וברור בהיר

 אמרתי לכן לחדול, או דבר איזה לאמר מילתא, תליא בבושה גם דברים הרבה
 כלל לבוש לי אין כי ׳ בטוח להיות אוכל כמה ועד שלי הגלוי את הפעם עוד לבחון

חפצי כי יען וביחור הדור, חכמי ולפני הקהל דעת לפני גלויי את בהביעי גם
ורצוני
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 אנשים רק יוכלו לפועל אותה להוציא אשר , עצתי את גם להציע ,בזה הוא ,רצוני

.כזאת לעשות והמשפט היכולת שלהם ״חכמים״׳
 כלל לבוש לי נצרך לא והפלוסופים החכמים מצד גם אני שחושב כפי אמנם

 איזה שהבאתי כפי כי יען ,הדעת״ ״חוש י ש ש ה החוש מציאות ע׳ד זה בחרושי
 , להודות עליהם הן , הדבר בעצם נבאו מה ירעו ולא נבאו חכמים בתור מדבריהם

 מערכה אציג ואם , בהחלטותיהם גם כלול הזה הדעת גלוי מעין כי יען ,צדקתי כי
 הקטיגורישען מול למשל מערכה מול י ש ש ה חוש הדעת" -חוש את שלי הגלוי את

 בטח ועוד ועוד והעגעל פיכטע של איך( )דאם ה״אני" מול קאנט של א*מפעראטיף
 האלה החכמים של שמותיהם דוקא בעוד זה׳ ושי חד את בהביעי יחורו לא פני
 והפשוט, הישר להשכל כלל יפה עולה איננו הם פרושם ודוקא ,לשבח טעם בהם אין
 ומרוצה ומקובל פשוט מובנו הדעת" "חוש י" ש ש ה חוש "ה המלות פרוש כן לא

 עליהם. גם בעוד חדשים מהיותר אף הטבע חכמי מפני אבוש לא כן וכמו למאד,
 הנה והכה" החומר "מהות כמו החושים חמשת של גם החוש" "הכרת כי ! להודות הן

 גם החושים של ההכרה גם כי ,כלנו אנחנו יודעים אלה כל ולמרות נצחיות״ ״חידות
 יעבור נקלה על כן ואם ובפועל, במציאות* המה נמצאים בעצמם המוחשים

 הידועות האמתיות את והכרתו הדעת" "חוש הששי חוש לזכר שפתם מעל הלעג
 ׳ הדעת־ ״חוש חששי חוש מציאות אמתת על אשר אחרי כי גם׳ ומה זה, כגלויי

 כמה בו השתמשו אשר ההיסתורי׳ •המופת גם וברורה גמורה עדות להעיד יוכל הן
 בתבל איש( )גם עם אין כי יען , הוא הלא אלהים" "מציאות אדות על חכמים
 אלהים, במציאות אמונה( הם )ובלשונם ידיעה לו אין אשר אלה ימינו עד מראש

 "חושי הזה ששי ה חוש מציאות על גם ומופת אות נם להיות יוכל הזה והמופת
 ואשר דור מדור ?לה האנושית כל קניין יחד גם האמתיות בהיות , הדעת"

. כזה נשגב'ונעלה לחזיון זכינו באדם כזה חוש מציאות בגלל בגללו אמנם
 "הוש הששי חוש ממציאות זה חרושי אם ,זה גלויי אם כלל נרויח לא ובעוד

 לאלה עצתי את נם אציע לכן הזה, בספר זכרון בתור רק תשאר הדעת"
 את הזה להגלוי לתת ׳ האמת" על "להודות חכמים מדת באמת להם שיש ,החכמים

 ידו, על לנו נרכוש אשר הרבות, התועליות ובגלל למאד והנאות הדרוש רסום פ ה
 היכולת להם שיש החכמים, אלה אם זה, ידי על אז רק להיות יוכל כזה ופרסום
 יחיה והמדע החנוך ספרי בכל כי צו׳ יתנו המה אם נשמעים׳ ודבריהם לצוות

 "הריה/ "הטעם", "השמע", ,״הראות״ :חושים ששה לאדם יש כי תמיד, נדפס
 י ש הש החוש אל בנוגע כי , ולהוסיף )ערקעננטניססזינן( הדעת״ ו״חוש ״המשוש״

 חושו ירי על מכיר האדם בעוד ,חיים הבעלי כל על האדם״ ״יתרון הנהו הוא הזה
 , בתבל חי בעל כל ואין האדם ובחירת הנפש השארת ,האלהים מציאות את זה

כזאת. הכרה לו יש אשר
: כזאת ונאמנה טובה מעצה תצאנה אשר ,התועליות הנה ואלה

 הלמוד ספרי פי ועל ותלמידיהם בניהם לבות על ישננו והמורים ההורים אם א(
 הללו, האמתיות שלשת את הדעת" "חוש ששי חוש באדם ישנו אכן כי והמדע,

 התקופות עד לחכות לנו נדרש יהיה לא אז ,הבהמה׳ מן האדם ״מותי הוא זה וכי
 ת ו ש י ל ח חשבון על תקפו בעצם הזה החוש יתעורר אז אשר ושבה, זקנה של

להשתמש והתלמידים הבנים ויתרגלו ידעו ילדותם טל משחר עוד רק החושים, שאר
 בכל
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 יהיה גרוע לא הזה החוש עם השמוש וגורל הזה ש ו ה ה עם גם מצוא עת בכל

 אחד עם השמוש ב ו ר אמגם ואשר ׳ החושים שאר עם מהשמוש יותר עוד ואולי
נעלה. מאד וכשרון התחזקות לידי אותו מביא החושים
 לנגד לשוות יחל ילד עוד האדם בהיות אם והמרות׳ ר ם ו מ ה אל בנוגע ב(

 עולם ואדון עולם בורא שהוא ים"/ לה א "יש אכן כי שלו, הדעת" "חוש עיני
 בבוב ל״בחור לו ובהירה לנפשו נצחיות יש אכן כי ,הכל על וסוקר ומביט צופה

 בנקל ולא טוב" ועשה מרע "סור להיות נוטה יהיה נפשו הלך גם אזי ,ברע״ ולמאוס
 לזה בנוגע כי ואם ׳ חפצה בנפש טוב דרך על יתיצב אף ,וחטא עון דבר יעשה

 יוכל נטה עד יודעים כלנו אבל ודת, אמונה עפ״י לנער" "חנוך לקים מתאמצים
 כי לילד, ונוכיח נראה אם לאמונה וראשית דעת ראשית בתור גם ביותר להועיל

 אלה שלש של הידיעה וכי האמתיות שלשת את הדעת" "חוש גם אתו יש אכן
 חושו מקרב נובעת היא הוא נהפוך רק נפשו לפנימיות החוץ מן אליו באה אינה

 ולא יודע" אמידת"אני היא מסוגלה האמתיות באלה דוקא וכי ,וצד. הה מבפנים בו
 עשר בשלשה להציג מנע כי בזה, ז״ל הגדולהימב״ם מורנו השכיל ומה מאמין" "אני

 בעד שייך לא באמת יען אלהים", יש -אבן כי הראשון׳ מאמין" ־אני בתור שלו מאמין" "אני
 שלי הגלוי פי ועל יודע" "אני אמירת רק אמונה אמירת הזאת הודאית הידיעה

.הדעת״ ״חוש י ש ש ה חוש הכרת פי על זה כל יודע״ ״אני
 "יתרון גם שהוא ,הדעת״ ״חוש הששי חוש ממציאות שלי הגלוי פי על ג(

 החכמים באלה נחזה נקם ׳ הארץ כנפות בארבע אשר ,הבע״ח כל על הנאמן תאדם״
 הקיר את להפיל משונה׳ שמחה משונה, הנאה להם יש אשר החדשים,

 הסמנים כל את דארעא כעפרא ולבטל חיים הבעלי שאר ובין האדם בין המבדיל
 ׳ דנא מקדמת מראש אנשים וסתם חכמים בהם החזיקו החרו אשר ,המובהקים

 אולם ;הבע״ח לשאר ממעל האדם הוא ונעלה גבוה כמה עד ולמופתים לאותות
 , החדשים החכמים של חפצם אדיר הן ההשתלמות, שטת עפיי זה כדורנו

 הבהמה מן האדם "מותר להיות ׳ איש" "וישפל במדרגת דוקא האדם את להעמיד
 האלו. החכמים המה ומתחרים נשתוו יחד ובהמה אדם בעיניהם כי עד ,אין״

 וברדלס נמר ׳ שועל ,קוף ,כלב וסימני ,וקוף בכלב אדם סימני למצוא נפש בתאות
 יתרון של מבטחו עז להוריד המה יכולים כי שלהם׳ הנצחון ושמחת באדם

 האדם׳ שפלות לעומת ויצהלו יריעו כי עד בעיניהם, גדולה כה האדם,
 כמה עד עמהם, בזה התוכח מבלי לאנשים. אותה ולהמציא למצוא זכו אשר

 עמהם לדבר הענין יחובבני הנפש" ב״השארת השני במדע בעוד בזה, צדקו לא
 גם נמצאו והזדון השקר מן כמה עד ולהראות הרבה אולתם ולהיכיח משפטים׳
 יכולים כי , להתאמר יוכלו הדעת קלי ולשכל עין למראית רק אשר אלה, בדבריהם

 הפלוסופים מאבן ובהפך שלהם החדשה הפלוסופים באבן האדם את להפוך המה
 החכמים ואלה לזהב, ברזל להפוך חפצו הראשונים אשר האלכימיים, של

 פי על האדם להיות ׳ זהבי׳ יועם "איכה :דוקא להראות יבואו החדשים להרע
 לבהמה, דומה וזדון באולת השם את עליהם שנוקבים חיצוניים סימנים איזה
ולשרץ. לחיה

 יאלמו ׳ האמתי האדם" "יתרון שהוא הרעת" "חוש הששי חוש לעומת אבל
 להרהיב עוד יוסיפו ולא מידם תפול האדם" "מותר על יניפו אשר הרבם ,דומיה
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 לגו להוריד השמימה יעלו אולי בטרם הזה, היתרון "קדושת• את להלל בנפשם עז

 , כזה יצור כזה׳ ששי בחוש מהונן ,מארם הכוכב מעל חי בעל יצור מין איזה
 אשר מלבד התבל, חלקי ובכל ארצנו כוכב כל פני על במציאות נמצא שלא

 לבין האדם בין והנאמן הנכון ההבדל מדבר ומופתים באותות השני במדע אוכיח
 בהיות ,הקודם במאמר שהזכרתי המופת גם נכלל ובהם ,ובע״ח העולם נמצאי שאר

 הוא להיות יכול והנצחי׳ האחד היש זיק עפ״י הוא אשר בעולם׳ האחד האדם
 ובורא בראשית מעשה עושה חיים־ בבעלי וגם העולם בגמצאי אחר ולא

 מציאות מדבר הנאמנה בידיעה והחנוך ההרגל פי ועל מאין־ "יש חדשה בריאה
 ולהזיק להרע האדם במותר גם הכפירה עוד תוכל לא הדעת חוש ששי חוש

 את וידעו יכירו בם ומחושם מעצמם בעוד בשנים לבאים גם העלומים לבני גם
 החכמים על וכבודו האדם ערך את המעלים החכמים ויתרון לאדם" ן תרו "י ה

.תחתיה שאול עד המורידים
 להרים הנאורות במדינות וביהוד ולשון אומה בכל עתה הפצים כמה עד ד(

 והכל , למאד התרופף טעמים מכמה אשר ׳ הדתי־ ״הרגש את אנשים בני בקרב
 התחבולה אבל ,זאת את לפעול נוכל כפר בבתי ב ו ט ך ו ג ח ע״י רק כי ,מודים

 ספרי בכל להדפיס צו יתנו כי ראשונה׳ עצתי היא הלא לזה והבטוחה הנאמנה
 ויציע יביע והמורה הדעת" "חוש הששי חוש מציאות דבר את ומדע למוד ׳ הנוך

 החוש בהיות ,הנשגבה ומעלתו נכבד הכי החוש הוא הזה החוש כי ,לתלמידיו
 והלאה מאז יהיו התלמידים אזי הללו, האמתיות דעת את ^חוש נאק יסוד הזה

 בעוד , בה וחנכו שנולדו והדת התורה עניני את גם באהבה לקבל ומסוגלים נוהים
 אמתת את לחוש הדעת" "הוש ממציאות הידיעה עפ״י מחונכים יהיו אם ,הילדים
 , נשגבים מעניגים !דאית ידיעה להם לרכוש יתרגלו ובעוד העקרים עקרי שלשת

 גם אמון לתת נוחים יהיו לכן ׳ מהותם עצם את ישיג לא והשכל הדמיון כי אף
 אשר האלהים׳ ובהתגלות ,יסודם ודת באמונה אשר ,הנעלים להענינים גם

 "התגלות גם כן ואם בם חושם פי על ברורה בידיעה להם נודעת כבר מציאותו
 הענינים בכל והדת האמונה נתנה ידה על כי ׳ רחוקה ולא היא נפלאת לא האלהים"

 ההורים להם יציעו אשר וכפי ושכלו, עצמו מדעת אותם לדעת האדם יוכל לא אשר
 חוש מציאות מוסד ביסוד אשר אמון, אמונה בהם גם יאמינו למען והמורים,

 בטוחים אז או ׳ והדת האמונה בגין את גם עליו יכונן אם ,הדעת חוש י ש ש ה
לב. ישרי כל כחפץ ויתקדש יתגדל ויתעלה, יתרומם הדתי הרגש גם כי אנחנו,

 לצאת תופלנה אשר ,שונות תועליות עוד לחשוב ממני נבצרה לא אמנם
 למותר אבל ,והחנוך המדע בספ-י הדעת״ ״חוש י ש ש ה הוש מציאות מקביעת

 לשיר נוכל בקרוב ולא בנקל לא כי מראש, ידעתי ויען בזה, עור להאריך הוא
 זה ומפני 1 העם״ מקרב איש לעצת נשמעים שהחכמים הדור ״אשרי :חדשה שירה

 אחרי למלאות עליהם ויקבלו יקימו התבל חכמי כל כי לבקש, בגדולות אהלוך לא
 אציע לכן הזה׳ והמועיל הקל הפשוט׳ הדבר את לפועל ולהוציא ועצתי הצעתי

 כי ׳ ל א ר ש י ת ד ע של שלנו הקהל• "דעת לפני ראשונה זאת עצתי את
 לעצה שומעים להיות הראשונים המה יהיו ישראל, חכמי חכמינו, למצער

 של המציאות קביעת בדכר מצדם המה לפעול העברית הספרות אל בנוגע הזאת
 והתנוך הלמוד ספרי בקרב באדם האמתיות שלשת את הדעת" -חוש ששי הוש

בעד
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 כספרי גם כזאת יעשו וכן יראו ממנו הימים בקרב ואולי ישראל, בני ילדי בעד

• הם ללשונותיהם האחרים העמים של והדת המרע ,החנוך

דמייני מאמר
ישנים גם קדשים נאמנים, מופקים

 עולם. ו$דון עולם בורא בתור אלוהים מציאות ןרים5הע ך5ע אמתת צל
מערכות. בשלש

הקדמה
1 המופתים ברמי התועלת היא ומה למופתים צורך לנו היעז

 מדבר הידיעה עצם את שידעו- כמו דנא, מקדמת מראש האנשים ירעו אלו
 / הזאת היריעה לאדם יוצא גם יצא מאין הנאמן המקור את גם ,האמתיות שלשת

 ששי חוש לאדם יש אכן כי לדעת, אותם למדו אחרים או מעצמם הבינו לוא
 בהכרה הנהו מכיר פיהו על אשר / שלו החושים חמשת אל נוסף הדעת״ ״חוש

 ומופת אות כל להביא היה נדרש לא באמת אז כי ,הדעת עקרי שלשת את חושית
 ומופת אות כל להביא הוא נדרש לא כאשר ,הללו האמתיות מציאות אמתת על
 ההכרה מהות גם כי אם החושים, חמשת מהכרת המוחשים מציאות אמתת על

 והמופת האות באמת כי יען / נצחית בחידה ,תעלומה בערפלי לוטה שלהם
 שהיא , בעצמה החושית״ "ההכרה היא הלא המוחשים מציאות על הנאמן

 הכרת עדות כן וכמו ,המוחשים מציאות על גם ההכרה מציאות על תעיד לבדה
 של המציאות אמתת על גם להעיר היתה דיה בלבד, הדעת" "חוש י שש ה הוש

.ם הרוחניי המוחשים שלשת
 נוסף ששי" ׳הוש לגלוי כלל האנשים היו נצרכים לא קדומים בדורות אולם

 הדעת; "עקרי שלשת מציאות אמתת על ולמופת לאות לא גם ,החושים חמשת על
 מיני כל להם בדו אשר ,מתעים מוריהם פעולת ע״י / ההם הדורות בני כי / וביען יען

 רה הב בה רק להשתמש להם היה די הן האמתיות, שלשת אל לטפיל הבל אמונות
 אליליהם את ראו בעיניהם המה ,בלבד בם חושיהם חמשת של החושית
 הפסל בחלל הנסתר הכומר מפי מפורש יוצא האליל דברי את שמעו באזגיהם

 / כומריהם החלטות פי על או שכלם פי על שפטו ומזה / וכדומה הנבוב
 הוא/ כהניו לחבר ונשמע נראה לו והמיוחד הנקרש במקום אלים אל גם כי

 על מופת כל להם היה נדרש ולא הם/ אליליהם את המה שרואים כמו
 הנפש מציאות את רואים בעיניהם כאלו להם נדמה כן וכמו , מציאותו

 ועבדים נשים גם כסף גם מזון גם ,לדרך צדה למתיהם נתנו כי עד ,והשארתה
חשו המה לזה׳ ת פ ו מ או ששי׳ "חוש הכרת לגלות להם היה נצרך ולא

בחושם
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 גלוי מבלי גם מאיליו ומובן אלהי לכח שחשבו לבבם, שרירות את גם בם בחושם

 חפשית בחירה כעל גם האדם כי ,בנפשם חשו מופת ומבלי י ש ש חוש
 , האלה התקופות כל על לדלג אוכל בזה הדברים אריכות את מנוע ולמען ,הנהו
 שלשת עצם את י ש ש ה החוש של חושית בהכרה אז גם הכירו אמנם אם אשר

 החושים שאר הכרת את גם להם צרפה שלהם הבל אמונת אבל האמתיות,
 מבלי ,ר ב ה את גם התבן את גם קלטו לכן , שלהם האמונה לעניני בנוגע
 בערבוביא, אצלם משתמשות היו והאמונה היריעה ובעור לזה, המקור את בקש

 הששי" "החוש בין כלל להבדיל ידעו לא ,ההם בדורות האנשים כי ,לאמר נוכל לכן
 שאר של חושית בהכרה הכרתם ובין לבדן האמתיות שלשת את רק המכיר

 לא ואלה אלה בעד אבל ,בהם גם האמינו אשר ,והכלולים העצבים את החושים
 בידיעה ברורים הדברים כל להם בהיות למופת, כלל צריכים היו לא גם בקשו

. יהד גם הששה חושיהם הברת פי על זבאמונה
 על ביהוד השקפתי את לכונן עלי המופתים", דבר על לחקור ובבואי

 בבטחה, לאמר נוכל אשר ,זה דורנו עד יון חכמי ופית מה־ המאוחרות התקופות
 האמתיות שלשת את כי לדעת, העם את .למדו הראשונים והפלוסופים החכמים אלו

 החכמים טובי גם היו נצרכים לא אזי ,הדעת׳ ״בחוש י ש ש בחוש האדם מכיר
 ההודעה אחרי בעוד ,הדעת עקרי של המציאות אמתת על מופתים להמציא
 ,כאלה וחכמים אנשים עתה, גם כן אז כמו כלל, נמצאים היו לא הזה והלמוד

 יסודם כי ,תמיד חשבו יען אולם ,ספק שום בהן להטיל עז בנפשם הרהיבו אשר
 לשקול והמשפט הכח הלא ולהם האדם, וברגש" "בשכל האלה העקרים של ושרשם

 ולדרוש לחקור הדורות שבכל החכמים התאמצו לכן והנמנע", "האפשר את בפלס
 או "האפשר׳ בגדר המה הדעת עקרי שלשת אם שלמה׳ פלוסופיא ולברוא

 החלו אשר שונים, חכמים נמצאו אף ,הראשון במאמר למדי שבארתי וכפי "הנמנע׳
 לחזק הם מצדם החכמים טובי הח^ו זה ומפני ,בהם לכפור או ספקות להכיל גם

 ע״י האדם" "ובחירת הנפש" "השארת האלהים׳, "מציאות של המציאות אטתת את
. הכללית בהשקפתי אותם אזכיר אשר וכפי ם, פתי ו ט

 חוש מציאות את גלויי אחרי דעת" לארם "חונן המאמר אחרי בבואי ואני,
 גם ישנים גם ומופתים אותות אני גם להביא ,הרעתי ״חוש י ש ש ה

 החוש מוחשי האמת לפי שהנה האמתיות, שלשת של המציאות אמתת על תרשים
 היא בעצמה הזה החוש הכרת אמנם כי ,שהוכחתי וכפי ,ההוא במאמרי הנזכר

 שלם מאמר מקדיש אני זאת׳ ובכל המופתים מכל ברור היותר המופת היא
 אל והשלישי השני במדע כן וכמו הזה במדע האלהים מציאות על המופתים בדבר
 בטוח בלתי או עצמי, דברי את אני □ותר כאלו ידמה ואל הקורא בעיני יפלא
 אנכי גם משתמש כי ער הקודמים, במאמרי הנאמרים הדברים באמתת ■אנכי

 לנכון מוצא אני בזה אציג אשר נכבדים טעמים מכמה אבל במופתים,
 על ישנים" גם חדשים נאמנים, "מופתים הנבוכים לכל גלוי ולהציע להביע .ולגהוץ
 צדקתי כי ,אהד כל ויבין ידע ,האלה הטעמים פי ועל ,העקרים שלשת אמתת

 יחסר לבל זה ספרי את אשכלל כי ,לבד לא המופתים באלה כי יען ,בזה בם
 ובגלל עצמם מצד המופתים ירי על גם הרבה ואועיל איטיב גם עוד בו, כל

• שלהם הנאמנה התועלת
הו
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 לעת. כי בנפשי, אני יודע שבאדם, ששי חוש מציאות מדבר גלויי אמנם הן א(

 בספרי להדפיס צו יתנו חכמים כי ,עצתי וכי ,ה ז י ר פ ם ב רק מקומו יכירו עתה
 ולא- יצאה לא עור ,ה ש מ ח ה תחת חושים ששה באדם נמצא כי ,ולמוד חנוך

 מגירסא הן ספרי את הקוראים ואלה הפועל אל תצא שאשער, כפי בנקל/
 בהכרת האמתיות שלשת את לחוש עצמם הרגילו לא ידיעה מאפם שלהם דינקותא

 ירגילו הילדים גם ,המדע בספרי הפרסום אחרי ,שאקוה כפי אשר ,ממש ש ו ח
 חושית,- בהכרה הרוחניים, המוחשים מציאות את ולדעת להכיר ,עצמם את
ה ר כ ה ממציאות כה עד הקוראים ידעו לא אשר אחרי ,מאיליו מובן ,כן ואם

 רק הללו האמתיות ייסוד כי תמיד, לחשוב עצמם את הרגילו כזאת, חושית
 את תמיד לשקול המשפט להם גם וכי לבד וברגש בשכל רק האדם, ברעיון

 למאד יועילו הקוראים כל בעד כמעט לכן / והנמנע״ ״האפשר בפלס מציאות כל
 אד רק אז ואשר ,הללו האמתיות מציאות לחיוב הכף את להכריע חמופתים נם

 בנפשם המה גם כי ,לזה כן גם יועילו המופתים בעוד ,בטוחים להיות אנחנו יכולים
 מני הם גם אשר אחרי ,י ש ש ה החוש בדבר גם דברי המה נכונים כמה עד ימצאו

חושית. בהכרה הללו האמתיות את ולחוש להכיר יחלו אז
 גם חששי חוש תמיד באדם נמצא באמת כי אם ,זה גלויי לפי גם ב(

 בדורנו וביחוד ודור דור מכל והכופרים הספקנים משקלקלו אבל ,הזה החוש הכרת
 אצל וביחוד אנשים כמה אצל למאד עד הזה החוש נחלש כי תפונה/ כל אין זה,

 החושית ההכרה גם כי עד זה, בדורנו גם ומה עברו בדורות גם הנבוכים,
 פעולתה את לפעול חדלה כמעט כי עד למאד, רפויה נהיתה האדם של הזאת

 במקומות לרוב האדם ילך אלו ,למשל , החושים בשאר גם אנחנו שמוצאים וכפי
 , תחלינה גם מראות ותכהינה העינים תחלשנה עשן מלא בבית יושב או רב אבק

 עם יחד עיניו, ראות את לו להשיב לרפואות/ וצריך לגמרי פעולתן תחדל כי עד
 ידעו לא ,הכופרים כספרי הקריאה מרוב דורנו בנבוכי כן וכמו ,הזה החוש הכרת

 באופן׳ הדעת" "חוש שי ש ה הוש אצלם ונחלה נחלש כמה עד בעצמם המה
 את עוד לחוש ,כהה את לגמרי כמעט אבדה הזה החוש של ההכרה כי עד ,כזה

 הזה הששי הושם ממחלת אותם ־לרפא ומנוסה בדוקה ורפואה ,הרוחניים המוחשים
 מציאות ב ו י ח על וכן הכפירה נמנעות על כן נאמנים" "מופתים רק להיות יוכלו
 את לפעול הזה הדעת" "חוש חששי, הושם הפעם עור ישוב כי עד ,הדעת עקרי

. להם ורפא ושב חושית בהברה האמתיות את להכיר ,פעולתו
 המדע. בספרי פרסומו את הדעת׳ "חוש הששי החוש ישיג אשר אחרי גם ג(

 האמתיות שלשת אמתת עקריים היותר המופתים יהיו למותר לא אז גם והחנוך
 אשר ומזוהם, פגום רגש בעלי אז גם כופרים יתמו לא שנשער, כפי בעוד, הללו,

 "חוש חששי החוש הכרת על גם ונאצה בוז ,שקוצים להשליך יחדלו לא
 החושים; טעות גם ישנה ובעוד הרוחניים, המוחשים על גם הדעת"
 בטעות יסודתה הזה החוש הכרת כי ,להוכיח יתאמצו תפונה בלי החושים/ בשאר

 יועילו ולכן ׳ החושים מעות ג״ב שנמצאה ,החושים בשאר כמו חושית׳
 בעת. כן וכמו ,לדבריהם להקשיב .יואלו לבל ׳ הנבוכים בעד למאד המופתים

 תמיד האלה המופתים יועילו לאפיקורוס"/ שתשיב מה "דע ומשום מצוא
החוש הכרת כי דעת, ולמען נאמנה, תועלת אחרים ובעד עצמם בער להקוראים

חששי
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 פן עוד חשש שדם בלי ונאמנה", שלמה •הכרה היא הדעת" "הוש שי ש ה

 .מהדבר אי-הדעת מדבר קאנט שהוכיח וכפי החושים, בשאר כמו "טעות", איזו נמצאה
 לעקום הנראה המקל את לדוגמא לו לקח אשר זיך(, אן דינג )דאם שהוא׳ כמו

 את החושית ההכרה על המופתים יעידו לכן וכדומה, במים אותו בהציגו
 כמו החוש" "טעות לשום כלל עלולה איננה כי הרוחניים, המוחשים מציאות
האחרים. בחושים
 תתעורר האדם זקנת לעת רק לרוב כי ׳> לדעת הוכחתי הקודם במאמרי ד(

 בשמוש האדם טרדות כי יען ,הדעת״ ״הוש הששי חוש של החושית ההכרה ביותר
 את י השש החוש של ההכרה עם השמוש את מחלישות זה לפגי חושיו חמשת

 האדם, על זקנה תקפץ בטרם גם כאלה, עתים ישנן אבל הרוחניים, המוחשים
 תת ולמען ,האלה הרוחניים בענינים להגות באדם החפץ יתעורר בהן גם אשר

 שבאדם, הדעת" .הוש הששי החוש הכרת להתעוררות הראשונה הדחיפה את
 על המופתים למאד מסוגלים האדם, יזקז בטרם גם פעולתה את לפעול

 ,בינה שערי השכל לפני בתהלה יפתחו שהמה ,הדעת עקרי שלשת מציאות
 ולדעת להכיר ,הוא מצדו תומו בעצם הדעת״ ״חוש גם יתעורר ואז ,והשכל דעה
 יבקש אשר וימצא נפשו את ישא אליהם אשר הרוחניים, המוחשים את

 רק עוד, יחלש ולבל ירפה לבל הזה החוש על הסוכך בכרוב הנם והמופתים
.חלד עלי אנוש צבא בכל בתקפו :שאר

 ואדון עולם "בורא בתור אלהים מציאות אמתת דבר על המופתים את
 בשלש להציג לנכון מצאתי הזה הראשון במדע האחרון במאמרי ,עולם״

: מיוחדות מערכות
 על העקריים המופתים ע״ד כללית "השקפה תכלכל הראשונה המערכה א(

 ימינו עד הדורות שבכל ופלוסופים, העמים חכמי מסוד האלהים" מציאות דבר
 ולעומתם המופתים את המבטלים או המחלישים טענות באזכרות גם אלה,

 הכללית בההשקפה .ועז התוקף .את להם ישיבו אשר ,החכמים טובי החלטות
 נמרץ" "בקצור אבל ׳ מובן בהסבר *לבדם המופתים ם צ ע את רק אזכיר הזאת

 את בידעי זה, ■בספרי הקצור מחובבי אינני כי הקורא, יודע כי ואף למאד,
 בקצור ולא טעם וטוב מפורש כהסבר דוקא החפצים ,הקוראים וטעם רוח
 מציאות על המופתים .תולדות וכעין כללית" .השקפה רק לתת בזה בבואי אבל

 נמרץ", "קצור דוקא למאד הנהו מסוגל כזאת כללית" "השקפה בעד אזי אלהים",
 בנקל זה כל את לקלוט ,אחת בסקירה כמו ,מהקוראים אחד כל יוכל למען

 וטריא השקלא כל את יקרא מאשר יותר רב והפשוט הישר ובשכלו בזכרונו
 שמביאות ארוכות, חקירות פי ועל דברים וברוב לבדו ומופת מופת כל על

 אוסיף לא אף המופתים׳ "תמצית" את לפניהם יראו המה שעמום, לידי
 אותם אשר ,אני והשקפתי דעתי וחות באורי את גם מצדי הכללית בההשקפה

 במערכה וביחוד הכללית, ההשקפה אחרי הבאות המערכות שתי בעד אחשוך
.שלי כלה שהיא השלישית
 "מציאות ע״ד נכבדים היותר המופתים את תכלכל השניה המערכה ב(
 שלנו התיאולוגים הגאונים ז״ל מחכמינו העולם" "וחדוש הבורא" "אחדות אלהים",

 בחקירותיהם המה העלו אשר ועוד, ועוד ז״ל הרמב״ם בחיי, רבינו הרס״ג, כמו
עפ״י
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 ה״בר" את המד! ובררו בחרו אשר ואת ,וערב יון מפלוסופי מקובצת״ ״שטה עפ״י
 מדעתם דברים כמה חדשו גם הזה, העקרים עקר פגת בראשי ה״תבך, מחוך

 ואשר ם, י קרי ע היותר המופתים את רק אביא מחם גם ואשר הרחבה,
 טענות למרות ,עתה גם ומוצקים חזקים עודם כי ,אותם לחשוב אחד כל יוכל

 הקורא שיראה כפי אשר ,בכלל הפלוסופיא נגד קאנט״ ״עמנואל החזק הפטיש
 המופתים שלשת את לגמרי בהחלישו ,כלל צדק לא עוד ,הכללית בהשקפה

 נאמן ד ו ם י עוד ההם להמופתים יש באמת כי ,הוא מופתו את רק ובבצרו
 שהוכחתי כפי אמנם הוא, מופתו אשר בעוד עתה, גם והפשוט הישר בשכל
 לא כי ויען הדעת", "חוש הששי חוש מהכרת הנהו יותר ולא פהות לא לרעת

 ובוראים מתנגדים נמצאו הוא מופתו על דוקא לכן הנאמן שמו את עליו נקב
 דברים רוב של הענן בעב בא כי ומפני צדק, וללא אמת ללא הדשות שטות

 בן־־מנחם היהודי פלוסופנו דברי בתמצית השניה המערכה את ואחתום פלוסופיים,
שחר". "מועדי בספרו )הרמבמ״ן(

 מציאות ע״ד י ל ש החדשים המופתים את אציג השלישית במערכה ג(
 והשפעה תוצאה בתור ביחוד נובעים שהמה ,עולם• ואדון עולם ׳בורא בתור אלהיט

 להרהיב אוכל אמנם ואשר ,שמה וחיושי והשדפותי שטתי , הזה הספר ממאמרי
 שיחזה כפי ,כי יען ,שבחדשים״ החדשים "המופתים בשם אותם לכנות עז בנפשי

 ,היום גם לפנים גם ופלוסופים חכמים שערום לא האלה המופתים ,דבר מבין בל
 ההסבר אשר ,זה ספרי מאמרי תמצית רובם בהיותם האלה המופתים כי זיען
 לכן ובפרקיו, הספר במאמרי בארוכה הקורא קרא כבר לבדו, וענין ענין כל על
 הצורך אי מפני האפשר ככל בקצור אסדר שלי חדשים ה המופתים את גם

. עצמם במופתים דברים עוד ■להרחיב
 או אחד מחם "המעוט" גם יספיק הן ? מופתים רוב לנו למה :השאלה על

 וגם מצרים׳ בארץ מופתי רבות "למען הכתובים שני את להזכיר לי די ? שנים
 אמנם כי ,מדעתו אחד כל ויבין ידע למען מופתי״ ואת אתותי את ו״הרביתי

 אהה עת וקב ההשפעה תכלית כעד המופתים י" "רבו גם הנהו ונחוץ :מועיל
 לבלי ,ומנוסה בדוק / ברור כה מוכח כה להיות ,ענין איזה לאמת ודאית ידיעה
 הושב וכן כפק, שום עוד להטיל או אמתתו, אחרי עור להרהר עוד ידרש

 , האמתיות בשאר כן וכמו ם, י אלה מציאות של העקרים בעקר כי אנכי,
 ת מ א דבר בתור שלהם הודאות את אהד כל ובנפש כלב ולקבוע להשפיע

 אשר ,דירן בניהן גם ומה ,רבה תועלת להביא יכול המופתים רבוי אזי לאמתה
 הרבה יתפעל אהד של השכל" גם "הרגש אשר ויש שוות, הדעות כל לא

 לא יען משים, מבלי עליו יעבור והשני אחד “נסיוני או "עיוני מופת מאיזה
 יתפעל רק ,כלל ממנו יתפעל ולא בשכלו אותו יקלוט לא או ,לאשורו אותו יבין

 הותך למופת דוקא אותו רק אותו יחשוב אשר ,אחר והסבר אחר מופת מאיזה
 לבלי לנכון מצאתי הדעת עקרי שלשת אמתת על המופתים בדבר לכן ׳ ■ונאמן
 שיש אלה מאיליו ומובן ,המופתים״ ״רבו■• של התועלת מפני בהם לקמץ ולבלי להסר
כל יוכל הן ,יהד גם המערכות שלשת מכל אמנם ואשר / ממש בהם
למען לו, חביבים היותר המופתים את או המופת את לו לברור אחד
לפעול ׳ הדעת" "חוש י ש ש ה תשו הכרת את ידם על לעורר מסוגלים יהיו

את
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 ברורה בידיעה הרוחניים המוחשים אמתת את ולדעת להכיר / פעולתו את

נאמנה. ובהכרה

הראשונה המשעה
 הבמי- מסוד אלוהים" •קציאות אמתת ע״ך המחתים על כללית השקפה
 טובי ומסקנות אותם י והמבטלים המחלישים דעות והיום. לפנים ?עטים

ועזם. אתתק^ם להמופתים המשיבים והחכמים

 ארבעה במספר אלהים מציאות דבר על המופתים את מונים העמים חכמי
 העולם מסדר המופת ב( )הקוסמולוגי( העולם מבהינת המופת א( המה: הלא

 בפועל למציאות אשר השלמות מיתרון המופת ג( )הפילולוגי( ותכליתיותו
.)מאראלישער( המוסרי המופת ד( )האונתולוני(
 המשותפת מההשגה הלקוח המופת ,הוא הלא חמישי מופת עוד ישנו אמנם

 העמים כל אצל נמצאה שהיא ׳ אלהים מציאות דבר על כלה להאנושית אשר
 , שה□ מדום בכל ועם, עם לכל כי אותנו, יורה הנסיון בעוד לנו, הנודעים

 ארסטו וכמאמר שיהי ציור ובאיזה אלהים במציאות ידיעה( )ובלשוני אמונה ישנה
 ההשגה כי למדי׳ לנו שנודע וכפי באלהים", אמונה בלי עם "אין כי וציצעראן,

 למפלגותיהם העמים כל ובנפשות בלבות ה ע ב ט ו מ היא אלהים מציאות מדבר והציור
 .אלהים״ ״מציאות אמתת דבר את ומכריח מוכיח הן זה וכל ,היום גם לפנים גם

.היסתרי״ .מופת בשם החכמים קוראים הזה המופת את
 במספר אותו למנות מיוחד ערך הזה להמופת יתנו לא אחרים חכמים אולם

 הוא הזה המופת אכן כי ׳ השלישות במעיכה דבר בראשית יראה )הקורא המופתים
 כל את עוד יודעים איו אין הן באמרם ,נכבד( הכי המופת והשקפתי דעתי לפי

 לו שאין ׳ עם איזה ימצא לא אם ,יערוב ומי ארצנו כדור פני על הנמצאים העמים
 ומחליטים מודים הזה במופת המזלזלים החכמים גם אבל אלהים, במציאות אמונה

 )ובלשוני האמונה אזי ׳ ודאית ידיעה יודעים שאנו וכפי הנסיון לפי כי ,זה עם יחד
 לנו הידועים העמים שבכל האדם בנפש קבועה היא אלהים במציאות הידיעה(

 אדם פני חזות באיזו או מיוחד איקלים של תנאי באיזה התלות שום מבלי
 שאין מפני ,רק היא וטענתם אחרים חיצוניים תנאים איזה או מיוחדה )ראססע(

 .הכלל מן יוצא נמצא אולי ,יודעים אנו ואין העמים כל את עוד מכירים אנו
 למנות הדעות, כל ירי לצאת אמרתי הזאת׳ הכללית בהשקפתי אנכי גם לכן

.מופתים״ .ארבעה רק במספר
 יסוד על לכונן נוכל והתילולוגי( )הקוסמולוגי הראשונים המופתים שני את

 על ומלואה, התבל על השקפתנו עפ״י החיצוני מהנסיון לקוחים בהיותם אהד,
 שני יסוד על והמוסרי( )האונתולוגי והאחרונים העולם; ותכליתה-בחינת סדרה

שלנו. הפנימי מהנסיון המה לקוחים אף הפנימי, בעולמנו הצפיה
 מובאים דור מדור ופלופופים חכמים בספרי א־הים מציאות ע״ד הללו המופתים

נכנסים בלתי שהמה פלוסופית, מחקרית ובהתפתחות דברים וברוב הסברים בכמה
תת ת
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 אציג רק אדותם, על וטריא שקלא שום בזה אביא לא לכן כללית׳ השקפה תחת
י בקצרה באורם ותמצית לעצמם כשהם המופתים עצם את בזה

 על ההיקש ובדרך העולם׳ מבחינת לקוח הקוסמולוגי הראשון המופת א(
 "מסובב" הנהו הנמצא דבר כל בעוד / בעולם הנמצאים הדברים מציאות דבר

 ראשון המושכל ובעוד מציאותו את המסבכת שהיא פועלת/ מ״סבה" בהכרח
 באפיסת שיטתי )לפי לו" הקודמת סבה לו שאין דבר "אין כי מחליט, )ארסיאם(

 "סבה" מציאות ליחס נצרך הן שבעולם המסובבים לכל "בעוד הראשון: המושכל הסבות
 כי מסקנא/ לידי אנחנו באים לכן "מחוקק"(, ישנו "חוק" לכל בעוד יותר הנכון או להם
 לכל אחרונה או ראשונה סבה בתור ,בפועל במציאות ״האלהים״ הנהו נמצא אכן

 הנחו שהוא ,האלהים אזי ,הנהו ומוגבל מותנה נמצא וכל דבר כל ובעוד המציאות
 בעצמיותו הכולל והוא כלל, מוגבל ובלתי מותנה בלתי בהחלט, המציאות" "מחויב

 ואין ונפסדים הווים מקריים, רק המה בעולם הנמצאים כל אבל השלמות׳ כל את
 המציאות" "מחויב שהוא האלהים עצמם, מצד מוחלטה ושלמות אמתית מציאות להם

 מיוחד בהסבר הזה המופת את .בעצמו בו ומאושר מיוסד רק תנאי בשום תלוי איננו
 של מציאות בין המושגים את הבדיל הוא גם אשר ,אריסטו אצל גם אנחנו מוצאים

 על גם הזה המופת יעיד שונים חכמים דעת ת ו ח ולפי המציאות" "מחויב ובין מקרה
.עולם״ ״בורא גם הנהו האלהים וכי העולם״ "חדוש

 על ההשקפה עפ״י ותכליתיותו העולם מסדר לקוח התילולוגי המופת ב(
 העולם סדר תכלית/ לשם בבונה הנמצאים כל ובנין בנינו סדר חעולם/ תכליתיות

 הטבעיים המחזות בכל נפלא סדר רואים אנחנו .לה5 המציאות רחבי בכל השורר
 ההשקפה הנמצאים/ ולתועלת לתכלית ומתוקן יערוך והכל התולדה מערכת ובכל

 חושב הוא ברצון, פועל הוא שהוא אלהים/ יש אכן כי להודות, אותנו תכריח הזאת
• המשוכלל בעולם הנרצה לתכלית ומכוון

 הקוסמולוגי, הראשון המופת ביסוד גם הנהו נטוע ושרשו הזה המופת עקר אמנם
 יורה הוא אכן לעצמו וכשהוא ,הראשון להמופת אומץ יוסיף התילולוגי המופת זה רק

 ומחוץ נבדל עצם בתור הבורא של הבח להכרת אותנו יעורר אף דעה,
 המופת המחלט. מאין למציאותו העולם את קרא אשר הוא/ והוא להעולם,
 גם הנהו עוד / להאלהים שניחם יכול״ ״בל התואר מלבד כי אומר׳ לנו יביע התילולוגי

 חקר. אין ולתבונתו הנעלה חכמתו ומטעם השלמות בתכלית יוצר גם פועל חכם,
 אנקסאגאר הפלוסוף גם למאד יומין עתיק הנהו העולם תכליתיות ע״ד המופת

 הפועל שכל ע״ד דעתו בשקול מסקנא לידי בא העולם סדר שכלול על בהתבוננו
 ובתכליתיות! העולם סדר בשכלול רואים ואפלטון סאקראטום כן וכמו ^(078) העליון

.אלהי שכל / עליון״ ״שכל מציאות
 יסודתו יען ביבלי"/ "מופת בשם גם העמים חכמי קוראים הזה המופת את

 כתבי בעוד בעווייז(/ )פהיזיקא-תהיאלוגישער ישראל לעם אשר הקדש, בכתבי
 באופן העולם" "סדר את לפנינו ויציגו יביעו המה ואיוב" "תהלים ספרי וביחוד הקדש

 ואין צור אין כי עולם, הבורא חכמת את אותנו ויורו ויוכיחו ויראו נעלה מאד
.כהאלהים ץ;ר

 מתחרים / החדשים הטבע פלוסופי וביחוד ההפשים והחוקרים המבקרים אולם
השכלול דבר עצם את ולהחליש להקטין מתאמרים או הזה׳ המופת כח את להחליש

ואת
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 הכחות פעולות תוצאות בתור והשדר השכלול את מבארים או • העולם תכליתיות ואת

 "תכליתיות מציאות בדבר ומודים מכירים אחרים .שטרויס( ,)האקקעל הטבע והוהי
 המה שוללים זאת ובכל , והקים כהות תוצאות בתור אותה יבארו לא אף ׳ העורם׳

 זה כל את בחשבם ומשטרו, העולם סדר מסבת העצמותית החיות ואת ההכרה את
 החכם אולם .הארטמאן( )שאפפענהויער, תכלית לפי הנהו פועל כי אם עור, לנח

.למאד חותך למופת דוקא הזה המופת את חושב מילל ם. ד.
 מציאות מציאותו להיות האלהים, שלמות מדבר לקוח האונתולוגי המופת ג(

 מופת בתור האלהים מציאות אדות על המושג הכרת מעצם לקוח הוא ה, ט מחל
.)רעאל( בפועל מציאותו על

 מושגנו עפ״י אנחנו כזה: הסבר של באופן החכמים מבארים הזה המופת את
 השלמות, כליל עצם הוא כי ברעיוננו, לנו מצירים האלהים עצמיות מדבר
 הנהו הוא כי בהחלטתנו, האלהים אדות על שלנו המושג עצם את נבחן אם והנה

 ן ו י ע ר ב רק נמצאה היא שלו המציאות כי .נניח אם אזי ,,השלמות "כליל
 המושג עצם את נסתור בזה אזי בלבד, שלנו המחשבה בציור רק בלבד,

 כי ,אחד כל ויבין ידע אשר אחרי ,האלהים של השלמות תכלית ע־ד שלנו
 מציאות לחנם יש אם גמורה, לשלמות נחשבה אז רק היא השלמות

 גם לה יש אם ,באופן הוא השלמות ויתרון בלבד במחשבה רק ולא בפועל,
 ברעיון גם שמציאותה שלמות כי ,מאיליו מובן אשר אחרי חיצונית׳ ישות

 את ניחם אשר ,כזאת משלמות יותר רב שלמות היא ,בפועל במציאות גם
 הזאת ההתבוננות ועפ״י בלבד, שלנו המציר בכח רק ברעיון, רק מציאותה

 כליל עצם בתור במחשבתנו אותו נשיג האלהיס׳אשר כי , מסקנא לידי נבוא
 ,בלבד שלנו והחושב המציר בכח רק לא להיות דרושה מציאותו אזי השלמות,

 האדם ברעיון גם ודאית מציאותו תהיה למען חיצונית, וכישות ל ע ו פ ב גם כי
 לפי האלהים :כזה השכר באופן התוצאה את יעריכו ואחרים ,לו ה צ ו ח מ גם

 אשר מכל יותר רב ל ע ו פ ב המציאות מחויב להיות דרוש שלנו )אידעע( הדעה
 בפועל, מציאות כל ומאחדת כוללת היא מציאותו בעור בפועל, יש בשם נקרא

 להכיר עלינו זה ומפני ,)רעאליזמום( הישיות משפר אל מתיחשת היא הן והמציאות
 אחר ובסגנון הזה המופת את בפועל". "נמצא הנהו האלהים אכן כי ולהחליט,

 מחליש קאנט דעקארט. הפלוסוף מכלם ויותר ולייבניץ שפינאצא אותו יסבירו מעט
 וחשיבותו ערכו את למעלה עד יגביה העגעל ולעומתו הזה המופת ותעצומות עז את
1. הזה המופת של

 הכח את מהם שולל הוא הנזכרים, המופתים נגד קשה בקרת ערך קאגט
 ובכלל חותכים מופתים בתור בהם להשתמש החובה את הנהו מחליש אף והעז

 העיונית התבונה בקרב למצוא יכולת בתור מוצא איננו כי ,דעתו את ה ו ח י
 דגל נושאי לשמוח יכלו הרבה לא אבל אלהים, מציאות דבר על מופת או אות

 דמסייע לתנא אותו לחשוב המופתים את קאנט בהריסת האלהים במציאות הכפירה
 בעצמו, קאנט הפלוסופים ענק זה אשר אחרי ,הנצהון עטרת לנחול להם,
 הוא לו המציא ,הנזכרים המופתים כח את להחליש שלו העיונית בתבונה התחרה אשר
:הוא הלא ,האלהים מציאות ע״ד חדש מופת

"הגמול על נוסד הזה המופת .בעווייז( )מאראלישער המוסרי המופת את ד(
המוסרי
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 ההחלטה את ולקבל לקים המעשית, התבונה מצד החיובית והדרישה המוסרי׳
 ולמען המציאות" "מחויב שהוא המוסרי, העולם מנהיג מציאות מדבר הנאמנה

 ולכונן ליסד ,הוא חלא ולאותו המוסרי החוק את )רעאליזירעז( לפועל הוציא
החרק את .האדם אשר לבין המוסרית השלמות בין הנכונה ההרמוניה את
יוצא איננו אף ,מלבנו אותו הוצאנו ולא אנחנו בראנו לא הן ,קאנט אומר הזה
 חברת טובת בעד הגון סדר בתור אותו לכונן ,האנשים בין משותפת מהסכמה כלל

ובלתי רוחנו מעצמות נפרד בלתי המוסרי החוק בהיות כן אם ואשר האדם,
בפנימיות הזה החוק את המחוקק כי ,להחליט עלינו אזי ,החפשי ברצוננו תלוי

 אנחנו .המוסרי העולם של והמיוחד היחיד התק נותן הוא הוא ,ורוחנו נפשנו
 הגמול ענין מדבר שלגו הציור פי על אלה כל את לסדר נוכל לא אנו במעשינו

 את יקבל הצדק כי ,מוהלטה דרישה ישנה ברוחנו זאת ובכל ,עצמנו תועלת לפי
 לפי עונש ידי על הם תגמולם את והחטא העון גם לו הנאות והשבר הגמול

 "א#ר של לרעיון המה מתאחדים הגמול עם )מאראליטאט( המוסריות .הרע המעשה
 שלו. המוסרית הטבע ובזכות בכה האדם שואף אליו אשר נעלה"׳ מאד

 ,יוכיח הנסיון אמנם ,בעצמנו בנו תלויה איננה היושר״ עם -תאשר התחברות
 אשר ואחרי לו, הראוי א#ר ע׳י גמולו את יקבל לא הזה בעולם היושר כי

 הא^ר, עם היושר של ההתקשרות את לכונן אפשרית כל אין האדם בממשלת
 לעשות ץ פ ח גם יכול שהוא ,אהד מוסרי עצם ישנו כי ,להחליט עלינו אזי

 לר והנאות הראוי האשר ע״י להיושר טוב ושכר ל גמ לתת הוא הלא ,כזאת
ומיוחד. היחיד האל הנהו הזה והעצם

 ותואריו,- האלהים מתכונת המושג את גם קאנט לו יוציא הזה מהמופת
 ,עליונה חכמה ,עליונה קדושה ובעל מהטבע נבדל עצם הנהו האלהים

 הוא בהיותו האלהים מציאות את מחליט קאנט כי ויען ועוד׳ ועוד יכול כל הוא
 בטבע )האלהות בפנטייאיזמום המחזיקים כל אליו התנגדו לכן ,)פערזאנליך( נבדל עצם

 ויתנפלו ברוחם עצ*ו לא אשר ,אלה נמצאו גם ,והעגעל שעללינג ׳ פיכטע עצמה(
 התירו ואחרים הארי על מפגיע אימת בתור רק היתה עליו אימתם כי אף ,עליו

 דורש קאנט אומר! שיללער למאד, מגונה באופן עליו להתלוצץ גם לעצמם
 : ואומר לצון חומד ושטרויז ׳ ם״ י ד כ ע בעד רק נאותה שהיא , כזאת מוסריות

 או )האמונה התייאיזמום אל )?( המתנגדת שלו העיונית התבונה ברוח קאנט
 בו להושיב מיוחד חדר לבנות כן אחרי שב אלהים( מציאות מדבר הידיעה

 ובתחלת עשרה התשע המאה בסוף כי ידעו אלו המתלוצצים )אלה האלהים את
 קאנט, אל שלמה בתשובה החדשים הפלוסופים החכמים שבים רים העש חטאה

.בדבריהם( זהירים היו אז כי
 אשר אלה, לעומת גם ,הפנטייאיזמום דעת מפני קאנט על החולקים לעומת

 אשר ,גדולים חכמים נמצאו ,ולעג שחוק גם מר דבר עליו לירות לשונם כוננו
 אל בנוגע ׳ יביאו עוד ,שלו המוסרי במופת יחזיקו אשר לכד לא הראוי בכבוד

 את להוכיח הואיל שבה ,שלו העיונית התבונה הבקרת עפ״י קאנט החלטת
 ,ומחליטים עליו לחלוק ראיות מצדם ,אלהים מציאות על השלשה המופתים חלישות

 שלשת את להצדיק וסמך כעד כץ גם לנו יש ת י נ ו י ע ה התבונה פי על גם כי
אלהים. מציאות אמתת את פיה על גם ולכונן הגזברים המופתים

טובי
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 ,לאמר יש אלהים מציאות דבר על האידעע כי ״אם •׳ אומרים החכמים טובי

 העיונית, התכונה ממשפטי ישרת תוצאה ואיננה ממוצעת כלתי קבלה פרי היא כי
 מהתבוננות העיוני השכל מסקנת יסוד על היא שופטת הרגיל כפי אשר
 יוכל לא , האלהים מציאות על המופת כי עד ,והפנימית החיצונית המציאות צדדי

 מושג פי שעל ,בעת בה יעז , במציאות אחרים מופתים עם ככל שוה להיות
 המופת הנה השני, מהדבר המושג את בעדנו לכונן אנחנו יכולים אחד, דבר
 ,תכלית בעל מהבלתי לבדה האידעע את לשכלנו רק יברר אלהים מציאות ע״ד

 זאת-אומרים בכל בלבד, טבעו וע״פ השכל עם רק להתעצם תוכל שהיא
 הכרה ע״י בהחלט הוא אי׳־אפשר כי כלל, לאמר נוכל לא הן —החכמים
 ואפשר אלהים מציאות על מופתים גם להביא ,העיונית התבונה ועפ׳י תיאורית

.פיה על גם ואפשר
 עם להשתמש נחפוץ אם ,אומר בעצמו קאנט הן :לעומתו טוענים החכמים

 בתור האלהים עצם את ולדעת להכיר עלינו אזי ,שלנו השכלית ההסתכלות
 אנחנו מיחסים לו ואשר השלמות׳ כל את מאחרים אנחנו שבו "אידיאל"/

 בחקירת מחלטה התחלה לנו נחוץ אשר בגלל, רק זה בגלל ורק בפועל מציאות
 המוסרי המופת פי על מחליט קאנט הן מאד, נפלאים אלה דבריו העולם, חזיונות

 עצם הנהו.. הוא כי האלהים, של בפועל המציאות את שראינו, כפי שלו,
 כן אם זה למה המעשית, התבונה עפ״י הנהו ומאומת מושג זה כל ואם ,נבדל

 ? כן גם העיונית התבונה בהסתכלות מאומת גם מושג גם להיות יוכל לא
 התכונה בין מבדיל תהום קאנט עושה דבר לא ועל בחנם רק כי ומסימים,

.המעשית והתבינה העיונית
 מציאות ע״ד המופת אפשרות את לשלול שלייערמאכער גם בא קאנט אחרי

 מציאות מושג נגד וטוען מפלפל הוא למאד, משונה בסופיזמוס אבל אלהים,
 .הכל" כתור ברעיון להחשב הנהו דרוש אחת בעת יען באמרו, בשכל, אלהים
 היסוד עפ״י שופט שכלנו :אפשר שאי דבר הוא הן שכלנו ובעד ד״ ח ״א ובתור
 להאביעקט בנגוד הוא ה״אני" כן אם ואשר הסתירה", "יסוד הנקרא הידוע

 ,וההסתכלות הרעיון של ענין רק הנהו אלהים מציאות אם במחשבת, הנתפש
 הדעת של ענין איננו אלהים מציאות לכן ,תכלית ובעל מוגבל לעצם .יחשב אזי

 משיבים זה על בלבד. האדם "ברגש" לגו וידועה גלויה מציאותו רק שלנו
 משולל אותו שחושב ,שלייערמאכער של ההנחה לפי ,האלהים זה רק :החכמים

 ההנחה היא שקר אבל ,במחשבה נתפש בלתי הוא רק ,)רעאליטאט( ישיות מכל
 אולם ׳ כזאת משונה הנחה ,הוא רק בשכלו המציא אשר / שלייערמאכער של

 אל ובנגוד בהפך נעמיד במחשבתנו אנחנו "אם אומר: והנאמן הישר השכל
 האידעעמהעצם אזי שלם׳ ובלתי מוגבל תכליתי, דבר כל האלהים

 בהחתנגדות הוא ונהפוך / כזאת מהתנגדות מאומה תסבול לא תכלית בעל הבלתי
 הבלתי הגודל הנהו נכלל ביהוד בזה , התכליתיים הדברים כל מול הזאת

• האלהים" של תכליתי
 מופתי אפשרות את לשלול יאקאבי גם מתאמץ ושלייערמאכער קאנט מלבד

 לשפוט הן :כזאת טענה ובערך אחר ומטעם האלהים מציאות בדבר השכל
,ממנו הנמוך הדבר את גבוה מדבר ולהמציא ,׳להעריך הוא: הלא ולהוכיח

 ובעוד
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 לא כץ אם /הוא ״אין״ מותנה בלתי עצם בתור מהאלהים למעלה ובעוד

 מציאות על מופת זה ומפני ,מציאותו אדות על ולהוכיח לשפוט דבר משום נוכל
 מכנים- הזה החכם כי למעלה, דברי את יזכור )הקורא הוא" אפשר אי אלהים
 ומתנגדו קאנט תלמיד .״אמונה״ בגדר הזה העקרים עקר את - כלל בצדק ושלא

 שנמצא לפי רק ,האלהים כן גם נמצא ,נמצא שאני שלפי ״לא :אומר זה
 טובי .הוא( ונמוקו מטעמו לא אבל ,נאמנים הדברים ,אני• גם נמצא לכן האלהים
 לדעת/ ומוכיחים המופתים אי-אפשרות נגד יאקאבי טענת את גם מבטלים החכמים

 מופתיהם כי ׳ חכמים אמרו אלו ,צודקת להיות היתה יכולה זאת טענתו אז רק כי
 דימונסטרטיוויים מופתים או הנדסיים מופתים דוקא המה האלהים מציאות ע״ד

 מופתי ,הכלל( אל הפרט )מז אינדוקטיביים מופתים בתור אבל / בחוש( )המוחשים
. למאד ונאמנים צודקים המה החכמים

 שאנחנו ההכרות ולפי האלה המופתים עפ״י החכמים טובי דעת על
 "מציאות היא הלא ,בשכלנו מושגה שהיא ,העצמותית האידעע את מכירים

 אותם אשר התוארים, דבר על היסודות את גם בהן אנחנו מוצאים אלהים", ה
. האלהים אל ניחם

 מציאות בתור האלהים את משיגים אנחנו האונתולוגי המופת בעצם
 האלהים דבר על האידעע את לנו יתן הקוסמולוגי המופת ,)סובסטאנץ( ראשונה

 עפ״י תנאי בשום מותנה בלתי שהיא וחיים, מציאות כל של ראשונה סבה בתור
 עצם העליונה במציאות להכיר בשכלנו פועל התילולוגי המופת עצמה. מציאות

 אל מיחסים אנו המוסרי המופת ועפ׳י תכליתית בלתי ושלמות החכמה כליל שהנהו
 נותן הוא ,מוחלט היותר מחליט הנהו כי ,לזה הנאותים התוארים את האלהים

 פרטים עוד המה כלולים הכלליות ההחלטות באלה • צדק שופט הנהו גם ,החוק את
 המנהיג השליט, הנהו הוא במעשיו וחפשי חכם הנהו הוא • האלהים תוארי ע״ד

 , שלם וברצון שלמה בדעת והכל שלו השלמות כפי ,כלו העולם כל על והמושל
 ,יכול כל נבדל, עצם הנהו הוא ,חיצוניות הכרחיות מכל הנהו חפשי האלהים

 האידיאלים כל באלהים המה מתאחדים אשר ואחרי ,ועוד קדוש אל ,אמת ד;ן
 העצם הנהו האלהים אסכן במחשבתנו, לחשוב נוכל שאנחנו השלמיות, של

היופי. ושל הטיב של האמת, של האידיאל שכישיות( )היש שבריאליים הריאלי
 ביותר שלהם הפלוסופיות בהחלטות החכמים המה מחולקים שבה הנקידה

 האלהים. של )פערזאנליכקייט( נבדלה" "עצמיות אדות על השאלה היא הלא
 לכל מתיהסת נבדל עצם בתור האלוהים ממציאות הידיעה( אני )בלשוני האמונה
 ;בכלל הדת של העקרי היסוד היא היא הזאת וההחלטה הבודאיזמום( )מלכד הדתות

 . ה ל ד ב נ ה עצמיותו את מהאלהים הנה שוללות אחדות פלוסופיות שטות אולם
 ענין את ומחליטות מורות שהנה ׳ הדתות עם ובהסכמה התייאיסתית השטה

 , חיים אלהים ,נבדל עצם בתור האלהים את לדעת תכיר ,האלהים״ ״התגלות
 דאגתו וכי ,התמידית השגחתו עפ״י עולם בריאת אחרי נם נקרת שפעולתו

 הפלוסופיא אבל עולב(; אדון )כתור ורחמים אהבה מלאתי היא האדם לטובת
 הנבדלה" -העצמיות את שוללת היא עצמה( בטבע )האלהים הפנתייאיסטית

 ,העולם אל האלהים של היחס את לגמרי אחר כאופן לה תציר אף ,מהאלהים
הזאת והסבה הדברים של פנימית סכה בתור הנהו האלהים כי תחליט, .היא

 איננה
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 חזיונות כל .אתו הנמצא פנימי דבר רק ,העולם אל ביחם חיצוני עצם איננה

 הסובשטאנץ אל )מקריים( אקצידענטים בתור אליו מתיחסים והמוסריים הטבעיים העולם
 לא האלהים שם את לרוב יבטאו הזאת השטה בלשון .העצם אל כהווים ׳ שלו

 ועוד שלם" ׳הכל ,סוף״ ״אין ,״מחלט״ :מפשט״ ״תואר בתור רק עצם״ ״שם בשם
 ׳ העולם" .רוח כמו )קאנקרעט( ממשיים יותר במבטאים להשתמש בבואם אף ׳ ועוד
 עצמיות של המושגים מתאחרים בלתי פיהם על גם ׳ מחלט" "סובסטאנץ העולם" -נפש

. )פערזאנליכקייט( נבדלה
 כמו לו עצמי" .תואר היא האלהים של נבדלת אי־עצמיות שטתם עפ״י

 באלה התנגדות רואים הזה הפלוסופיא מדרש מבית החכמים מהעולם. אי-הפרדו
 שוללים האלה המושגים כי / ואומרים — פוף״ ״ואין נבדל״ ״עצם :בעצמם המושגים

 הפלופופיא אולם ;נבדל״ ״עצם להיות יוכל לא פוף״ ״אין ;השני את האחד
 "אין במציאות גם ותכיר תבין ומיוחד( יחיד מאל הידיעה או )האמונה התייאיסתית

 ׳ והזמן המקום של תנאי משום ת י ש פ ח היא שהיא , כזאת מציאות ,פוף״
 ומפני ׳ שלמות ובלתי מגבלות הנה רק תכליתי דבר כל של ההכרחיות הצורות רק כי
 היא ,הוא ונהפוך ,פוף״ ״ואין נבדל״ ״עצם מושג בין התנגדות כל רואה איננה זה

 , אחד מצד פיה על אשר ,הפנתהייאיזמום בהחלטות וביה מיניה פתירה תראה
 ממנו ישללו השני ומצד הכל את בקרבו לכלכל עליו המוחלט כי ,לאשר עלינו

 "עצם של המציאות דבר את השלמות׳ תכלית ואת החיוביים התוארים את
 פי על פוף פוף כי עד ׳ שלו מוגבל הבלתי והחופש השלמה ההכרה את ,נבדל״

 יהפך כי עד , מאומה להאלהים שייך איננה כי ׳ מזה יצא שלהם הטסקנא תמצית
. ואין לאפם במושגנו גם

 ׳ הבל את המקפת ההתחלה / פוף״ ״האין בעד כי ׳ ידמו הפנטהייאיסטים
 של צורה כי עד ,וקצרה צרה היא ׳ במציאות ה ל ד ב נ ה העצמיות של הצורה

 פוף". -אין המושג שלילת גם אי-שלמות להיות היתה יכולה נבדלה" "עצמיות
 של שונות בצורות תמיד המתגלה העולם" "רוח הוא ל ע ג ע ה דעת על האלהים

 אולם מנבלים,־ שכל בעלי בעצמים רק עצמו את והמכיר תכלית בעלת המציאות
 משיבים ׳ כזאת באלהות פגומה הבנה נגד ׳ כזאת עצמו הכרת של מושג נגד

 של נבדלת" מ״עצמיות המושג במעוז המחזיקים החכמים אלה ,הפגטייאיזמום מתנגדי
 בלה מוג הברה כל ובכלל האדם של עצמו הכרת אלה: כמו דברים בערך האלהים

 כזאת הכרה בעוד ,סוף״ •אין של המושג עם מתאמתת אופן בשום להיות תוכל לא
 של הכרתו בקרב כן אם ואשר מאי-שלמות, חפשית להיות תוכל לא לעולם
 בתור עצמו את האלהים הכרת במלואה שקופה אופן בשום להיות תוכל לא האדם
♦ ף״ ו ם ״אין

 תכלית, בעלי מוגבלים בנמצאים רק — הפנטהייאיזמום דעת לפי - האלהים אם
 עצמו, דעת לו אין בעצמו והוא ,עצמו את הדעת את ידם על רק ישיג

 האלהים של עצמו דעת אשר אחרי מעיקרו, מופרך שהוא ,דבר הוא זה הן
 הוא כי היתכן, שלו. סוף׳ "האין מציאות עם כלל מתאמתת בלתי היא כזה, באופן

 ודעת השלמות" כליל גם תכלית בעל "בלתי הנהו הוא ו ת ו מ צ ע לפי בעצמו
 הסתירה ופלפוליהם דבריהם רוב למרות כן אם ואשר ? מוגבלה רק לו יש עצמו

בזה ואשר החכמים׳ טובי החלטות כפי ,הפנטייאיזמום שטות בכל בולטת תיא
יראה

13
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 כן ,מסוגלה יותר והבנה באור וביתר למאד בקצרה רק טענתם את הקורא יראה

 וכן הכל" הוא ואחד אהד הוא "הכל שלו והפתגם שפינאצא של שטתו בסתירת
 למבין׳ הנכוחים מהדברים הקורא יראה ,הפנטייאיסתים שטות מיני כל בסתירת

.השניה המערכה בסוף שחר״ .מועדי בךמנחם של מספרו בהתוצאה אביא אשר
 אף לסמוך נוכל לא כמה עד לאשורו, יבין והפשוט הישר השכל אמנם

 הפלוסופיא וכי ומגש, מוקטר לשמם אשר ופלוסופים, חכמים דעות על במאומה
 טובי זולת ,מידי לא ותו מתעה אור ברק רק היא ם י ה ל א ת ו א צי מ ב שלהם

 שכל בעלי בפלוסופיא, שטות לברוא מתחרים הבלתי העמים מחכמי החכמים
 "מציאות של העקרים ערך במעוז מחזיקים המה ,טהור רגש בעלי גם ,ישרה ובינה

 הידועים המופתים את ויאמצו יחזקו אף המציאות, מחויבי ותואריו אלהים"
תהלהי נאוה ולהם הראשון ועזם תקפם את להם להשיב

השניה. המערכה
 מרכמי ותואריו הבורא אחדות העולם, הדוש אלוהים, מציאות על מופתים

.לבל ומובן' כןצר בהסבר ׳ שדנו התיאולוגים גאוני' ,ישראל

המרבה. את המחזיק א<מעט
 וז״ה בספרי דל בחיי רבנו של ההקדמות שלשת את ראשונה בזה להציג הנני

 הוא גם אמנם .יחד גם העולם׳ והדוש האלהים ״מציאות ע״ד היהוד״ -שער
 באופן אבל התילולוגי, במופת דבריו את ומסים ומסביר הקוסמולוגי במופת משתמש

 המובן שלי הקצר ההסבר פי על ההקדמות ופעולת למאד ומסוגל הגון
 רב והפשוט הישר השכל על ורבה גדולה להיות תוכל ,האפשר כפי והבולט,

 האחרונות אלה יען ,ח״ב במורה דל הרמב״ם של הקדמות הכ״ו כל מפעולת יותר
 שבארתי, וכפי ידענו, הן הענינים, באלה והעיון והלמוד ועיון למוד צריכות הן

 הטופחים תמצית בחיי רבנו מופתי בהיות כן כמו ,להקוראים כלל חביב איננו
 אותם לתת באלה בחרתי לכן ,שבהם נאמנים והיותר דל גאון סעדיה רבנו של

 למאד ומיעיל טוב למדי מובן הנהו רק אם האלה בענינים הקצור כי ,להקוראים
 ברוב המוח את לבלבל מבלי תמיד, הדעת על תכנו את להעלות להזכרון

.פלוסופיים ובניבים דברים
 רבנו של ההקדמות שלשת עצם ע״ד ונדפסו נכתבו רבות רבות כי ואם

 אשר ויש במורה הרמב״ם מהקדמות הנה נופלות כי מוצאים, אשר יש בחיי.
 ,בספרו להוכיח מתאמץ אהד דורנו וסופר הכם כי עד ,למאד עד אותן מפליגים

 הכ״ו כל הנה כלולות שאחריהן ובדבריו בחיי רבנו של הקצרות בהתקדמות כי
 שלרבנו כחו יפה בזה וכי נעדרה, לא אחת אף במורה, הרמב״ם של הקדמות

 אכל ,המרובה את מחזיק שהוא שלו ט ע ו מ ה ב למאד השכיל אשר ,בחיי
לצאת לנכון מצאתי רק ,הצדק מי עם להכריע תועלת כל מוצא אינני מצדי אנכי

ידי
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 לפרש או לחזק נצרך שבאמת עמן ובכל שלי הקצר ההסבר פי על הדעות כל ידי

 הרמב״ם מהקדמות הקדמה איזו נם אביא לזה נתץ היותר במקום אזי דבר, איזה
.בצדה הקצר באורי עם יחד המורה בספר

עץמו. את עושה דבר אין (1

 או עצמו, את הוא העשה לנו: נשאל ואם דבר איזה בראותנו לזה: ההסבר
 ה ש ע נ כץ אם ,עצמו את עושה דבר אין כי יען / להשיב עלינו ? עשהו זולתו
 עצמו ידי על הדבר עש!ת נמנעות את לנו מבארים אנחנו אחר. ע״י הנהו

 האומר את נבטל עצמו/ עשה'את דבר איזה כי למשל, לנו יאמרו אם כזה: באופן
 עשה אם עצמו? את לעשות הדבר היה יכול .מתי פשוטה: שאלה עיי הזה
 •כזאת יחשוב פתי ומי / לעשיה עוד היה נצרך לא הן ,היותו לאחר עצמו את
 הדבר אז היה היותו לפני הן ,הוא נמנע זה נם ,היותו קודם עצמו את עשה ואם

 "אין כי הנאמנה, ההחלטה פי ועל דבר". שום לעשות יכול איננו הן ואין "איך
 עשה "מי :לנו ונשאל העולם מול השקפתנו את נכונן עצמו״ את עושה דבר
 כי /הראשון האופן יען אזי עשהו, זולתו או עצמו את עשה העולם אם ? העולם את

 ולמדים עשהו, זולתו כי להחליט, עלינו כן אם הוא, נמנע הן עצמו את עשה העולם:
 בורא או העושה הוא שהוא אלהים/ יש אכן כי , מזה אנחנו

. העולם את
 לעשות להדבר אשר הנמנעות את שלו בההסבר בהוכיחו בחיי רבנו הערה.

 ההיא בעת הךתו קודם עצמו הדבר את שעשה נאמר "אם :אומר עצמו את
 .אפם" הטלה על הנוסף ם" פ ו .א במלה המריקים ממפרשיו ויש ,ואופס״ ״אפם היה

 הבלתי "ההעדר :והוא .ההעדר״ מן השני לחלק הנהו רומז ם״ פ ו ״א כי ואומרים
 מצר אבל / לפרושם המחבר כון לא או כון אם ,לנו היא אחת כי ואם / מחלט׳
 "אפם׳, מיני שני ישנם באמת כי הקורא, דעת על להעלות ראוי בעצמו, הענין

 לא גם בפועל לא מציאות לו ואין מחלט׳ "העדר שהוא האחד / העדר מיני שני
 פרי גרעין ולמשל, בכח לא אבל בפועל, רק שהוא "העדר׳ והשני בכח,
 היה נעדר גרעין, בהיותו אבל ,לעץ ויהי יגדל הן אותו יטעו אם אשר ,העץ

 רק הוא העץ העדר יען מחלט" "בלתי העדר הנהו כזה והעדר ממנו העץ
 גם העץ נמצא הן בכה גיען ,ח כ ב גם העדר איננו אבל ,ל ע ו פ ב של העדר

 "אין המאמר יצדק בזה גם אולם "אופס"( בשם קוראים הזה ההעדר )ואת בגרעין
 "יען ,ה ר ו מ ה של ייח ההקדמה ועפיי העולם אל בנוגע עצמו״ את עושה דבר

 כי בהכרח, ממנו חוץ הנהו גם זולתו מוציאו הפועל אל מכח שיוצא מה כל
 לזה, מונע היה לא ואלו ,עצמו בדבר בו הפועל אל מכה המוציא היה אלו
 מוציאו יהיה אם ובאופן בפועל/ תמיד רק ח כ ב לעולם העצם היה לא אזי
 אן ורק לפועל, מלהוציא אותו מנעה אשר מניעה איזו לו מצא אך בו/ הפועל אל

 הסיר אשר שזה, ספק, אין כן אם המניעה/ את מי הסיר כאשר הפועל, אל יצא
 כן אם ואשר הפועל", אל חכח מן הדבר את הוציא אשר הוא הוא המניעה את

 .להעדר נחשב "האופם נם המציאות עולם אל בנוגע כי מזח, אנחנו למדים
 הפועל אל מכח להוציא מאומה היה יכול לא האבן אל כדומה הגרעין גם וכי מחלטי

זולת
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 מראש והעושה הפועל הוא שהוא , האלהים מאה הראשונה הבריאה כה זולת

לא האדמה בחיק אותו ויטמנו יטעו אם גרעין ה את גם יען ,דנא מקדמת
ה א י ר ב ה ח כ ב אם כי ׳ ל ע ו פ ח אל מכח ץ ע ה את או עצמו את הוא וציא

בין והחלוק ובאדם חיים בבעלי הוא וכן / זאת את תפעל שהיא , הראשונה
למראה שהיא כפי המציאות, על בהשקפתנו אנחנו רק עושים לאופם" "אפם
__________________________ .לבד עינינו

חחלה. לו ;ש תכלה לו שיש מה כל (2

 ח״ב במורה הראשונות ההקדמות שלשת עם בצרוף לתת הנני לזה ההסבר
 אין רבים שעור בעלי מציאות ב( שקר/ לו תכלית אין אחד שעור כעל "מציאות א(

 תכלית אין ועלולים עלול מציאות ג( ,יחד נמצאים אם ,שקר למספרם תכלית
.שקר״ למספרם

 ,זולתו אפם תכלית בעל בלתי הוא הוא , עולם הבורא האלהים כי ,באמרנו
 אם והנה ,הזה האומר הוא לאמתו אמת כלה׳ ״ת לו ואין ה״ ל ח -רז לו אין כי יען

 להשיב: עלינו תכלית", בעל "בלתי הנהו העולם גם אולי ולדעת/ לחקור נחפוץ
 עפ״י גם ,וביה מיניה סתירה בזה אנחנו מוצאים ,כזאת נאמר אם ,יען ! ולא לא

.בחיי רבנו של השניה ההקדמה פי על גם המורה של הקדמות שלשת
 הוא שעור בעל וכל שעור בעל הנהו הלא העולם ,אנחנו שיודעים כפי

 /תכלית בעל בלתי ולא הנהו תכלית״ ״בעל כן ואם ,וקצב מרה גבול, בעל
 אולי ,ולדמות לטעות היינו יבולים אולי אחד, דבר רק כלו העולם כל היה ואלו

 לא זאת אבל ,תכלית״ בעל ״בלתי הוא גם אולי כן ואם הוא ר ו ע ש ל ע ב בלתי
 זה באים שהמה כאלה נמצאים אף לפנינו, רבים נמצאים ישנם בעולם הן זאת
 ובגלל השני" אל "סבה הפלוסופים( )בשפת האחר אשר ובנים אבות כמו ,זה אחר
 בעלי יחד וכלם אחד כל כן אם ,לפנינו שהנם ,המה רבים הנמצאים אשר

 גם גשמיים גם זה אחר זה הבאים בנמצאים גם כי ,לבדם הם ולא המה ת י ל כזת
 השני אל סבה הנהו האחד אשר אחרי ,והנפשות השכליים כמו ,רוהניים

 בעלי "בלתי י ולא תכלית" .בעלי להיות המה מחויבים אזי הלאה, וכן ולהשלישי
הזה: ההסבר עפ׳י תכלית"

 •חלק" הוא מה או ,*כלל״ הוא ומה ״פרט״ הוא מה יורע מאתנו אחד כל
 של החלקים הקבוץ הוא ו״הכל" הפרטים קבוץ הוא הכלל וכי "כל" הוא ומה

 מהמציאות חלק מהעולם, חלק הוא שבעולם ונמצא נמצא כל כי ואם המציאות,
 העולם כי יען / תכליתי ״בעל הוא העולם כי ,הזאת מהיריעה לנו יצא אזי ,כלה
 זה הבאים מאלה גם לפנינו הנמצאים רבים חלקים ץ ו ב ק הוא ,ל ל כ הוא כלו

 בתור פרט כל אם כי היטב, הדבר לנו וברור להשני האחד סבה בתור זה אחר
 "בעל הפרטים" "קבוץ שהוא הכלל גם כן אם תכלית, בעל הנהו שעור בעל

 אחר זה הבאים כן וכמו שבפרט" מה אלא בכלל "אין בעוד הנהו, תכלית"
 היה נמצא אלו :כזה באופן זאת את מסביר בחיי ורבנו .ובנים האבות כמו ,זה

 גם כי לאמר/ אנחנו מוכרחים אזי חלק, איזה ממנו וגרענו שלם דבר למשל לפנינו
 יען הוא, תכלית בעל השנים מאלה אחד כל כי השאר גם שגרענו החלק

ז הנהו ותכלית בעל ממנו גדול מדבר לקוח שעור בעל שהוא מפני החלק
גם
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 כן כמו .תכלית״ "בע; הוא גם כן ואם ׳ הוא חלק חסר כי יען , הנשאר גם

 בעל "בלתי להיות יוכל רבים ופרטים חלקיים בעל העולם כי לאמר, הוא שקר
 בעלי בלתי שני ישנם כי להחליט׳ יהיה עלינו כזה באופן בעוד תכלית",

.כזאת יאמר פתי ומי ,מהשני יהיה גדול האחד אשר רבים, או תכליות
 נמצאים לפנינו והנה ,העולם על עתה להשקיף עלינו האלה ההנחות כל פי על
 בעלי המה ואם , הם תכליות" "בעלי המה כי ,להחליט עלינו אשר רבים,
 קבוץ הוא העולם בעוד הנהו, תכלית" "בעל כלו העולם כל גם אזי תכליות,

 אם כן גם , זה אחר זה ובבאים ,שבפרטי׳ מה אלא בכלל ו״אין ,הנמצאים כלל
 האנשים על מבטנו נכונן אם ,למשל כן ואם ,לזולתו סבה אחד כל כי נתבונן

 אלה כי ונאמר, מהאנשים איש על גם או לפנינו שהוא אחד, דור של
 האנשים אל הגבול הוא זה כי ,הקודמים הדורות של הסוף "התבלה" הם

 ראשון דור להיות מחויב כי ,הוא הלא חלה״, ״ת גם ישנה בטח אזי שלפניו
 לפנינו ה ז מ מקצה להאנשים וקצב גבול נמצא בעוד כי הראשון, אדם או

 היא הלא לפנים, הראשון מקצהו גבול ישנם כי לאמר, אנחנו מחויבים
 מקצה ולא מזה מקצה לא גבול לו אין הן תכלית" בעל ,הבלתי יען , ההתחלה

. תכלה ולא תחלה לא לו אין תכלית בעל לבלתי השני
 כח עד שהיו ואלה לפנינו שהנם אלה ,כלם והנמצאים העולם אשר ואחרי

 ,ההתחלה" את לפנינו נצייר כאשר אזי תכלית, בעלי בלתי ולא תכליתי .בעלי הנם
 שאין ותחלה לפניו ראשון שאין ראשון לפניהם היה כי לאמר׳ אנחנו מוכרחים

 הוא שהוא ,להעולם קדם האלהים כי , פלוסופית לא ברורה בשפה או ,תחלה לה
 כן ואם ,הנהו התחלה בעל תכלית בעל והעולם תכלית״ בעל ״בלתי האחד
 ויצא להעולם מחוץ במציאות להיות שמחויב ,האלהים מאת א ר ב נ הוא העולם

עולם. בורא בתור אלהים מציאות על הזה השני המופת גם לנו

מחדש. ??קבר כל (3

 העולם, בכל תאים אנחנו כזה: באופן להניע ונאות טוב דעתי לפי ,לזה ההסבר
 ולרוב מיסודות מלבב או מחובר הנהו נמצא כל כי ,כלה המציאות בכל

 נוכחנו הן זאת ובכל זה, את זה סובלים ובלתי לזה זה מתנגדים שהמה כאלה מיסודות
 הנמצא לקיום הוא ב" ו ט ק ב "ד וההרכבה והחבור ה פ י תמיד עולה הזווג כי , לדעת

 לפני קדמו ומרכב מחובר דבר בל של היסודות כי ׳ מאיליו מובן והנה ,ושכלולו
 את ומרכיב חבר1ל? היה צריך המרכב או המחובר הדבר גם וההרכבה החבור

אחת. להרכבה היסודות
 גם ולוא האדם ע״י ומרכבים המחוברים הדברים על גם נתבונן הבה עתה

 ההרכבה אל קדמו המרכיב גם היסודות כי בהם גם ונראה מלאכותי, באופן
 הדמיון אבל ,ההרכבה יצאה לא בזמן קודם מרכיב מלבעדי כי ,וביחוד ,שלהם

 ההרכבה אם יען בריאה, של באופן העולם הרכבת עם בכל שוה איננו הזה
 אל לא אבל ההרכבה, אל רק הנהו קודם האדם אזי מלאכותית, היא

 האלהים, כי להחליט, עלינו אזי הבריאה, של וההרכבה החבור כן לא היסודות,
 ^ן׳ ,הבורא והוא במציאות ישנו כי ,לנו נברר הזה המופת פי על גם אשר

.ממנו נבראים המה שגם היסודות, אל נם ם ד ק
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 האלהים מציאות על גם מופת לנו נמציא מחודשי׳ מחובר .כל מהאומר לכן

 הנהו ומרכב מחובר הן העולם כי ,וביען יען ,העולם חדוש על גם
 מרכיב הזאת ההרכבה אל היה נדרש כי מאליו, מובן כן ואם שונים, מיסודות

 והרכבה בחבור כמו ,וההרכבה החבור אל לבד לא קדם הוא אשר / ומחבר
 אם טבעית, בהרכבה כי / הורכבו שמהם היסודות, אל גם כי ,מלאכותיים

 בורא גם להיות המרכיב הוא מחויב לההרככה/ קודם מרכיב להיות מחויב
 אם אמנם, כי עצמו"/ את עושה דבר אין .כי המופת, ומטעם היסודות את

 אזי כזאת, נפלאה הרכבה לעשות יכולת בעל מרכיב מציאות להיב עלינו
 השכל נגד הוא כי יען היסודות, בריאת את גם לו ליחס אנחנו מוכרחים

 בכונה גם ,מאיליו ומובן ,.מרכיב להיות יכולת בעל לנו יש בעוד / הדעת ונגד
 היסודות כי לאמר, כלל, יכולת בעלי שאינם יסודות וישנם תכלית, לשם
 המרכיב, זה אל בריאתם/ כן אם ליהם וראוי מאיליהם/ התהוו או / עצמם את בראו
• א ר ו ב ה גם שהוא

 ,.הצורה׳ בריאת דבר את רק הוכיח בחיי רבנו? כי ,יאמרו אשר יש והנה
 כי בשתים׳ המה טועים כזאת האומרים אבל ,החומרים בריאת את לא אבל
 , החומר בריאת את עוד מכריח איננו הזה השלישי המופת אשר ,יהי לוא
 את עושה דבר ׳אין כי והמופת לה הקודמת על נשענת הקרמה כל הן אבל

 "בורא האלהים מאת החומר בריאת את היסודות בריאת את גם מכריח עצמו"
 מציאות לחיב אנחנו מוכרחים בעוד כי למעלה/ אני שבארתי וכפי עולם"

 את ליחס נוכל לא בעוד "היסודות", בריאת את גם לו ליחס עלינו .מרכיב",
 המאטריאליסטים והחלטת הראשון המופת מטעם היסודות אל מאיליה ההתהוות

 : הפעוטה השאלה פי על רק החדשים החכמים בטלוה כבר ם י מ ו ט ו א ה בדבר
 למדים השלשה המופתים כל ובצרוף השלישית( המערכה )ראה התהוו? איך

 הן ושנית: הצורה, את גם החומר את גם הבורא הנהו האלהים כי אנחנו,
 איננו או "הומר׳ ישנו^ אם ,שונות חכמים שטות כן גם ישנן והצורה החומר בדבר

 אשר ׳ ההן השטות כל על לב נשים לא גם אם אבל ,צורה הכל רק במציאות
 את להזכיר לי די / ולכאן לכאן פנים ויש / כלל החלט בלי שלהן ו״הלאו״ ״ההן״
 יתבונן ואם ן׳׳ י ה״א ו ש״ י ה״ על השקפתי בדבר ו׳ במאמר הקורא קרא אשר
 נוכל הפלוסופים שטות מטעמי לא גם אם כי ירע, שמה, הנאמר כל על היטב

.הנהו ה״ ״צור עצמו מצד ר מ ו ח ה גם ״האין״ נגד כי ,פשוט להחליט
 המופתים או ההקדמות שלשת את לחזק ,היחור בשער הלאה מאריך בחיי רבנו

 הואי הלא / ביהוד לגי ו התיל המופת עי-י העולם והדוש אלהים מציאות על
 ויעריך מדעתו יבין קורא בל אשר ,הנבראים ותכלית שלמות ,העולם״ ״סדר מדבר

 עוד להציע צורך לי ואין הוא׳ והשקפותיו יריעותיו כפ• איש איש ,נבון ציור בנקל לו
• בזה עור ולהאריך שמה דבריו את
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 וראיות במקרה העולם התהוות נמנעות דבר את ארסטו הוכחות ב(
י י .העולם הדוש על בעצמן ההוכחות מאלה הרטבים

 עוד יצא במקרה ונעשה נהיה הבל כאלו המתאמרים אלה לעומת
 ההנחה את לבטל נאמנות ובהוכחות למאד צודקות טענות בשלש בזמנו ארסטו
. הזאת הכועה

 ענינים רק הפועל אל לצאת יוכלו במקרה הן הראשונה: הטענה א(
 רבבות אלפי לפנינו ישנם המציאות בעולם ובעוד למאד, קטן במספר

 הנמצאים רבבות רבוא אלה כל כי , לאמר נוכל לא אופן בשום כן אם / נמצאים
 יוכל מקרה ידי על אשר אחרי , והזדמן במקרה רק נהיו כי יען ,בעולם באו

 להתהוות יכלו ואיככה דברים מאיזה מצומצם היותר מספר רק להעשות או להתהוות
?העולם נמצאי של כזה ועצום רב מספר במקרה ולהתקים
 ת ו מ ל ש ה את לקבל יוכל לא במקרה שנהיה הדבר הן : השניה הטענה ב(

 הדבר שלמות על דאגה וחסר כונה הנהו משולל הלא המקרה בעוד הדרושה,
 הוא המקרה אם ,השלמות את לקבל הדבר יוכל ומאין ׳ במקרה נעשה שהוא

 הדרושה בשלמות העולם נמצאי את לפנינו רואים אנחנו אשר ואחרי ,מחוללו
 יד כי ,לאמר אופן בשום נוכל לא אזי שאפשר, שלם היותר צד ועל שלהם

.הפועל אל הוציאם והוא ובנמצאים בעולם היתה המקרה
 ולשם בכינה הנעשה דבר כל • והתכלית הרינה :השלישית הטענה ג(
 הפך הוא המקרה יען ׳ והזדמן במקרה נעשה איננו כי ,לנו ומראה מורה תכלית
 בתכלית לפנינו ומסודרים ערוכים שבעולם הנמצאים כל ובעוד , והתכלית הכונה

 אנחנו רואים נפנה אשר כל אל ובעוד מחלה מחשבה בטח^קדמה לה אשר
 כי לאמר, אופן בשום נוכל לא כן אם וכלל, פרט בכל ותועלת תכלית

.והזדמן במקרה נתהוו כלם והנמצאים העולם
 ובחור הצודקת שהיא אנו החלטתנו לפי אנחנו למדים המקרה משלילת

 שיראה וכפי העולם את בורא שהוא ,אלהים״ ״יש אכן כי ׳ נאמן מופת
 וכל העולם כי ,הוא נמנע כי יען ,בזה אביא אשר ׳ ז״ל הרמב״ם בדברי הקורא

 מחליטים לאמתו אמת דבר בתור כן אם ואשר במקרה, נהיו ,כלם הנמצאים
. יצרו אף בראו הוא ,הוא אלהים מעשה העולם כי ׳, לנו אנחנו

 "יש אכן כי המופת, את רק פלוסופיים מופתים ומשאר מזה הכריח ארסטו אבל
 לכל אחרונה או ראשונה ה" ב "ם בתור המציאות" "מחויב שהוא האלהים"

 מאת הנהו נברא לא העולם כי בדעתו, החזיק הוא אולם כלו, המציאות עולם
 העולם כי / הנהו מחליט כי ואם ,האלהים כקדמות קדמון הנהו רק ,אלהים

 תצורף לא אשר מהשמש׳ האור או מהאש החום כמו ,מהאלהים נאצל איננו
 הוא אשר ׳המושכל", אל •השכל" כמו רק במעשיהם, והכרה ידיעה כל אליהם

 הנהו צחי נ דעתו לפי המציאות כלל אולם המציאות כלל את הנמצאים, את ומשיג יודע
 אחר ,וחרוש בריאה כל מבלי , הוא כקדמותו וקדמון האלהים בנצחיות

. היו שלא
 על ארסטו ראיות את לבטל הפליא הגדיל ח״ב במורה ז״ל הרמב״ם והנה

 בדבר הנכוחים דבריו את לההוראים נא נגדה להציג בזה לי ודי העולם קדמות
אלה
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 הטענות שלש הנה שמוכיחות כשם כי ויראה, יורה אשר בעצמן׳ הטענות "אלה

 ׳ הפועל אל הנמצאים וכל העולם ביציאת וההזדמן המקרה נמנעות על הנזכרות
 בריאת על א ק ו ד ארסכו של האלה הטענות שלשת הנח מוכיחות כן

 כפי קדמון העולם היות נמנעות ועל העולם חרוש על העולם
. ארסטו רעת

 במקרה כי יען במקרה, ההתהוות נגד ארסטו של הראשונה הטענה א(
 רבים נמצאים הן ולפנינו למאד קטן במספר רק נמצאים להתהוות היו יכולים

 כי כזה, ועצום רב מספר על לאמר הוא אפשר אי כן אם אשר למאד׳ ועצומים
 "חרוש את ידה על להוכיח גם היא ומספקת דיה הזאת הטענה במקרה, התהוו

 אומר, גזר בעצמו ארסטו גם אשר אחרי ,האלהים מאת העולם בריאת את העולם״
 אם , מהאלהים יחויב זה ולפי אחד פשוט רק ממנו יתהיב הפשוט הדבר כי

 יותר, ולא !פשוט אהד שכל רק הנהו, קדמון העולם כי ,ארסטו דברי יאמנו
 ארסטו החליט ובעוד ,למאד ועצומים רבים הנמצאים אשר העולם זה לא אבל

 שכל מחומר יתחיב לא גם ,איכות ומכמות כמות מהאיכות יתהיב שלא בעצמו
 הוא הראשונה הסבה כי , ארסטו דעת לפי כן אם ואשר חומר׳ משכל ולא

 המרכבים ,החומריים הנמצאים ממנו להתהיב יוכלו איך ונבדל, פשוט אהד שכל
 האלהים מאת ונאצל קדמון להיות . יוכל לא העולם זה ולפי ׳ והעצומים הרבים

 רצון בעל גם הנהו והפשוט׳ האחד השכל המציאות", "מחויב האלהים כי רק
 וכל העולם את וחדש ברא לפניו רצון שעלה ובעת יכולת ובעל חכם גם ובהירה

.היו שלא אחר כלם הנמצאים
 דבר לאיזה לתת יוכל לא הן וההזדמן המקרה פיה שעל השניה הטענה ב(

 אזי ,בכל שוררת נעלה מאד שלמות כי ׳ ויודעים רואים הן ואנחנו ׳ שלמות שום
 זה כל אזי במקרה, נהיה לא העולם כי להחליט׳ אותנו מכרהת זה כל אם

 נברא העולם כי מחודש, הוא העולם כי ,להחליט כן גם אותנו מכריח
 קדמון הנהו העולם כי ארסטו, דעת כפי נאמר, אם כי קדמון׳ ולא הנהו

: בולטת סתירה בזה נמצא אזי ׳ האלהים כקדמות
 אם זאת ובכל ,השלמות כליל הנהו האלהים כי ,ויודע יודה הכם כל הן
 מאת נבצרה הן כזה׳ באופן העולם קדמות בדעת המחזיקים החלטת תתאמת
 להאריך יבקש אלו כי עד ,כלס הנמצאים בכל דבר שום לחדש היכולת האלהים

. יכול איננו נמלה רגל לקצר או זבוב כנף
 השלמות את אנחנו רואים הנמצאים בכל הן :בולטת יותר סתירה עוד אף

 והשלטון היכולת עם יחד בהירה גם רצון גם בהם נמצא אשר ,מהם ויש הדרושה
 בהסבה אשר היתכן והנה האדם׳ בני המה הלא שלמות, ולהוסיף לחדש

 ,האלה השלמות כל תמצאינה לא בעצמו המציאות במחויב הראשונה
 ,-הראשונה הסבה כי ,היתכן ? באנשים גם נמצאות שהנה השלמיות אלה גם

 השלמות הסרת תהיה בעצמה היא ,הנמצאים בכל השלמות את הנותנת שהיא
 בריאת רק , קדמון איננו העולם כי ,לאמר אנחנו מוכרחים כן אם ואשר ,הזאת

 ברא הוא הרוממה ויכלתו העליונה בחירתו וכפי ברצונו האלהים אותה ברא
.היו שלא אהר הנמצאים כל את בחכמתו
נמצאי׳ ובעוד תכלית לשם כונה מחוסר הוא המקרה כי ,השלישית הטענה ג(

העולם
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 המקרה יוכל לא אזי רבה, ובתועלת בתכלית לפנינו ומפוררים ערוכים העולם
 את גם ותאפם תבטל ביהוד הזאת הטענה ,העולם נמצאי את ומוליד מהולל להיות

 העולם", "הדוש את וברור נאמן לדבר ומוכיחה העולם, קדמות בדבר ההחלטה
 מיוחדת כונה לו היה ובהכרח תכלית לשם הנהו סכון הן פועל כל כי ידענו, יען

 נאמר ואם עוד, היתה שלא ,התכלית זאת את הפועל אל להוציא ,תחלה במחשבה
 נפעלה כי ,לאמר אופן בשום יתכן לא אזי ,ובקדמות בחיוב היא כלה שהמציאות

 אשר , הדבר הוא החיוב אשר אחרי !הפכים שני המה והבונה החיוב כי יען ,בבונה
 עת באיזו להיות דרושה היא והבונה ,עולם ועד מעולם ככה מהיות יסור ולא סר לא
 "חיוב המבטא עם בבד בד נושא וכונה• "חיוב כן ואם , הפועל אל להוציא העתים מן

 ובכל פרט בכל אנחנו רואים ובעוד אהד, בנושא הפכים שני קבוץ שהמה ואפשר׳
 אם להחליט עלינו ,תחלה מחשבה או כונה דורשת שהיא ,התכלית את בעולם כלל

.עולם מבורא הנהו נברא כי ,מחודש רק קדמון איננו העולם כי ,כן
 אריסטו החלטות את להרום ונכוחות צודקות בטענות ז״ל הרמב״ם מוסיף וכה

 בזה להביא צורך ללא הקוראים מוח את עוד איגע לא אולם ,העולם קדמות בדבר
 רבות כי עתה, וגמורה מנויה אשר ,ארסטו סברות את וביחוד הרמב״ם דברי כל את

 מוצא איננו הישר והשכל הדעת וכי בעלמא סאפיזמען אלא אינן הזה במקצוע מהנה
 הרמב״ם דברי תמצית את בזה אוסיף רק עור, בהן להטפל טעם טוב אף בהם

 הוא בעוד עתה, גם אליו לב לשים ראוי אשר שלו, הנפלא המשל את וביחוד
 והמהנים המצפצפים דברי אחרי לבו יפתה לבל אלה, בימינו אחד לכל להועיל יוכל

 יוכלו לא אשר בגלל מאיליהם והנמצאים העולם התהוות על בהשקפותיהם החדשים
 "בורא המציאות מחויבי התוארים שני את גם העולם" "הדוש ענין את במוחם להלום

.עולם״ ואדון עולם
 משוכלל והיותו היותו אהד הדבר מטבע ראיה מביאין אין : הרמב״ם אומר בצדק

 שהוא מדבר לשפוט אין גם ,גמור״ ״העדר או ״אין״ שהיה בעת הדבר מהות אל
המעקלים. המשפטים כל המה יוצאים מזה ורק מזה כי בפועל, שהוא דבר על בכה

 . 'למאד ונאמן מחכם במשל ומסים היטב הרמב״ם מבאר הזה הנאמן האומר את
 נולד אבל וישר טוב שכל בעל ,במדע שלם שהנהו כזה איש למשל לנו נציר

 על אביו השלים והנוכו גדולו ואת אחדים חדשים אותו הניקה אחרי מתה אשר ,מאם
 עוד האי על לשבת בנו את ויעזוב משם נסע או הוא גם וימת ובודד נפרד "אי"

:שנים מספר
 שמם אי ועל ,עלומיו בימי אביו תורת עפ״י ודעת חכמה קנה גם גדל הנער

 מבעלי בה נה לא גם אחת ה אש אה העלם ראה לא שנעיר, כפי ההוא,
.אחרים היים

 אשר ,אחר איש איזה אל בשאלתו פנה ההוא המתבודד גדל כאשר והנה
 הן ,ענהו הנשאל האיש ? התהוותנו היתה ואיך ? אנחנו מאין :ההוא האי על נקרה

 מאתנו אחד וכל ,לו ציר אשר בצורה, נקבה ארם בת בבטן התהווה מאתנו איש כל
 ויגדל צמח מזונותיו, ׳קבל שם התנועע׳ שם בטנה, בתוך למאד ומצער קטן גוף היה

 נפתח אז ידוע, גודל איזה גבול אל הגיע אשר עד חי, אז גם היה והוא לאט לאט
 מהיות חדל לא כן אחרי גם ,עולם לאור יצא וממנה למטה האשה בגוף שער לו

ואני. אתה בו נמצא שהנך הגודל, מדת עד לאט לאט וגדל צומח
היתום
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 הנשאל בתשובות מסתפק בלתי אופן ובשום / שאלות וכמה כמה שואל היתום

.למאד וצודקות נכוחות אמנם שהנה
 ויציע האדם מיצירת ששמע הדברים אלה ;בכל ולכפור• להכחיש יחל המתבודד

 המה נמנעים האיש מפי שמע אשר הדברים כל כי להוכיח׳ הוא מצדו מופתים
. אמו במעי העובר על השלם מהאדם שפט כי יען / מאיליו ומובן

 במקצת אף הנשימה את ממנו יכלאו אם מאתנו איש כל הן אומר: היה המתבודד
 טמון ממנו איש שיהיה / הוא אפשר ואיך תנועותיו ממנו ותבטלנה ימות שעה של

 אפשר ואיך / רצופים חדשים וכמה כמה / שני גוף בתוך עטוף גוף / סתום כים בתוך
 מאתנו אחד בלע אלו אנהגו יודעים הן ? מתנועע הי להיות אז גם היה יכול כי הוא

 בבטן גם ומה האיצטומכא אל בהגיע תיכף וימות יהנק ההוא הצפוד אזי / חי צפור
 ישתה ולא פיו אל מזון לוקח איננו אם / מאתנו איש כל הן ,זאת גם אף / התחתון

 כי / להיות היה יכול זה ואיככה / ספק כל בלי וימות יגוע מועטים כימים אזי מים
 הן כן כמו ומשקה? מאכל מבלי חי אדם בתור היינו אנחנו יצירתנו בימי לפנים

 במעיו אדם יחלה ואם הגוף מן המזון פסולות את הדוחה כח גם הנהו נמצא בקרבנו
 / קשים במכאובים ימות הלא גופו מקרב להרחיקם אדם גללי צרכו די להוציא יוכל ולא

 קבתו פסולת את הוציא מבלי אם בבטן כמונו יציר יחיה כי / הוא אפשר ואיך
 אומת ואתה מועט זמן אחרי נמות הלא בבטן נקב איזה מי לנו נקב לוא אף ? החוצה

 העובר היה יכול איך גם ? בבטן שנמצא העת כל פתוח היה העובר של טבורו כי
 ולפשוט לפרוש מבלי ורגליו ידיו את לכווץ / לפתוח מבלי הבריאות עיניו את לעצום

 מופתים המה הן אלה כל ? אצלו גם היו בריאים הללו האיברים דבריך לפי אם אותן
 היות נמנעות דבר על למאד/ ונאמנים המציאות מהיקשי לקוחים הגיוניים שכליים

 ההגדה את בחשבו למאד צודק היתום כי עד אמו/ בבטן יצירתו בתחלת האדם
.ובתיה כוזבה להגדה אמו במעי עובר ע״ד

 עפ״י בשכלו גוזר שהוא ארפטו עם וכוחנו מהות הרמכ״ס-היא כן-אומר וכמו
 שכבר עצמה המציאות מטבע העולם" "חדוש את לסתור והמציאות ההגיון היקשי
 של הטבע חקי נקבעו טרם התהווה החומר בעוד אבל / בפועל ונשלמה נהיתה

 אחר חוק ולפי לגמרי אחר באופן התהווה כי הוא ואפשר אפשר אזי / הנבראים
• התנועה ש ו ד ח ב הדבר ובן הנמצאים בטבע שאיננו

 מיטב את להקוראים לתת חובתי ידי יצאתי האלה הפרקים בשני כי לי כמדומה
 העולם/ והדוש אלהים מציאות בדבר שלגו התיאולוגים הגאונים של המופתים

 אהד כל אף והפשוט הישר השכל ואל הדעת אל למאד מקובלים המה אמנם אשר
 הרבה בספרים לקרוא לו ידרש מבלי הזה הנמרץ הקצור את בזכרונו יחרות מהקוראים

. עולם בורא בתור אלהים מציאות על המופתים בדבר

.האלוהים אוהדות ג(
 אל הנהו עולם ואדון עולם בורא י כ / האלהים" ״אחדות על הראיות בדבר

 השכל אל ומקובלות מכוונית יותר שהנה / הראיות אלה את בזה אציג ומיוחד יחיד
אחדות על בחיי רבנו נם הרסיג גם הביא מאלה יותר ראיות אמנם / והפשוט הישר

הבורא
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 וכי מהמדברים הגה לקוחות כי ז״ל/ הרמב״ם העיר מהן איזו על אבל תבורא׳

 למאד׳ קלושות נגדן הרמב״ם של טענותיו כי אכחד, לא כי אף ׳ נגדן לטעון אפשר
 גם די אמרתי ׳ בוכוחים מבוא למנוע אבל ׳ לגמרי אותן להסיר ואפשר אפשר כי עד

 נקתה לא היא גם כי אם אשר אחת, ראיה זולת בזה אביא אשר הראיות׳ באלה
 נאמנה בריאה׳ ראיה באמת בהיותה זאת׳ בכל נגדה, הרמב״ם מטענת

 בלתי נגדה הרמב׳ם טענת כי ,להוכיח לנכון ומצאתי אותה גם הצגתי וברורה,
 ,דל הרממם של הראיה את גם באחרונה אציג הדעות כל ירי ולצאת ,כלל קת צוו

הזה. הנכבד הענין את לשכלל
 עינינו למראה כלו העולם בכל ונכרים הנראים הנמצאים החכמה סימני מצד א(

 המון בכל אנחנו ׳ רואים ־אשר , הבריאה ואחדות הבורא חכמת ואותות שכלנו והכרת
 ואדון עולם בורא כי ,ומגידים מעירים הן אלה וכל ,גדולם ועד למקטנם ז״ויצוריס

 מחזיק גם אותם ושכלל וסדר הכין ׳ ברא הוא ,הנחו ד ה ו י מ ו ד י ח י אל עולם
 מהיצורים אהד כל אשר ,כשלשלת היא הלא כלה הבריאה כל בעוד ,קיומם את

 הן זה וכל חסרונו, את למלאות להשני צריך האחד גם נאמן ומשטר בסדר חרוזים
 להעולם היה ואלו אחד, ובורא אחד חושב מהשבת כלם כי ׳ לנו ומורה מראה
 לא גם ,חלקיו בקצת מתחלפת היתה החכמה צורת גם אזי אחד מבורא יותר

 כי תעיד׳ בעולם השלטת ההרמניה אחד באומר .קצתו אל קצתו צריך היה
.קיומו את ומחזיק יצרו אף בראו ,ומיוחד יחיד אל אחד׳ בורא

 לדעת הכרתי הנאמנים המופתים פי על אם אומר, והפשוט הישר השכל ב(
שאין כשם אזי העולם, בורא אותו, מחדש ישנו אכן וכי העולם הדוש את

להעלות אין כן ומיוחד יחיד מאל פחות הוא העולם בורא כי ,הדעת על להעלות
עליו כי", "לא ויאמר: מתעקש יבוא ואם מאחד, יותר הוא כי הדעת, על

הוא העולם בורא כי ׳ להחליט ך ר ו צ לנו יש כי ,הנחתו אמתת על ראיה להביא
 להביא יוכל לא עוד וכל ,ר ת ו י או שנים מבלעדי אפשר ואי מאחד יותר

 ,הישר השכל פי על הבורא אחדות בדבר בהחלטתנו אנחנו נצדק אזי ,ראיה
 אשר ׳ עיני לנגד הנמצא לכתב דומה הדבר למה משל :מישרים ישפוט אשר

 מתאים כלה ועד מהחל המכתב תכן גם השני אל אחד שוות ושורותיו אותיותיו
 הכתב את כתב אחד כותב כי יעיר׳ הן זה כל אשר ,סופו עד מראשו למאד
 הכתב למחבר כי ,ידוע בעוד ,הכתב ענין את ר ב ח מ גם הוא והוא ׳ ההוא

 אני זה פי ועל אחר, יד בכתב ישתמש פיה על אשר ,מניעה כל היתה לא
 לא עוד וכל ׳ המכתב את כתבו כותבים שני כי ׳ הדבר אפשרות אי את מחליט

 כתב האחד כי ,וראה הכותבים שני גבי על עמד כי ׳ מהימנא ראיה איש יביא
 את והשני אחת שורה האחד או שני כתב השני והחצי האחד המכתב חצי

 הענין־הצדק את גם הכתב את גם השני עם ולהתאים לחקות והתאמץ ׳ השניה
 הזה, הכתב את כתבו שנים כותבים ולא אהד כותב כי הודאית, ובהכרתי אתי
 מזה ללמוד עלינו אזי , בכל השוררת הבריאה אחדות פי ועל העולם בבורא כן וכמו
 לא הוא גם יען , והמתעקש ,ומיוחד יהיד אל הוא כי ׳ האלהים אחרות את
 יותר לא האלהים אכן כי לחדות׳ עליו מזה ההפך על ראיה להביא יוכל
. ומיוחר יהיר מאל

העולם בורא כי ,נאמר אם כי ׳ מתרבה כל אל הדבקים המקרים מצד ג(
הוא
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 ולא בנבראים רק שייך שהוא מקרה ,.הכמות״ מקרה אליו לוה מאחד יותר הוא

 נעלה העולם בורא כי , התברר אשר ואהרי , תכלית בעל בלתי המציאות במחויב
 "בורא בין המבדיל השכל פי על מבריאותיו אהד דבר אל וערך דמיון מכל הנהו

 מאל יותר השתתפו העולם בבריאות בי ׳ לאמר הישר השכל יוכל לא הן לנברא״
 שאר מלבד הכמות, מקרה את גם אליהם לצרף לנו ידרש אז בעוד ,ומיוחד יחיד

.מאחד יותר עולם בורא כי נניח אם ,אליהם הנלוים ,מקרים
 הלא האחד הבורא של האחד עצם אזי מאהד יותר העולם בורא היה אלו ד(

 כי מוגבל׳ נפרש וכל הפרש ביניהם יש כן ואם־ השני׳ הבורא של העצם איננו
 הזח ההפרש אזי בשני, אין שבאחד שמה דברים, שני בין הפרש נמצא בעוד

 אפשר אי כן אם מוגבל׳ הוא ובעוד באהר׳ אין בזה שיש מה להיות אותם מגביל
 תכלית בעל הן הזה בענין אשר אחרי תכלית׳ בעל בלתי עצמותו עניני בכל שיהיה
 בלתי עולם בורא המציאות מחויב כי המופתים, עפ״י לנו הוברר אשר ואחרי הנהו,

 מיותר הנפסדה והמחשבה ומיוחד׳ יחיד אל רק הנהו כן אם הנהו, תכלית בעל
 תכלית בעל וכל תכלית בעל יהיה כי ,משניהם אהד לכל תחייב הן ׳ ומיוחד יחיד מאל

בורא. ולא הנהו נברא
 ׳ אלה משתי אחת להניח עלינו ׳ מאחד יותר הוא הבורא כי ׳ נאמר אם ה(

 לברוא היה יכול לא האחד או ׳ העולם את לברוא היה יכול מהם אהד כל בי אם
אזי הנכון הנהו הראשון האופן אם והנה ׳ חברו לעזר היה ונצרך בלו העולם את

נופף בורא עוד לו למה ,העולם את לברוא היה יכול לבדו האהד "אם :השאלה
 כנגדו עזר לו היה נדרש לכן לבדו׳ העולם את לברוא יכולת מבלתי ואם ? אליו״

 שכל ׳ מחליטים היינו כזה באופן יען ׳ לאמר אפשר אי זה גם שני, בורא יד על
העולם את לברוא הלש היה מהם אהד שכל ,ו ת ל כ י ב מוגבל היה מהם אחד
•בלתי ולא תכלית" "בעל כן אם והנהו ולעצמיותו לכהו תכלית יש הלש וכל ׳ כלו

.לו שני ואין הוא אחד העולם בורא כי ׳ להחליט עלינו זה ומפני ,הנהו תכלית״ בעל
 כי ויען בחיי רבנו גם הרס״ג גם מביא הזאת האחרונה הראיה את הערה.

 לכן ׳ והפשוט הישר השכל בעד למאד ומסוגלה הדעת על יפה עולה הזאת הראיה
 ראיות שאר כי ואם עליה גם בטענה בא הרמב״ם אשר למרות בזה אותה הצגתי

 הרמב״ם טענות עם בוכוהים בוא מכלי השמטתי הרס״ג( גם מביא )שאותן המדברים
 נגדה הרמב״ם טענת את להציע לנכון אני מוצא הזאת הראיה אל בנוגע בכ״ז ׳ נגדן

 טענה איננה הרמב״ם טענת ׳ בזה אבאר וכאשר דעתי לפי כי ׳ ולהוכיח ,להקוראים נא
 ובמה״ב לאויתריטאט כבוד חולקים אין מחקר בעניני כי יודעים הכל גם ׳ נגדה כלל

 מחויבים אנחנו אין אשר ׳ "המורה׳ בכפר ׳ הנודע כפי ,ענינים כמה ישנם הרמב״ם
 ׳ כלל בזה הפסיד לא זיל הרמב״ם וכבוד החטיא ולא השערה אל קלע כי ׳ לאמר כלל
 מביא המדברים ראיות את בטלו אחרי ,בעצמו הרטבים גם אשר ׳ דידן בגירן גם ומה

.הענין בגוף מינה נפקא כל ואין האלהים אחדות על נאמנה ראיה מצדו הוא גם
 אזי ׳ ם י נ ש היו אלו ,הראיה :כאלה בדברים ה׳ הראיה כנגד טוען הרמב״ם

 ראיה, איננה—הרמכים אומר—י נ ש בורא לעזר היה צריך בעוד הנהו׳ הלש אהד כל
 נמנע׳ וההפך שנים דוקא שיהיו הוא מציאותם היוב "אולי :לאמה נוכל יען

 לאות לאלהים ניחם לא שאנהני כמו ותלישות׳ לאות אהד לכל ניחם לא ועכ״ז
לאלכסונו"* ה ו ש שצלעו #מרובע לברוא או כמוהו ר ח א לברוא יכול שאינו וחלישות׳מה

טענת
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 גם שלו הטענה עקר כמעט )והיא המכרה הראיה נגד הזאת הרמב״ם טענת

 והפשוט׳ הישר בשכל ושורש יעוד כל לה אין ׳ דעתי לפי ,המדברים( ראיות שאר נגד
 לברוא יכול איננו האלהים כי ׳ באמרנו למשל הן ,כלל לראיה דומה הנדון אין בעוד

 הנהו חסר זה בגלל האם לאלכסינו", ה ו ש שצלעו "מרובע לברוא או ו" ה ו מ כ ר ח "א
 היה ושלמות יכולת חסר מאומה׳ אף אין שלמות? איזה או יכולת׳ איזה כח׳ איזה

 היה ך י ר צ אלו יכול, היה א ל ו כמוהו אחר לברוא היה צריך אלו אז, רק
 איננו ובעוד ׳ כזאת לעשות היה יכול ולא לאלכסונו" ה ו ש שצלעו "מרובע לברוא
 איננו או יכול אם שאלה, בגדר גם אין לכן כלל׳ לזה יצרך ולא לזה צריך
 נעשה לא כי לנו׳ והוברר כלי איזה למשל לפנינו בראותנו כן לא כזאת׳ לעשות יכול

 הדעת שקול ׳ שנים או עשהו אחד אם ׳ אנחנו ושואלים עשהו זולתו רק ,מאיליו
 ׳ הכלי את עשו ם י נ ש כי ,ויעיד מי יבוא אם ובאופן עשהו ד ח א כי ,אומר הנאמן

 חסר יכולת׳ חסר היה בטח משניהם אחד כל כי מזה׳ הישר השכל ישפוט אזי
 לו היתר. חסרה לו אם או ׳ היכולת לו היתה ה ר ם ח לא אם כי יען ׳ שלמות

 צריך היה ואם לבדו הכלי כל את לעשות היה צריך הלא לזה׳ השלמות
 לעשות אי״יכלתו בגלל זה מפני הוא באמת אזי זאת׳ עשה ולא כלו את לעשות
 הנהו הלש כי בגלל׳ שלם כלי לעשות ביכולת׳ שלו החסרון בגלל לבדו,

שני. עושה לעזר היה ונצרך
 הישר השכל את למדו המופתים אשר ,העולם בריאת על נתבונן הבה עתה

 כל ׳ תכלית בעל בלתי הנהו העולם בורא וכי עשהו זולתו רק מאיליו נעשה לא כי
 מאחד׳ יותר הוא העולם בורא כי ,ויאמר מי יבוא אם והנה ׳ השלמות וכליל יכול

 ל כ את לעשות היה צריך הלא הוא עולם בורא אם הן ,הישר השכל תיכף ישאל
 היו אמנם כי ׳ המחליט דברי יאמנו ואם לבדו? הוא עשהו לא ומדוע ו ל כ העולם
 כי יען הכל את עשה לא מהם האחד זה בגלל רק כי ספק כל אין בוראים שני
 לעזרת היה נצרך לכן כלו, העולם את לעשות יכולת חסר היה האחד יען ,היה חלש
 בוראים י נ ש היו אם באופן כי ,שלנו הראיה למאד נאמנה כן ואם שגי׳ בורא

 מוגבל וכל ליכלתו גבול יש הלא כן ואם מהם׳ אחד בכל ולאות חלישות היתה
 ,הרמב״ם וטענת ׳ עולם בורא להיות יוכל ולא תכלית בעל בלתי ולא תכלית בעל
 כמוהו אחר לברוא יכול שאינו מה ׳ וחלישות לאות לאלהים ניחם לא שאנחנו "כמו

 המשל דומה האם ׳ טענה מהיות תחדל ׳ לאלכסונו" שוה שצלעו "מרובע לברוא או
 כלל צריך איננו האלהים כי ,אנחנו יודעים הן שלו במשל הן ? שלנו הראיה אל שלו

 ה ו ש יהיח שצלעו מרובע לברוא כלל צריך אינו הוא ׳ כמוהו אחר לברוא
 "בלתי- או "יכולת" בדבר שאלה שום כאן אין כן אם צריך׳ איננו ובעוד ׳ לאלכסונו"

 בורא הנהו האלהים כי ,באמרנו אשר ,ם נ־י ש או אחד בורא שאלת כן לא ׳ יכולת״
 היה ואם כלו׳ העולם כל את לבדו הוא לברוא היה צריך הלא כן אם עולם׳
 אם באופן׳ וחלש יכולת חסר אחד כל היה באמת כן אם היה׳ יכול ולא צריך

 יכולת מאפס השני לעזר האחד היה נצרך אם העולם, את בראו בוראים שני כי נניח,
ונכונהלמאד. נאמנה אמנם האחרונה הראיה כי מזה, לנו ויצא הוא. לבדו אותו לברוא

 האלהים" לאחדות על בעצמו ז״ל הרמב״ם של הראיה את גם בזה אציג עתה
 הרבה עולה איננה .עזה בתעצומות אבל יפה, עולה שלו הפלוסופי ההסבר שרק

בהן: נכללת היא גם או שהבאתי, הראיות על
הן
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 וחנפסד ההווה הזה החומר את הניע אשר מניע, יש כי נתבאר׳ הן ו(

 גשם שיהיה אפשר אי הראשון המניע כי ,כן גם לגו ונתאמת הצורה את שקבל עד
 שיהיה אפשר אי כי לנו׳ הוסכם גם ונפסד, הוה להיות גשם של טבעו שהרי

 גם לה יש הנפש שהרי ,בגוף הנפש כה כמו בעולם המתפשט כה הזח המניע
 ומניעה הגוף על משפיעה שהיא בזמן כי ברצונה׳ תלויה ובלתי מקרית תנועה כן

 כל תלוי שאיננו ראשון למניע צריכים ואנו לרצונה שלא היא נם תתנועע אותו
 הראשון המניע כי ,לנו יתהיב הזאת ההקדמה פי ועל , אחרים בהשפעת עקר

 שהיא היינו המנץ עליו שיבואו אפשר אי מהותו ולפי הגוף כח ולא גוף איננו
 תחת ונופלים מחולקים גם שהם גשמיים בנמצאים רק יתכן הרבוי כי ׳ מאחד יותר

 ,חיינו נפרדות צורות רואים שאנו מה ואף בחומר רק הם החלוקה וסימני השנוי
 אחת בעצמת הצורה אבל ׳ החומריים נושאיהן מצד רק י ו ב ר ה בהן שיתכן

 הוא בו( רק )שמציאותו "עלה• בתור הראשון המניע כי ׳ בזה לנו ונתחיב היא
האחדות. בתכלית יחיד

.בעלילה ול<ן בחיוב האלוזים האלי י(
 חיוביים תוארים המה כי משפטי׳ חרצתי כבר האלהים תוארי בדבר

והנמשכים ארסטו שטת פי על הרמב״ם הורה כאשר בשלילה, תוארים ולא
 אל שנוגע במה השלילה רעיון בדבר מאומה הועילו לא אמנם ואשר אחריו

 על ברעיונגו להוסיף עלינו כי להעיר, רק לנכון מצאתי מצדי ואנכי התוארים׳
 "מחויב ההוא התואר כי ׳ עליו ולאמר נחוצים היותר האלהים מתארי תואר כל
 הנאמן ההבדל גם הנהו נמצא בזה ,דעתי לפי ׳ אכן ואשר ׳ הנהו מציאות״ ה

 האדם תוארי בין וביחוד האלהים, זולת נמצאים׳ לשאר המיוחסים התוארים בין
 "מחויבי שהמה עולם׳ ואדון העולם בורא תוארי לבין המציאות ׳■אפשרי שהמה

 חקרו פלוסופים כמה אשר ׳ האלהים של עצמה במציאות בה וכמו ׳ המציאותי׳
 אבל המציאות"׳ "מחויב התואר את האלהים אל ליחס גם נוכל אם ותקנו׳ אזנו
 האלהים אל לצרף אנחנו מחויבים הזה התואר את כי , מסקנא לידי באו סוף סוף

 דעתי לפי כן אם ואשר גמור׳ בהיתר נתקבל המציאות" ׳מחויב והאומר
 ורק חיוביים תוארים בתור ם י ר א ו ת ה שאר את ולקבל לקים אנחנו רשאים

 הבורא אצל המציאות" ׳מחויבי תוארים המה כי ׳ לאמר עלינו שאמרתי כפי
 פן הטעות כל את להסיר לגו די דעתי, לפי בזה׳ ואשר עולם׳ ואדון עולם
 הלא האחרונים אלה בעוד ,ודם בשר לתוארי האלהים תוארי את חלילה נדמה
. המציאות אפשרי רק ׳ כלל המציאות״ ,,מחויבי אינם

 באופן יען , בשלילה האלהים של התוארים את לחשוב לנו הלילה בכלל אבל
 במחשבתנו אפם ישאר תואר כל כי עד ,ההבנה בהפסד שכרנו כל יצא בזה

 המציאות" "מחויבי שלי הקטנה בחהוספה כי לי׳ כמדומה ואשר, שכלנו, וציורי
 הגאונים של העצומים והספקות הרב העמל כל את הסירותי האלהים תוארי אל

.העמים חכמי ושל שלנו התיאולוגים
ה׳" "אור בספרו ז״ל קרשקאש חסדאי ר׳ דעת חות את בזה להביא והנני

נגד
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 האלהים תוארי את לדרוש התאמצו אשר וסיעתו/ ז״ל הרמב״ם החלמת נגד

וז״ל: בשלילה׳ דוקא
 ליחס אפשר אי כי ארסטו/ דעת עפ׳י הרמב״ם שהחליט במה לחקור "ראוי

 בו אין כי ,,״נמצא התואר )כמו שליליים תארים רק להשם חיוביים תוארים
 לא כי הבונה "יחיד" באמרנו וכן , בזמן תלוי איננו כי ,בשלילה קדמון , העדר
 כי מזה(, ההפך איננו כי "חנון׳" "רחום", התוארים, בשאר ועוד "רבוי" בו יתכן
 בי ,הרמבים הודה ובעצמו והאחדות המציאות תואר לו ליחס הוכרחנו כבר הנה
 לא מדוע כן אם ,ממש תוארים הם אלא ,הבורא מהות ממושג התוארים אלו אין

 המה החיוביים שהתוארים אלא בלבד זו ולא ,ויכולת ידיעה :התוארים גם לו ניחם
 הרמב״ם דעת לפי י בעצמך הנע ׳ השליליים מהתוארים הישר בהגיון מקוימים יותר

 סוף סוף אבל ,שאינו מה לדעת הבורא השגת עיקר ארסטו׳ שטת אחרי שנמשך
 מה משיגים אנו שאינו מה בידענו אלא ,שאינו מה במוחנו להכניס לנו אפשר אי

 הכל הוא כי ,בזה אנחנו חושבים לואה איננו השם כי ,באמרנו עד״מ ,שהוא
 אמנם שהרי ,הבורא מטבע כלל משיגים אנו אין ארסטו דעת פי על ואולם ,יכול

 היוצאת התולדה על דעתנו את נעמיד אם אבל ,לואה איננו השם ׳ לאמר לנו מותר
 ליחס אק ,חלילה ,חללה :לנו ויאמר ארסטו יבוא ,יכול הכל השם כי היינו ,מזה
 השליליים התוארים אלה כל הלא ? בזה הרוחנו ומה !להאלהים חיוכי ת־אר שום
 ,ובטולה פסולה הוכחנו אשר ,ארסטו דעת לפי זהו ׳ זולת ולא הרבה להג רק המה
 תוארים ליחס עלינו בהכרח כי לפנים, צריך הדבר אק אנו, דעתנו לפי אלם
 לפעול ויכול לפעול ידע בהכרח עולמו את הוא שברא מאחרי כי להשם, ם י בי חיו

 על נוסף ענין חלילה לא לו, עצמיים המה תואריים השלמה ואלה לפעול, ורצה
 לנו יצויר לא כן ,מציאותו בזולת הראשון המצוי לנו יצויר שלא וכשם ,טבעו
 בכונה הנמצאים לכל האמתי הפועל בהיותו ויכלתו, רצונו ,ידיעתו אחדותו, זולת

♦ עכל תמיד טובו בהשפעת מציאותם המתמיד והוא וברצון
 בדבר למאד ואמתים כנים דבריו יען הזה, הנכבד החכם הרב דברי את הבאתי

 פנימי תן.ן כל נעדרי המה השליליים התוארים באמת כי החיוביים התוארים
 תוארי בדבר שלי ההוספה פי על נם ומה ,והנפש הלב בקרב נאמן רושם וכל

 .לגמרי הפלוסופים טענות שארית נם תוסרנה המציאות״ -מחויבי המה כי ,האלהים
 "עטרת כבאור שלי וההערה פ״ג "חורב" חם׳ אל הנלוה דעת" "למען מאמרי )ראה
.י׳( ו׳ בראשית העברי בתרגומי צבי״

 "מציאות בדבר שחר" "מועדי בספרו בן־מנחם דברי תמצית ה(
.הנמצאים( בטבע )אלהים ,הפנטייאיזמוכף רעות ובטול אלהים־

 מציאות בדבר ז״ל( )הרטבמ״ן בן־מנחם הפלוסוף דעת חות את בזה אציג עתה
 א, צ א ג י פ ש שטת וראשון ובראש בטבע( )אלהים הפנתואיסתים דעות ובטול אלהים

 כי ויען )מארגענשטונדען( שחר" -מועדי בספרו בן־מנחם והקר אזן זה שכל
 האריכות, ומיראת הזה הנכבד בספרו היהודי פלוסופנו דברי מאד לי חביבים

 מזה, לחדול אמרתי זה׳ מספרו תמצית אף להעתיק בעצמי אני אבוא אם
חרה"* ממנו שהעתיק כפי ,דקצור מן הקצור את רק להקוראים בתתי ואסתפק

 ד״ד
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 • וז״ל ממש העתקתו ובסגנון בלשון נם ,אלהים" ״דעת בספרו בערנפעלד ש• רר.

 דעת על הפלוסופית השקפתו את בן־מנחם גם יסד אלהים מציאות בדבר
 ובהיות ,המציאות אפשר הוא הנמנע בגדר איננו אשר דבר כל כי ,וואלף

 לכן בפועל, המציאות תחויב הזאת ולהשלמות - שלמותו הוא האלהים טבע כי
 שלא וכשם יוצר, בלי ליצור אפשר אי כן בפועל. האלהים מציאות לנו נתבאר

 אפשר אי כן ,מהנדס בלי גיומטריא של ציור למציאות אפשר כי , הדעת על יעלה
. ר צ ו י בלי היצירה למציאות

 •המצאת רק הוא הכל כי ,ונאמר העולם במציאות לכחש לנו אפשר אמנם והנה
 אנו אין זה ולפי ,האמת צד על מציאות לו יש כי מבלי ,הדמיון צד על הדזושים
 במציאות הפחות לכל הלא ואולם היצירה׳ את המחדש ראשון למצוי גם צריכים

 מציאות יחייב וזה במציאות" הנני "אני :נאמר זה ולפי ,ספק נטיל לא עצמנו
 כדברי נאמר אזי ,עצמנו מציאות אמתת את נדע מהיכן : נשאל ואם , ומחדש בורא

 נתבאר במציאות הנני ואם ׳ במציאות" הנני ולפיכך ומשיג יודע הנני "אני :קרטיזיום
.האלהים מציאות חיוב גם לנו

 יתחייב לא זה ולפי נצחי הוא הטבע כי הפלוסופים, מן קצת אמרו והנה
 הוא הטבע כי ,לנו ספק אין בן־מנחם דעת לפי ואולם ,הבורא מציאות ענין ממנו

 במציאות שנאמין כלומר, נצחי, הוא החומר כי נאמר, אם ואפילו משתנה,
 , תנועה הוא השנוי .משתנית היא הצורה בודאי הלא ,ן ו מ ד ק היולי הומר

 לא שאם ,זולתו מניע לו שאין בהכרח הזה והמניע מניע. מחייבת תנועה וכל
 מאמין אתה אץ אם ראשון, מניע ענין לנו נתבאר ולכן .סוף לדבר אין כן

 הכל אלא בטבע, שנוי אין כי ונאמר, בדעתשפינאצא נחזיק אם ואפילו ומחדש׳ בבורא
 בלבד, דמיון אלא זה אין תנועה בתור לנו שנדמה ומה נצחית, מציאות הוא
 הענינים את בדעתו ושוקל ויודע המשיג : )כלומר -אני׳ כי ,הפחות לכל ספק אין הנה

 הלא ,שנוי מקבל וכשאני ,הולך אני ועכשיו ישבתי רגע לפני .שנוי מקבל האלה(
 זה׳ לבי לנו ונתבאר הטבע של חלק הנני אני גם שהרי כלו׳ הטבע גם ישתנה

 בפרט אין שהרי ,בכלל הוא ישתנה הלא ,שנוי מקבל מקצתו אשר ,ענין כי
 וזה ,ראשון מניע במציאות הפחות לכל להאמין עלינו ולפיכך .שבכלל מה אלא
. אלהים למציאות מופת הוא

 מציאות אין כי ,שפינאצא החלטת דבר על החקירה עוד לנו נשארה ואולם
 ומציאות עצמנו מציאות גם אהד• הכל והטבע הוא אלא ,לטבע חוץ האלהים

 של התוארים אהד היא אלא לטבעו, חוץ אינה בחושינו, נשיג אשר העולם׳ כל
 אותו משיגים שאנו בבחינה היחידי העצם אותו הוא החומר כי היחידי, העצם
 שאגו בבחינה ,בעצמו היחידי העצם אותו הם השכליים והיצורים ,״כמות״ בתור

 שפינאצא טעה כן־מנחם דעת לפי .״איכות״ בתור צורה, בתור אותר משיגים
 ערבב הוא .גדולה ערבוביא לו יצאה הזאת הטעות מן אשר ׳ אחד חשוב כעיקר

 ,המציאות מחויב מצוי ענין יש הנבדלת. במציאות ת ב י י ו ח מ ה המציאות את
 כן לא שאם ,זולתו מצוי בשום תלויה מציאותו אין אשר ,מצוי הוא בודאי וזה

 הוא המציאות מחוייב . המציאות אפשר רק אלא ,המציאות ב י י ו ח מ איננו
 מחויבת אינה אמנם אשר ,ואיגדיווירואלית נבדלת מציאות אבל אחד, רק

כי ,לאמר הצורך מן אין מאחת יותר יש ׳ זולתה בסבת היא ומציאותה המציאות
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 המציאות מחוייב שהרי ׳ תאריו רק והם הראשון המצוי בטבע הם הנמצאים כל

 והם המציאות מחויבים אינם הנמצאים שאלו ,נאמר אמנם ;אחד אלא אינו
 ׳ זה ולפי .ומציאותו לטבעו חוץ הוא מציאותם זה כל ועם ׳ האלהים בכח נבראים

 השיג אשר ,היחידי העצם ציור פי על הנדסיים במופתים שפינאצא שהוכיח מה כל
 מן שהוציא התולדה אבל הנחה; בתור יצדק זה כל — הפילוסופית בשטתו הוא

 אפשר אי כי ,שפינאצא יאמר אמר ואם • בהגיון הכרחית איננה הזאת ההנחה
 ,)סובסטנץ( ״עצם״ בזולתם היא וסבתם המציאות מחויבים שאינם ,לנמצאים לקרא

 את נקרא שם באיזה השאלה: אדות עמו דנים אנו אין כי בזה, לו נודה הנה
 ׳ טבעם דבר על אלא האלהים, למציאות חוץ שמציאותם הנבראים, הנמצאים

 בסבת ותלויה אפשרות מציאות )כלומר עצמם בפני מציאות להם יש אם היינו׳
לא? או הראשון( המצוי

 דעת של עקרית היותר הראיה את סתרנו — -מנחם בן מוסיף — האלה בדברים
 אף אמתית, תהיה כי אחת לדעה אפשר לנו: ישיב המתעקש אבל שפינאצא

 נוכיח שלא זמן וכל אחיות ראיות לה שנמצא אפשר כי ,מופתיה את סתרו אם
 שיטת של המדעי בתכנה נחקור לפיכך ,כלום הרוחנו לא הזאת הרעה בטול

 הם השכל( וציורי המחשבה )היינו השכליים הנמצאים כי אמר, הוא שפינאצא.
 בתור או איכות בתור אותו משיגים שאנו בבחינה היחידי העצם של כטבעו

 בתור אותו משיגים שאנו בבחינה בטבעו הם החמריים והנמצאים ;שכלית מציאות
 אפשר אי אשר אחר, דבר עוד יש השכל, וציורי הכמות בלעדי ואולם כמות.

 הראשון העצם טבע ? התנועה סבת היא והיכן התנועה. היינו ׳ בלעדו לחומר
 היא תנועה כל כי ,לנו נתבאר וכבר ,שנוי שום מקבל שאינו ,.בזה הוא הלא

 יותר או שבכלל, מה אלא בפרט אין כי שפינאצא, לדעת נסכים ואם שנוי.
 הוא היך :לנו יקשה , אחת מציאות הוא הכל אלא ,פרט או כלל אין כי :נכון

 ? צורה ולובשים צורה פושטים שהם ,הנמצאים בכל הנראה הזה השנוי סבת
 ,הבורא למציאות חוץ עצמם בפני מציאות להנמצאים יש כי ,דעתנו לפי ואולם

 הם ,הבורא למציאות חוץ הם אשר ,הנמצאים אלו :ונאמר ,הזה הדבר נבין אז
 בעצמו אשר ,האלהים הוא הראשון והמניע ,תנועה להם יש כי בשביל משתנים

.מתנועע ואיננו שנוי מקבל איננו
 המציאות כל כי סובר", הזה "הפלוסוף שפינאצא: דעת בבטול שני מופת

 על מתנהג הכל אלא ׳ ענין בשום בחירה אין זה ומטעם אחד, טבע על היא
 שהעצם מפני בהכרח, חושב האדם לעולם. ישתנה לא אשר קבוע, סרר פי

 מטעם .הכלל מן הלק הוא הלא והאדם ,טבעו היא והמחשבה ,חושב הוא היחידי
 בעולם, ורע טוב אין זו ובבחינה הכרחיים׳ הם אדם בגי מעשי כל כי נבין, זה

 עצמם מצד אבל ;אלינו המעשים ביחס רק הוא ע ר ו טוב .ושקר״ .אמת אלא
 המעשים עשה פלוני או פלוני לא גאמר: זה ולפי הכרחיים. מעשים רק הם

 טובים מעשים אין באמת כי ,רעים מעשים עשה פלוני או פלוני ולא הטובים,
 נוהגת הכללית המציאות אלא ,פלוני אל פלוני על חלים המעשים אין וכן ,ורעים

 ישנן באדם אבל ;ובמחשבה במעשים התינה :לנו יקשה ואולם .הקבוע במנהגה
 ההשגה או ,הדעת ושקול המחשבה בין דק הבדל עושה בן-מנחם דעות. נם

הרגש יש "מהיכן :מקשה הוא זה ולפי * החפץ אל המתיחסות הדעות ובין ,השכלית
באים
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, הכרחית סבה פי על הכל ועושה חושב הוא הלא ? ,ברע ולמאוס בטוב לבחור באדם
במעשים .בדבר גדול שנוי יש ודאי אלא ? בנפשו התשוקה נמצאה מהיכן

 כי ומאחרי באדם. ורצון חפץ נמצא בתשוקה אבל הכרח, נמצא ובמחשבה
לעולם יש בודאי אלא באדם? רצון יש מהיכן בטבע, רצון שאץ הוא/ העמיד

וברצונו, בסבתו הנבראים הנמצאים אלו היינו האלהים, לטבע חוץ מציאות
.ממנו הם נבדלים במציאותם אבל

 ,שפינאצא דעת בבטול ראיות הבאנו גם אם :ולאמר לשאול אפשר עוד ואולם
 הפרצות את נתקן כי הדבר, אפשר הלא דעתנו? לאמתת חיוב בזה נמצא האם

 אמתת להוכיח ,עלינו החוב לכן • תשאר שפינאצא ושיטת אותן ונגדור האלה
 טענות על בזה נשען בךמנחם .אמתית זולתה אין אמתית היא ואם שיטתנו,

 חוץ הטבע למציאות חיובית ראיה והביא שפינאצא דעת את סתר אשר ,וואלף
 היא הכמות ,ואיכות כמות יש ענין בכל כי ,לנו ידוע הנה :השם למציאות

 גשמים כמה נצבור אם וכהו• צורתו היא והאיכות הדבר שטחות
 פושרים מים מלא כלי נקח אם למשל איכותם. לא אבל כמותם הוספנו

 באיכותם אבל בכמותם; המים רבו זה ידי על - פושרים מים של לכלי ונשפכם
 יש הנה השטחיות ידיעותיו המרבה אדם :הרעיונים בעולם וכן • כמקודם נשארו

 לעומק ירד לא זה ידי על אבל מרובה, בכמות כאלה שטחיות ידיעות לו
 ׳ לנו נדמח הראשונה בהשקפה אשר ,במקום ואפילו • נימא כמלא אפילו הענינים

 ,למשל כן. הדבר אין באמת הנה ,ת ו מ כ ה י ו ב ר ידי על ת ו כ י א ה נתרבתה כי
 בודאי הוא )והכובד הענינים כובד ירבה לאחד גשמים כמה בהקבץ כי בראותנו

 בטבעו, פועל וגשם גשם כל אלא האיכות, ברבוי הסבה אין חגה "איכות"(,
 אחר במשל לנו יובן חזה הדבר .הפעולה כמות תגדל הפועלים חכחות ברבוי ורק

 והיא משא מלאה כעגלה מושך אחד סוס ובן-מנחם( וואלף הביאוהו לא )אשר
 עכשיו מתנהגת והיא העגלה לאותה שני סוס עוד רתמו והנח / בכבדות מתנהגת

 אין בוראי ? רבוי איכותו קבלה האם ? האחד הסום כה גדול האם במרוצה.
 נרבה אם זה ולפי .הפעולה כמות גדלה הפועלים הכחות בהכפל אלא > כן הדבר

 בלי האלה העגינים לנו נשער אם ,)היינו תכלית ללא ברבוי תכלית בעלי גשמים
 כשהיו נשארו באיכותם אבל תכלית/ בלי יהיו בכמותם הנה וגבול( קצב

 המציאות מחוייב אין שפינאצא דעת לפי י. ו ב ר קבלה לא איכותם כי בתכלית,
 תכלית בלי עצם אבל ;באיכותו תכלית לו שאין ,היינו תכלית בלי עצם אלא

 ,תכלית בלי עצמים שני יש כי ,מזה לנו ויתחייב .המציאות מחוייב איננו בכמותו
 בסבת האחד יהיה זה וע״פ ,המציאות מחוייב שאיננו ואחד המציאות מחוייב אחד

 השם .אהד הסכם לידי כבר באנו הלא ,הזה בדבר שפינאצא יודה ואם .השני
 ;תכלית( בלי הוא ,איכותו היינו ,כחו )כי המציאות מחוייב תכלית בלי עצם הוא

 נברא אם כי ,המציאות מחוייב איננו אבל ,בכמותו תכלית בלי עולם נמצא וזולתו
 האלהים למציאות חוץ היא בכמות( רבוי )שהוא העולם מציאות האלהים• בסבת
 כי כבר אמרנו כאשר ,הרבוי יפול לא באיכות שהרי באיכותו( אחד )שהוא

.הרבוי ידי על תגדל לא האיכות
 עלינו הטבע למציאות חוץ האלהים מציאות ענין לנו נתבאר אשר ואחרי

 גס הוא הכל את המחדש כי .הראשון להמצוי ניחם אשר ,תתוארים במהות לחקור
 מנהיג
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 אשר ,עיקריים תוארים שגי להאלהים ניחם הרמבמ״ן דעת לפי • הכל ומסדר מנריג

 ידיעתו גם תכיל האלהים יכולת / וטובו השם יכולת :והם / מדות לכמה יתפרדו
 כל .עליהם היכולת גם אין הפרטים דעת אין אם כי ,הפרטים כל את המקפת

 בכה המציאות גם אלא ,בפועל המציאות רק ולא ובסבתו בכחו הם הנמצאים
 הוא וגם ,ברצונו הנמצאים כל את ברא האלהים .בסבתו היא האפשרות( צר )על

 ועל י העולם הדוש התמדת הוא הנמצאים קיום :נכון יותר או ,ברצונו אותם מקיים
 . בראשית מעשי רגע בכל מחדש הוא , עולמו את האלהים יקיים כי , זה ידי

 / להאמין תטעה אל אבל ,השמש מצד האור השפעת אל זה לדמות נוכל ובמקצת
 לטבע בנוגע הדבר כן ,ברצונו ולא בטבעו אורו את משפיע שהשמש כשם כי

 ולא ממש האלהים ברצון הם וקיומו העולם חדוש כי ,אמרנו כבר שהרי ;האלחים
• ובחיוב בטבעו הפנתיאיסטים כדעת

 שהיא בבחינה פעולתם אפילו אלא ,בסבתו היא הנמצאים מציאות רק ולא
 בבחינה רק בהאלהים היא הפעול סבת כי ,להאמין תטעה ואל .ורצויה טובה פעולה

 על השפעתו אלא ;בסבתו פעולתם היא וממילא הנמצאים כל מחדש הוא שהאלהים
 ובסבתו׳ מכהו שופעת שבעולם טובה וכל שלמות כל עצמה. בפגי סבה היא הפעולות

.טובה מדה וכל שלמות כל ׳ אמתי ואושר אור יוצר הוא
 ;הנמצא כל את ידיעתו גם מקפת כן ,הכל את מקפת האלהים שיכולת וכשם

 אפשר אשר ואת הגברא את בכח, הנמצא ואת בפועל הנמצא את יודע הוא
 אחד עולם רק אבל ,עולמים כמה לבריאת אפשרות יש האלהים בכח .להבראות
 ,להבראות אפשר שהיה מה כל את האלהים השיג בידיעתו בפועל. נברא )עולמנו(

.עכ״ל בפועל״ עולמו את ברא ובעצתו ברצונו ואולם

השלישית המערכה
 עולם". ואדון עולם .בורא בתור אלדדם •מציאות אמתת על מתריעים מופתי

שערום לא מוכרזים הזה׳ הספר בפרקי הנאמרים הדטךים תמצית רבים
.מיום נם לפנים נם וקלוסופים חכמים י

דבר ראשית א(
 היתה הבונים מאסו אבן הרעים? למופתים צורך לנו היש

'י \ פנה לראש
 עולם" ואדון עולם ־ "בורא בתור אלהים מציאות בדבר שלי החדשים המופתים

 ,זה בספרי ישייתי דעתי ות?< ׳והאדם םלהעו לע מהשמפותי המה נובעים כרובם
 אני יכול לכן החדשים, והשקפותי עתי רעי! על המה מיוסדים כי ויען

 האחרונה השלישית במערכה אותם להציג והנני חדשים׳ "מופתים בשם אותם לכנות
.הבאים והדורות דורגו בני בעד לתועלת הזה הראשון במדע הזאת

, המופתים אחרי חדשים למופתים גם צורך לנו היש השאלה: על אבל
אשר
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 ובמערכה העמים מחכמי הכללית בההשקפה הראשונה בהמערכה הקורא ראה אשר

 אשיב לכל? מובן והסבר נכון בסדר אותם שהצעתי כפי עמנו, מחכמי השניה
תשובות: שתי

 בעת עדתו בקהל תבא שלא צרה כל על אשר גדול׳ גאון רב על מספרים א(
 וברר בחר הרעה׳ את להסיר שבשמים לאביהם כנסיות בבתי תפלה לערוך חפצו אשר
 ישפכו עת לאמר המתפללים שעל , תהלים" "מזמורי את בעצמו הוא פעם כל הרב

 תלמידו וישאלהו היום ויהי .ומגפה דבר ,רע פגע כל להסיר , מרום לאלהי שיחם
 הן המתפללים. עדת בעד תהלים מזמורי באלה דוקא בחרת למה "רבי, המובהק:

 לבקש רגיל אינך גם ,לך ברורים כלם ,אהובים כלם תהלים מזמורי כל כי ,ידעתי
 אשר / המזמורים באלה פעם כל בוחר אני :ויאמר הרב ויען ? בהם״ צפונים סודות
 אלה את פעם אף סדרתי לא זה ומפני המתפללים לשון על כה שגורים אינם

 כה רגילים, כה אלה כי וביען, יען התפלה בסדר גם הנמצאים המזמורים
 גם תכנם, על לב ישימו לא כי מלבד כי עד המתפללים, כל שפתי על שגורים

 דלשנא" ,,שטפא ואגב בהם היצוק הרעיון ועל המלות פרוש על היטב עוד יתבוננו לא
 שכיחים בלתי שהמה כאלה, במזמורים בוחר אני לכן קרנה, שום בלי אותם יקראו

 אז ורק כחדשים להם יראו למען המתפללים, בפיות כה שגורים ובלתי
 אותם ולקרוא והגה אומר כל על לב לשים ביותר, ומחשבתם רעיונם את יצמצמו

.למאד פשוט והדבר ה, ;נ כ ב
 הכללית ההשקפה כפי המופתים׳ בארבעת כי מדעתי, אני גם אעשה כן כמו

 ושכיחים שגורים וכה רבים בהם דשים גם דשו הראשונים המופתים בשני וביחוד
 עם יחד ועוזם תקפם לפעמים יחלשו הרגילות מפני כי עד אחד, לכל לרוב וידועים

 הוגי לב בקרב להשאיר עליהם אשר הרושם׳ גם ירף כי עד ׳ הדרושה ההתפעלות
 לראות או לשמוע נפשם תחשק לכן ,אלהים מציאות של העקרים עקר ע״ד יעות
 ולמען ביותר לב אליו ישימו ו ש ו ד ה מפני אשר ,אלהים מציאות על ש ד ח מופת

 להעריך לנכון מצאתי לזאת אי חזק, יותר כביר יותר ברושם נפשם בקרב יתרשם
 וחכמי קרם חכמי שערום לא חדשים באמת בהיותם אשר ,אני מופתי את בזה

הדרוכה. ולתועלת הקוראים רוח על ביותר תגדל פעולתם אזי זמננו,
 בהחשקפה המופתים ארבעת אל בנוגע כי ,יודעים מהקוראים רבים יען ב(

 אותם ולהחליש לבטל מזה ואלה מזה אלה ,ופלוסופים חכמים מחלופות היתה הכללית
 המופתים נגד מערערים נמצאו אכן כי ,בעצמה הידיעה אזי ׳ ולקימם לאמצם או

 איזה יש אולי ,נוקפם לבם להיות ,הנבוכים בעיני ם ג פ איזה עושה זאת גם ,האלה
 ספרי רבו כמו רבו אשר בדורנו׳ גם ומה ׳ המופתים את המחלישים בטענות ש מט

 ,ידמו מהנבוכים ורבים ׳ הקודמים בפרקים למדי מבוארים מטעמים באלהים הכפירה
 כי יען אלהים, מציאות ת מת א על המופתים אל לב הכופרים שמו לא זה בגלל כי

 5כל מספיקים בלתי האלה המופתים כי ,דאמרי כמאן או דאמר כמאן המה סוברים
 אינם כי אם מתעקשים, או מתחכמים איזה גם אלהים מציאות אמתת את להוכיח
 נותנים אינם כי לאמר, בעיניהם הנקל המופתים עצם את עוד זיכרים אינם או מכירים

 לכלל באו ולא דור מדור ופ^וסופים חכמים התפלספו אשר למופתים׳ חשיבות כל
 החדשים, המופתים למאד יועילו כן גם לאלה כי לי׳ כמדומה לכן נאמנה, החלטת

נוחים גם ׳ בעצמו והשקפותיו האדם מן לרוב לקוחים ובהיותם אותם לבחון לב ישימו אשר
ומסוגלים
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 המופתים בעיניהם גם יהיו יקרים לכן ׳ ותפשוט הישר השכל בעד למאד המה ומסוגלים
• וטובם טיבם על ולהשכיל להבין בינה אותם לאלף ׳ החרשים

 מחנה אל מתיחם איננו כי ׳ הזה הספר מחבר הגיד בסתר לא מראש ובעוד
 לא האחרונים אלה כי ׳ הוא ואפשר אפשר זה מפני אשר < הזמן ופלוסופי תבל חכמי
 החריף בשכלם אותם לבקר העם מבני אחד מופתי אל לנוע כבודם את להשפיל יאבו

 הימים יארכו עוד אזי ,והחדשה הקונה הפלוסופיא אל בנוגע פגימות בהם למצוא
 מלקבל להתעקש מאליו ומובן נגדם/ בקרת לערוך החכמים גדולי יתנדבו בטרם
 ארגיע גם כלל׳ זה על אצטער לא כי מודעה׳ מוסר והריני ם׳ י י מת א למופתים אותם

 הבה שלהם. הדוח נבוכי "מורה כבוד חלול על המה גם יראנו לבל הנבוכים לבות את
 הישר בשכלנו ואנחנו למאד/ החריף בשכלם והפלוסופים החכמים ידגלו

הצדק. מי עם לדעת אותנו יורו הבאים הדורות גם ודורנו תמיד נדגול ט פשו יה
 איזו סמך/ איזה להביא לי ידרש אם כי בזה׳ להגיד אקדים זאת את אולם

 בזה רק אשתמש אזי שלי( הראשון החיובי במופת )ביחוד הידועים המופתים מן ראיה
 ע׳ד כללית השקפה )ראה המופתים מנין מכלל חכמים הוציאו אותו אשר המופת

 המופת הוא הוא כי ׳ האמת חי ׳ אמנם ואשר ,ההסתורי* .המופת הוא הלא המופתים(
 החכמים׳ התפלספות תחת כלל נופל איננו כי יען הידועים׳ במופתים נכבד הכי
 מנופצות גיר לאבני הפלוסופים אבני את יהפכו לרוב החריף שכלם בלהטי המה אשר
 לא אבל עליהם׳ לסמוך נוכל לא אופן בשום כי עד הפלוסופים, לאבן אופל אבן ואת

 אשר בעולם עם נמצאו לא .כי המופת אצלם׳ המנין מן שאינו המופת׳ בזה כן
 את יתר על לכונן יוכלו לא אליו. אלהים" במציאות -אמונה"( )ובלשונם "יריעה׳ לו אין
 למנות חששו בגללה אשר טענתם׳ היא רפה מה ובכלל שלהם׳ הפלוסופיא חצי

 הנמצאים העמים כל את עור יודעים איננו כי .יען אומרים המה .המופתים במספר אותו
 במני, נמנה להיות הגמורה החשיבות את הזה להמופת עוד ליחס אין לכן התבל׳ פני על

 , חלושה כה היא הזאת הטענה ׳ דעתי לפי ׳ ובאמת ,אלהים״ מציאות על המופתים
.אלה בימינו הנסיון שיורנו כפי ׳ וביחור כלל לטענה להחשב יכולה איננה כי עד

 עצמם ועדות דבריהם פי על המופתים את במספר המונים החכמים גם אמנם הן
 בלתי דור מדור הנודעים העמים אצל אלהים ממציאות המושג כי ׳ המה גם מחליטים

 חיצוניים׳ בתנאים מוגבל ובלתי )ראססע( אנשים פני וחזות אקלים מאיזה הנהו מותנה
 המופתים, בימספר הזה ההיסתורי" "המופת את למנות ראוי זה פי על גם אזי

 בשם שלי הגלוי פי )ועל הותך מופת גם והנהו במציאות נאמן היותר הוא בהיות
 בלתי שהוא עם איזה נמצא ואולי פן טענתם היא נחשבה במה גם ,הושי״( ״מופת

 הלא ראשונה׳ כזה, מושג כל אין כזאת׳ ידיעה כל אין ההוא ולעם עדנה לנו נגלה
 הת;רים גלו כבר אשר מהעמים הזה המופת אמתת את להם להוכיח יכלו הדורות חכמי

 הידועים העמים אצל הזה המושג את מצאו הלא שבזמניהם העמים בכל ואם בימיהם
 ׳ העמים שאר גם תפונה בלי כי ׳ לחשוב היה עליהם הן ׳ הכלל מן יוצא מבלי להם

 הנעלמים העמים גרועים יהיו ולמה מה על כי כזה׳ מושג להם יש עוד, ידועים הבלתי
 ימצא גם לוא ושנית׳ הזה, המושג ימצא ולא יראה לא בהם דוקא כי מהידועים׳

 מספר הלא אלהים׳ ממציאות מושג לו שאין הים ובאיי תבל בקצוי כזה עם איזה
 הדורות׳ אנשי של הגדול הים מן וכטפה המה ומבוטלים בטלים ההוא העם אנשי
בימינו גם ומה אלהים, במציאות האמינו או ידעו שבהם הידועים העמים כל אשר

 אלה
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 ריר עוד היה לא אשר אחרי הזה, שבקלים הקל החשש נם ובטל עבר אלה
 כל ודעות מאמונות להודע ומתאמצים התבל מקצעות בכל התירים רבו בו אשר / כזה

 עדות עבורנו ומספיק די והנה יתכונתם, ממציאותם להודע רק שאפשר העמים,
 המשןיות הדתות יעל ספרים לחבר עתה החלו אשר שבחדשים, החדשים החכמים

 אנחנו והנה יחד׳ גם חדשה וחכמה מלאכה שהיא רעליגיאנען(/ )פערגלייכענדע
 בשעתם אמרו וציצערא ארסטו אשר הדברים את ספריהם בפתחי עתה גם קוראים

 אמונה ומאיזו אלהים ממציאות מושג לו אין אשר בתבל עם שום אין "כי הם:
 למנות הוא והגון כדאי כי / לבד לא הזה ההסתורי המופת כן אם ואשר / דתית״

 , האתרים המופתים כל כנגד הנהו שקול כמעט הוא עוד המופתים במספר אותו
 כבודו את לו להשיב אמרתי לכן האחרים/ המופתים לכל ושורש יסוד הנהו או

• פנה״ לראש היתה הבונים מאסו ״אבן ובתור הנאמן
 אחרי הבאים התרים ואולי פן האחרון החשש את גם מהקוראים הסיר ולמען

 אנשים חבור או עם איזה נסתרה פנה באיזה המה יגלו זמננו של החדשים דתרים
 כזה להציג הנני אלהים ממציאות מושג כל להם אין אשר ׳ כאלה שבפראים פראים

 באמרו ׳ ציוויליזאציאן" דער "ענטשטעהונג בספרו לובאקק הח׳ דברי את לפניהם
 התירים הודעות על לסמוך נוכל לא כי / הנפש׳ .השארת מושג אל בנוגע מפורש

 האמונה מדבר ציור או מושג כל להם אין אשר פראים׳ עמים איזה מדבר
 מוכשרה ובלתי הדלה שפתם מפני יען הבא׳ עולם חיי או הנפש בהשארת

 או אלה, מושגיהם את להתירים למסור יכולים אינם לכן נפשיות, רגשות להביע
 נשארו הפנימיים נפשותיהם רגשות אסכן ואשר כלל, בזה להבינם יכולים אינם התרים
.אלהים״ ״ממציאות והידיעה האמונה בדבר כן וכמו זרים׳ אנשים בעד כמום סוד וישארו

 המופת נגד החכמים טענת את הסירותי המעטים הדברים באלה כי אקוה
 במופתי וסמך לסעד לפעמים להיות בחרתי אותו אשר הזה, נכבד הכי ההיסתורי

הקוראים. לפני בזה אציע אשר החדשים׳

החדלים. ה^לילץם מופתי מ
.והרגש השכל מצד אלהים במציאות הכפירה נמנעות א(

 על האחת בתשובתי זה בספרי השני במאמר למדי הוכחתי הן "השכל" הצד
 מציאות בדבר החלטח איזו לשלול זכות שום להשכל אין בכלל כי / השאלות שתי
 הזכות להשכל אין כי ,החוש ומן העין מן הוא סמוי מציאותו נם אם ׳ עצם איזה

 שהוא ,עצם ׳איזה מציאות גם ולוא ,ההיא המציאות באמתת למאן והרשות
 לעומתו יתיצבו אזי כזאת׳ יעשה אם בעוד אלהים", "ממציאות למאד וגרוע פחות
 אותם גם כי / להשכל ויגידו יעירו ,יענו אשר / עצמה מהמציאות עדים אלפים אלפי
 בעינים עתה גם או מציאותם את שולל היה השכל מטעמי מציאותם התהוות לפני

 ונאמנים עצומים "שכליים ובטעמים וכפירה׳ שלילה גזרת עליהם גוזר היה עצומות
 אשר / שמה שבארתי 'וכפי גמורה במציאות וקימים נמצאים הנם זאת ובכל למאד

 הוא מצדו אופן בשום השכל יוכל לא כזאת מציאות שולל איננו הרגש עוד כל
 שיודעים כפי אשת אלהים׳ מציאות של העקרים בעקר גם ומה אותה ולשלול למאן

האלהים, מציאות אמתת את עליה וקבלה קימה דור מדור כלה האנושית אנחנו,
 והנח
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 החלטת את לקים הוא היוכל או היאבה ? אומר הוא מה * השכל את נשאל אם והנה

 הנאמן הברור ע״פ אנחנו מוצאים אזי בה? ולכפור אותה לשלול או דור/ מדור האנושית
 טעמים' כחול ירבה גם אם יען אותה/ ולשלול לכפור וכח זכות כל לו אין כי / שלי

 א י ה עצמה הטבע מציאות בעוד ,כלם נחשבו כלא , והכפירה השלילה את להוכיח
 ונמוקיו טעמיו כל את ותאפם תבטל עדיה אלפים ובאלפי השכל שלילת נגד תתקומם

 /גיסא מאידך השכל אשר / אלהים• ״מציאות גם ומה וקימה שרירה המציאות להיות
 לחיוב ומופתים אותות או רבים טעמים ימצא הן בחיוב/ ככחו ישתמש אך אם

.במציאות לכפור או לשלול השכל מטעמי יותר רב המציאות
 הסמוי עצם מציאות באיזו ולכפור לשלול הזכות באמת לו אמנם והרגש?

 כי , אותנו הורה הנסיון אבל / אלהים ב״מציאות" גם כן ואם ,החוש ומן העין מן
 הרגש כפר ולא שלל לא כי / לבד לא אשר ,ועצומים רבים דורות וחלפו עברו

 וגם , הזה העקרים עקר אל טפלות באמונות האמין עוד כי , אלהים כמציאות
 העקרים בעקר יכפור ולא ישלול לא אופן בשום אזי טהור/ רגש הוא אם כן אחרי
 פגום רגש בעלי מספר מהי דור׳ מדור והעמים האנשים ערך לפי אשר זולת / הזה
 אלה נחשבו במה אבל אלהים, מציאות באמתת גם למאן הגבול את עברו המה
 פגום רגש בעלי הכופרים החכמים זולת אמנם ואשר / דור מדור מלה האנושית מול

 עול, ופריקת פגום רגש מטעם אחריהם, הנוהים אלה יחד, להכעיס'גם ובעלי
 השכל את דעה נורה אם / למוטב להחזירם במה תרופה יש הן הנבוכים לשאר

 זה כל במקומו שבארתי וכפי לגבולו/ להשיבו הרגש משובת את לרפא במה
 תתן הרגש ומצד השכל מצד אלהים־ במציאות הכפירה "נמנעות כי עד ,למדי

 כי האנושית/ יריעת את ולקים לאמת שלילי, מופת גם ולו מופת כן גם לנו
.עולם ואדון עולם בורא שהוא אלהים יש אכן

.הנצחיות החידות שלשת או ע ב ש פי על עד לעולמי הכפירה נמנעות ב(
 ג׳ פרק ג׳ במאמר שלי הנאמנה מההוכחה לדעת ונוכח הקורא ראה זה כל

 וביחוד רימאן באא די מהחכם העולם" חידות "שבע :המאמר פי על זח מספרי
 במציאות הכופרים ממין כופר איזה נציג אם והנה .שלו הנצחיות החידות משלשת

 "בורא אלהים יש אכן כי ,אותו הורה והפשוט הישר שכלו אשר ,איש מול אלהים
 .חוש הכרת אמנם שהיא / מכבר ואמונתו ידיעתו פי על אם ,עולם״ ואדון עולם

 שכלו אם / בגלל רק גם לוא או ,קלה האנושית כל של / אדם כל של הדעת״
 בו אשר שלה״יאוש"/ החלוריפארם ע״י אזרדם כלל מסוגל איננו והפשוט הישר

 שאלות על פתרון או תשובות המבקש על תרדמה להפיל דורנו חכמי מתאמרים
 האלה הנצחיות החידות לשלשת פתרון אין כי / וביען יען ודוקא כאלה וחידות
 חכמה אין עצמה המציאות טבע פי על ולמה זה מה על ,לו דמי יתן לא ושכלו

 והתנועה׳/ הכח "החומר ומהות בו חושו הכרת מהות ולהבין לדעת הבונה ואין
 בידיעה אשר / הים ל א יש אכן כי נאמן/ מופת זה מכל לו ויקח לו מסביב שהמה
 סודות אלפי ועוד האלה הנעלמות החידות כל את לעצמו יפתור הזאת האחת

 את נתן "מי :השאלה על פתרון לעולם ימצא לא לאפלאסי שכל אם וביחוד / הבריאה
 המחולל הוא אשר ,“ההוא -המי על תשובה להיות דרושה הן הראשונה"? הדחיפה

 הראשונה, הדחיפה את נתן אשר זה, הוא הים אל ה לא ואם "התנועה" את ומוליד
יתיצב כזה איש ולפני עולם ואדון עולם בורא שהוא אלהים יש אכן / כן אם ואשר

הכופר
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 • אלהים אין , עולם בורא אין כי י גמורה בודאות ויחליט אלחים במציאות הכופר

 משניהם מי ,וכלימה מבושה יחורו פניו משניהם מי ,יצדק משניהם מי נראה הבה
 לטפול / בינתי נסתרה גם בשפתי חטאתי אמנם :מלא בפה יודה או דומיה נאלם
.כמוה מאין ואולת תועה ולדבר שקר

.למאד קצרה להיות תוכל אלה שני בין השיחה
:אלהים במציאות להכופר יען והפשוט הישר השכל בעל

 רק האנושית אצל נולדה תמול לא הן אלהים במציאות הידיעה או האמונה
 / א$ה היא משגה כי ,אומר ואתה אלה ימינו עד פסקה ולא הראשון מאדם החלה

 , זה אדות הרבה התוכח ומבלי , כוזבה והידיעה ומבוטלה בטלה כזאת אמונה כי
 בהוכיחך , אתה החלטתך את להצדיק תוכל פיהו על אשר ׳ אחד אופן רק היות יוכל

 ,האנושית לה בראה או בראה • אלהים ממציאות הידיעה או האמונה כי / לדעת
 וסבתם מהותם אשר המציאות/ עולם חזיונות את כה עד לה לבאר יכלה לא כי יען

 או סבה" בלי מסובב "אין ובעוד קדומים דורות מחכמי גם ,אדם בני משכל נעלמו
 את למו לבדות חכמים כמה גם האנשים אלצו לכן , ,מסבב מבלי ״מסובבים אין

 כן לא ׳ והנמצאים העולם חזיונות לכל ראשונה סבה בתור האלהים מציאות
 כי עד מכניות, טבעיות סבות ישנן המסובבים ולכל וידוע גלוי הכל אשר עתה,

 הרכיבי אשר ,אלהים״ "מציאות או אחרונה״ או ראשונה ״סבה לבקש לנו נדרש לא
 משפטך צדקת את נעליל ולהוכיח להראות תוכל כאמת ואם ,להמציאות אלוף אותו

.נאמנה וכפירתך אתך הצדק ,זה

 האמונה כי / לך אסכים גם לוא ,אלהים במציאות כופר לך אעשה מה אבל
 וחכמיה היא יכלת לא אשר בגלל להאנושית באה אלהים במציאות היריעה או

 גם כי , דבריך .?אמנו כי / זכית לא עוד אם < והנמצאים העולם סבת את להם לבאר
 / והמציאות הטבע בסודות מבואר הכל / גלוי הכל יהיה למאד בעיניו הכם בדור עתה
 חידות שהנה מהנה, ׳-שלש למצער או העולם• חידות "שבע לפניך הנן והנה

 סברתך- לפי עתה-גם גם להאנושית הצדק לא ואם תבל, חכמי כל דעת על ת ו י ח צ נ
 אין אם כי היא, ת ב וי ח מ מציאותו אשר ,ם הי ל א ה ל אלה רזי ת ב ם את ליחס

 ובהם החוש" והכרת "התנועה לנו מאין ,והכח החומר לנו מאין במציאות אלהים
 , בסבתם לכפור דוקא תחפוץ זה ולמה לכפור תוכל לא הלא האלה ם י ב ב ו ם מ ב

 נא הוציאה הבה / אלהים״ מ״מציאות נכונה יותר או אחרת ה ב ם לך יש האם
 במציאות כפירתך לך נמצאה מאין י אין ואם ונדעה, ונאור הכביר משכלך אלינו

 משלשת כי אומר, הישר השכל אשר בעוד גמורה, בודאות ועוד אלהים
 "מי משאלת: גם ולוא בהחלט אלהים מציאות דוקא ללמוד נוכל האלה ת יד ח ה

? הראשונה״ הדחיפה את נתן

 אתה תחזור גם ואם עתה בכפירתך אותך ינצחו אלו כי ,תאמר ואם
 הדבר יצלח הבאים הדורות לחכמי כי יען מאומה, לנו נועיל לא הועיל ממנה

 הכופרים יצדקו כן ואם ,אלהים למציאות צורך כל מבלי ,נעלם כל לבאר בבטחה
 לנו בצע ומה הבאים הדורות חכמי ך מ ם על ה ת ע של גם אלהים במציאות
 החידות שלש כי ,תשכח ואל זכור אבל ,לסמוך מי על להם יש בעוד ,בנצחוננו

 פתרונן ימצא לא לאפלאסי שכל גם אשר נצחיות, חירות הנה הן שזכרתי האלה
לעולמי
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 י ט ל ו ע ל היא נמנעה אלהים במציאות "הכפירה" גם כן ואם ׳ ר ע י מ ל ו ע ל
.הארץ מן האלהים במציאות כופרים גם ?תמו עד ולעולמי ד ע

.הקורא ישפוט ? הצדק משניהם מי עם
 שליליים מופתים בתור האלה המופתים שני את מה הצגתי אנכי
 הזכרתי לא אשר , אחר מצד לי יועיל השני של הענין תכן כי אף חדשים

 החיוביים המופתים במנין ולהכניסו בי חיו מופת בתור גם בו להשתמש בזה, עוד
 השליליים המופתים שני אל בנוגע אמנם ואשר אלה, אחרי אציג אשר החרשים

 יותר רב חזקתם במעלת המה עולים לעצמם כשהם הם גם כי > לי כמדומה ,שלי
 במציאות הכופרים יביאו שלא זמן "כל •• באמרו וואלף הפלוסוף של השלילי מהמופת

 ב י ו ח מ הוא כי ,לנו נתבאר המציאות נמנע הוא כי ,לזה חותך מופת אלהים
 הכפירה נמנעות צד שום בקרבו יכלכל לא שלו השלילי המופת בעור המציאות"

 ראשון( )מושכל מהאקסיומט גם ,אנו מצדנו החיובית ההחלטה וחזקת הכופרים מצד
 תוכל לא עצם איזה של המציאות אי- "אם שהר": "מועדי בספרו הרמבמ״ן של

 )וועססען באמת" במציאות נמצא הוא זה ,דבר מבין שום דעת על מקובלת להיות
 ווירקליך איסט דאם קאנן, זיין בעגרייפליך וועזען פערשטאנדיגען קיינעם ניכט״זיין

 בשם ולקרוא מתפלסף קצת להיות רק צריך מתעקש איזה בעוד פארהאנדען(,
 המופת את להחליש נכחו יש כי ׳ יתאמר הוא גם אזי ,כנגדו עזר בתור קאנט

 המה לקוחים בעוד שלי, החדשים השליליים המופתים שני כן לא ,הזה השלילי
 "ההן" כי לדעת יכיר ופשוט ישר שכל בעל כל לכן עצמה, המציאות מן

 באמת הוא ,הן״ שומע אתה לאו ״מכלל :המאמר פי על היוצא שלהם
.צדק״ ״הן

.#לי החדשים החיומים המופתים חמשת הם ואלה ג(
 חמשת כמספר חמשה במספר כן גם אמנה החיוביים החדשים מופתי את
 והגון חשוב ראוי, שבארתי כפי אשר ההס^רי, המופת בצרוף הישנים המופתים

 עוד פי על ממני נבצר לא כי ואף הידועים, המופתים במספר נמנה להיות הנהו
 החדשים, החיוביים מופתי על להוסיף חדשים ורעיונות הדשות השקפות

 ממספר יותר רב קטן מספר יועיל הקוראים לפני לזכרון כי ,ידעתי הן זאת בכל
 כן גם ימצאו קטן במספר אך אם ונפשם׳ בלבם אותם ולקבוע לרשום גדול,

 מופתי מספר את ובחרתי חמשה ממספר גרעתי לא זאת בכל ,יבקשו אשר את
 הישר מהשכל הוא נבצר כי ,ידמו לבל הישנים מספר עם להתאים החדשים
 גדול בקושי רק או חדש, מופת איזה להמציא דעות הוגה איש של והפשוט

 לא אשר ,העקרים עקר אמתת בדבר מופת איזה לחולל יוכל רבה ויגיעה בעמל
 לחכמים _ו_עד דוקא נדרש חדש מופת איזה לכונן כי או ראשונים, שערו
 שחשבו כמו מחוכמים, חכמים דור דור מחכמי _ועדים כמה או ם, ופי ם ופלו

 פלוסוף ורק מופתים לשלשה רק האנושית זכתה לא קאנט עד כי ,עתה עד
 במופת האנושית את לזכות היה יכול המופתים שאר את החלישו אחרי ורק כקאנט

 לא אופן בשום כי ער , המופתים ן י נ מ ב גם חששו כה אף שלו, המוסרי
יגדשו פן ,שבקלים קל חשש מפני נכבד הכי ההסתורי המופת את להכניס חפצו

 על
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 קאנט עם כאלו לחשוב כה עד שגו טה ובכלל המופתים, ין במג המרה על

 במחילת לכן חלילה, עוד עליהם להוסיף אין אשר הטופחים, חתימת היתה
 של הלאו מדבריהם שנשמע וכמעט המופתים את במספר המונים החכמים כבוד

 לגמרי לפרוץ והפשוט הישר בשכלי העם, מבני אחד אנכי, ארחיב תוסיפו", "לא
 מי כלל ידענו לא אשר ,ה ט י ת ח ה את ולבטל שלהם המדומה הגדר את

 גלוי להראות ,עליהם עוד להוסיף מבלי המופתים׳ על כזה חותם הטביע
 על חדשים מופתים כן גם להמציא ישרה אדם לבינת ויש יש אכן כי לכל׳

 הישנים ממספר פחות לא גם עולם" ואדון עולם "בורא בתור אלהים מציאות אמתת
 ואולי פחות לא הנאמנה פעולתם את לפעול יכולים המה גם ואשר יותר גם ואולי
 אליהם לב ישימו שבארתי׳ כפי בגללו׳ אשר ,ם ש ו ד ח בגלל מהישגים יותר עוד

.רבה לתועלת ביותר
 כי ׳ היא כונתי שלי החדשים המופתים את בהציגי כי ידמו׳ אל זאת בכל

 בחפצם החדשים, באלה רק מעינם כל וישימו הישנים בהמופתים יזלזלו מעתה
 מסדר גם הן מזה, לי חלילה הראשון׳ העקרים עקר אמתת את בלבם לקבוע

 כמה עד הקורא ונוכח ראה בראש, הצגתי הראשונות שתי את אשר ׳ המערכות
 מגאוני המופתים אלה וביחוד הישנים המופתים לי גם ויקרים חביבים
 למען שכל ושום מפורש הסבר למו נתתי האפשר ככל אשר ,שלנו התיאולגים

 מקומם יחדתי אשר ,המופתים באלה לזלזל להקוראים ־גם חלילה לכן ,התועלת
 יקראו בטרם עוד ובנפשם בלבם מראש אותם לקבוע בזה׳ הבאים מופתי לפני

 ביותר, ולאמצם לחזקם למאד יועילו האחרונים ואלה שלי החדשים המופתים את
 הנבוכים, יהיו בטוחים יחד גם והחדשים הישנים המופתים כל פי על כי עד
 טלבם להסיע כח עוד תעצורנה לא המינים מכל הכופרים של הרעות הרוחות כל כי

 עם יחד אלהים מציאות הראשון העקרים עקר מאמתת שהוא, כל אף ורוחם,
עולם" ואדון עולם ,בורא המציאות" .מחויבי תואריו שני

 שלשת את שבאדם הדעת׳ .חוש הששי, חוש הכרת א(
אמתח על הראשון י, החיובי המופת היא הלא האמתיות,

.עולם ואדון עולם בורא בתור האלהים מציאות
 המציאות על רק ופלוסופיא הגיון על כלל נוסד איננו הזה הנכבד המופת

 כל אשר ׳ עצמו" אצל קרוב "אדם בתור האדם מן הוא ולקוח ,בעצמו והנסיון
 נם הראשון העקרים עקר אמתת בעד נאמן עד הנהו בו י ש ש ה חושו עוד

 נמצאה אכן כי כלה׳ האנושית כל ועל עצמו על יעיד הוא האמתיות, שאר על
 שהוא הדור עד הראשון מאדם כלה והאנושית ,כזאת חושית הברה בה גם בו גם
 נופלת איננה וכי אתו משגה להיות תוכל לא כי ,גמורה עדות לו תעיד בו חי

 הדעת" "חוש י ש ש ה חוש הכרת כן אם ואשר החוש", .טעות כלל בזה
 יש "אבן כי הדורות, שבכל האנושית מכלל ומקוים מאושר נאמן מופת לו תתן שבנו

.עולם״ אדון גם עולם .בורא גם הוא והוא אלהים
 של החושית" "ההכרה גם כי ,היטב באר הוכיח רימאן די-באא הרכס

 אשר הנצחיות׳ החידות משלשת שלישית זהירה היא החושים חמשת
הוש את בכלותי ׳ יאנכי פתרונה את ולהגיד לדעת יוכל לא לאפלאסי שכל גם

הששי
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 משאר גרוע איננו כי לדעת׳ שהוכחתי מלבר שבאדם הדעת" "חוש שי ש ה

 המה שלהם והמוחשים ההכרה כי אף , נצחית חידה הכרתם אשר החושים
 הנצחית החידה עיקר כל בעוד / הכרתם ועל עליהם עולה הוא עוד במציאות נאמנים

 המוחשים אל ,נפשי ,רוחני ענין שהיא , ההכרה עצם תתיחס איך / היא הלא
 אמתת את הדעת" "חוש י ש ש ה החוש בהכרת אמנם ואשר גשמיים/ שהמה

 המוחשים אל מתיחסת ויותר קרובה יותר ההכרה הרוחניים/ המוחשים מציאות
 החוש הכרת כי עוד׳ רחוקה ולא היא נפלאת לא בי עד רוחניים, שהמה

 האטתיות, שלשת את הרוחניים המוחשים את תחוש שבאדם הששי
 ועל המאירה׳ באספקלריא כמו בהו ותכיר ותחזה האדם נפש ודבוקה חבוקה שבהן

 ש ו ח באדם נמצא אכן כי ,לדעת קורא כל נוכה הן שמה עצומותי שאר ירי
 וראשון ובראש האמתיות שלשת את מכיר הוא פיה על אשר ,הדעת״ ״חוש י ש ש

 היא הזאת ההכרה ובעוד ׳ עולם ואדון עולם בורא בתור ם" י ה ל א .מציאות את
 הספקות כל יחדלו כאשר / ההגיוניות השאלות וכל הספקות כל יחדלו חושית" .הכרה

 היא ההכרה אשר / החושים שאר של החוש הכרת על ההגיוניות הטענות וכל
 הכם אשר למרות ,היא נאמנה המוחשים מציאות זאת ובכל נצחית חידה

 בהכרת גם כופר היה לבד וההגיון השכל משפטי פי ועל עצומות בעינים שבחכמים
המוחשים. מציאות את שולל היה גם החוש

 פיהו על אשר / הדעת״ ״חוש ששי חוש ממציאות זה גלויי אמתת על
 אמתת על ובכלל האמתיות שלשת מציאות את חושית הכרה האדם מכיר

 או עם אין "כי ההיסתורי המופת יעיד הן הזה׳ הראשון שלי החיובי המופת
 כזאת ועדות אלהים" במציאות אמרנה או ידיעה או מושג לו אין אשר בתבל איש אין
 עדות היא יען , ופלוסופים חכמים של הגיוניים מופתים מהמון נבחרה היא הן
 למדי שבארתי כפי / הדורות שבכל אנשים אלפים אלפי מאלפי עצמה ות המציא מ

.הדעת״ ״חוש הששי החוש את גלויי במקום
 "חכמים ג׳ פרק ההוא במאמרי זה גלויי הנהו נאמן מה לדעת הראיתי כן כמו

 מתקופת רק ולוא הפלוסופים מסקנות את רק נזכור אם נבאו" מה ירעו ולא נבאו
 בקסם כמו כח תעצור בלבד הנאמן השם קריאת אמנם ואשר / והלאה קאנט
 החלטותיהם של הקליפות כל את הלאה ותזרוק שלהם הפלוסופיא צללי כל את לגרש

 "האני׳ על ׳ אימפעראטיף הקאטאגארישען על למשל טפלו אשר , וצדק אמת ללא
 מה ידעו ולא דמו גם כנו המה גם אשר מבטאים נצוצי עוד ועל "הרגש׳ על

 י ש ש ה חוש את אני גלויי עם בבד בד ישא אשר הבר/ את רק לנו ונשאיר ם ה
 הנמנעות, כל ותחדלנה הספקות כל ימסו הזאת ההכרה ביק לנוגה ואשר הדעת׳ "חוש
• יסודן ובפלוסופיא בהגיון אשר

 ,האמתיות ולשאר אלהים למציאות חותך׳ ״מופת באמת הוא הזה המופת
 במתכוין ושלא יודעים כלא האנשים וכל בכלל וחכמיהם העמים כל אשר אחרי

 חושית הכרה בעלי המה שלהם ההגיון ועסק ופלוסופים חכמים בטובת שלא גם
 חושי, מופת ני, ו סי נ מופת באמת הוא הדעת", י־חוש שלהם הששי חוש הכרת
 החיוביים המופתים בשאר מלהורות המתעקשים ופלוסופים חכמים גם אשר

 עליהם הטוב מרצונם או כרחם בעל ההיקש/ ועל ההגיון על הנוסדים הידועים,
החוש הכרת על נוסד בהיותו הנהו אמתי מופת הזה המופת אכן כי להודות,

הששי
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.דור מדור כלה האנושית כל ושל אדם כל של י ש ש ה

 כי המה ומתודים מודים כי אם החוש" תשלוט'"הכרת באשר הטבע פלוסופי נם
 השלישית החידה היא נמצאה שם מחוכמים חכמים לבינת האחרון הגבול נמצא שם

 חידתה למרות זאת ובכל חכם שכל אותה יפתור לא עד לעולמי אשר / חית צ נ ה
 ובמציאות החושים חמשת של החוש הכרת בעצם כלל כופרים אינם הן הנצחית/
 אלהים מציאות את הדעת׳ "הוש חששי חוש בהכרת גם כן ואם ,שלהם המוחשים

 אף לפגוע להם תועיל לא שבעולם העקשנות כל ג״כ עולם ואדון עולם בורא בתור
 תשלוט באשר כפירה כל אין בעוד , בו ולכפור הזה העקרים עקר באמתת במאומה
 החושית ההכרה היא אמת הנצחית חידתה למרות כי חושית"/ -הכרה
 של הרוחניים או החושים שלשאר הגשמיים אם מוחשיהם המה ואמתים

הדעת"• -הוש הששי החוש
 לעשות נפשו בכח ומיכלתו גופו בכח האדם יכולת מבלתי ב(

 לנו נמציא מאין"/ -יש חדשה בריאה ולברוא בראשית מעשה
עולם -בורא בתור אלהים מציאות על חדש חיובי מופת

עולם*. ואדון

 על והשקפתי האלהים? את ברא מי :רבן בית של תינוקות שאלת על בתשובתי
 בנמצאי אחד אף כי יען , לדעת ונוכח הקורא ראה ד׳( פרק ר )מאמר והעולם האדם
 "יש הדשה בריאה לברוא יכול איננו בראשית׳/ "מעשה לעשות יכול איננו , העולם
 בכה רק המה פעולותיהם כל בעוד הוא/ כהותיו פי על האדם גוף גם ובכללם מאין"
 יכולת*לברוא מבלי ממנו, לגרוע ומבלי להוסיף מבלי / הראשונה הבריאה וחוק
 וכל הטה נבראים כי / עצמם על יעידו העולם גמצאי לכן מאומה/ מצדם מה דבר

 הוא ואשר / ונצחי אמתי אחד יש לבדו הוא אמנם שהוא לבורא/ צריך הן גברא
 בורא, להיות יוכל לא א ר ב נ ה בעוד מזולתו, גברא להיות יכול לא מצדו הבורא

 אנחנו, למדים כן ואם הזאת אי-היכולת אח כלה המציאות בכל אנחנו שרואים וכפי
עולם. בורא אלהים יש אכן כי

 המופת את לשכלל עוד מספקת היתה לא לבדה הזאת האחת ;ההשקפה אולם
 אמנם כי היולחשוב, יכולים בעוד הדרושה בשלמות חדש חיובי מופת להיות
 הזאת החדשה והשקפתי ידוע העולם( )מבחינת קוסמולוגי מופת רק הוא כזה מופת
 השקפה עוד שמה צרפתי הן אולם ,יותר ולא טוב הסבר בתור רק לזה להועיל תוכל
 גם בפועל מאין יש חדשה בריאה מציאות מדבר והעולם האדם על השקפתי שניה

 את לשכלל באמת אוכל ובה פנימה, ובנפשו עצמו באדם ודוקא בעולמנו בנסיון
 יוכל חדש חיובי מופת .לו לקבוע בחפצו האדם בעוד השני, החיובי מופתי
 פי על כי ,וץכח יראה ואז בלבד עצמו על רק ולהשקיף והנמצאים העולם את לעזוב
 מציאות על ונאמן חדש חיובי מופת לו יקים או יקום שלו והנפש" "הגוף עדים שנים

עולם"• ואדון עולם "בורא בתור אלהים

 נמצאי מכל לאדם ר מות יש אכן כי היטב, באר לדעת שמה הוכחתי אנכי
,חיים בנשמת מחונן בהיותו כי בזה, לו דומה אחד גם אין אשר העולם,

כנפש
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 הוא אשר ,בהם והמיוחד האחד הוא לכן ,והנצחי האחד היש זיק שהיא בנפש

 הוא להיות ,שבקרבו האלהים אור קרן ,הנצחי היש זיק ובכה לבדו הוא רק
 חדשה בריאה ובורא בראשית" מעשה "עושה ארצה בתבל גם לבדו

.מאין״ ״יש
 יש לברוא הנהו יכולת בעל ׳ עולם בורא אלוה חלק ׳ נפשו בכח האדם

 והמצאות שונות ממכונות מכונות צורות ׳ שונים מכלים כלים ״תכניות״ מאין
 בורא של האינתיליגנץ זיק שהיא ׳ האדם חכמת עניני מלבד ׳ שונות מהמצאות

 אה כרי מהות ׳ בראשית מעשה ממהות הידיעה כן אם ואשר האדם׳ ויוצר העולם
בעצמו. ן יו ם מחג אם כי החניון, מצד לא לאדם יש מאין" "יש חדשה

 ההבדל את הנהו מוצא עצמו על השקפתו את האדם יכונן אם והנה
 יכול איננו עצמו מצד התבל י א צ מ נ ככל הראשון שזה ׳ ונפשו גופו בין העצום
 נברא כן ואם ׳ מאין״ ״יש חדשה בריאה לברוא ׳ בראשית״ ״מעשה לעשות

 לעשות היא יכולה הן "הנפש" השנית וזאת לבורא׳ צריך א ר ב נ וכל ׳ הנהו
 ן׳ י פ נ א ר י ע ז ב גם ולוא מאין" "יש חדשה בריאה לברוא בראשית" "מעשה

 נתונה רק נבראה איננה היא , העולם נמצאי אל מתיחסת איננה כן ואם
 לה יש זה ובגלל , והנצחי האחד היש זיק בהיותה נצחית היא ,לאדם היא

 ואם מאיך, "יש חדשה בריאה ולברוא ית ש ברא מעשה לעשות היכולת
 שהוא ובגלל מאין" "יש לברוא שלו יכולת ומבלתי—מבשרו-מנופו גם האדם כן

 היש מזיק מנפשו וביחוד גם אלוה׳ יחזה לבורא, הנהו צריך הן נברא
 תמיד ישוה מאין' "יש לברוא יכולת בעל הנהו האדם גם שמכחה ׳ והנצחי האחד

 האלהים׳ זיק שהיא מעלתה פי על נצחי, וה אמתי ה היש האלהים־את את
המאירה. באספקלריא יחזה שדי מחזה פיה ועל

 נפשו תברא אשר מאין", "יש של מהבריאות יודע האדם כי ויען
 :כמו דוממים שנשארים ׳ הדברים גם אזי הפועל אל אותן בהוציאו כי הנבדלת׳

 מעולה השגחה דרושה כי נם, ומה יקולקלו לבל השגחה איזו צריכים שלחן בית׳
 ובעלות "תנועה" בעלות שהנה ׳ המינים מכל והמכונות ההמצאות אלה על

 גם כי ,מזה יבין אזי תמידית, השגחה דרושה אלה כל על אשר ״פעולה״׳
 תמידיות פעולות פועלות מכונות בטח שהמה המציאות, נמצאי העולם יצורי

 מעולה, להשגחה המה צריכים כי תכלית׳ ולשם למאד כבירות
 נאמן מופת יחד גם ונפשו מגופו האדם הוא לומד כן אם ואשר תמידית,
 השגחת מדבר וכן ,,עולם •בורא בהיותו אלהים" "מציאות מדבר כן וחותך׳

עולם". "אדון בתור האלהים
 .אין המאמר ובצרוף הסבות אפיסת בדבר שטתי פי על י(

 על חדש חיובי מופת כן גם לגו נמציא מחוקק" בלי חוק
.עולם* ואדון: עולם ״בורא בתור אלהים מציאות

 "חלוף שגגת ע״ד מהשקפתי גם ו׳( )מאמר לא-פלוסוף שטת משטתי גם
 המציאות בטבע אין כי , לדעת הוכחתי אשר את להקורא נודע כבר לסבה״ מסובב

 כח כל אמנם ואשר כאחר, ונפעלים׳ "פועלים כחות זולת אחת "סבה" שום
פעולה פועל איננו עצמותית׳ פעולה פועל איננו במציאות הפועלים מכחות

מכה
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 כח פי על ומוכרח אנוס פעולתו את הנהו פועל אם כי !עצמו ומצר עצמו מכח

 הכתות כל כי עד ,כאחד ונפעל פועל הוא גם שהוא ,עליו הפועל אחר
 גם ונפעל" "פועל בהיותו כח וכל לים", ע ם נ גם פועלים שהם בעת > הנם

 כן אם והנהו הפעולה תוצאת החזיון ואל הפעולה אל כלל "סבה" איננו ד ח י
 אך נמצאו כלם העולמות ובכל העולם בכל כי עד הנהו, סבה ולא "מסובב"

 / ש ק כ ל אין ה מ י נ פ והעולמות העולם בקרב כן ואם ״סבות״ ולא כד י ב ב ו ם ״מ
* האלה המסובבים לכל אחת סבה אף , נמצא לא יען

 אשר ,הקמור במכונת כמו ,הוא המצאותיו על להתבונן האדם יוכל ולדוגמא
 אי״אפשר לכן יחד, גם ם י ל ע פ נ ו פועלים הנם בעוד הפועלים הכחות בהן

 ה" ב "ם שום ובמכשיריהם בשכונותיהם כן וכמו האלה מהכתות אחד בשום להיות
 וכלם "הקמור* פעולות בשם אותם לקרוא שרגילים הרבים החזיונות לכל

 וכאשר היטב, להתבונן לב נשים אם זולת כלל, סבה ולא המה מסובבים
 המסובבים אלה לכל האחת שהיא הסבה, את נמצא אכן ,במקומו הוכחתי

 המכונח ממציא חכמת היא הלא ,הפועלים הכהות ולכל המכונות לכל מחוצה
 והמשגיחים והמפקחים כמתכונתה העושים ושל שלו האינתיליגנץ הראשונה,

 לכל האחת הנאמנה הסבה באמת היותה בגלל אמנם שהיא ,המכונות על
 המכונות, אלה לכל מחוץ היא נמצאה וחזיונותיהן, פעולותיהן הקטור, מכונות

 שההוכחה ואשר פנים, בשום כלל אליהם דומה איננה אף והחזיונות, הפעולות
 היותה ובגלל אדם הכמת שהיא אחת, סבה וממציאות הסבות מאפיסת הזאת,

 מופת לנו להמציא נוכל והנצחי, האמתי האחד היש האלהים חכמת ק י ז היא גם
:עולם ואדון עולם בורא בתור אלהים מציאות על ש ד ח י ב ו י ח

 אחת סבה נמצאה שלא כשם :לנו ולאמר ולהתבונן לב לשים רק עלינו
 האדם, המצאות שאר או ומכשיריהן פעולותיהן בכחותיהן, הקטור מכונות בכל
 הסבה את נמצא גם לבקש ועלינו סבות ולא המה "מסובבים" כלם כי יען

 מהם נבדלת סבה אמנם שהיא המסובבים, לכל והנאמנה בנכונה האחת
 הראשונה המכונה את הממציא בחכמת אדם בחכמת היא הלא לגמרי,
 ובהאינתיליננץ שבקרבו הנצחי׳ "היש זיק עפ״י ,מאין .יש בתכניתה

 כלם, והעולמות העולם כל בחזיונות גם כן פעולותיהם, קיום על ההשגחה של
 גם נמצאה לא אשר אחרי ,העולמיות המכונות בכל ,הפועלים הכהות בכל

 היוצא והזיון פעולה לאיזו סבה היא כי עליה, נאמר אשר אחת׳, "סבה"
 ונפעלים פועלים הנם העולמיות שבמכונות הכהות כל גם בעוד ממנה,

 המניע הבח כמו הנהו "מסובב" הלא יהד גם ונפעל" "פועל כה וכל יחד גם
 במציאות נמצא לא אשר ואהרי כאחד, ונפעל פועל הוא שגם אותו, גם

 כח זה הוא כי ,ו מ צ ע ד צ מ פועל זה הוא כי עליו שנאמר כזה, ח כ
 המסובבים לכל סבה כל מציאות נמנעות מפני אזי לפניו, ראשון שאין ראשון

 ,עצמה המציאות בטבע העולמיות המכונות כל כעצם הפעולות וכל הכחות לכל
 בחכמת הוא הלא ת י ת מ א ה ו הנכונה הסבה את למצוא גם לבקש עלינו כן אט

 נבדלת היא גם ואשר הנאמנה "הסבה׳ באמת היא ליש, מאין אותם הבורא
שאיננה כמו והפעולות, המכונות הכהות, אחד אל כלל דומה ואיננה לגמרי מהם

 דומה



 שלה ם י ב ב ו ם מ ה אל ופעולותיהם׳ כחותוהם ואל אליהן הקטור מכונות סבת דומה
. האדם בהמצאות
 סבה׳ שום נמצאה לא העורת המציאות טבע וכהות בפעולות לבד ולא

 ובמנת אנשים בעלילות גם כי ,סבות ולא המה מסובבים לכל כאשר הכל בעוד
 אכל ׳ הכמה ובעלי פועל בעלי המה כי אם ׳ לדורותיהם עמים גורל ומנת גורלם

 שהיא ותכליתם, גורלם מנת עצם אל בנוגע לא אולם הם׳ בהמצאותיהם רק
 פעולותיהם גם כי ,בעצמם בהם ת ח א ה ב ם כל אין כן גם אזי ,מכחם למעלה

 גם ואשר יוסף" "מכירת של במאורע כמו ,המה בלבד מסובבים וחזיונותיהם
 האחת הסבה באמת היא היא האדם׳ יוצר השגחת אלוה׳ מר "או שם
 ׳ האלהים וחכמת לדורותם עמים ובתולדות אדם בתולדות גם המסובבים לכל

 הפועל אל המציאות את המציאה שהיא כשם זאת׳ שלו האינתיליגנץ
 "יש בראה אשר והנצחי האמתי היש בריאת האלהים של הבריאה ידי על

 מאיליו׳ ומובן תמידית השגחה ידי על קיומה את היא שומרת כן מאין"׳
 ועל ,במקומו שבארתי וכפי האנשים אצל כמו באישים מחולקה בלתי היא כי
 הסבה את ובמצאנו בבקשנו חדש, חיובי מופת לנו יצא הזאת ההשקפה פי

 היא להיות שלו ץ נ ג י ל י ת נ י א ה ב האלהים בחכמת וחאמתית האחת
 אכן כן ואם המציאות ופעולות וכהות העולם של המסובבים כל סבת

 המשגיח ׳ המציאות עולם את הבורא או הממציא החכמה כליל ׳ אלהים׳ "יש
 אל יצאו כי ׳ שלהם והפעולות והכהות כלם והעולמות העולם נמצאי על והמפקח

מאתו. המכוונה לתכלית הפועל
 החיוב' המופת את שכלל ולמען ,די אומר לא הזאת ההשקפה בזכרון אבל

 כל את הזה להמופת לתת נכבדים דברים איזה עוד לצרף הנני הזה, הנכבד
.ועזו תקפו עצם

 ,מסובבים" שטתי לפי אשר ׳ המציאות בטבע הפועלים הכהות אלה כל הן
 אשר ׳ יעים וקב ידועים הקים פי על רק במקרה פועלים אינם "סבות" ולא הם

 את לגרוע וטבל להוסיף מבלי ׳ תפקידם את לשמור אותם מכריחים החקים אלה
 החקים, כמציאות יכפור אשר אהד׳ חכם בתבל נמצא לא אף פעולותיהם׳

 ,כמוהם מי ,)חימיע( המזג ובחכמת הטבע בחכמת העסקנים כהחכמים מי כי
 המה פועלים פיהם שעל המדויקים, הדוקים מציאות את ומכירים יודעים
 לחכם ובולט הנכר החוק זה כי ׳ קרה לא מעולם בעוד ׳ המציאות בטבע הכהות

 או במאומה אף ישתנה האחד העולם בקצה ובחינותיו נסיונותיו את עושה אחד
 נסיונותיו את ובודק בוחן אחר׳ לחכם הנגלה החוק מן המטרה את יחטיא

 ק ו ח פי על פעולתו את הנהו פועל כה כל ואם שני ה העולם בקצה ובחינותיו
 כופר, שום מצד דברים ואין אומר אין החוקים מציאות וכלפי ומדויק קצוב
 למאד בנקל אוכל אזי ׳ מסתברא" "איפכא בעל או בהקיץ חולם ׳ ספקן או שולל

. נעלה מאד באופן הזה המופת את לכונן ,למטרתי להגיע
 בהיותם ופעולותיהן בכחותיהן האדם המצאת במכונות הסבות מאפיסת

 והאמתית האחת שהסבה כמו כי אנחנו׳ למדים סבות ולא מסובבים כלם
 בהיות המכונות את להמציא האדם חכמת היא פעולותיהן ולקיום למציאותן

ובורא בראשית מעשה עושה כן גם והנצחי האמתי היש זיק פי על האדם
 בריאה
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 כחותיהן העולמיות, המכונות בבל גם כן עליהן, להשגיח גם מאין" "יש בריאה

 הסבה "סבות" ולא ים למרי-מסובב שבארתי כלס-כפי בהיותם ופעולותיהן
 עולם, ואדון עולם בורא של האינתיליגנץ האלהים, הכמת היא והנכונה האחת

 להיות היה יכול זה כל אכן ,מתעקש או מתחכם איזח יאמר אמר אם אבל
 אינתיליגנץ ישנה חכמה׳ ישנה אכן כי גמורה, בודאות ידענו אלו מופת,
 והאמתית האחת הסבה את ניחם לה אשר ,המציאות לטבע מחוץ ,אלהית

 את האדם של להאינתיליגנץ שניחם כמו ,המציאות שבעולם המסובבים לכל
 אכן כי ,לרעת עוד נוכחנו בטרם אבל ,פעולותיהן על וההשגחה המכונות סבת
 נמצאי לכל גם כזאת סבה ודאות לנו מאין להמציאות מחוץ חכמה ישנה

 של השטות ובעלי המטריאליסטים המה אים ופעולותיהם, כחותיהם העולם
 אם יודע מי כן ואם ? מאיליה וההשתלמות ההתהוות שטת גם ומה הפאנתיאיזמום

 לבל האחת הסבה שהיא המכונות, את הממציא אדם חכמת כמו באמת,
 אם ובכלל העולמיות המכונות סבת היא האלחים חכמת כן שלהן, המסובבים

 טענה נגד עליה, והשגחתה המציאות סבת היא היא חכמתו אשר "אלהים"׳ יש
 המופת אל אצרף אשר והמיוחד האחד המאמר יהיה ומספיק די כזה ספק נגד כזאת,

 חוק אין כן הרעיון, את הוגה מבלי רעיון שאין "כשם :הוא הלא שלי השלישי
 אלפי לפנינו יתיצבו בעוד לגמרי, וטענה ספק כל ולבטל להסיר ,מחוק״ף מבלי
 לעולם מחוץ ורוקא עליונה חכמה ישנה אכן כי ,ויגידו יעידו אשר ,עדים

 פועלים פיהם על אשר ,לכלנו והנגלים הידועים החקים אלפי המה הלא ,המציאות
 טענה כל ויאפסו יבטלו והמה ׳ המציאות בטבע אשר ׳ הכחות כל המה
. ספק וכל

 ואשר הרעיון׳ את הוגה מבלי רעיון "שאין כמו מחוקק", בלי חוק -אין אם
 הלא ,אותו לשלול משוגע או זדון כופר אף ירהיב לא הזה המאמר אמתת את

 "מחוקק", ,ופעולותיהם כהותיהם והנמצאים העולם חקי לכל ק״ ק ו ח ״מ להיות מחויב
 למדנו האדם מן ואם אותם, חקק נעלה נץ ג י יל ת נ ובאי רבה בחכמה אשר

 הנכונה האחת הסבה כי .ובפעולותיהן בכחותיהן שבהמצאותיו הסבות מאפיסת
 ,וכמה כמה אחת על עליהן, והמשגיח הממציא אדם חכמת היא והאמתית

 וגם ופעולותיהן בכחותיהן העולמיות המכונות בכל הסבות מאפיסת ללמוד עלינו כי
 הסבה כי ׳ מחוקק" בלי חוק "אין מטעם "מסובבים", המה שגם עצמם ם י ק ה ב

 אלהים, ה חכמת היא המציאות של המסובבים לכל והאמתית הנכונה האחת
 מראש החוקים כל את ק ק ו ח מ גם ,עולם״ ואדון עולם ״בורא לבר לא שהוא

 כי ההשגחה, עם יחד כלם הכהות כל המה פועלים פיהם שעל ,דנא מקדמת
 את תכונן הסבות אפיסת • תמיד תפקידם את ישמרו האלה והחוקים הכהות

 ונאמנה אחת סבה בתור לדעת להכירה העליונה החכמה מול השקפתנו את
 אכן כי ,בינה תאלפנו ״מחוקק״ מבלי ה״חוק״ ושלילת המסובבים לכל

האלה ההקים כל את חקקה שהיא , כזאת עליונה הכמה ישנה
 מופת בתור לנו ויגידו יעידו כאהד בלמו ,החקים וכל המסובבים וכל

 עולם "בורא שהוא ,אלהים״ ״יש אכן כי ,לטאד ונאמן שלם חותך,
י עולם׳ ואדון

שאלת
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 מופת לנו תתן הנצחיות החידות בשלשת ? ״מי״ שאלת ד<

.עולם״ ואדון עולם •בורא בתור אלהים מציאות על חדש חיובי

 השניה החידה רימאן באא—די החכם של הנצחיות החידות משלשת
 ואם ,בזה לעניני נכבדה הכי והיא ? הראשונה הדחיפה את נתן ״מי :היא יהלא

 ,השני השלילי המופת את המציתי יחד האלה הנצחיות החידות משלשת
 הזאת השניה מהשאלה לנו לד״וציא נוכל יכול / אני לי אחזה אשר כפי אבל/

 והשקפתי התבוננותי פי על אבל בזה׳ אציג אותו אשר / הדש חיובי מופת גם
 המופת גם פיה על כי ׳ אקוה למאד, הערך רבת שהיא בזה׳ החדשה

•למאד וחותך נכבד מופת הוא גם יהיה הזה חדש ה החיובי
 טבע בחקר והפלוסופים החכמים בספרי ולראות לשמוע היינו רגילים עתה עד
 ? ״איך׳ ושאלת ״מה״? שאלת : שאלות שתי רק היום גם לפנים גם המציאות

 עמלו אף הדורות הכמי מוחות את למאד ומטרידות הטרידו אמנם הנה אשר
 המה עליהן׳ פתרוניהם את להגיד והחדשים הישנים והפלוסופים החכמים ועמלים

 העולה ככל פתרונים או תשובות בתור שונות משטות שטות להם ויצרו בראו
 השאלות שתי התרת אל בנוגע גם כי ,יודעים כלנו הן אבל ׳ הס רוחם על

 ,לבהלה ויגעו לריק ,עמלו רק כי ,השכל כבלי ונכונים היו כלא חכמים האלה
 גם כי מספקת׳ תשובה לבד לא ספריהם ומפי מפיהם להציל זכינו לא ואנחנו

 הדעת על עולה להיות שיוכל ,שהוא כל הסבר גם או ברורה תשובה
 מבטול או הצד מן ראיות להביא צורך כל ומבלי ישרה אדם לבינת ומקובלת
 את וסתר הרם אהד כל אשר בעצמם׳ החכמים מצד השאלות להתרת השטות

 החידות "משלשת למצער או העולם" חידות "שבע מהמאמר גם הן ,רעהו שטת
 ההומר "מהות שאלות ? ה״ ״מ שאלת כי לדעת ונוכח הקורא ראה הנצחיות״

 מהות •שאלת הכללי במובנן אמנם שהנה / החוש״ הכרת ״מהות ושאלת והכח*
 עוד ׳ כלל נפתרה לא עדנה עתה עד כי ,לבד לא ׳ יחד״ גם והאדם העולם
.עד לעולמי תפתר לא אשר נצחית/ חידה הזאת השאלה תשאר

 היא בחזקתה כי / לכד לא הזאת השאלה אשר ? איך בשאלת כן וכמו
 החכמים עובי עוד עליה, תשובה כל מכלי שאלה בתור עתה גם עומדת
 את בכלל או המטריאליסטים שטת את ידה על ולאפס לבטל החלו אלה בימינו

 פשוט ובאופן שטתם ולעומת לעומתם הזאת השאלה את בכוננם האוטומיסטים של
 גדול גשם רק בעוד / האטומים בחבור הדוהה וכה המושך כח היה ״איך :למאד
 ,יאמרו ואם ? יחד״ לזה זה דומים היו הן האטומים אבל ,טמנו הקטן את מושך

 בהם היתה כבר כן אם ׳ מהשני אחד גדולים אטומים אהה אז בהם נמצאו כי
 ותבטל בחזקתה תשאר ? הזה כדבר נהיה איך ? איך שאלת הפעם ועוד הרכבה
 היא מבטלת כן וכמו שנה/ כאלפים זה ושיגם שיחם את דארעא כעפרא
 בעקרה שפינאצא שטת את גם ׳ תשובה כל מבלי ? ״איך״ הזאת הקטנה השאלה
 ׳ זולתה ותעצומות הגדולות הטענות מלבד החכמים-גם טובי דברי -לפי ויסודה

 כי שפינאצא, עם נאמר אם "הן למאד/ פשוט כאופן ערוכה כן גם והיא
 ממנה/ נבדל ולא לה מחוצה ולא הטבע הוא והאלוה האלוה הוא הטבע

 אנחנו "איך"? שאלת עליה לנו נשאל כמציאות, לפנינו הטבע בהיות _ אזי
שואלים

15
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 הוא משתמש או שפינאצא של האלוה היא שהיא ? הטבע התהווה •איך :שואלים

 ותשאר היום עד נשארה והיא ,ולחוץ השפה מן מליצה בתור רק ״אלוה״ בשם
 שלו׳ הגדולה החריפות למרות תשובה עליה שאין שאלה הוא שטתו פי על לעולם

 אל ינופצו אלה שכל שטתו, לבנין השתמש אשר ההנדסיים המופתים כל ולמרות
.הזאת ? ,איך׳ שאלת והפשוטה הקטנה השאלה של הסלע

 או התשובה חסרון או המציאות בטבע ? איך ושאלת ? מה שאלת אבל
 דבר על הנאמנה ההוכחה את רק לנו לתת תוכלנה עד, לעולמי עליהן הפתרון

 / אלהיט מציאות דבר על שלילי מופת רק כן ואם עד״ לעולמי הכפירה •נמנעות
 נם נמצאה העולם חידות שבע בעל החכם של הנצחיות החידות שלשת בין אולם

 את נתן ־מי :שאלת היא הלא הנזכרות השאלות שתי מלבד חדשה שאלה
 הנזכר החכם כי ואם ? •מי״ שאלת נם לפנינו ישנה כן ואם ? הראשונה״ הדחיפה

 , אחרת נצחית מחירה ? ה מ משאלת אותה הבדיל לא הוא ענינו לצורך
בזה שאוכיח וכפי בעדנו׳ אבל ׳ הנצחיות החידות שאר עם יחד כללה אף
? ואיך ? •מה״ השאלות אל כלל דומה ? •מי" שאלת להיות תוכל לא
 ? מי שאלת הזאת החדשה השאלה כי ,לדעת אחד כל תכה כי עד

 ואדון עלם "בורא בתור אלהים מציאות על הדש חיובי מופת גם לנו תמציא
. נעלה מאד באופן עולם״

 שאלח אל ולא ? מה שאלת אל לא כלל דומה בלתי ? ״מי״ שאלת אמנם הן
:בזה אציג אשר ,ביניהן העצום ההבדל פי על ? איך

 על שואלים אנחנו ? איך ושאלת ? מה שאלת השאלות שתי את א(
 איש ׳ והתהוותם מהותם עצם אל ובנוגע שהם וכפי הנמצאים והעצמים הדברים

 וכי מהותו׳ יודע איננו והוא העץ מפרי או האדמה מיבול מה דבר למשל רואה
 ושאלת התהווה? ואיך זה? הוא מה עליו ושואל אותו והצמיחת הולידה הארץ

 הדברים עצמיות אל בנוגע לא / מעשה כל על פעולה כל על אנחנו שואלים ? מי
 אותו, ומכירים יודעים איננו אם ובאופן ועושם פועלם אל רק הנעשים
 ,ה״מי״ זה כי ׳ מראש אנחנו יודעים גם ? זאת את ועשה פעל מי :אנחנו שואלים

 להדבר מחוץ ׳ להפעולה מחוץ הנהו נמצא יהי מי ויהי והעושה הפועל היה שהוא
.כלל אליהם דומה איננו אף המעשה׳ מעצם ,הפעולה מעצם נבדל עצם והנהו הנעשה

 אנו אין אם נם הנמצאים עצם בדבר ? ואיך ? מה :השאלות בשתי ב(
 מהתשובה דעתנו להסיח נוכל ׳ לעולם אותו נדע לא או ,פתרונם את יודעים

 זאת בכל ולמצוא השאלות פתרון מדעת לבבנו את ליאש נוכל אנחנו ׳ הפתרון או
 אם ׳ כלום אבדנו ולא לפנינו הנם הנה בעצמם הדברים אשר אחרי , לנפשנו מרגוע

•מי"? בשאלת כן לא אבל והתהוותם׳ מהותם נדע לא גם
 להדברים מחוץ שהוא ? והמעשה״ הפעולה את ועושה הפועל זה הוא •מי שאלת

 בשום אותו נמצא לא ואם , מבקשים אנו הלא ואותו לפנינו ואיננו מהנמצאים ונבדל
 ולא נבקש, אשר ההוא׳ מה״מי" דעתנו את ולהסיח לבבנו את להרגיע נוכל לא אופן׳
 תהום עד ויורדת נוקבת מי? שאלת מדעת. שלא או מדעת יאוש בזה כלל יועיל

 כן ,והמעשה הפעולה על להתבונן נוסיף עוד וכל ממנה תרף לא אשר ׳ המחשבה
 הפעולה בהיות גם ועושה הפועל שהוא ,ה״מי״ את למצוא ולשאול לכסוף נוסיף
טובים. ומעשים פעולות הנם הנה והמעשה הפעולה אם גם ומה רעה
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הרג מי ? גזל מי , גנב מי :בשאונו , רצח ועל גזלה על ,גנבה על גם הן

מי ולמצוא מלדעת לבבנו את ניאש ולא דעתנו את נסיח לא לעולם ? הנפש את
* נמצאהו לא לעולם גם ולוא אותו נמצא לא גם ואם , הרוצח או הגזלן ,הגנב הוא
׳ אופן בשום תמיד מלבנו תפור לא , ? הוא״ ״מי להודע והשאיפה המחשבה אבל

 אנשים על בצדק ושלא בצדק השדים חושדים גם ודורשים חוקרים ,שואלים אוחנו
 על נחשוב אם באופן מעט לבבנו את נרגיע בזה ורק אז ורק , ונקיים נקיים לא

 שלנו החשד בי , לנו ונדמה הרוצח או הגזלן , הגנב זה הוא כי , איש איזה
 על אותו להעניש ועדים באותות לברר נוכל לא גם ואם נכון, חשד הוא

 על תשובה לנו יש אכן כי , בזה לבבנו את נרגיע למצער אבל , מעשהו
 במעשה , רע במעשה זה כל ואם ,לנו דמי .נתנה לא אשר ,שלנו ? ״מי״ שאלת

• וכמה כמה אחת על טוב
 הכרת אזי הזה? והחסד הטוב את לנו עשה מי אנחנו: שואלים אם

 בטרם לעולם לנפשנו מרגע תתן לא אדם כל בנפש הנטועה והתודה הטובה
 איש יוסיף אשר וכל ? עמנו חסד הגומל הוא מי , מיטיבנו הוא מי ,לנו יודע

 ביותר נפשנו כלתה גם נכספה כן ,ממנו ועצמותו מעשהו את להעלים חסדנו
 ולא דעתנו את נסיח לא אופן ובשום ,הוא ״מי״ להודע אחריו, ולחקור לבקשו
 מצדנו אנחנו זאת בכל ,לעולם לנו יודע לא מיטיבנו גם ואם לבבנו את ניאש

 עמנו ועושה הפועל חסדנו איש זה הוא מי ׳ לנו ויראה יגלה אכן כי נקוה, קוה
 ה״מי" אמנם כי ,בידענו זאת בכל ,מעל תשאר זאת תקותנו גם ואם ,טוב אך

 האפשר ככל דמות לו נעריך / מאתנו רק ונעלם במציאות ישנו הפועל
 נכון ציור לנו לעשות למצער תמיד עת בכל מתאמצים אנחנו ברעיוננו,

 אלינו ויחוסו ויבלתו רצונו ומדותיו, תכונתו ממהותו,
 , כמציאות הנמצא ,.המי״ לזה הודה ונרחש טובה נחזיק למען ,בזה הפצו ותכלית

• אנו ומידיעתנו מאתנו ונעלם הוא טמיר אכל
 או .לפלנדי איש :המקצת מן במקצת כי ואם !דומה הדבר למה משל
 הבית את מצא ,משנתו הקיץ כאשר ׳ ובבקר ריק איירופי איש בבית לן הוטינתותי

 גם ,מעודו ראה לא אשר • תאוה מאכל וכל ומשמנים מעדנים טוב כל מלא
 מאיליהם מנגנים פונוגרפים ומיני וזמרה שירה כלי נפשו׳ את לשעשע דברים כמה

 ושותה אוכל זה חצייפרא-אדם • כלו היום כל זמר קול להשמיע ומסודרים ערוכים
 ,נפשו את ומשעשע וזמר שיר משמוע תמלא לא אזנו גם לבו את ומיטיב

 ? הזה הריק בבית נתהוו ואיך ? אלה המה מה : השאלות בתחלה כי אם והנה
 תשובה לנפשו לתת היה יכול לא אופן בשום יען אכל ,מאד לבו את הטרידו

 לאט לעצמם, כשהם הדברים אל הנוגעים האלה השאלות שתי על פתרון או
 הדשן בחלקו שמח היה רק ,ומפתרונן מהן לבו את יאש גם רוחו את הרגיע לאט

 ,הנזכרות השאלות את הדעת בהיסח לגמרי להביא לפניו לנכון מצא אף ,והרענן
• נפשו ותענוג לבו משוש את תפריענה לבל

 על סבה אשר ,הדלת על דופק לקול משנתו הפרא הקיץ השני בבקר והנה
 ?בקום ׳ הכל את לו הכין אשר אחרי ,ונעל הבית מן מיטיבו בצאת צירה,
 , נגן מיטיבי זמר וכלי חדשים מעדנים הפעם עוד מצא משכבו מעל הלפלנדי

הזאת האחת והשאלה ? הדלת״ על דפק ״מי :כלבו התעוררה חדשה שאלה והנה
מצד
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 אבל ,הראשונות השאלות שתי על הנכון הפתרון את לתת לו ־הועילה אחד מצד
 היום כל לו דמי נתנה ולא למאד רוחו את החדשה השאלה הטרידה השני מצד
 הממציא או הבורא נם הוא שהוא ,הדלת על הדופק הוא מי :לדעת בחפצו ,כלו

 גם כי , ההוא הריק בבית אלה כל נתהוו ידו ועל הזמר וכלי המעדנים את לו
 לדעת חפץ הוא בו׳ י ט למי טובה הכרת רגש מתעורר אדם פרא בלב

 שעשועים וכלי ומשמנים ממתקים לו מזון המכין ,עמו חסד הגומל ה״מי" הוא מי
 ,מאומה לו יחסי■ לבל עליו ומשגיח צופה אף , יום כל ונפשו לבו את לשמח

 הדלת׳ על דפק אשר ה״מי" את לדעת יכיר אשר , יום יבוא כי , ושואף מיחל הוא
חסדו. ואיש מיטיבו

 ;לנו שלנו המאורע את אם כי ׳ לספר באתי פרא אדם של מאורע לא אולם
 תבל חכמי עמל כל כי ראינו׳ עתה עד ,לפנינו המציאות עולם הנה תמיר. עת זבכל

 סוף כי עד ,בתהו עלתה ? איך ושאלת ? מה שאלת השאלות שתי את לפתור
 מהפתרון או מהתשובה אבל , הנה נצחיות חידות כי , להודות המה מוכרחים סוף
 - לבנו את ליאש עלינו ברצוננו שלא או ברצוננו אם האלה השאלות שתי יעל
 השאלות בעוד ,הדעת בהיסח אותם להביא כלל קשה בלתי אף — חכמים דעת על

 מפריע ואין לעצמם כשהם המציאות בטבע הנמצאים אל רק נוגעות האלה
 על הפתרון את נדע לא גם אם נפשנו את ולשעשע לרעות בעדנו

. הנזכרות השאלות
 חידה חדשה, שאלה אנחנו מוצאים הנצחיות החידות שלשת בין אבל

 עפי* הזאת השאלה אמנם ואשר הראשונה"? הדחיפה את נתן "מי חדשה?
 הקדמתי אשר ׳ המעטים דברי פי על עניננו אל בנוגע רב אור תפיץ שלי ההתבוננות

עוד. לבאר אוסיף אשר וכפי בזה
 יודעים ? הראשונה הדחיפה את נתן "מי :הזאת השאלה מעצם גם הן

 ה״מי" וכי הראשונה הדחיפה את נתן שהוא כזה׳ "מי" יש אכן כי אנחנו,
 נמצא הלא פעולה" ופועל "מי בהיותו גם ,במציאות נמצא להיות הנהו מחויב הזה

 אליה דומה איננו הוא , לגמרי ממנה ל ד כ נ אף המציאות לטבע מחוץ הנהו
 הזאה השאלה אזי ,מילתא תליא "מי" בשאלת אם כן כמו פנים, בשום

 מדעת ושלא מדעת יאוש ולידי הדעת היסה לידי לבוא אופן בשום תוכל לא
 יש אכן כי ,אנחנו ויודעים לפנינו ומזומן מוכן טוב כל מלא עולם לפנינו בראותנו

 "מי" יש הראשונה, הדחיפה את נתן אשר "מיי יש הדלת׳ על דפק אשר "מי׳
 דעת למען ,ודרוש חקור מבלי לבבנו את ליאש נוכל ואיך ,ועשה פעל שהוא

 מילתא לאו היא נם שהיא הראשונה, הדחיפה את נתן אשר הזה, "המי" הוא מי
 שהיא התנועה, של ,העולמית התנועה של הראשונה הדחיפה ׳ זוטרתא
. בכלל והאדם כלם והעולמות העולם חלל בכל נמצאה

 "מי", שאלת הזאת השאלה ברק לנוגה כי להתבונן, עלינו ראשונה והנה
 לשאול עוד הוסיף לא כאשר ׳ ? ואיך ? מה השאלות שתי כצללים תנוסינה
 השאלות שתי את ׳ הדלת על דפק "מי" כי לו נודע כאשר ,השני ביום הלפלנדי

 דפק אשר ,ה״מי" זה כי , פרא חצי בינת בינתו פי על גם הבין כי יען ,האלה
 הכת אשר , ה״מי" הוא כי ,דלתים על לדפוק לבד יכולת כעל איננו ׳ הדלת על
הטוב כל נתהוו ידו ועל אותם המציא או ברא הוא הריק׳ בבית טוב כל לו

למענו
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 , אותונתתי או לפלנדי משכל יהיה גרוע עוד והפשוט הישר שכלנו כן וכמו ,למענו

 את נתן הוא כי , להחליט אנחנו מוכרחים אשר , ה״מי" זה כי :נאמר אם
 לתת יכולת בעל רק הנהו הוא ,העולמית התנועה אל הראשונה הדחיפה

 הדחיפת את נתן כאשר ,תכף ה״מי" זה וכי , מידי לא ותו ת ח א ה פ י ח ד
.עולמים למנוחת ושב נסתלק מיד הראשונה

 בין אשר ,העולם חידות שבע בעל להחכם רבה טובה לההזיק עלינו אמנם
 נם ישנה אכן כי ונאמנה רבה בחכמה לנו והוכיח הראה הנצחיות החידות שלשת
 של המסקנא בעל אבל ? הראשונה הדחיפה את נתן מי * שאלת ? מי שאלת

 מעצם השאלה, מעצם כי להתבונן לבו שם לא .יאוש" בשם הנקוב החלוריפורם
 את לנו לפתור נוכל יכול הן ? ״מי״ משאלת היא הלא הזאת שלו הנצחית החידה

הכל! את וכוללת כלנה על העולה הזאת החידה עצם את נם שלו הנצחיות החידות כל
יחד: נתבונן הבה
 פי על יהי ולוא במציאות י" .מ יש אכן כי ,להחליט אנחנו מוכרחים אם

 ת ע ו נ ת ה ל הראשונה הדחיפה את רק נתן שהוא ,י מ ה זה רק הנזכר החכם דברי
 ש" ו א ה״י של החלוריפורם שכורי איננו אנהנו רק אם ההוא, ה״מי" אזי ,ת י מ ל עו ה

 ולחדול אחת דחיפה לתת רק לא יכולת בעל גם הוא כי , להחליט עלינו
 "נתינת מפעולות וכבירות גדולות לפעולות הנהו יכולת בעל גם כי תכף,

 הוא הוא כי המציאות, עולם את ולהמציא עולם בורא גם להיות הדחיפה",
 הוא כי ,דמציאות עולם של הטוב כל את הריק בחלל הכנים אשר ,״מי״ ה גם

 לבד לא כן ואם ,אלה כל נתהוו ידו ועל ,והעולמות העולם נמצאי את ברא
 "מי?" שאלת פי על תחדלנה המציאות טבע אל בנוגע ואיך? מה? השאלות

 עולם, ברזי והפליאות והחידות השאלות כל גם כי לגמרי, שאלות מהיות הזאת
 היכולת בעל הוא הוא הזה י" "מ ה כי ויודע מבין ופשוט ישר שכל בעל כל בעוד

 בעד שהמה החוש", "הכרת את גם הפשוט האטום את גם ולהמציא לברוא
 יכולות אשר העולם, חידות ושבע שבעים או שבע ועוד נצחיות חידות הכמים

 בקרב הדברים עצם על לחקור לב בשימנו רק חידות בשם נקראות להיות הנה
 במציאות הנהו יש אכן כי ,גמורה ודאות לידי באנו ובטרם פנימה המציאות טבע

 פי על גם לנו נגלות ובהגלות עצומה, פעולה גם לפעול יכולת בעל "מי׳,
 שאלת פי על גם ולוא התשובה מבלעדי גם לבדה השאלה פי על ?• ״מי שאלת
 מחוץ "מי" להיות מחויב אכן כי ? הראשונה הדהיפה את נתן מי :הנזכר החכם

 תפתרנת זאת יכלתו פי על כן אם ,לפעול יכולת ובעל לגמרי ממנה ונבדל להמציאות
• החכמים של הנצחיות והחידות השאלות כל לנו

 הנהר הדלת על דפק אשר ,ה״מי״ זה כי ,לדעת הלפלנדי שנוכח כשם אף
 רצון בעל גם כי הריק, בבית בעדו טוב כל את להמציא יכולת בעל רק לא

 גט תפונה ובלי המציא אשר הדברים ועל עליו ומשגיח ומטיב טוב חסד רב הנהו
 זת כי אנחנו יודעים כן הוא׳ ו י נ י נ ע וזולת זולתו אחרים ענינים על

 בעל גם הנהו כי ,המציאות עולם את לברוא יכולת בעל שהנהו ,לבד לא ה״מי״
 התוארים כל בעל והנהו הכל את וסוקר הכל על משגיח ומיטיב טוב רצון,

 הכל את ועושה פועל הנהו שהוא ,ההוא לה״מי׳ ליחס שנוכל ,המציאות״ ,מחויבי
. חכמים והכמת האנושי השכל מצד יודעים ובלא ביודעים המציאות בטבע

עתת
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 נוכל אם דעת למען ,זאת ? ״מי״ שא^ת את אנחנו לנו נשאל הבה עתר,

• עליה תשובה גם להשיב
 נתן מי :השאלה פי על גם המציאות• ״מחויב הנהר אשר ה״מי" זה הוא מי

 הזאת השאלה פי על גם אשר , ה״מי" זה הוא מי ? הראשונה״ הדחיפה את
 דומה ובלתי ממנה נבדל גם המציאות לטבע מחוץ וישנו נמצא לבדה

 ש" ו א "י ה מסקנת בעלי חכמים בו ישתמשו אשר ה״מי" זה הוא מי ? כלל אליה
 מאין אולת בזה יביעו כי ,וישכחו ? הראשונה הדחיפה את נתן מי לשאלת״: רק

 וכאלו לבדה, אחת דחיפה לתת יכולת בעל רק הנהו ההוא ה״מי" כאלו ,כמוה
 בעל כל אמנם ואשר , יכלתו כה סר ומלאחריה לבדה הזאת האחת הפעולה טלפני•

 ? הראשונה הדחיפה את נתן מי •• שלהם בנוסח השאלה מעצם גם ופשוט ישר שכל
 מחויב דעתם על גם אשר ,ההוא ה״מי״ כי לדעת, מכח תשובה כל ומבלי
 לא אופן בשום ,העולמית להתנועה דחיפה לתת עצומה יכולת בעל להיות הנהו
 אחרי תכף ונפסקת הראשונה הדחיפה עם מתחלת כזאת יכולת להיות תוכל

 פעולה שום עם ת ל ב ג מ בלתי היא הזה ה״מי" יכולת רק ,הזאת האחת הפעולה
 וראות את לנו המצינו ה״מי״?אשר זה הוא מי מאחריה. ולא מלפניה לא

 נוכל יכול הן הזה ה״מי" מציאות ידי ועל ? לבד ימי״ שאלת פי על רק ״מציאותו״
 של יבלתו בעוד / עצמה המציאות בטבע ? ואיך ? מה השאלות שתי את לבטל
 שיכלתו ,ליש מאין המציאות את בה ברא אשר ,זאת היא באמת ההוא ה״מי״

 בטבע קבועים חקים פי על הפועלים הכהות כל את וסדרה ערכה אשר ,זאת היא
 הפקירם את החקים גם הכהות גם ישמרו אשר ,זאת היא שיכלתו ,המציאות
 שהוא ׳המי" "הוא מי תמיד. עליהם חופפה השגחתו כי יען נמרץ, בדיוק

 בהיותו מידיעתנו ונעלם טמיר להיות מחויבת עצמותו אף ,ממנו ונעלם טמיר הנהו
 זמן כל המציאות אל הנהו הבר הן אדם ובן כלה מהמציאות נבדל גם מחוץ

ארצהו. בתבל אשר החיים בצרור צרורה בקרבו שהנשמה
 שהיא ? ״מי״ חידת הנצחית החידה אל הפתרון / הזאת השאלה על התשובה

 חושו פי על הראשון האדם לנו נתן כבר ,הנצחיות החירות כל את כוללת
 בטוחים ואשר דור מדור כלה האנושית כל יחד ועמו שלו הדעת" "הוש י ש ש ה

 וההכרה הדעת את תמיר ולא* תחליף לא הדורות כל סוף עד כי אנחנו,
 "בורא הנהו שהוא ,"האלהים׳ הוא הוא ׳ הזה ״המי״ אכן כי :הזאת החושית

!!עולם״ ואדון עולם
 אבל "מי"?לבדה, משאלת לקוח הזה החדש החיובי במופת הארכתי אמנם

 דרושים רק ,ריקים דברים לא בזה הנאמרים הדברים כל כי ,יודה דבר מבין כל
 משאלת באמת לנו יצא למען טעם בטוב ולהסביר לפרש לבאר המה ונחוצים

 והוא עולם", ואדון עולם "בורא בתור אלהים מציאות על למאד משוכלל מופת ? מי
• עולם ורזי הנצחיות החידות לכל הפתרון גם

 העקרים, ערך אמתח מבלעדי באדם להמנות יובל לא חברון ה(
בתור אלהים מציאות אמתת על ש ד ח חיובי מופת לנו ימציא

עולם". ואדון עולם "בורא
בשפת גם המציאות את שיכנו שם ובכל כלה הטבע בכל ,המציאות בכל

 ליסטים המטריא
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 בכל ,נמצא בכל כי , יכחיש אשר אחד גם אין > קצוניים היותר תמטריאליסטים

 בעצמה במציאות כשופי בעדו הנהו ומזומן מוכן נחוצים היותר צרכיו ספוק , יצור
 הכושר בשעת כי עד , לזה מסוגלים והמקום הזמן רק אם דבר, מחבור מבלי

 איך זאת את יכנו לו; וראויה נכונה במרה ספוקו די ימצא אחד כל הראוי ובמקום
 ורואים יודעים זה כל אבל ,הדרושה שלמות או הטבע חוק ,עולם סדר ,שיכנו
 קיומו החזקת אל שנוגע במה , יצור כל , נמצא כל , שבעולם בנוהג כי ,אנחנו
 , צרכיו את ידו על ולהספיק קיומו את בו להחזיק ,לפניו שלו הרי חסרונו ומלוא

 ולוא מינו ולקיום הגשמיים בצרכיו בכלל ועד האדם עד והחי הצומח מהדומם,
 להשגת לזה האמצעי היא הזאת המלחמה אזי הקיום", "מלחמת זאת את יכנו

 אם בשופי, צרכיהם את משיג׳ם הלא המה הן והמנצחים הנחוצים, הצרכים
 זולת כי וכמה, במה אחת על באדם ככה, יצור בכל ואם זמן, לא־ר או תיכף

 ומשאלות קיומו להחזקת צרכיו ספוק את האדם הנהו מוצא הכלל מן יוצאים מקרים
 מטובו לחלק גם יוכל כי עד מרובה, במדה גם ולפעמים לו הדרוש ככל גופו

. לו יחסר לאשר
 לי יעמדו וחכמתו שכלו גם כי בארץ׳ אשר החי כל על עוד עולה האדם

 בגלל רק יהי ולוא ,הנהו מספיק גם כי ,עצמו צרכי את רק לא לו להספיק
 יחד, גם החיים ובעלי הצמחים צרכי את גם תועלת, לקבל התקוה או עצמו תועלת

 ומוכן ערוך ישנו במציאות נמצא כל צרכי ספוק כי ,ויודע רואה אחד כל כי עד
 ומסוגלה נוחה הטבע את לעשות ,אנשים עזרת ע״י או עצמה בטבע אם ,בעדו

 נוכל ובחי בצומח כי עד ומספקת, נכונה במדה והחי הצומח צרכי את להספיק
 אל בנוגע ובאדם ע" ב ו "ש של הנאה איזו ,"רזיה" מין איזה יחושו כי ,לאמר
 של הנאה )בעפריעדיגונג( רצון" "שביעת יחוש החיונית ונפשו גופו צרכי
• הנחוצים צרכיו ספוק

 עלינו משכלת נפש בעל ,בר-דעת הוא באשר האדם על נתבונן אם והנה
 היה צריך העולם וסדר הטבע חקי לפי השלמות, סדר לפי כי להחליט, כן גם

 גם אלה נחוצים היותר עצמו צרכי את הוא גם להספיק האדם יוכל כי להיות,
 למשאלות בנוגע גם להיות יוכל כי עד ,המשכלת ונפשו שכלו ושאיפות בדרישות
 ,המה גם ומחסריהם צרכיהם במלוא )בעפריעדיגט( רצון שבע והבינה השכל

 "מה :נשאל ואם , ספוקם ודי הגופניים הצרכים במשאלות הנהו רצון שבע כאשר
 אותם ימלא אם אשר ,שלהם המהסורים המה ומה והדעת השכל צרכי .המה

 הנאה ונהנה רצון שבעת נפשו גם להיות תוכל ואז צרכיהם את ויספיק האדם
 דעת של השאיפה תכלית כי ויודה, יורע אחד כל הלא רויה"? של רתענוג

 אותם לרעת כלתה גם נכספה הנפש אליהם אשר הענינים, חקר עד לבוא הנפש
.סלה מ;עינה כל שהיא ,לאמתה ת מ א ה את למצוא ,לאשורם

 שכלו צרכי אל בנוגע דוקא האדם כלנו, אנחנו שיודעים כפי אולם
 להספיק ממנו יבצר אשר המציאות, בעולם האחד* היצור הנהו המשכלת .ונפשו

 להיות רצון שבע להיות יוכל לא אופן בשום וכי ,נחוצים היותר צרכיו את
רויה. וכוסה .נפשו

 יש אם ,רצון שבע הארם הנהו אז רק וצרכיו הגוף אל שנוגע במה הן
שבקלים הקל גם ואם צורך, איזה הנהו מחוסר אם ובאופן צרכיו כל ספוק לו

 מחוסר
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 למשאלות בנוגע גם להחליט עלינו כן אם ואשר רצון, שביעת נם הנהו מחוסר
 • רצו שבע להיות האדם היה יכול אז רק כי / ומחסוריו ושאיפותיו שכלו / נפשו

 וכל■ החכמה כל בעוד אבל כל"/ ודע "י להיות לו היה אפשר אם )בעפריעדיגט(
 מדלי/ כמר רק המה המשכלת לנפשו לרכוש הנהו שיכול האדם של המדע

 את להספיק יוכל לא אופן ובשום ל כ ה ת א לדעת ושאיפותיו תשוקתו לעומת
 ולחקור לדרוש בשוטטו השכל אשר אהרי במקצת׳ גם המשכלת נפשו צרכי

 תעלומות עולם, רזי וצעד צעד כל על מוצא הנהו המציאות במרחב
 ומת ,עד לעולמי אותם ידע ולא יבין לא אשר ׳ נצחיות וחידות שאלות ,חכמה

 מה ? לאחור מה ? לפנים מה :המציאות לטבע ומחוץ שמופלא מה בשאלות גם
 למלא יוכל לא כי מלבד ,נפשו למגנת כי עד ׳ ועוד ועוד ? למטה ומה ? למעלה

 ליאש עוד עליו לדעת׳ ה א מ צ גם רעבה תשאר המשכלת ונפשו מחסורו את
 גם- ולוא האלה, התעלומות בכל שבקלים הקל דבר שורש אף למצוא לבו את
 דור מדור התבל חכמי ספרי כל את יחד יאסוף גם ולוא ,יהיה משותלח שנות חיי

 המשכלת, הנפש של מעלבונה וצועקת יוצאת קול בת אז גם ,אחת באגודה
 ׳ עולם ורזי המציאות טבע בעצמיות האוצרות כל ממנה המה וחתומים סתומים כי

 תוסיף אשר עוד כל כי תבונתם, חקר עד לבוא תוכל לא עד לעולמי אשר
 מני חידות עולם, רזי יפרצו וכן ירבו כן ולהשתלם, להתפתח אדם חכמת

 בתבונתו האדם ידע לא אשר ׳ לבקרים חדשות וחידות ההווה ומזמן קדם
. עד לעולמי ודעתו

 המציאות שבעולם הנמצאים כל אם :המשכלת לנפשו השואל ישאל כן ואם
 עזר עוד שכלו אשר ,האדם גוף גם ועמהם י פ ו ש ב ספוקם די המה מוצאים

 י מחסוריו ימלאו עת רוח קורת למצוא גם ן ו צ ר לשבוע צרכיו את למצוא כנגדו
 בה עזרתה אץ אשר ׳ המשכלת נפשו אל בנוגע דוקא האדם חלק יגרע זה ולמה

 את ולמלאות היא צרכיה את להספיק במה הכמה תחבולות למענה גם להמציא ובו
 רצון? שבע בזה וגם להיות המשכלת נפשו במשאלות האדם יוכל למען ,חסרונה

 שכלו ,המשכלת נפשו במתנת נעלה היותר חלקו במתנת האדם כי ׳ הןתכן
 כל בין וצמא השבעים בין רעב ,המציאות בעולם האחד הוא ישאר ,ותבונתו
? רויה כוסם אשר ,היצורים

 המשכלת ומנפשו מהאדם לקוחה אמנם שהיא ,הזאת הצודקת הטענה
 ולקים לאשר חיובי מופת בתור כן וגם אותנו תכריח בעצמה ומהמציאות

 ביריעה רק כי עולם, ואדון עולם בורא בתור אלהים" "מציאות אמתת את
 רצון שביעת המשכלת הנפש לה תמצא הזאת לאמתה האמת של הודאית
 הנזכרת הטענה כי עד נעלה, מאד באופן רוח קורת עם יחד צרכיה וספוק

לגמרי. טענה מהיות תחדל
 והאדם אלתי שכל ואץ אלהים אין כי בנפשו, האדם יחליט אם אז רק הן

 הנהו■ הוא ,המציאות טבע בשלשלת האחרונה ההוליא הנהו המשכלת הנפש בעל
 גם־ דעת גם בו התפתחה כי עד ,מאיליה מההתהוות התפתח אשר ,החי בעל

 יוסיף■ אשר כל אזי נעלם׳ כל על ולבוא ולדרוש לחקור ותשוקה חפץ גם הכרה
 שאלות ועוד ? ואיך ? מה של השאלות כל ;מכאוב לו יוסיף כן , דעת האדם

 לר אותם פותר ואץ חקירתו בדרך יפגוש אשר דרזין׳ הרזין וכל עצומות וספקות
 ושרלו
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 זה כל ,לו נתן לא חפצו ובעוד אותם לדעת ומשתוקקים שואפים ותבונתו ושבלו

 כל הנהו משולל בעוד ,שבאומללים לאומלל אותו ויעשו בנפשו שער כמו הוא
 על ונוראים קשים מכאובים הלום והנהו בינתו צרכי את להספיק דרושה ידיעה

 ועל גדול היותר חסרונו מלוא אי עלי אלה, נחוצים היותר צרכיו ספוק אי
 בכל הנהו נמצא אשר דבר רוח׳ וקורת רצון שביעת כל הנהו משולל אשר

 בזה להיות תמיד תאבל עליו ונפשו חיתו תזהם כי עד ,המציאות טבע נמצאי
 חכמים המציאו אשר , התחבולה בזאת להסתפק האדם יוכל האם ׳ מכלם גרוע

 רק הוא זה כל הן ,הדעת בהיסח ולהביאו ש״ ו א ה״י תרדמת השכל על לנסוך
 * אסון בעתותי ממש משכר משקה ע״י האדם בו ישתמש אשר ,שכרון מין

 מה הפעם עוד הנהו רואה יינו כסור אבל ,ואסונו רישו וישכח ישתה למען
 "היאוש" תרדמת להפיל האדם יוכל ארגיעה עד גם לוא כן וכמו הנהו, אומלל

 רעה בכל היא כי ותתבונן, ותראה ותקיץ מעט עוד אבל , המשכלת הנפש על
 בר האיש מי גם זאת, תה מצר נפשה לחלץ מזמח, כל ממנה ונבצרה

 ש" ו א י "ה תרדמת ונרדם היום כל שכור להיות החפץ טוב ושכל דעת
? תמיד עת בכל

 ,ולדעת להכיר הדעת״ ,,חוש י ש ש ה חושו עם המשתמש האדם כן לא
 קורת ופי ש ב תמיד ימצא הוא הוא עולם" ואדון עולם בורא אלחים "יש אכן כי

 רויה וכוסו רצון שבע ,הוא המשכלת נפשו צרכי ספוק אל בנוגע גם רוח
• תבונתו במשאלות האלהים ברכת ומלא למאד

 רצון גם אלהים יכולת אלהים:, חכמת אלהי שכל יש אם , אלהים" "יש אם
 השאלות אלה לכל פתרונים לאלהים כי בעצמה, הידיעה גם אזי אלהי,

 פתרון שאין עולם ורזי הנצחיות החידות אלה לכל ,האדם שכל לו שישאל
 ותשביעהו רוחו סערת את תשקיט היא גם ובתבונתו, האדם בדעת למו

מתבונתו. נעלם ואין הדבר נודע שלו כזה, "מי", יש אכן כי רצון׳ שביעת
 קשה שאלת איזה לפתור ויגע עמל אחד חכם :דומה הדבר למה משל

 ומסרפו, דודו אחר ■חכם כי לו נודע והנה עמלו, כל היה ולשוא חכמה בדבר
 כי יען הזאת, השאלה פתרון את יודע ,לים מעבר יהי ולוא וגואלו קרובו

בה עבד לא הוא אשר ,כזאת חכמה מקצוע אל נוגעת ׳ הזאת השאלה
שבהם , אמצעים מאפם או , במקומו מורים מאפם להכירה יוכל ולא
 השאלה- התרת את להמבקש רוח נחת יש בזה גם אשר בחינות, לעשות יוכל

לפתור שיוכל ומיודעו מכירו ,קרובו ישנו ידוע במקום למצער כי ,בידיעתו
קרובו בקרבת להמצא לו גם יצלח הזמנים מן זמן באיזה כי ,יקוה אף ,אותה
 לאשורו, אותו ידע הוא וגם פתרונו לו יבאר חפצה בנפש אשר , ההוא ההכם

 אשר האלהים", ב״דעת השוקקה נפשו את להשביע במה לאדם ויש יש כן כמו
 ובתנחומות-יה והנצחי האמתי היש זיק היא נפשו גם כי הנהו, בטוח פיה על

 ת ו נחום ת גם ימצא כזאת ובידיעה ממעל אלוה חלק היא כי אותה, בחשבו
ה בצר נ באשר גם לדעת הנהו יכול באשר גם רצון שבע הנהו כי עד לנפשו

 בידעו עתה, אי-ידיעתו על כלל יצטער ולא מאומה ידאג ולא הידיעה, ממנו
 הוא ואיה ולדעת להבין המשכלת נפשו יכולת מגיעה היא כמת עד מראש

חכמת. האלהים יריעת היא שולטת והלאה שמשם היא, לידיעתה הגבול
האלהים
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 גם לחננה עת תבוא כי ׳ יהבו ישליך עליו ואשר האדם יוצר גם שהוא ׳ האלהים

.עתה לדעת ממנה נבצרה אשר את לדעת לנפשו
 היא והנבדלת המשכלת נפשו אשר בגלל כי ׳ חלקו במתנת הוא שמח האדם

 לעשות הוא גם כח יעצור ,האלהים חכמת זיק והנצחי, האמתי האחד היש זיק
 גם שמח הוא חכמה׳ והדושי המצאותיו בתכנית מאין" .יש לברוא בראשית מעשה
 בעוד כי !/״דיני״ לנפשו יאמר אותה לרכוש הנהו שיכול וכפי אלהים״ ב״דעת

 אחת אור קרן רק היא ,והנצחי האמתי האחד היש זיק היא המשכלת נפשו
 ומה / בעצמו האור עוד איננה האוד קרן כי הוא׳ יודע הן ,האלהים מחכמת

 אשר ארצה/ בתבל ההמרי הגוף משאלות של לא-טוהר בערפלי לוטה בהיותה גם
 לכן ׳ ל" א ש י "א ולא ש" אי ־אל לא וכי טהרה בעצם להופיע תוכל תמיד לא
 אדם בינת יכולת תכלה ששם הגבול אל המשכלת נפשו ע״י נהוג האדם בבוא גם

 יביט וצהלה בשמחה רק / אחור יפוג ן ו ר כ ש ב ולא ש״ ו א ״י ב לא אזי ,להבין
 גם כי / ודאית יריעה בירעו / ממנו״ ב״מופלא של הגדר על ם י ה ל א ה ר ע ש על

 אלהים אור גדול׳ אור שם רק וצלמות, תהו ולא-אפם לא-אין והלאה ממנו
 המשכלת מנפשו נסתרות" ,ה הנה ספונות שמה רב, בשפע שמה שופע

 את היודע לבדו, לאלהים רק וגלויות וידועות ארצה בתבל המרי בגוף בהיותה
 היא העולה האדם רוה והנבדלת המשכלת נפשו כי !תעודדהו וחקותו ,הכל

 היא גם ותזכה מחצבתה מקור אל נתנה, אשר ׳ האלהים אל ותשוב למעלה
 לדבר לשונו את למד ארצהו בתבל האדם בהיות אשר אלה, כל את ■לדעת

. יודע״ ״איני
 עולם בורא אלהים יש אכן כי ,נפשו במשכיות היודע הפרטי האיש לבד ולא

 גבוה היא זאת רצונו שביעת אף מחסור כל ידע ולא הנהו רצון שבע עולם ואדון
 האנושית ל כ גם כי ׳ הגשמיים צרכיו בהספקת רצונו שביעת על ומרוממה נעלה
 "אכן כי ,לאמתה האמת את מכירה שהיא ,הדורות כל סוף ועד ראשון מדור כלה

 כל תדע ולא תמיד היא גם רצון שבעת הדעת"׳ "חוש בהכרת אלהים" יש
 הטענה עצם אם ,זה ולפי ׳ למעלה שהזכרתי הגדולה הטענה אל בנוגע מחסור

 של הרצון שביעת אזי ,ם׳ י ה ל א ה ת ו א י צ .מ על ומופת אות לנו תתן הנזכרה
 צרכי הספקת חסרון על והתלונן התאונן מבלי הדורות׳ שבכל כלה האנושית

 רואים כאשר ,אדם בתולדות כזאת תלונה ראינו ולא שמענו לא בעוד ,הנפש
 ושומעים הדורות קורות בספרי הכתובים ימיה בדברי האנושית תלונות את אנחנו
 ,האחדות העדר , השלום העדר כמו ,אחרים חסרונות כמה • על אנחותיה אנחנו
 הביאו וההעדרים החסרונות אלה כל אשר ,ההשכלה העדר ׳ והמרות המוסר העדר

 רצון שביעת חסרונותיה. את למלא התאמצה בטרם רבה, קללה באמת לה
 מופת להיות הזה המופת את ותשכלל תחזק הנפש צרכי הספקת אל בנוגע האנושית
• למאד ונאמן ברור מופת .הותך,

 הפוטרים אלה גם באלהים כופרים גם האנושית בקרב ויש יש הן :השאלה על
 חלוריפורם דוזים במלוא הנצחיות וחידות העולם רזי של אייהדעת בדבר עצמם .את
 היא ואיה ׳ פתרונים ולאלהים אלהים יש אכן כי / להודות מבלי ״יאוש״ של

 להמציא הרבה רליגע לעמול לנו נצרך לא / לי כמדומה ? אלה של הרצון שביעת
♦ מספקת תשובה לנו

רע
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 / הדורות שבכל כלה האנושית מול נחשבו הים מן כמפה ואלה אלה גם הן

 גיסא מאידך אף ,כלל רצונם שביעת ובעד הכופרים בעד לדאוג לנו לא יגם
 מסיתים גם הנם שבגללו שלהם, הפגום הרגש מטעם אלהים במציאות הכופרים
 הנאה / התופת בת רצון שביעת ,בזה חפצים כי יען / להם יש הן ,ומדיחים

 להיות היכולת את ישיגו עת בנפשותם" ־החוטאים ושמחת ס" י ע כ "ה ל של משונה
 היא הלא אחרת הנאה ויש יש אחריהם להנוהים גם הרבים", את "מחטיאים גם

 סוף ואחריות שלהבת לה מסביב המעופפים היתושים הנאת ההפקרות/ הנאת
 כלל לב לשים להאנושית ולא לנו לא גם האנושית/ על ולא עלינו בל הנאתם

 ואיננו דואגים אנו שאין כמו / ש״ ו א י .ה שכורי אלה של רצון שביעת אי על
 רוחם את לאמץ ותחת רעה ביום יתרפו אשר ,מנכסיהם היורדים על לדאוג צריכים
 בעזרת ממאנים גאים דלים בהיותם או אחר, איתן ומצב מעמד להם לבקש
 ם ש י ר את ולשכוח לשתות עינם בכוס לשים המה בוחרים ,בידם להחזיק אחרים

 ועל עצמם על להפיל הבוחרים עולם רזי אל בנוגע אלה בדבר גם וכן ׳ ומחסורם
.בכך רצונם הן / מיין ולא שכורת להיות / "היאוש" תרדמת נפשם

 לחמול גם לדאוג עלינו י באמת הן "הנבוכים" של רצון" "שביעת בעד אבל
 כי עליהם/ מוכיח שמם אף רצון/ שביעת מחוסרי כמוהם מי יען עליהם/

? עליהם תהי ומה / למאד גדול וצערם בצער המה שרוים ימיהם כל
 י-כולים אינם כי / אותם אנחנו רואים יען ,בעצמם הנבוכים אלה אולם

 והמדיחים המסיתים דברי למרות אלהים/ במציאות כופרים להיות בנפשם לפעול
 המופת צדקת על לנו ונאמנים כשרים עדים לצודקים, כמעט להם שנראים
 האדם נפש שאיפות כמה עד אנחנו גם ויודעים מכירים ידם על בעוד שלי האחרון
 להסכים יאבה האדם זה אם ,וסהופית דוויות כרותות / כנפים קצוצות תהיינה

 מרת את בפועל מרגישים כהנבוכים ומי במציאות אלהים אין כי ,הכופרים לדברי
 וספוק ושאיפותיה נפשו אל בנוגע האדם של רצון שביעת היא איה :הטענה
הרוחניים? צרכיה

 בשביעת חסרונם את להנבוכים למלאות נוכל במה :הדאגה עצם ובדבר
 רצון שבעים כמוה ולהיות לה2 האנושית אל לשוב יוכלו המה גם למען רצון,
 להיות הכלל מן יוצאים בתור לבדם להם רק ידרש מבלי / אלהים ברכת ומלאים
 ? עולם ואדון עולם בורא של בעולמו השמחים בין ואבלים השבעים בין רעבים

 תחבולה גם ,ותושיה עצה למצוא כלל מאתנו כבד לא כי ,ונראה נתבונן הבה
. הארץ מן לגמרי נבוכים ;תמו כי / לפעול נאמנה

 הנלוה ידוע תואר בעלי כלל אינם "נבוכים בתואר או בשם הנקובים אלה הן
 ,למאד בעיניו הביב קנין בתור לו אותו ירכוש נפשו בחפץ אותו אשר ,האדם אל
 רק וכדומה, "עושר" "חכמה" כמו עליו מהודם יאצלו אותו באהבתם אחרים או

 או "מבוכה" בשם הנקראת הנפש מחלת נגועי שהם אלה המה "נבוכים"
 תדבק הזאת המחלה ידועות מסבות ואשר אותם תבעת אשר רעה"/ ,־רוח
 ובדורנו / חייהם את ולמרר ומנותתם שלומם את להפריע תמימים, אנשים בסתם

 חולים אנשים המה הנבוכים כן ואם מתדבקת, למחלה נהיתה כמעט זה
 כי ,כונתי בטח , לגמרי נבוכים יתמו כי ,ובאמרי לרפואה, פשוט *צריכים

בידנו יצלח כאשר יען המחלה/ מציאות רק אנשים מציאות חלילה חתם לא
להעלות
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 האדם ככל ושלמים בריאים להיות אלה ישובו ,למחלתם ארוכה להעלות

 תדבק לא עוד אשר רעה, ורוח מבוכה מחלת היא מה עוד ידעו ולא
 בוכים" "נ השם יחסר כי מוטב, אמנם אף .ים כ נבו עוד יהיו ולא אותם לבעת בהם

 יוציאו אשר אלה, עצום, במספר אנשים לנו יחסרו מאשר ,המלים בספר
 ,אלהים״ ״מציאות בעקר גם לכפור הפרק על ועומדים הכלל מן עצמם את

 תנחומות באין רע בכל והנם נעכר וכאבם בנפשם שער כמו בעצמו הכפירה גם אבל
.רוחם מחשכי את להם להאיר , לנפשם

 תארתי אשר כפי ,הנבוכים ומחלת נפש הלך את למדי יודעים הקוראים
 הנאמנה, התרופה את המה ויודעים מכירים מספרי הראשון מהמדע גם דבר בפתח
 הגוף למחלות התרופות גם ובעוד , מחלתם את מהם להסיר במה בידנו ויש יש אשר

 בלתי עברו בדורות בהן שהשתמשו אלה כי מחליטים, כי עד ומתחלפות משתנות
 ,וכמה כמה אהת על הנפש למחלות התרופות ,זמננו חולי בעד עוד מסוגלות

 מקרי גם בעוד ראשונים שערו לא אשר חדשות תרופות לבקש עלינו כי
לפנים. היו מאשר עתה המה שונים המחלות ומקורי

 ותרופה עזר להמציא ההתחלה את עשיתי הדור" נבוכי "מורה בספרי אנכי
 מזור לנהות כאלה ספרים לחבר אחרים גם יעשו וכמוני יתן ומי להנבוכים
 אשר ,זמננו של המומחים הרופאים טובי כמעשה ,זאת גם אף ׳ ארוכה ולהעלות

 עלולים יהיו לבל הבריאים בעד תחבולות מיני כל להמציא מעעם כל ישימו
 בעד רק לא דאגתי כי אני, גם עשיתי מתדבקת, במחלה ולהחלות להנגע

 ושלמים, בריאים דעים תמימי בעד גם כי ,בעצמם הנבוכים
 ,רעה״ ורוח ״מבוכה של המתדבקת הנפש במחלת להחלות עלולים יהיו לבל
 בהם לפגוע עוד יוכלו לא להרע חכמים מיני מכל הכפירה של הרעים המים וגם

 הפורעניות בפני כתרים להיות יוכלו כאלה ספרים רק כי יורה, לא ומי לרעה,
 ממחלתם ירפאו החולים הנבוכים אם והיה המכה, לפני שנבראה וברפואה

 באמת אזי עוד, ןמצאו ולא .ידאו לא חדשים וחולים בריאותם לקדמת ושבו
 העדר מדבר זכרתי אשר ,דאגתנו תחדל יחד ועמהם הארץ״ מן נבוכים >תמו

 ולא יזכרו לא הימים ברבות אמנם אשר ,האנשים של רצון שביעת
.עוד יפקדו

 הקר אל לכונן עתה ועלי ,טוב בכי ב״ה השלמתי הראשון המדע את
 ובחירת והשארתה הנפש מציאות—הדעת עקרי בשלשת האחרונים המדעים שגי

 העקרים שני צוררי רבו הבאים במאמרי הקוראים שיראו כפי אשר ,החפשית האדם
 באלת גם כי ,אקוה ה' בישע אבל ,הראשון העקר מצוררי יותר רב האלה
 כלי את ולהפיל זדון להעכיר ,האלה הצוררים י ל כ נ את לגלות לי יצלח

 נאמנים מוסדות על הדעת עקרי שני ת מת א את ולבצר לכונן גם מידם, נשקם
.לעולם ימוטו לא אשר
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השני המדע
.הנפש והשארת באדם נבדלת נפש מציאות

 ראשון מאמר
 נפשו". "שומר

 הגיהמה. מן האדם מותר על ומופתים אותות השני. הדעת עקר צוךרי
האדם. תפש הבה^ה נפש

זהב. יועם איכה החדעה. פים1ם1הפל אבן א(
 כבר הזאת אבן־חן אולי או הפלוסופים׳ "אבן השם את חביבי קורא הידעת

 אשר בספריך׳ גם זכרונה את מצאת לא כי עד מלב׳ כמת עתה נשכחה
 ,פהילוזופורים( )לאפים הפילוסופים״ ״אבן השם את לפניך אני אזכיר לכן קראת,

 על גדול רעש עשו ובימיהם אותה למצוא דמו גם בקשו האלכימיע חכמי אשר
 הזאת, לאבן אשר האחרות, הסגולות מלבד כי התאמרו׳ האלה החכמים אדותה,

 זאת לזהב; האחרים מתכיות מיני כל ואת הברזל את ידה על להפוך גם יוכלו
זכרה. וזה שמה זה ,״אבן-הפלוםופים "היא

 מקסם רק היתה הזאת הפלוסופים אבן כי , עתה לפנינו וידוע גלוי הן אבל
 מינה לשאינו אחד מתכת מין להפוך הוא נמנע דבר באמת כי וביען׳ יעץ כזב,

 הפלוסופים׳, באבן להשתמש אסור אסרו אשר הממשלות׳ גם אז פחדו לשוא וכי
 ׳ זהב ואוהביהם קרוביהם ובתי הוריהם את החכמים ימלאו פן ,הזאת הדמיון אבן
 ונחושת, כברזל לההשב ובמחירה במעלתה פלאים הזהב-תרד היקרה- המתכת כי עד
 שיצאה אחת מטבע—צורת לראות אז גם זכה לא איש בעוד ,השדה כאבני או

 ׳ טהור לזהב מברזל נהפכת ,שלהם הפלוסופים אבן ע״י האלכימיים חרושת מבית
 וכל פניה האדימו אשר ,מטבע צורת את רק ראו אולי בעצמם החכמים גס או

 מלאכת עושה ׳ עתה בזהב צורף נער מלאכת ׳ חכמה ולא מלאכה היתה חכמתם
.מידי לא ותו )פערגאלדעטע( מזהבים חפצים

 לתלפיות נבנתה האלכימיע, חכמת הדמיונית׳ החכמה משואות על אמנם
 שונים המתכיות מיני רק לא כי ,למאד יודעת היא שהיא )חימיע( המזג הכמת

 אחד כל ׳ המה שונים השרשיים יסודות משבעים יותר כל גם כי ,למיניהם המה
 ויש יש אז גם טוב׳ לדבק ויאמרו והרכבה מזג יעשו גם ואם מהשני׳ נבדל
 בעצמיותם ונבדלים שונים בהיותם ׳ למיניהם הנבדלים היסודות את להפריד בידם

 זה אדות דברים להרחיב לעניננו צורך כל ומבלי וסגולותיהם, ואיכותם במהותם
החדשים פלוסופיה או הטבע מחכמי אהד את למשל תשאל אם כי ,להזכיר לי די

 שלנו
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 ברזל להפוך האלכימיים של הפלוסופים באבן ממש איזה להיות היה יבול אם שלנו,
 האלה׳ הדעת ומטורפי המשוגעים גואלו מה וחזק, אדיר שחוק בקול יענך לזהב,

 מין ,מחצב מין לקחת הוא אפשר כאלו ׳ שכלם ואת לבם את לפתות יכלו אשר
 להפוך , ועוד ומשקלו בסגולתו ,ואיכותו במהותו ונבדל שונה שהוא ,מתכת

 ברזל להפוך כזאת ואבן הוא נמנע כזה דבר שני, מתכת מין להיות אותו
עד. לעולמי תהיה לא היה לזהב

 חכמי על לעגם זו על ,עתה של הטבע חכמי את נצדיק אם והנה
 הוא נמנע דבר באמת כי יען שלהם, הפלוסופים• "אבן על וביחוד האלכעמיע

 הפלוסופים", "אבן על נדבר ומה נאמר מה אבל ,מינו כשאינו מין לזהב ברזל להפוך
 שבכסילים כסיל איזה או חכם איזה דמיון בשום גם נבראה ולא היתה לא אשר

 את להפוך לא , דמיונם לפי פעולתה אשר ,הפלוסופים" ״אבן ,קדומים כדורות
 לברזל זהב להפוך ההפך, מן בהפך אם כי מזול, יקר להוציא , לזהב הברזל
 "אבן על מהשחוק יותר רב שחוק זה האין , מנופצות גיר לאבני שוהם ואבני

? האלכימיים של הפלוסופים"
 פשוטו שלהם׳ החדשה הפלוסופים" ב״אבן כזאת לעשות יזמו אלו אבל
 רק ואותם עצמנו את לפטור היינו יכולים אז כי לברזל׳ זהב להפוך כמשמעו׳

 יכולים כי לנו, הראו גם אלו הרבה, הצטערנו לא אך ראש׳ ובמנוד בשחוק
 להם בדו המה ,זאת לא זאת אבל , ל ז ר ב ל ב ה ז להפוך להטים במעשה המה
 איזה יש כי ,מאתנו אחד להם יאמין אך אם אשר ! כזאת הפלוסופים״ ״אבן
 קינה: וישא בשיחו יריד רק כלל, יצחק לא אזי ובפעולתה, במציאותה ממש

! ? זהב״ יועם .איכה
 אבני תשתפכנה זהב יועם "איכה בקינתו: הראשון המקונן גם אמנם הן

 ואבני הזהב אל אם כי ,כמשמעם פשוטם והאבנים הזהב אל כלל בון לא קדש״
 אשר יקרה, נפש בעלי אנשים ,נעלה מאד ואצילות חיים רוח בהם שיש קדש
 עליחם קמו אשר ,בנפש אויביהם באשמת לאשפתות ונדמו תארם משחור חשך

 בפעולות אני כונתי את אחד כל יבין כן ויפעתם, כבודם הוד את להשחית
 ושהיא דורנו של הטבע פלוסופי לעשות יזמו אשר החדשה, הפלוסופים" "אבן

 ,לדבריהם יאמינו כמעט אשר ,הנבוכים וכפיות בלב זהב״ יועם ״איכה קינת תעורר
 המה באים שלהם החדשה אופל באבן אשר אחרי ,אמת מקצת אף בהם יש כי
 ויטפח יבוא הנסיון כי מראש, המה יודעים הן זאת יען לברזל, זהב להפוך לא

 הפלוסופים—באבן להפוך מתאמרים המה רק כחשם על ויעיד פניהם על אותם
 ,ואפר לעפר האדם״ ״יתרון את ,ומחרוץ מזהב היקר את שלהם החדשה
 ואדם וכלימה בושה עליהם להעטות יוכל ולא חוק ירחק הן הנסיון כי בדמותם,

 גלוי מחם יתבע למען ,ו י ר ח א ל ומה ו י נ פ ל מה ידע אשר ,בארץ אין הן
 את והנצחית, הנבדלת נפשו עלבון את ,האדם״ ״יתרון עלבון את לכל

 ,ידמו כה ובין ,רמה ביד המציאות עולם גמצאי ומכל הבהמה״ מן האדם ״מותר
 ,בעיניהם כטוב פעולתה את לפעול תוכל שלהם החדשה הפלוסופים—אבן כי

 ,נפשו את לחכרית ,נשמתו את לשרוף ,שלו ,האלהים״ ״צלם את באדם למחות
 יתרון או מותר כל כלי החיים,—בעלי בשורת אותו ולחרוז משאתו להורידו
אוסיה אשר וכפי עפר, זוחלי או ארבע על ההולכים על העצמית במעלתו לאדם

עוד
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 שיחם ואת שלהם החדשה אבן-הפלוםופ•□ את לפניך לתאר דברי במרוצת עוד

.יחד גם וחפצם ישעם ,ושיגם
 בדורנו להאנושית הוא כבד" "אבל באמת כי הנבוכים יחשבו אל זאת בכל

 את הם רואים בעיניהם אשר ,לאדם׳ ״יתרון על ולמספד לבכי לקרוא ?לנו ועלינו
 בגי אותו לקבור ת" מ "א של חסדים גומלי מחברת השמשים בידי נשא ארונו

 החדש המנהג פי על ,הטבע״ ״פלוסופי של פיהם בהבל אותו לשרוף או התופת
 של לוחות רק הזה בארון אין כי , לדעת ויוכחו יראו מעט עוד כי / שבחדשים

.עינים—ואחיזת כזב מקסם / כלם מעשי־להטים מעשיהם וכל שקר עדות
 "אבן מדבר הזה המשל את עליהם נשאתי בכונה כי אכחד, לא אולם
 הדרוש טוב לקה בקרבו יכלכל המשל עצם גם כי יען ,הפלוסופים״

י לעניננו למאד
 אופן איזה למצוא הנמנעות את לנו יזכיר הזאת האבן זכר גם שם גם הן

 מיסודות אחד יסוד או אחד מתכת מין להפוך נוכל ידו על אשר סגולה איזו או
 מבלעדי גם בלבד מזה גם ואשר ,לגמרי אחר ליסוד אחרת מתכת למין התימיים
 בעל כל ישפוט ׳ הזה במדע עניננו לצורך בפרט אביא אשר ׳ והמופתים האותות

 מחצב במיני גם עצומים הבדלים המה נמצאים באמת כי ,ופשוט ישר שכל
 מינו, לשאינו מין להפוך נוכל לא אופן בשום אשר הדוממים, ביסודות גם

 על הבע״ח ובמיני הצמחים במיני כך בדוממים ואם תמיד/ הבדל ישאר וההבדל
 ההבדלים למצער הנה / המינים של בההבדלים נדבר לא ואם וכמה כמה אחת

 מקדמת מראש מספרן קבעו אשר המערכות, ארבעת אלה כין השוררים הידועים
 ההבדלים כי / להחליט עלינו ,ו״המדבר• ״החי״ ,ו״הצומח״ ״הדומם״ בין / דנא
 הנמצאים מאלה אחד כל בין וכי עד, לעולמי תקפם בעצם ישארו אלה בין

 אשר ,לעד וקים נצב גדר ,ישותם בעצמיות ,הנהו מבדיל המערכות שבארבעת
לעולם. אותו יפרצו לא

 האלה המערכות בארבעת הנמצאים גם המה באים קיומם לצדכי כי ואם
 חקי עפ״י לו הדרוש את לרעהו איש לתת או מרעהו איש לקהת ובמשא במגע
 לעצמיותם בנוגע אבל ,העליון המחוקק למענם חקק אשר ,עולמים״ ״צדק

 הכרתו פי על גם אחד כל ואשר ההבדל, תכלית מהשני אהד נבדלים הנם
 עצמיות איננה הזהב ת ו שעצמי כשם כי להתבונן, עתה לעת יוכל הנסיונית

 הבע׳ח ועצמיות הדומם עצמיות איננה הצומח ת ו י מ צ ע כן ,והנחושת הברזל
 ונעלם טמיר )צעללע( תא לזה וגם לזה גם כי אף ,ה מ ו צ ה עצמיות איננה

 "האדם" עצמיות כי וכמה, כמה אהת ועל חכמים, חכמת מכל ואיכותו במהותו
 יותר רב רק לא מאיליו מובן וביניהם בינו אשר וההבדל החי בעל עצמיות איננה

 כי הצומח, ק הבע״ח ומהבדל מהדומם הצומח ומהבדל מהברזל הזהב מהבדל
 שבעולם, הבדל כל אליו ישוה ולא ידמה לא אשר ,במינו יחיד עוד הזה הבדל ה

 ואעריך אציע אשר ההבדלים פי על גם ומה עצמו מדעת גם אחד כל שיבין וכפי
השני. בפרק היטב באר להקורא

 מותר כי לאמר, בנפשו ירהיב שבכסילים כסיל גם כי שמענו לא מעולם
 והיא הוא בהן אשר / אדם פעולות סימני בה מוצא כי וביען יען ,אין מפרתו לו

 יחד ועמהן , הולכת היא גם והיא הולך הוא ,אוכלת והיא אוכל הוא / נשתוו יחד
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 גם לאדם גם במציאות שישנם הידועים החושים חמשת פי על הפעולות כל

 וכפי ,לו או לה בדומה יולדת אשתו וגם עגלה או עגל יולדת הפרה ;לבהמה
ישנס כי וביען יען ,לאמר כמוה מאין היא אולת כי ,מאתנו אהד כל יבין כן

ובק האדם בין ההבדל אזי ,באדם פראות וסימני חיים בבעלי פקחות סימני
אלו ואשר אין, הבהמה" מן לאדם "מותר כן ואם הנהו ומבוטל בטל החי בעל

סלם בעיני היה וללעג לשחוק אז כי , העם מבני מאלף אחד אדם כזאת החליט
 מדעת ונבער בינתו נסתרה כי יען ,האנושית מכלל הוציאו אולי אותו רק ואותו
• נדמה לבהמות נמשל הן כמוהו

 יביעו הזה הנורא והכזב השקר את ,הזאת כמוה מאין האולת את אולם
 גלו כי ,בספריהם ישתכחו אף ׳ קולות בקולי אלה בימינו דורנו של הטבע פלוסופי
 בדברי המאמינים יחשבו כה אלה, כל את יגידו חכמים כי ויען ונצורות׳ חדשות
 אותה, ותקנו אזנו אשר רבה, חכמה רק היא אולת לא בטח כדרבונות, חכמים

 הבדל ואין גדר אין כי לדעת, הוכיחו גם ונוכחו עצומה וחקירה דרישה אחרי
 כל ומבוטלים בטלים הן מאיליה ההשתלמות לרגלי כי יען והסוגים, המינים בין

 כל של הראשון אביהם בעוד היצורים, בין מבדיל חיץ ואין קיר עוד אין עולם׳ גדרי
 נהיה והכל תבל יצורי כל והשתלטו התהוו שממנה ,ה״פרוטופלסמא" הוא הן אלה

חכמים וקבעו מנו אשר ידועים, הקים פי על והמסובכים הסבות בהשתלשלות
שתים על הולך חי בעל למין גם כן אהרי זכה המציאות עולם כי עד מחוכמים׳

 זולת ,אין״ הבהמה מן לו ״מותר ומלאחריו מלפניו ואשר עליו נקרא ם״ ד ״א ושם
אלה׳ החיים בעלי בין והפקת הערום הוא הנהו חיתו בחיים הוא עוד כל אשר
יכולת בעל מרובה במדח אצלו שהנם שלו והפאספאר המוח כמות פי על בעוד
 להמציא גם רגליו, תחת הפאספאר ומעוטי המוח דלי הבע״ח שאר את להדביר הנהו

 טפחות את ולהכשיר לעדן לשעשועיו, צרכים ושאר קיומו לצרכי המצאות לו
 מני ישוב החיים בעלי וככל תחלוף כצל היא גם אשר ,נשימתו אחרית עד חלדו

 ומרקב מבשרו ישבעו אשר והרמשים, השקצים ואת אותה לדשן לאדמתו, אז
 את ואפר העפר שכבת את רק כמוהו כמוהם ולהאדיר להגדיל עצמותיו,

.עליו נקרא ץ״ ר ״א ושם פלדות באש במעיו הלוהט הכדור את המכסה הקרום
 הכופרים זמננו של הטבע פלוסופי וחפץ ישע את בזה ולהגיד לספר לי למותר

 האדם על והשקפותיהם ׳ לאדם נבדלת נפש במציאות גם ומה אלהים במציאות
 עד קראו תפונה בלי דורנו נבוכי בעוד ,האדם״ ״יתרון יחוסו כתב אל בנוגע
 עמל את ירע לא מי גם הזה, במקצוע גם האלה החכמים דברי את למדי

 ארבעת כעל לבדו "הקוף" אל בנוגע וקש חשש להוליד והרונם עצבונם ,החכמים
 לתת הם חפצים גם חפצו ׳ אותו דוקא אותו אשר ,שביצורים המנוול זה הידים,

• הראשון ולאדם לאב לגו
 ועפ״י יהד אתנו החיים הקופים מיני בכל ובחנו בקשו לבבם לדאבון כי ויען

 קל דמיון שום נמצא לא שבחדשים החדשים הצואלונים החכמים כל עדות
 מרביעי אשר מלבד גם אדם, שבפראי הפרא לבין גם החי הקוף בין שבקלים

 נאה וכלה שתים על הולך בעל מזווג זרע יחיו לא כי ,כבר זה העידו כלאים
 את ומוכיחים מראים שהמה ומופתים אותות וע״י ידים, ארבעת על הולכת

אשר אלה, על בנזיפה גערו כמה זה החכמים טובי והאדם, הקוף בין .ההבדלים
הפצו
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 זמננו של הטבע פלוסופי זאת ובכל האנושית את כאלה אבות בזכות לעטר חפצו

 אכן כי מהם, ויחלטו בעיניהם החביב מהקוף דעתם את אופן בשום הסיחו לא
 והקופים לארם מהם המעבר בעלי המה הקדמונים הקופים רק שלנו הקופים לא

 יוכלו לא הן ובאלה האדמה פני מעל נמחו כבר האנשים אבות האלה זזקדים
 במעבי כזה מעבר—קוף ממין שריד איזה ימצאו אם גיל אלי ישישו אף • להכזיבם
 היפים הברואים של המקצת מן מקצת או סנטר או חוטם , גלגלת > עצם האדמה

 המעבר בעלי שהמה קופים, ממציאות שלמה שטה רמים כמו יבנו השרידים ומן האלה
 ומהם כפופים נופים זוקף היה הזמן שנה אלפים אלפי אחרי אשר לאדם, מקוף

 המה גם אשר ,אנשים בשם שתים על ההולכים החיים בעלי והשתלטו התהוו
 דבר סוף הוא זה .כמוהו אחריתם גם תהי ,שבהם הקוף נפש את נפחם אחרי
 "אמונת בעלי בדורנו המה רבים ורבים שלנו הטבע פלוסופי של נשמע הכל

 אכן כי ׳ בדבריהם אמון יתנו אשר הרבה/ הכמתם מפני הכבוד יראת ובעלי חכמים"
• אין" הבהמה מן לאדם "מוותר

 רבו כמו רבו החדשה הפלוסופים אבן בעלי הטבע פלוסופי זולת גם אבל
 מכל הכופרים זולת גם כי / האדם בנפש אויבי ,הזה השני הדעת״ ״עקר צוררי

 באדם׳ ונצחית נבדלת נפש במציאות וגם אלהים במציאות עברו מדורות המינים
 שלנו הטבע ופלוסופי מחדש הנדפסים בספריהם דובבות עוד שפתותיהם אשר

 הכופרים זולת גם ,בידם אשר קסמים מיני ובכל ולסעדם לתמכם ימינם יד על עומרים
 טובי את גם השני המדע צוררי בין לחשוב נוכל הם׳ מטעמיהם החרשים
 העקרים עקר במעוז החזיקו אמנם אם אשר דור׳ מדור והפלוסופים החכמים
 זאת ובכל ,מציאותו אמתת את במופתים הוכיחו גם / אלהים״ ״מציאות הראשון
 על משונות והשערות מוזרים דברים הביעו האדם ש פ נ אדות להתפלסף בבואם

 מותר כמעט כי עד בנפשנו שער כמו המה אשר / ואיכותה הנפש מהות אדות
 / אין יחד גם האמתיות שלשת ככל הכופרים מדברי הם והחלטותיהם לדבריהם

 ישעו ׳ האדם תקות הנפש לחות רק הועילו יודעים ובלא ביודעים המה וגם
 הביאו בכה וזה בכה זה אדותה על שלהם המוזרות דעות בחלוקי .ותוחלתו

 ושיגם משיחם גם להציל נוכל לא כי עד , כמוהו מאק ושעמום הדעת בלבול רק
 תנהומות לו ולהמציא למצוא האדם יוכל ידו על אשר אמת, דבר שמץ אף

 יותר רב עוד הזה, השני הדעת עקר גורל הנהו ומר רע ,אהד באומר ,לנפשו
 לגמול עליו שתו סביב יהד גם ואוהבים אויבים אשר אחרי ,הראשון העקרים מעקר

טוב. ולא רע רק לו
 מציאות את גם לאדם היתרון את השני במדע דעה להורות בזה בבואי ואני

 הקוראים בעיני תהיה נפלאת אכן כי ,ידעתי גם ידעתי ,והשארתה הנבדלת נפשו
 כל פרטי את לבאר בלבד מאמרים בשלשה רק בנפשי ארהיב כי ׳ בראותם

 הדעת עקר אמתת את תלה על ולכונן הנהרסות לבנות , הזה והנעלה הרם הענק
 רב שלם׳ ספר לזה נדרש הן ,הקוראים שיחשבו כפי ׳ אשר אחדי ,השני

 אמתת את דעת לקנות לועגות יוכלו ממנו אולי אשר ,יהד גם והאיכות הכמות
 יחסרו כי ,.ימלט לא אשר ׳ כזה קצור ידי על לא אבל הזה׳ השני הדעת ערך

 אשרו, האדם׳ יקרת פנת הזה השני המדע את לשכלל נחוצים ועגינים דברים כמה בו
• נפש למשיבת ותוחלתו נצחו

בכל
16
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 כי לאשורו׳ דבר לדעת החפצים הקוראים רוחות את להרגיע הנני זאת בכל

 יחסר ולא יבקשו אשר את ימצאו אלה מאמרי ובשלשת הזה השני במדע נם
 השקפות נם ודרושים, נחוצים היותר ישנים גם חדשים מופתים גם בהם, כל

 המדע את לצמצם לנכון מצאתי למת השאלה* ועל , חדשים ורעיונות
 הבא בפרק הנכונה התשובה את ימצאו ? מאמרים בשלשה רק השני

דבר. בראשית

.דבר רא^ית ב(
 ואדון עולם "בורא בתור אלהים מציאות של העקרים עקר במקצוע אמנם הן

 ׳ הדברים אריכות כי ׳ מדעתי ,כלל מקצר הייתי לא ,הקורא שראה כפי ׳ עולם״
 ,וביען יען ׳ למאד נחוצים היו ישנים גם החדשים והמופתים והשקפות ההסברים

 ובעוד העקרים, לשאר גם מוסד ויסוד העקרים עקר באמת הנהו הראשון העקר כי
 ,לכל ומובן גלוי בולט באופן אלהים" ״דעת את להורות ,בזה איש קדמני לא
 ׳ לכוננו ,לתמכו דברים רוב גם עמי לקהת רבה עבודה לי היתה דרושה לכן

 ליגע לבלי האפשר ככל נזהרתי שמה גם ואשר ולשכללו לחזקו ׳ ולקימו לאמצו
 "האריכות" שהיא ,הדברים אריכות עיי הקורא ורעיון שכל את למותר עד

 וכמעט מעלה איננה גדול, היותר ללא-לצורך או הדוש בה אין אם בכלל,
 אוכל יכול בזה שאביא הטעמים מפני אם ,לכן ,האלה בענינים חסרון עוד

 בכל ואם לבד מאמרים" "איזה של בקצור גם השני במדע חובתי ידי לצאת
 מן דוקא רצון ישבעו הקוראים גם כי ,לי כמדומה כלבו׳ יחסר לא זאת

 הענין לעצם הרבה נחוצים בלתי המה אם ,הדברים מאריכות יותר רב הקצור
.הנאמן ולשכלולו
 לאלהינו במפלה חפצם למחוז והגיעו לשלום הקוראים עברו כבר אשר אחרי א(

 בלא או ביודעים קורא כל אזי ,דרך מני עוד יטו לא כי ׳ המה בטוחים ואם
 השני הפצו מחוז אל המובילה במפלה, גם רב מהלך הנהו עבר כבר יודעים

 המופתים, מבלעדי גם אשר אחרי ,והשארתדד הנפש ״מציאות השני העקר אמתת אל
 ׳ והשארתה הנבדלת נפשו מציאות לאדם" "יתרון אמתת על השני במדע שאביא

 אכן אם * לנפשו להוכיח יוכל הראשון המדע את ומידיעתו מעצמו אחד כל הן
 לאמתה אמת אזי האדם", "יוצר גם עולם", ואדון עולם "בורא שהוא אלהים, יש

 תקות גם היא נצחית ההיא הנפש וכי לאדם נבדלת נפש יש אכן כי ,כן גם היא
 תקות יש אכן כי ׳ למאד ובטוחה ונעלה רמה רק ,היא רמה אנוש(-לא אדם-)לא
 וביען יען ,אדמתה היי אחרי גם שדי בצל תתלונן היא וכי הגוף במות גם לאחריתה

 ,אין מיתוש לאדם מותר וכי האחרונה נשימתו עם האדם נפש תכרת הכרת אם
 אכן שהוא האלהים, במעשה האדם רואה הן ואבדון. שאול אדם תקות אף

 הנהו ונמצא יש כי המופתים, ושאר הדעת" "הוש בו הושו בהכרת לו נגלה
 ,״חנון״ ׳ "החום" * המציאות מחויבי תואריו פי על שהוא ,האלהים כי ,במציאות

 מציאותו אמתת את חלילה לפתור ,מעשה ועוד ועוד הפד" "רב ומטיב" "טוב
 אותו רק האדם את האלהים הבדיל כי ׳ היתכן .אלה תואריו ועצמות עצמותו

גם האדם שיודע תבל מיצורי אחד מכל ׳ לכבודו שברא בריות המון מכל לרעה
 רואה
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 אחד כל ני ,ובמקומו בעתו ויפה טוב נעשה הן אחד כל כי ׳ בעליל הנהו יואה
 ,מציאותו כלות רגע עד תמיד רצון ושבע אלהים ברכת מלא ,ועלז שמח רויה כוסו
 הבריח לבדו האדם הוא אזי / לאדם הנפש ונצחיות מציאות אין אם כן ואם

 ופונה זקוף ראש ובעל שתים על ההולך היצור זה ,הארץ כדור פני על האחת
 מוח גם בגלגלתו אשר היצור זה / בגופו גם לו אדם ותפארת למעלה נם עבר לכל
 ומת ראשית היא מה ולדעת בוראו את להכיר הדעת חוש אף ודעת, שכל גם

 השואף האדם זה ,העולם בגמצאי נמצא כל ידעו לא אשר דבר אחרית׳ היא
 ׳ נצחים לנצח, קיומו את להאריך תקוות מלא ולבו נצחיות שאיפות תמיד

 את ,בזה גם לו דומה מאין המכיר הוא רק שהוא המציאות, בעולם הוא רק הוא כי
 ודורש חוקר להיות / הנמצאים את ולבדוק לבחון הנהו שיכול / העולם את / עצמו

 .השמחים בין אכל יהיה הוא רק הוא כי הידיעה׳ תכלית עד המציאות את
? שבאומללים ואומלל

 ׳ שוא תקות תהיה והשארתה הנבדלת? נפשו בדבר אדם תקות אמנם אם
 מחויבי ותואריו אלהים "ממציאות ודאית יריעה לו רכש כי ׳ לו בצע מה אזי

 לו נהפך או לבדו, ו ל כצר הנהו נצב הן האלהים זה בעוד / המציאות•
 וזאת "דעת" לאדם החונן הוא שהוא האלהים/ / כמוהו מאין לאכזר לבדו לו רק

 / להפיל מותר כי גם לדעת / כמוה מאין שואה האדם על תמיט הלא ״הדעת״
 שמחים המה בעוד ,בכל האדם על והזאב הדב ,להארי גם ומה ועז לכשב

 זה אחריתם/ גם ומה ראשיתם מדבר שלהם אי־הדעת בגלל ועליזים צוהלים
 הימים. כל עליו תתאבל נפשו ,נפשו למשאת תקוה באפם האדם והוא ,ה״מות״

 נעליו נגזר בשל-מה יודע האחרון זה למצער אשר ,למיתה• ״נדון חיי בתבל לחיות
 גרוע, או כמוהו האדם והוא ,ההרגה במת אל יקריבוהו אשר , הימים את למנות

 חמס לא ועל / חיתו פתיל תנתק אשר ,עתו את הוא יודע כי ׳ מלבד ממנו עוד
 דאגת תמיד ולדאוג עבר כי אתמול יום על בצער שרוי להיות עליו בכפו ורצח

 לדבר תמיד עליו כי עד / יחד גם ותקוותיו שאיפותיו לכל קץ יושם פן ר ה מ
 כל השופט מול ותביעות טענות ולערוך האדם יוצר את את.אלהיו, משפטים

 אשר ׳ האדם במשפט דוקא עול יעשה או האדם משפט את יעשה לא כי ׳ הארץ
כמוהו? נשמע לא

 בנפשו יחליט אף אלהים יש אכן כי / האדם יודע אם ,גיסא לאידך אולם
 כי / כן גם הנהו ובטוח נכון אזי / האלהים במעשה חלילה תהפוכות אין כי

 — יצוריו ובחיר בכור את הבדיל בטח האדם יוצר וכי פעלו תמים הצור אמנם
 להכיר הדעת" ש ו "ח גם "דעת" לאדם החונן וכי / לרעה ולא האדס-לטובה זה

 וכי והנצחית/ הנבדלת נפשו הכרת בדעת גם אותו חנן ,בוראו את
 האלהים ומעשי במעשיו ה' ישמח אם כי עד למאד, ובטוחה נאמנה הזאת הדעת
 לשמוח עליו כי ,וכמה כמה אחת על האדם / שירה ואומרים המה ושמחים עליזים

 כן ואם האדם יוצר גם והוא אלהים• .יש אכן כי הדעת/ בזאת חלקו, במתנת
 החיים בצרור צרורה תהי אף / ממעל אלוה חלק חיים נשמת היא הנבדלת נפשו

נתנה. אשר האלהים אל תשוב הרוח בעוד / ושארו גופו ככלות גם עד לעולמי
 הכפירה נמנעות את להוכיח הזה השני במדע עוד לי נדרש לא דברים רוב ב(
נמנעות את למדי הוכחתי אשר אחרי עד, לעולמי והשארתה הנפש כמציאות

הכפירה
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 גס יהי ולוא הנצחיות החירות שלשת אלהיס^׳־עפ״י במציאות עד לעולמי הכפירה
 ישנו הלא והוא נצחית חידה הוא הפשוט האטום אם ,והכח׳ ה״הומר מחידת

 כי מאיליו באדם-מובן המחשבי הרוחני האטום זה כי וכמה/ אחת על במציאות,
 ישנו הן אבל / נצחית חידה הוא גם תהי גם לוא זה-כי הוא אטום השם מן לא

 במציאותו לכפור יוכלו לא כי מאיליו, מובן נצחית חידה היותו ובגלל במציאות,
 הנפש במציאות הכופרים חקצונים המטריאליסטים אלה גם אמנם הן .עד לעולמי

 והפעולות האדם פעולות את פועלים שבו והפוספור המוח עצבים חבור רק ובעיניהם
 גם יחדל ובהנגעם ושלמים בריאים והעצבים שהמוח הזמן כל רק תארכנה האלה

 אותם ובבקשנו עמהם בדברנו / האדם חיי בהפסק לגמרי יפסק אף הפעולה, כה
 להיות יוכל איך או ,יהי מה ויהי נפשי ח כ מ מושג איזה למצער לנו לתת

 באיזה לנו ולציר לבד והעצבים המוח מחומר ולהולד לצאת יוכל כזה כח כי במציאות/
 ישארו אז ,המוח חלקי מהרכבת הכוללים המושגים נולדו איך ,שהוא כל ציור

 ובכל בפיהם מענה ואין ם נ ו ש ל ב ה ל מ אין כי ,פיהם יפתחו ולא כאלמים
 מרהיבים והמצאותיו ורעיונותיו האדם מחשבות בדבר הגמורים ההדיוטים אלה זאת

 במדע מדברי למדי יודע הקורא אשר ונצחית, נבדלת נפ^ז במציאות לכפור
 כפירתם גם בעוד / דבריהם כל ומדוחים שוא ומשאת לבם זדון אך כי / הראשון
 כמאה עליהם תעיר ,עד לעולמי היא נמנעת למרי שהוכחתי כפי שהיא / בעצמה

 ישעה את מהאנושית לגזול המה להרע חכמים ורק דוברים המה שקר כי ,עדים
 המתאמרים דארווין תלמידי יפיחו אשר רבה ורעה הבל דברי כן וכמו ותוחלתה,

 בפרקי הקורא ראה כבר ואשר והאדם החי / הצומח בין עולם גדרי את לפרוץ
 לא ואם / יסודם בשקר אשר ,דבריהם על לסמוך נוכל כמה עד הראשון המדע

 אשר / והמאובנים החיים הקופים ענין וכל האדם גזע בדבר עמהם התולים
 רבים רבים כי ,לב מכאיב שחוק )אמנם הוא השחוק לא ואם / בלדתם בכזיב

 התא מהות את מכני באופן יפתרו לא לעולם אשר אלה כי ,כדבריהם( מאמינים
 פרותיהם את ישאו זה אצל זה שתולים עצים שני מדוע אף ,הראשון )צעללע(
 בעלי )עמבריא( עוברי שני איך או / שזיפים וזה תפוחים זה מרעהו איש משונים

 להיות י^רדו אחרים ירח^ם ובעור מגדולם הראשון בצעד לזה זה השוים שונים חיים
 בעולם מאלה גדולות נסתרות גנזי עוד גם ומה אדם, וזה סוס זה כלב, זה

 במציאות גמורה בודאות כופרים להיות לבם את יערבו והמה ובאדם, המציאות
 לאדם מותר כל מבלי החיים בעלי בשורת האדם את ויחרזו והשארתה הנפש

 ,דבריהם מתוך הנכרים זיופיהם את הראשון במדע למדי הוכחתי ובעוד ,אלה מכל
 להאריך לי נדרש לא הן ,עד לעולמי היא נמנעות האמתיות בשלשת הכפירה וכי

 ,ושיגם שיחם ואדות אדותם על קצרים בזכרונות לי ודי השני במדע הרבה עוד
 להוכיח מעבודתנו אותנו להפריע יוכלו הרבה לא אלה שקר טופלי כי דעת, למען

.השני הדעת״ ״עקר אמתת את בעליל
 על השני העקר אמתת את לה נחלה האנושית כי להוכיח, בבואי כן כמו ג(

 דבר על דברים להרחיב עוד לי ידרש לא הדעת* "חוש חושית" "הכרה ידי
 החוש מציאות את בגלויי בעוד באדם/ הדעת" "חוש ששי חוש מציאות

 ואשר הראשון, במדע הזה הנכבד בענין באר די למדי הוכחתי כבר הזה
 בין נכבד מופת גם היא ,והשארתה הנפש מציאות את הרעת חוש כרת ה אמנם

שאר
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 מן האדם מותר על גם באדם ונצחית נבדלת נפש מציאות על גם המופתים שאר

 העולם על השקפתי בדבר הרבה הזה במדע להאריך עוד לי ידרש לא גם , הבהמה
 רק כי וברורים, נאמנים בדברים שמה הוכחתי אשר ,נ׳( פרק ח׳ )מאמר והאדם
 זיק נפשו בכה לבדו הוא אשר , העולם נמצאי בכל והמיוחד האחד הנהו האדם
 בראשית' מעשה לעשות הנהו יכול ממעל, אלוה חלק והנצחי, האמתי היען

 בכל והמצאותיו, אדם שבמעשי התכניות בכל מאין", "יש הדשה בריאה לברוא
 אשר ,וחכמה תורה חדושי בשאר גם ,ובחכמתו כשכלו ימציא אשר ,המכונות

 פי על הוא זה גם ואשר תבל, יצורי בכל לו דומה באין והמיוחד האחר הוא
 "מותר על כן המופתים שאר בין נכבד מופת ברורים בדברים שמה שלי ההתבוננות

 על ורק פיה שעל באדם, נבדלת נפש מציאות עצם על וכן הבהמה" מן האדם
 הארכתי כי ויען ארצה, תבל פני על אנפין בזעיר בורא גם להיות הנהו יכול פיה
זה כל את לבאר הזה השני במדע לי נצרך לא הלא הראשון במדע בזה

 לי די אשר ,ענינים כמה ועוד לבדו הקצור הנהו ומספיק ודי ם י ר ב ד ב ו ר ב
 הראשון מהמדע הנהו ומכיר יודע הלא והוא הקורא לפני זכרונם את רק להעלות

.לאשורו הענין כל פרשת את
 מקצעות כל ואת בכלל )אנמרופולוניא( האדם דעת את ללמד לא הן ד(

 האום טבע את ולהציע להעריך בא אינני בזה, באתי בפרט הזאת הרמה החכמה
 ואת )פהזיכולוגיא( ופעולותיה נפשו כהות חזיונות את לא גם ,)פהיזולוניא(

 רבים ספרים חברו אלה כל על בעוד כלה, האנושית, חבר בתור עליו ערכו
 לרכוש פיהם על יוכל מהקוראים אחד וכל אלה בימינו כלם ועל הדורות מחכמי

 לאשורם, אלה כל את דעת למען בעיניו, הטוב את ולבחור הזאת הדעת את
 כל אשר ׳ השאלות שלשת על הפתרון עצם את בזה להורות באתי לא אף

 ? אחריתי״ תהי ״ומה ? פה״ אני ״למה ? אני״ •מה :לנפשו ישאל דעת בר אדם
 שום לנו לתת תוכל לא האלה העצומות השאלות על הנכונות התשובות בעוד

 עלה דור מדור והפלוסופים החכמים עמל גם שבעולם, פלוסופיא שום חכמה,
 האנושית מאנשי אהד כל אשר זולת ממקומן, זזו לא האלה והשאלות בתהו

 האמונה ידי על רק האלה השאלות פתרון אל בנוגע ורוחו לבבו את להרגיע יוכל
 הדת לנותן נגלתה כי הנהו, מאמין אם היא רק היא ואשר בה, שנולד והדת

 התשובות את לו תתן היא רק כי אלהים, בהתגלות האדם היי דקי ומחוקק
 ולא פתרונים לאלהים רק באמת אשר אחרי ,האלה השאלות שלשת על הנאמנות

 אשר האיש זה הנהו מאושר גם שבחכמים הכם יהי ולוא הוא, בשכלו אדם לבן
 אמנם • לאמתה האמת את בזה לו הנחילה זאת ודתו אמונתו כי ,יהיה באמונתו

 לכן ודת, באמונה רק הנזכרות השאלות על התשובות ושורש יסוד בהיות
 עליו ,נכונה תשובה ולקבל רצון לשבוע דבר פשר לדעת בחפצו העברי הקורא גם

 חפצו כי ,היא נפלאת לא ואשר ,הוא ודתו אמונתו עקרי אל רק לפנות
 בספר מצדי אני וגם ,יבקש אשר את באמת ימצא בהם אכן כי ,בידו יצליח

 ׳ האפשר ככל / להועיל אפוה ׳ ישראל לעם המיוחדים והדת האמונה בעקרי השני
.יחד גם תשובותיהן ועל האלה השאלות על אור להפיץ בזה נם

 אמתת את להורות רק הוא הלא וחפצי ישעי עקר כל הזה השני במדע אבל
כי ,והשארתה הנפש מציאות עקר • הזה השני הדעת עקר של מציאות״ ״ה

נפש
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 ישנה אכן נפשו והשארת במציאות היא נאמנה אכן הנבדלת/ האדם נפש

 שלילת את ראשונה ולהוכיח להראות ,הזה השני המדע תעודת בהיות ׳ במציאות
 נם יחד האמתיות בשלשת הכופרים מצר הזח בעקר הכפירה נמנעות את השלילה,

 ושיגם שיחם ברוב הזה השני בעקר אבל הראשון העקר עם השלמים הפלוסופים מצד
 כן ואחרי / והשארתה האדם נפש מציאות _וךאות את למאד מחלישים הם גם

 נוחים ,שהמה / ומופתים באותות השני העקר מציאות חיוב את ולחזק לאמץ
 הזה העקר אמתת את ולקבל לקיים והפשוט הישר השכל בעד למאד ומסוגלים

 למטרתנו להגיע נוכל הזה הדבר בעצם לי כמדומה אשר ,לאמתו אמת דבר בתור
 השני במדע שלי המאמרים בשלשת ו□ כי עד ,הרבה ולהג דברים רוב בלי גם

 עד מוחו את לנגע לו ידרש מבלי הזאת הנאמנה הדעת את לקנות הקורא יוכל
 השני הדעת עקר בעד ומיוחד אחד ספר גם או הרבה ספרים בקריאת למותר

 ללא המה אשר ,דברים רוב של התבן מתוך הבר את לו לברר בבואו / הזה
כלל. צורך

 בעצומותי, גם האפשר ככל עשיתי שלי המאמרים בשלשת גם זאת בכל
 ,שבחדשים והחדשים הדורות חכמי טובי בעצומות גם / אני ובהשקפיתי כהגיוני

 את לשכלל מצדי, והוספות בתקונים טעם טוב בהסבר אציג אותן גם אשר
 יהיה למען בו׳ כל יחסר לבל שלם דבר בתור הזה השני העקר

 ;חמתם ותוחלתם, ישעם נפשם, שלות את להנבוכים להשיב ומספיק די
. ישועתם וצור

 הטבע פלוסופי קלקלו אשר אחרי ,לנכון אני מוצא וראשון בראש והנה
 בשורת האדם את גם ולחרוז הגדרים את להרוס שלהם החדשה הפלוסופים באבן
 מקסם ע״י הנהרסות את ולבנות לשוב לבד לא ,משאתו להורידו החיים בעלי

 את העקרי ההבדל עצם את לכל גלוי ולהוכיח להראות גם כי שלהם/ כזב
הבהמה". מן האדם "מותר את ,התבל נמצאי מכל לארם היתרון

 "מותר על ומופתים אותות בתור ועצומים גדולים הבדלים 0
.הבהמה״ י מן האדם

 גופו, סמני החיצוניים, אדם מכמני סמנים כמה להציג ראשונה בזה הנני
 החיים, בעלי ומכל תבל יצורי מכל האדם הנהו נבדל הן פיהם על גם אשר

 מותר על והמופתים האותות במספר אותם אמנה לא ,הקורא שיראה כפי ׳ כי אם
 ועצומים נכבדים היותר שהמה פנימיים, סימנים לנו יש בעוד ,דבהמה מן האדם

 האלה החיצוניים ההבדלים גם המה נכבדים כי / אהד כל יבין הן זאת בכל ,מהם
 הסימנים אלה גרועים יהיו למה כי ,חיים הבעלי כל על לאדם יתרון על להעיד

 המתכות למיני אשר ,החיצוניים הסימנים מאלה עינים למראה גם באדם הנכרים
 המה נבדלים כי ,לנו וידוע גלוי הלא לבד פיהם על ואשר ,למיניהם השונים

 פלוסופים" "אבן ,לעולם תמצא ולא נמצאה לא כי עד ,מהשני האחד בעצמיותה
 גם אדם מסמני כן וכמו ,לברזל זהב או לזהב ברזל להפוך תוכל אשר / כזאת
כי / ומתמונתו הבריאה גאון הנהו כי / נחזה בו גם אשר ,החיצון ומראהו בגופו

 היא
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 לטוב, הנהו נבדל תמונתו ותכנית בנויתו גם כי אחרי והשלמות, היופי סמל

 נוכל מזה גם ואשר בכלל הקופים וגם היונקים חיים בעלי שאר כל מעל נעלה להיות
 ורעות הבל אך שלנו חטבע פלוסופי של החדשה הפלוסופים אבן כי ולדעת, להכיר

.היא בזב מקסם אך ,דוח
 גוף כבנין הוא מובהק מימן האלה: מהסימנים אחדים רק אזכיר הבה

 ובקומה טבעי במצב שתים על האדם הנהו הולך כי בראותנו, מאדם,
 ידיו׳ מזרועות חנה וארוכות גבוהות האדם רגלי כן כמו ,לו דומה מאין זקופה

 הגוף עבר אל רק לכפוף נוהה היא )עללענבאגען( במרפקו )געלענק( הנטיה גם
 והאזרועות הידים עם השמוש ואל זקופה קומה של למצב רק מסוגלה להיות ויכולה

 הליכה, לצרכי לא אבל שונים, ולצרכים האדם בידי אשר תועלת, לתכלית רק
 המה דומים כי אם ,והעצבים החרצובות ׳ העצמות ׳ הרגלים איברי פרקי כן במו

 ומוצקים חזקים עבים המה הרגלים של אלה אבל ,ועצביהן עצמותיהן ,הידים לפרקי
 התחתונה ברגל יחד הלכודות החזקות העצמות אף ׳ הידים של מאלה יותר רב

 הנה כי בעליל, ומוכיחים מראים אלה כל מאחוריה למאד הבולטת הרגל כף עצם זביחוד
 של היד כף בשורש גם .קוממיות הנצב ,הגוף כל משא את לשאת והוכנו ■נעשו

 הרגל כף כחזקת כלל חזקה ובלתי ולהתנועע לכוף נוחה שהיא אנחנו רואים האדם
 ועל ל נ ר ה ף כ מתעודת לגמרי שונה היא היד כף תעודת כי ,יעיד זה וכל

 אף ׳ זקופה לקומה רק וערוכה בנויה האדם של השדרה כי ,אנחנו רואים הן כלם
 ׳ מזה ונבין ׳ העליונות מהעצמות יותר רב רהבות הנה התחתונה השדרה עצמות

 התחתונות העצמות תהיינה כי ,הזקופה ולקומתו האדם למצב דרוש זה כל כי
 יוכל למען כזה׳ באופן ערוכה האדם עורף שדרת גם כבד, משא לשאת רחבות
 כמו זקופה׳ קומה של במצב בהיותו רק כהוגן, בעיניו להשתמש אז רק האדם

 סנטרו הוא הלא לעינים והנראה הבע״ח מכל האדם את מבדיל היותר הסמן כן
 אדם סמני שהמה ,חיצוניים סמנים עוד ישנם אלה ומבלעדי ,למאד הבולט )קינן(

 נזכיר גם ולוא ,גמור הבדל בעה״ח מכל האדם את עינים למראה גם המבדילים
 ,האדם מערומי כמו ׳ עין למראית כאדם חסרונות שהמה ,ההבדלים אלה את

 לקיום תשוקתו בוא אחור גם עצמו על לדגן טבעיים נשק כלי וחסרון גופו הלישות
 יודע כמה עד לכלבו וידוע גלוי הן בכלל האלה החסרונות אל בנוגע אשר ,־המין

 עד ,שלו לאדם ביתרון' ודוקא אדם בתור שלו החסרונות את למנות האדם
 סמני גם מוצאים ואחרים הכל את והמכניע הכל על המושל להיות עוד יוכל .כי

 המה ודים כרוכלא לחשוב לגו נדרש לא אבל האדם׳ של ובבכיתו בשחקו הבדל
.האלה המעטים הזכרונות

 כבר הן ובארצות באקלימים לאנשים אנשים כין אשר ההבדלים, אל בנוגע
 הבדלים אינם האלה ההבדלים כי היום, גם לפנים גם למדי עד הדבר הוברר

 שוים הסמנים בעקרי אבל ,טבעיים ותנאים סבות פי ועל מקריים רק עצמיים
 בעלי מכל גופו ובבנין במראהו גם האדם את המבדילים והמה האנשים כל ;המה

 וההבדלים הסמנים אלה גם יהיו ואל ׳ עליהם האדם מותר להיות ,החיים
 ,בזה שיראה כפי ׳ ידם על גם בעור , הקורא בעיני קלים האדם של החיצוניים

* .לאבק הטבע פלוסופי של החדשה הפלוסופים אבן את לטחון ומספיקים הים
 יתרונו משאת האדם את הוריד למען שלנו, הטבע פלוסופי כי אנחנו, ,יודעים הן

על
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 התבוננו מאשר הוכחה או ראיה למו לקהת בעיניהם היה הנקל הבע״ח׳ כל על
 בהשתלמות כי הראשונים, השבועות בארבעת אמו במעי העובר תבנית על

 יש ת ק נדה וגלנלת זנב ודמות בע״ח לעובר האדם עובר נדמה הראשונה
 בעד הנצחית החידה עצם היא זאת כי ואף יהד גם והאדם הכלב לעובר נם
 מאיליה, ההשתלמות חקי פי על אופן בשום יבינו ולא ידעו לא כי החכמים, כל

 בצעד לזה זה שוים שהמה השונים׳ החיים בעלי עוברי כי להיות, יוכל איך
 הפרדה להיות יפרדו האם בבטן גם אחדים ירחים בעוד והנה מגדולם הראשון

 >אנחנו רואים זאת ובכל כלל׳ ב נ ז כל בלי אדם וזה סום זה ,כלב זה :גמורה
 סימן ,הלטאה מזנב פחות קוץ של סימן היה די שלנו הטבע פלוסופי בעד כי

 עוד הנהו ונמחה ובטל עובר אמנם אשר העובר, התהוות בתחלת כזה חיצוני
 יודעים הן עולם׳ לאור בצאתו ואשר אמו מרחם גיחו לפני ירחים כמה יעברו טרם

 לשום דמות בשום ולא אדם תבנית בצלם האדם עובר יצא כי כלנו׳ אנחנו
 ושמנו אהד כל שרואה ׳ חסרונותיו עם יחד מעלותיו עם ,יולד הוא .בעולם כע״ח

 על לעמוד שיוכל ועגל׳ בנדי גם כמוהו נמצאו לא אשר כהו, בהלישות חכמים
 בריתו בתחלת אכן כי הטבע׳ פלוסופי ראו כי יען אבל אמו׳ משדי ולינק רגליו

 דמות'זנב גם ולוא כעה״ח אל דומה קטן סימן איזה לו היה האדם עובר של
 אכן כי עדות׳ גבית ממנו ויקחו לעומתו ויצהלו ויריעו הלטאה מזנב פחות

 הקופים אל תכף פנו המה ,ההיים בעלי ככל חי בעל מין רק אדם לא האדם
 בעה־ח בשורת האדם את אותו גם ולחרוז להאדם אבות ת ו כ ז בהם למצוא
 להאדם דמיון שום מצאו לא המתם ועל אפם על ואם ׳ לאדם היתרון את ולבטל

 קוף- את ימצאו אולי האדמה, בבטן כמטמונים חפשו עמנו החיים הקופים עם
 התהוות בתהלת שראו שבקלים הקל החצוני הסמן מפני והכל ולאדם בינו המעבר

 שלמה שטה רמים כמו בנו אחרים בע״ח גדול אל צד באיזה דומה האדם עובר
 בעלי ושאר האדם בין המבדיל הגדר נפרץ כי ׳ לחשוב בדבריהם מאמינים ורבים
 רשיגם שיחם כל להם יצאו והבטל העובר שבקלים הקל החיצוני ומהסמן החיים

 האדם נפש כי שוה׳ גזרה גם דנו פיהו על כי עד ׳ מאיליה בהשתלמות
 כלא חיצוני סמן בקצת משתמשים המה ואם נשתוו׳ יחד הבהמה ונפש

 בשכלו דעת בר כל יוכל כי וכמה׳ כמה אחת על אזי הם, חפצם לאדיר נחשב
 הרבים החיצוניים הסמנים המון מכל ונאמנה כשרה עדות לגבות והפשוט הישר

 בבטן ולא האם בבטן לא אנחנו ומתבוננים רואים שאותם ׳ ׳האדם של
 הסמנים מאלה גם דעת ולמען ארצה בתבל לכל וידועים גלוים אם כי האדמה
 תבל, ברואי מכל לגמרי נבדל באמת הנהו האדם כי מהימנא, ראיה המובהקים

 נבדלת נפש לו אשר ׳ האדם נפש לו אשר ,והמיוחד האחד הוא כי ׳ וביען יען
 גופות מכל ונבדל שונה אחר גוף גם יאות הן ,כזאת חיים ולנשמת ונצחית
לבדה. הבהמה נפש רק להם אשר הבע״ח,

 האדם של ההבדל זכר את להעלות רק לנכון מצאתי מצדי אני זאת בכל
 או המופתים במספר אותו למנות לא אבל החיצוניים׳ אדם סמני בגלל

 את. בזה ולהורות להראות הנני ביחוד פיחם על אשר נכבדים׳ היותר הסמנים
 מאי •• ישאלו מהקוראים אחדים כי ׳ אנכי יודע בעוד ׳ הבהמה״ מן האדם ״מותר

והחלטותיהם האדם בנפש האויבים את לנצח אוכל באלה לא וכי לן? קמשמע
כי
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 האחדים בדברים גם כי / יבין המבין כי אף / אין הבהמה ק האדם מותר כי

• למאד לעניננו הדרש טוב לקח כן גם ישגו בזה/ שהצגתי
 בעלי מכל האדם את המבדילים החיצוניים מהסמנים דעת נפיח גם אם אמנם

 בהם אשר הפנימיים, מהסימנים המופתים המה ועצומים רבים עוד החיים
 ולתועלת הבהמה נפש לבין האדם נפש בין הגמור ההבדל את בעליל נראה בטח
 בלבבו יקבע כאשר ,מהקוראים אחד כל כי יען , הזה המדע למוד בעד רבה

 יש כי בזה/ אציע אשר האלה הפנימיים מהסמנים והמופתים האותית פי על
 לקבל גם כן אחרי יהיה ועלול נוח אזי החיים/ בעלי כל על לאדם" "יתרון
 היא היא וכי לאדם נבדלת נפש גם יש אכן כי לאמתו/ האמת את ולקים
 ובחיים במציאות להשאר עליה תכונתה עצמיות לפי אשר ,נצחית חיים נשמת

 חלק / והנצחי האמתי האחד הייש זיק באמת בהיותה ,האדם גוף מות אחרי גם
• ממעל אלוה

 נמצא אכן כי לדעת/ הוכחתי הראשון במדע ז׳( )מאמר שלם במאמר א(
 מכיר פיהו על ואשר הדעת" "חוש חושיו חמשת על נוסף ששי חוש באדם הוא

 "מציאות המה הלא הרוחניים, המוחשים מציאות את חושית" "בהכרה האדם הנהו
 נצחית שהיא הנבדלת נפשו מציאות את גם עולם ואדון עולם בורא בתור אלהים׳
 / שהקדמתי כפי אשר ,החפשית האדם בהירת כן וכמו הגוף במות גם ותשאר

 הדברים כל בעוד , הפעם עוד ולבאר להאריך הזה השני במדע לי נצרך לא
 "חוש מדבר הזכרון פי על רק ועלי להקוראים וידועים גלויים כבר שמה הנאמרים

 הזה הדעת חוש •חששי" חוש מציאות אכן כי ,בזה להחליט לבד הדעת״
 ישנם הן החיים בעלי לכל אשר אחרי ,הבהמה? מן האדם ״מותר הוא הוא שבאדם

 מכיר פיהו על אשר ,הדעת״ ,חוש י״ ש ש ״חוש גם ולאדם חושים חמשת רק
 חי בעל לשום וגלויים ידועים בלתי כאלה, רוחניים ענינים חושית בהכרה הנהו

 על לבדו האדם בעצמיות רק מוטבעה מציאותם מתת א אשר ענינים , שבעולם
 הענינים את ולהכיר להשיג הבהמה", "נפש ולא האדם/ נפש נפשו, מעלת פי

• התבל יצורי בכל בזה לו דומה מאין ודאית נאמנה בהכרה הרוחניים
 ,להם ולאמר שלנו הטבע לפלוסופי רוח נחת לעשות נוכל אולי אז רק והנה

 / ם ו נ ד ב כ ו החיים בעלי על לאדם יתרון בטול בדבר אלינו דבריהם יבואו אכן כי
 משיהות רמזים פי על ומצאו היתדות ובכתב אנוש בחרט כמו ובדקו בחנו אלו

 קלה שיחה איזו שמעו אכן כי לנו, גם לתרגם היו יכולים אשר חיים, בעלי
 ף ו ק ה זה ביהוד נפשם אהוב או ושועל כלב ,פיל ,חיים שבבעלי הפקחים משפתי
 יוקשים בפח ולהתגולל אדם בני מעשי את להקות גם שיוכל הזה, הפקח הערום

 או ,בזה לעשות יקדימו אשר ,במעשיהם בעצמם היוקשים אותם יורו אשר וכפי
 זרעונים מלא נבוב אבטיח בחור ד י להכניס ,מזה יותר רב מעשה לעשות

 כן אחרי יכול איננו אשר ,זרעונים כפו ולמלאות ,הקוף יד כף כמדת פתוח
 איך דעת מבלי עצות אובד מקומו על נטוע וישאר ידו/ כף את להוציא
 מן ידו את להוציא יכולת מבלי ,ממקומו ימוש לא הציד בבוא וגם לנפשו להושיע

 לזרוק בינה ולאלפו מחכמתם לו לחלק עליו ירחמו לא לחותו הטבע ופלוסופי החור
 פלוסופי שמעו אלו הציר, מכף ולהמלט ידו את הוציא למען / חפנו ממלוא הגרגרים

התפלספות איזה למצער אלה החיים בעל מחכמי דבר שמץ אף לנו והודיעו תטבע
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 ובחירתה הבהמה נפש השארת !אלהים מציאות של שלילה או חיוב דבר על

 או חיוב של מסקנא כל מבלי לבדם האלה השמות ברון ז גם ולוא ׳ החפשית
 שמעו באמת ואם שלה הבהמית והפלוסופיא הבהמה הכמת תיצאת לפי שלילה

האלה. והנצורות הגדולות את לגו נא יספרו הבה כזאת שיחה
 זכו כבר שבבהמות הפקחים כי לאמר, יאבו אם כלל להם יועיל לא גם

 האמתיות בשלשת כופרים כמוהם בהיותם כי עד כזאת, והתחכמות להשתלמות
 בגודל כבר זה החליטו אשר / האלה המוזרים בשמות להזכיר להם צורך ללא הן

 כזאת׳ להחליט דנן הפלוכופים ירחיבו אם כי במציאות, אינם כי הבהמה׳ הכמת
 כי ׳ להאדם קדם הקוף לא כי ׳ השטה" "מוחלפת דוקא לאמר יהיו מחויבים הן

 האחרונים אלה בעוד , יחד גם והפילים הכלבים , השועלים ,להטפים קדם האדם אם
 לרעת זכו כי עד כבר׳ זה כזאת מאיליה בהשתלמות והתחבטו השתלמו כבר זה לפי
 האמתיות אמתת במעוז החזיק כי ׳ מלבד והאדם במציאות אינן האמתיות אלה כי

 פלוסופי כי עד עתה גם אמונתו או ידיעתו בתומת מהזיק עודנו ,הדורות בכל
 הם כזאת׳ בהמית פקחות של להשתלמות זכו הם רק אשר וסיעתם, הטבע

 הפקחים ישמעו לא או שמעו לא עוד כל ,אופן ובכל האנושית מבלל היוצאים
 לכל אכן כי להחליט, אנחנו רשאים חיים׳ שבבעלי מהפקחים כזאת שיחה שבאנשים

 שור .ידע יריעת היא נעלה היותר וידיעתם חושים חמשה רק ישנם החיים בעלי
 נוסף ששי בחוש הנהו מחונן לבדו הוא האדם ורק בעליו"׳ אבוס והמור קונהו

 היתרון הוא והוא ,האמתיות שלשת את הדעת״ ״חוש הוא הלא חושיו חמשת *על
.מן^הבהמה״ לאדם ״המותר ׳ הנאמן לאדם

 כי פ״ג( ו׳ )מאמר והאדם העולם על השקפתי פי על גם השני ההבדל ב(
 בריאה ולברוא בראשית מעשה לעשות שיוכל העולם נמצאי בכל יצור אין

 גופו כחות פי על אמנם הוא נם שהוא ׳ לבדו האדם זולת מאין׳ .יש הדשה
 מאין" "יש בריאה לברוא יכולת מבלי העולם נמצאי ככל הנהו בלבד ופעולותיו

 האמתי "היש דק הנבדלת נפשו מעלת פי על אולם בראשית, מעשה לעשות
 את מאין" "יש להמציא הדשה בריאה לברוא הנהו יכולת בעל האדם / והנצחי*
 החכמה לצרכי גם קיומו ולשמירת גופו צרכי לתועלת ומבונותיו המצאותיו תכנית

 ,בארוכה במקומו שבארתי כפי ,והמיוחד האחד הוא האדם בזה אשר ׳ וחדושיה
 הדשה בריאה ולברוא בראשית מעשה לעשות לו שני ומאין לו דומה מאין
 שאר ובין האדם בין העצום ההבדל את גם אנחנו למדים מזה ואשר מאין"׳ *יש

 למיניהן והצפרים העכביש ,הנמלה ,הדבורה אשר יש כי אם אשר ,חיים בעלי
 וביחס הוא גופו בהות לפי האדם אשר ,נפלאים ובנינים מעשים המה עושים
 אלה נחשבו במה אבל ,אופן בשום כאלה לעשות יוכל לא הם כחותיהם ובערך

 למענה שהוקקו והחקים הראשונה הבריאה כח עפ״י היצורים המה שעושים הפעולות
 שוה אבותיהם אבות שעשו כפי וחסרון, יתרון כל ומבלי עצמית דעת כל מבלי

 מעלת פי על האדם כן לא ׳ במאומה אף וגרעון עודף שלמות שום מבלי בשוה
 בעולמנו גדולות נפלאות עושה פיה על באמת הוא הנצחי היש זיק הנבדלת נפשו

 מביא אף / מאין" "יש בריות ובורא בראשית מעשה עושה הוא רק הוא לבדו,
 לו לכבוש והיל אומץ ומוסיף יחכם מדור ודור שלמות לידי המצאותיו את

בחסרונות הנהו נבדל האדם אשר למרות התבל, יצורי כל את גם זח בכהו
ובחלישות
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 הן והן ממנו והחזקים הגדולים חיים ומבעלי הטבע מאיתני חיצוניים ־ובחלישות

 ופלוסופי , עליהם ומוראו אימתו להיות הנבדלת נפשו מעלת עפ״י גבורותיו
 בריאה איזו בראשית מעשה איזה לפנינו להציג יוכלו לא עור כל שלנו הטבע
 באותות רךאו שבפקחים הפקחים מהבע׳ח אחר המציא אשר מאין/ יש חדשה

 כזאת לעשות יכלו לא האלה שבפסחים הפקחים אבות אבי כי ומופתים,
 כל דבריהם כל אזי כזאת/ המצאה להמציא בזה להתגדר לצאצאיהם מקום והניחו

 מן האדם מותר מבלי החיים בעלי בשורת האדם את לחרוז שלהם כזב המקסם
 פניהם על אותם ויטפח יבוא הזה ההבדל אשר אחרי וזדון, שקר הבל/ הבהמה

.למו בדו אשר ,ומדוהים שוא משאות כל את ^אל וישים
 לנפשם הם ובדו זרו אשר בדבר הטבע פלוסופי עם התוכח למען לא אבל

 למען ,ופשוט ישר שכל בעל לכל אלה עצומותי את אנכי מוסר רק / בזה חפצי
 נוכל לבל האדם בעד יגדור אשר ,הזה ההבדל גם ועצום רב כמה עד לדעת יוכח

 דעת בר כל אשר כזה, עצמי הבדל שבעולם, חי בעלי שום אל אותו לדמות
לו* בהמה לבדו הוא להיות בינתו תסתתר לא עור כל ,אותו להדום יוכל לא

 גם ועצבים מוח חיים לבעלי גם חושים חמשה חיים לבעלי גם אמנם הן ג(
 נשגב כח ובאיזה שלהם המוח בפנימיות החושים פי על והרגשה התעוררות יש להם

 הצפונים הכהות משאר הזה הכח הוא ונעלה גבוה אכן ואשר בהם גם היצוק ונעלם
 מבעלי אהד לכל בעוד לצומח, אשר הנעלם מכח גם המציאות בחומרי וטמונים

 נפש בין מבדיל גרר בתור והסימן האות נם היא שהיא ,״תנועה״ ישנה החיים
 הוא ועצום גדול מה האדם אל ביחס אבל ,הם וכהותיהם האדמה לצמחי הבהמה
• ביניהם אשר ההבדל

 הקוראים בעד גם יהיה טוב אשר ,שלי ההתבוננות את בזה לכונן והנני
 בכמה ועור שלפנינו בענין תמיד לשפיט בינתם.׳ וברוח בלבם הזה הכלל את לשמור
 נפלאות נחזה הבהמה בנפש או במוח אשר הנעלם בכח גם אמנם הן .זולתו עגינים
 להקטין לנו הלילה אף ,וצומח בדומם הנמצאים אלה אל ערוך אין אשר גדולות

 להבדיל עלינו ,והשקפתי דעתי לפי , אולם / הבהמה נפש ערך את גם במאומה
 תכלית אל ,אי-ידיעתנו אל בנוגע כי האדם, מצד וידיעה אי-ידיעה בין

 ה ו ש באמת פתרונים לאלהים רק בזה ואשר נדע, שלא הידיעה זאת של
 אי- מפני אשר הבהמה, נפש מהות חידת אל והכה" החומר "מהות חידת לנו

 ,נוכל אף ,עולם ואדון עולם בורא האלהים אל הידיעה את ליחס עלינו ידיעתנו
 כי זאת, אנו מדעתנו רצון שבעי להיות גם ,הראשון המדע בסוף שבארתי כפי

 אנחנו נופלים ולא והיוצר הבורא ם י ה ל א ל וידועות גלויות האלה ׳הנסתרות"
 ההשקפה מנקודת כי עד מאתנו, ונעלמות נסתרות אלה כל גם אם כלל, ושכלנו
 הבדל אין אדם, בן בשכל החידות את באי-ידיעתנו כי לאמר, נוכל הזאת
 מהות את יודעים אנו שאין כשם כי והמדבר, החי והצומח, הדומם בין בעדנו

 את לא לעולם נדע ולא האחרון מהות את יודעים אנו אין כן הראשון
 מהות את גם ומה הבהמה נפש את לא הפשוט, האטום מדות
 שהיא ,שלנו הידיעה אל בנוגע אבל ,הנצחיות החידות שאר וכל האדם נפש
 אלה את ואשר ואחד אחד מכל לנו הנגלים והחזיונות הפעולות ידי על אלינו באה

דיעת י פי על אזי ,הנאמן ערכם את ולהעריך לדעת נוכל הן להכיר/ נוכל הן
 החדונות
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 גדר ולבנות ציונים להציב אנחנו מחויבים גם יכולים והפעולות החזיונות

 אחת בכל נראה אשר ,העצומים ההבדלים בגלל מהם ואחד אחד כל בין וחיץ
 כי , ולאמר בסתר ולא בגלוי ופעולותיהם כחותיהם השפעת פי על המערכות מארבעת

 כמה אחת ועל החיים בעלי ובין הצומח בין גם הצומח ובין הדומם בין ל ד ב ה יש
 מהות פי על האדם, נפש ובין הבהמה נפש בין ההבדל הוא גדול מה וכמה

 מקרב והנובעים היוצאים והחזיונות מהפעולות כי עד ,ופעולותיהן סגולותיהן ואיכות
 ונפש האדם נפש הנפשות עצם גם כי ,לדעת נוכח האלה הנפשות שתי

 / שבשנית מה בזו שאין ומלבד , ההבדל תכלית הנה ונבדלות שונות הבהמה
 אמנם ואם ,הבהמה׳ ״נפש באדם הנמצאת ״הנפש״ זאת איננה אופן בשום גם כי
 שנוי היא ונבדלת שונה אבל , וסגולתה באיכותה היא נפלאה האחרונה זאת גם

 להכיר נוכל הן הזה הגמור ההבדל את ואשר , האדם מנפש גמור והבדל נמרץ
 ההתבוננות וכפי בזה אזכיר אשר והחזיונות׳ הפעולות סימני פי על גם בולט באופן
 ורוח למעלה היא עולה האדם רוח באמת כי , אחד כל ויבין ידע בזה אציג אשר

. לארץ למטה היא יורדת הבהמה
 ויהד ורע" •טוב דעת את הבהמה בנפש תהולל ההרגשה החיים בעלי אצל

 אל קודמת ,ורע״ טוב ״דעת האדם ואצל לפעולה ההרגשה זאת אותם תעורר זה עם
 יכולת בעל זה ומפני "הדעת" אם כי לפעולה אותו תעורר ההרגשה לא לכן ההרגשה

 בגלל רק ע ד ו י הי בעל כל או•• ,הרגשתו למרות גם ולעשות לפעול האדם תנהו
 לאחריה, גם ההרגשה לפני גם תמיד הנהו יודע והאדם הנהו שמרגיש ובשעה

 הוא זה ׳ הרגשתו על מושלת האדם ונפש הבהמה נפש על תמשול ההרגשה לכן
:דברי את ואפרש ,הבהמה ונפש האדם נפש בין עצום הבדל ,דעתי לפי

 אל בדומה לא אבל והרגשה דעת לאדם גם ודעת הרגשה הי לבעל גם
 ההרגשה אחרי הדעת תהל האהרון בזה יען , החי בעל של והדעת ההרגשה

 ולא ההל לא כי מלבד אשר , האדם דעת כן לא למעלה, עולה ואיננה תתם גם ועמה
.הרגשתו את יכונן פיה ועל בידיעתו תלוי ההרגשה עצם עוד ,התרגשה עם תתם

 למאד ומלוטשה הדה ההרגשה החיים בעלי אצל כי ,יודע מאתנו אחד כל הן
 תחת היא עומדת באשר רק הוא זה כל אבל , האדם אצל מאשר יותר רב

 נצחית, חידה היא גם כי אם אשר )אינסטינקט(, טבעית הערה פקודת
 ,הנשגב הכללי הכח את הטבע פלוסופי הכחשת למרות ,במציאות ישנה אבל

 שמירת ,צרכיהם דרישת לפי הבריאה מראשית בע״ח לכל המשותף הזה אלהי כח
 משעמום וחפשי מבין ולב לראות לו עינים אשר כל אשר אחרי ,מינם וקיום ,קיומם

 הזאה הטבעית ההערה אכן כי ,ויודע מכיר הוא ׳ הדשה *או ישנה פלוסופיא של
 דעת את בהם תוליד היא ,היים בבעלי החיה רוח היא חי בעל הרגשת של הערה
 תכלית את ידן על למלאות שלהם הפעולות אל אותם תעורר גם ורע טוב

 אצל הנה שוות הפעולות אלה כל זה ומפני ,מינו ובקיום ההי בעל בקיום הבריאה
 והזמן המקום תנאי ולפי אהרון דור עד ראשון מדור החיים מבעל אחד כל

 החי בעל גם הזאת ההרגשה פי על הזאת ההערה פי על כי ואם בו׳ שנמצא
 פעולותיו את הנהו שפועל ובעת מרגיש שהוא בעת בה רק אבל ,הוא יודע

 מצד בהירה כל בבלי בלבד שלו ההרגשה מכח והטוב" "הרע פעולות את ההכרחיות,
גם תמיד בו נוהגת היא שהיא ,הטבעית ההערה רוח פי על אנוס בהיותו עצמו

 להרגיש
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 שוגה איננו ההי בעל אמנם בגללה ואשר והרע הטוב את לדעת גם להרגיש

 בוחר איננו הוא בפעולותיו, ולחטוא לשגות יובל לא כי יען כלל, חוטא ואיננו
 כל אף בשלמות בפעולותיהם עולים אינם זה ומפני יחד גם ופועל ויודע מרגיש רק

 כנפש לארץ למטה היא יורדת רק עולה שאיננה הבהמה רוח משלמות יותר שהיא
.האדם כן לא / בריאתו מתהלת הראשון החי בעל

 בלתי / חדה בלתי אצלו היא גם והיא ,לבדו ההרגשה על חי איננו האדם
 ׳ חושיו חמשת רושמי פי על הנהו מרגיש האדם גם ,כלל מכרעת ובלתי מלוטשה

 הרגשה לכל הקודמת בחירה גם ידיעה גם בנפשו מתעוררות הרגשה כדי תוך אבל
 רק לא הנהו האדם ,תמיד לו אדם דעת ודעתו אתו .שכלו כי ,פעולה ילכל

 לבחור לו נדרש בגללה אם ההרגשה, בעצם ובודק בוחן , ב ש ו ח גם כי ,מרגיש
 לידי אותו תביא הרגשתו לא לכן מהן, לחדול או פעולותיו את לפעול גם

 תאזר היא והמשכלת הנבדלת שבנפשו והרע הטוב דעת ידיעתו רק פעולה,
 האדם זה כי ,ידע לא ומי ;ממנה אותו תניא או הפעולה את לפעול כחו את ותשנם

 הבאות ותשוקתו תאותו את ולהכניע להחליש גם כח יעצור זאת ידיעתו בגלל גם
 אנחנו רואים לבדה הזאת ההתכוננות עפ״י אמנם ואשר / יו תש מהרגשת אליו
 היא העולה האדם רוח ובין הבהמה רוח בין הזה ההבדל הנהו גדול כמה עד

 בידיעה תלויה ההרגשה רק בהרגשה תלויות הבלתי ובחירה ביריעה גם למעלה
.שלו ובבחירה
 פעולות ובין הבהמה ברוח הבהמה פעולות איכות בין גם הוא רב הבדל ד(

• האדם ברוח האדם
 מטעם לזה אנום בהיותו ההווה רגע בעד רק הנה הן החי בעל פעולות כל

 הכללית הטבעית ההערה מצד והכל כן אחרי אליה ה1הנטפ והידיעה ההרגשה ומכח
 ופועל הנולד את גם ורואה ויודע הושב הרגשה מבלעדי גם האדם ברוח והאדם

 ,בחיים פעולותיו משאר המרובות הנה הן אלה פעולותיו ואשר העתיד בעד גם
 העתיד בעד כן גם פעולותיהם את הפועלים חיים בעלי מקצת ישנם גם ואם
 , לזה יצטרכו בטרם למקום ממקום לעוף הנודדים והעופות והדבורה הנמלה כמו
 הכללית הטבעית ההערה ורק ההורה רגע בעד פעולות רק באמת הנח אבל

 ירי על תעוררן היא ,עתידותיהם בעד הדואגת שהיא הבריאה, מתהלת הערוכה
 רק למענם אמנם שהנה / אלה פעולותיהם את לפעול שלהם ההרגשה עפ״י ידיעה

 עתיד או זמן הנהו נמצא אם מצדם, יודעים ובבלי בלבד בהווה פעולות
 לא מעולם ולכן ההווה, פעולות הנן הנה העתיד בעד פעולותיהם גם לכן כלל
 ,אחר באופן עתידותיהם את יבטיחו הנודדים ועופות והנמלה הדבורה אשר קרה

 כל כן וכמו ׳ שנח אלפים כמה לפני החסירה או והנמלה הדבורה עשתה מאשר
 ,האדם ברוח בפעולותיו האדם כן לא / הם ובפעולותיהם למיניהם חיים בעלי שאר

 דורא כבירות פעולות ועושה מחר דאגת דואג לבדו הוא ,הוא ובבחירתו •בשכלו
 לו בוחר מהאנשים אחר כל כמעט כי אנחנו, רואים זה מפני ואשר העתיד בעד
 בזה בפעולותיהם וחרוצים עצלים ישנם גם יו, ת דו י עת להבטיח אחר ואופן דרך

 והעשירים, והעניים העתיר, בעד גדולות בפעולות הצלחה וחסרי מוצלחים גם
 מאביו והבן מבני האב הנח שונים כמה עד יעירו אדם בבני והאומללים המאושרים

כפי / אחד כל בעוד אחד, כל של העתיד בעד תועלת לפעולות תחבולות לבקש
שיציר
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 < בהווה פעולותיו מעגל ־ לו יפלם לו הטוב ואת העתיד את בשכלו לו שי^יר

• לבוא בעתיד הפציו את לו להמציא
 האדם מותר את להוכיח הבדלים איזה עוד בזה להציג הגגי לאלה נוסף ה(

 להבין והסבר באור אוסיף מצדי ואגי חכמים העירו שכבר ומהם הבהמה מן
לאשורו. דבר

 העולם לאור בצאתן הראשונה הנשימה עם הולד כי ,חיה כל בהמה כל
 הנה והמשוש, הטעם הריח השפלים, החושים שלשת ראשונה בקרבן יתעוררו
 מרהוק יריח הנולד העגל * חסרונן את למלאות ותמהרנה מחסורן את תיכף תדענה

 את לטעום וימהר מהיתו מקור את למשש יחיש ,אמו שדי הלב ריח ,מזון ריח
 אלה מעשיהם את עושים המה , היונקים חיים בעלי בשאר כן וכמו החלב לשד

 את דוקא ויעורר ישנן אשר ,הראשונה הבריאה כה ,ונעלה נשגב כח פי על
 כי עד הראשונה, בעת קיומם לצרכי דרושות שהנה החושים, הרגשות אלה

 תתחזק ולכן ,מחיתם מקור את ולמצוא לבקש אמם מרחם בגיהם גם להם אפשר
 אנחנו רואים כי עד ,הנזכרים השפלים החושים שלשת הרגשת ביותר בהם

 או שבועים או שבוע מראות עיניהם טחו לרוב והרמשים השקצים כי
 תמו אז כי שבהם, טבעית הערה וכה והריח הטעם ולולי הולדם אחרי יותר
ברעב. לגוע

 האינסטינקט בכה המה יכחשו ,שלנו הטבע פלוסופי שיאמרו מה יאמרו
 סוף בעוד ,כזאת להחליט צדקה שום להם אין כי אף ,החיים בעלי לכל המשתף

 חידה היא החיים בעלי אצל וגם בעצמו החוש" "הכרת כי ,להודות עליהם הן סוף
 גלויים הן החזיונות בעוד ,כזה פלאי כח במציאות לכחש היא אולת לא ואם נצחית

 החזיון על להתבונן די בעדנו אבל ,החוש בהכרת המוחשים כל כמו / וידועים
 אמו שדי אל הראשונה בפעם מתקרב הוא והנה אמו מרחם בגיחו בע״ח כי הנפלא,

 הנפלא והמחזה לזה קודם נסיון כל ובאין ומנהל מורה באין יבקש אשר את וימצא
 בעלי אצל האינסטינקט כה מציאות את עז ליסד כח יעצור לי כמדומה לבד הזה

 מינם וקיום קיומם לצורך ילכו בדרך ומוליכם ומצילם שומרם גם הוא אשר ,החיים
 תחסרנה שהנה ,חיים בבעלי טובות מעלות כמה ישנן הזה הכה פי על אמנם ואם

 הלא בשני שאיננו מה בזה שנמצא חסרון כל גם כי יודה לא מי אבל , לאדם
 הנחוצות החיים בעלי אצל שנמצאות המעלות דוקא אולם הבדל, הוא זה גם

 מגדילים לבד לא המה באדם, שנמצאו והחסרונות מינם וקיום מציאותם לקיום
 יתרון" "ה את זה עם יחד ויאדירו יגדילו עוד ,החיים לבעלי בינו ההבדל את

 הנהו מחוסר גם אם האדם כי / אנהנו רואים בעוד ,החיים בעלי כל על לאדם
 פי על זאת ובכל כן, אחרי גם מהן ובאיזו יצירתו בתהלת האלה המעלות

 האדם זה עוד / הללו החסרונות את ימנה כי לבד לא , הנבדלת נפשו שלמות
 מתרומם עצמו דעת על גם אח״כ לעמוד ובבואו השתים רגליו על ובלכתו בעמדו

 תחתיו, אותם ולהכניע כלם את לכבוש יוכל כי עד תבל, יצורי כל על הנהו
 של היתרון פי על גם החסרוון פי על גם למאד עד ונכר בולט הבדל זה האין
.לעניננו נשוב אבל ? הבהמה על האדם מותר זה האין ,כן אחרי

 המעלות. ועל הולדם בראשית אחרים חיים בעלי על מאתנו מי התבונן אם
 גע יתבונן הבה אז בהם יצוק אשר ׳ הכללי הנשגב ככה בהם הנמצאות הטובות

על
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 היולד האדם ,אלה מכל ההפך בו ימצא אשר ,אמו מרהם בגיחו הילד האדם על

 יביע בצעקתו רק הוא גם אחרים, חיים בבעלי כמוהו מאין כה ודל חלש הנהו
 יוכל לא כי עד אסורים, חושיו וכל ורגליו ידיו אבל למזון, וצרכו מחסורו את

 את. לו מגלה איננו למאד רפה אצלו בהיותו הריח חוש אף ׳ לעצמו להושיע
 יגוע לבל להיניקהו שד לו לחלוץ אמו על כי עד ,ומחיתו מזונו ומקום מקור

 החיים בעלי משאר הנהו נופל אדם בן ילד אשר כאלה, חזיונות ועוד ברעב,
 והרגשת החיים בעלי איברי בעוד לבינם׳ בינו ההבדל למאד הוא ועצום וגדול

 העזה למזונם תאותם גם למאד, קצר בזמן הדרושה לשלמות מגיעים הם חושיהם
 רואים אדם בן אצל זה לעומת ׳ מהרה עד אצלם תתבכר המין לקיום התשוקה גם

 מכירים הן כזאת התבוננות כדי תוך אבל ,ההפך מן ההפך את אנחנו
 לאדם" .יתרון בתור יופיע הבהמה" מן האדם "מותר כי בזה גם אנחנו ויודעים
. נעלה מאד באופן

 הגבוהים החושים כי אנחנו, מוצאים ילדותו בשנות אדם בן אצל הן
 מהם, הנמוכים החושים כן לא שלמות, לירי אצלו תיכף באים שלו והנכבדים

 לקיום התאוה וגם ,הרגשתם שלמות לידי יגיעו בטרם למאד אצלו יאחרו המה
 לא ומי יבין לא ומי ,עלומיו שנות בסוף הוא הלא מאוחר, בזמן האדם אצל תבכר המין

 "יתרון ובגלל האדם בעד רבה לתועלת הוא הוא זה כל כי יכיר׳
 שלשת אי-התפתחות של החסרון בעוד החיים׳ בעלי כל על הנאמן לאדם"
 בעוד כי ,טוב רב גדולו שנות בתחלת לאדם מביא הוא הן הנמוכים החושים
 הנהו יכול אותו יטרידו לא ילדותו בשנות האדם של הנמוכים החושים שלשת הרגשת
 להבטיח גם אדם בתפארת ודעת חכמה ולקנות ולהתחנך ללמוד עלומיו בשנות

 שלו החוח את יכניס בו אשר ׳ בית לו לבנות ואח״ב ו י ת ו ד י ת ע את
 ולגדלם אנשים זרע ובצלמו בדמותו בנים להוליד גם ,אדם חיי דדים, עמה לראות

 בעלי אשר כאלה׳ ושאיפות ידיעות למו לרכוש המעלה, אדם בתור ולחנכם
לעולם. ידעו ולא ידעום בל החיים

 כפי ,הבהמה נפש לבין האדם נפש בין עצומים הבדלים ישנם כן כמו ו(
 היא מגבלה כי ,הבהמה בנפש אנחנו ומתבוננים שרואים במה אחד כל יבין אשר

 רק מתפשט ובלתי מתרחב בלתי שהוא למאד צר בחוג ובשאיפותיה במשאלותיה
 מגבלת בלתי היא הלא האדם ונפש מינה וקיום קיומה שמירת לצרכי שנוגע במה

 מיג וקיום קיומו לצרכי גדול וממרחק ממעל גם ותשוקותיה שאיפותיה ,כמשאלותיה
 ההבדל ובולט גדול ומה הרוחניים הקנינים בהשגת גם ומה הגשמיים הקנינים בהשגת

 ואשר לאדם אשר ׳ וההרגשה ההשגה בעצם גם ולהתבונן להכיר אנחנו יכולים הזה
. חייב לבעלי

 באה לפעולה הבהמה רוח את בקרבם תעורר שהיא החיים, בעלי הרגשת
 להעין יש אם באופן רק הוא וזה החוץ מן ורושמיהם החושים ידי על רק להם

 לטעום מה ולהטעם להריח מה להאף ,לשמוע מה ולהאזנים לראות מה שלהם
 נימה פ החוץ מן החושים ע״י באים כלם הרושמים אשר המשוש, בחוש כן וכמו

 החיים בעלי חושי על הפועלים והמה במציאות הנם הנה המוחשים אשר ובעת
 מצד פעולה לידי ולהביא שלהם ההרגשה ירי על שבקרבם הבהמה רוח את לעורר

 שמה ללכת תעוררהו הבהמה ורוח דשא כר רואה חי בעל בעצמו* החי בעלי
ללחד
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 לקול הביתה שב או לרעות השדה ויוצא הרועה חליל קול שומע ,אותו ללהך
 הבהמה נפש אזי ,החוץ מן מוחשים באפם אולם , הלאה וכן ההוא החליל אות

 עצלות של במנוחה ערה או ישנה היא ,במאומה מתפעלת ואיננה דומיה האלם
פעולה. לאיזו תגיעה לאיזו התעורר מבלי

 חושבת היא למעלה היא העולה ורוחו הנבדלת נפשו מעלת עפ״י האדם כן לא
 המחשבה בכח ודברים מענינים נם ומתעוררת מתפעלת משכלת, היא תמיד, ויודעת
 המחשבה בעת כלל נמצאו לא ורושמיהם המוחשים אם אף ,לבדם והזכרון

 כל מבלי החוצה מבפנים הנה יוצאות האדם פעולות רוב כי עד ,במציאות
 חושיו על יפעלו המה גם אמנם אם אשר ,הדברים מוהשי ע״י החוץ מן רושם
דעתוי להחלטת העקר הוא זה לא אבל

 הדתות בעלי רוב כי ,בלגו אנחנו ויודעים רואים אשר את להזכיר לי די
 תתורו "ולא :ולמעשה להלכה המה מקימים והצניעות המוסר חוקי עפ״י תום והולכי
 אינם החיצוניים המוחשים רושמי כי ,יבין לא ומי עיניכם״ ואחרי לבבכם אחרי

 אצל כמו נמרצה פעולה אל להתעוררות האדם אצל הראשיים הגורמים כלל
 ,החוץ מן האלה הגורמים ע״י רק באות פעולותיהם עקר כל אשר ,החיים בעלי

 במחשבה היה שלהן המעשה סוף אשר האדם פעולות אל נתבונן אם נם ומה
 ענינ וביחוד החושים, באמצעות החוץ מן גורמים כל מבלי החוצה מבפנים תחלה

 עמהם ויחד הנבדלת נפשו ומשכיות האדם רוח ממקור רק הנובעים והדושיה הכמה ,
 חדשה בריאה ובורא בראשית מעשה עושה גם הוא ידן שעל האדם, המצאות

.כלל החוץ מן גורם כל מבלי ,מאין־ ״יש
 בין הבדלים עוד להוסיף חכמים מדברי גם מצדי אני גם כלל לי כבד לא

 הזה בענק עוד בדבריהם להרבות למותר אחשוב אבל ,האדם לנפש הבהמה נפש
 לכל למדי להוכיח המה דים לי כמדומה בזה שהצגתי ההבדלים אלה גם בעוד

 להוליך עוד יוכלו לא ומתעים ותועים הבהמה" מן לאדם "מותר יש אכן כי ,קורא״
 המבדיל הגדר נהרם כאלו ,וזדון שקר / הבל בדברי שולל התמים הקורא את נם
 בהשתלמות השתלם אשר בעלתי, מין הנהו האדם וכי ההיים בעלי לשאר האדם בין

 אשר הנבדלת הנפש סמני פי על הן גם ומה עליונה, ממדרגה בהמה להיות מאיליה
 את ולבצר ולחזק לאותות אותם גם לקחת אחד כל יוכל השני במאמר שאציג לאדם

 תכלית ממנו השונים החיים בעלי בל ועל התבל נמצאי כל על לאדם היתרון
. הבדל תכלית ממנו המה ונבדלים שנוי

 ,עינינו ממראה מוסר משלי איזה להטיף בזה עניני לצורך לי היה נדרש אלו
 להיות ,אלמוני פלוני רחוק מקום איזה אל לנוע הקורא את כלל הטרחתי לא אזי

 להתבונן רק יעצתיו אם כי ,בעצמם מהחיים לקוח פלא חזיון איזה על ומביט צופה
 ובכל עת בכל ואולי יום בכל לראות נוכל אותו אשר ,למאד רגיל חזיון על היטב

 הזה החזיק בהיות ואשר הבהמה"/ מן האדם "מותר את יראה בעיניו למען שעה/
.המראה על להשתומם גם חדלו זח מפני יום ככל מהמעשים אחד

 פרים מתנה או עדר הנוהג הקטן הנער על וראה הביטה :לו אומר הייתי
 האלה הגדולות מהבהמות אחת כל אשר / המבטחים בית אל חדות קרנים בעלי

 שתי בעל הזה הקטן היצור את רק לא כלה לעשות תוכל קלה בנגיחה או בנגיפה
של והנכד מהנין ממנו, גדולים יצורים של שלם ין מג את גם כי בם, הנוהג דגלים
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 בנד בן ,אדם כן הקטן הנער זה זאת ובכל > זמננו פלוסופי דעת על המעבר קופי
 ובשוט בגערה לבדו הוא הן ,אנו דעתנו על אלהים״ ״צלם בשם הנקוב של
.עוד ישובו לא אשר בדרך האלה הענק יצורי את יוליך קל

 עור שנים, עשר כן נער ע״י יובל .לטבח שור כי / הוא פלאי חזיון אם אולם
 האותות פי על לדעת יוכח אשר אחרי ישר, שכל בעל איש אם / הפלא יגדל

 יכולים / הבהמה כן האדם מותר את כי עד ,לאדם היתרון את האלה והמופתים
 עצמו את לתת יוס^ף עוד כזה איש אם ,הטבחים בשוק גם במציאות למצוא אנחנו

 האדם "מותר כי ,וזדון אולת מביע ספר ומכל נבלה דובר פה מכל שולל להוליכו
 גם להיות לשחיטה הבהמה כפוף למות אדם וסוף אין" הבהמה מן

• אחר( באופן ונמוקו שטעמו / ת ל ה ק ב ש וגו׳״ האדם .ומותר )זולת .נכרתה אחריתו
 בבעלי הטבע פלוסופי שמוצאים פקחות סמני על להתבונן לנו נשאר עתה

 סמני על שמחים היו מאשר יותר רב ,רבה שמחה זה על ישמחו ואשר חיים
 בהם הצטיגו כי / עדתם מקהל שלא חכמים איזה על להם הגד אלו ,גאוניות

 לא אבל בדבריהם, צדקו כי להם, יאמינו הן האלה הסמנים פי על כי וירמו
 להראות מצדנו אנחנו שיכולים מלבד אשר אחרי זה, על גם לשמוח יוכלו הרבה

 מיני ואולת, סכלות מיני שלהם, חיים בבעלי שבפקהים הפקחים באלה גם להם
 זרעונים׳ מלא נבוב באבטיח ידו השולח שהזכרתי, הקוף כמו כלל, זהירות ואי שטות
 הראשונים על המה שעולים נמוכים היותר חיים מבעלי גם המה נופלים בזה אשר

 סמני גם כן אם ואשר שלהם/ האינסטינקט ומכח מטעם שחוננו כשרונות בכמה
 היא הבהמה נפש לא / נפשם אהובי חיים בעלי בחכמי המה שמוצאים ,פקחות

 , הכללי האינסטינקט ומכשרון מכח להם באים אלה כל רק ,ויוצרם מחוללם
 איזה להראות יכולת בעלי להיות טובו ממתנת להם חלק אשר ,נפשם שנוא

 עושים המה עצמם בדעת כאלו ונשנה עליהם נשתומם לפעמים אשר / כשרונות
סמני בהם אנחנו רואים שבאמת / הסגולות אלה כל דעתי לפי הן ;אלה כל את

אל רק בעצמם החיים לבעלי לא ליחס עלינו חיים, כבעלי הכשר ויתרון פקחות
כחות חיים מבעלי גם להמציא כח יעצור שלו אנושית בפקחות אשר / האדם

ונפשו שכלו בהמצאות יוכל כאשר נפשו, לשעשועי או לתועלתו אם וסגולות/
 הום ,העלעקטריציטאט המגניט, ע״י הבאות הפעולות .את לו להמציא המשכלת

 והחזיונות הפעולות את ייחם פתי מי ואשר ׳ הדוממים הנמצאים מן גם ואור
האלה. הדוממים להעצמים האלה

 חיים בבעלי הפקחות עניני כל כי יראה היטב יתבונן אם מאתנו אחד כל הן
 הנוכו פי ועל האדם בקרבת שנמצאים החיים בעלי באלה רק המה שמוצאים

 רק וכי ,לזה וילמדם שירגילם שלו אנושית ובחכמה בכח האדם ע״י הוא אותם וגדולו
 פקודת תחת והתרבות ההרגל מפני עושים המה האדם עושה אשר בל

 החדה ההרגשה עם משתמש והאדם ומשטר בסדר ומעשים פעולות לעשות האדם
 מעשיהם לעשות שוקדים להיות עיניהם לנגד תמיד הפחד פיה על אשר / שלהם
 )תחבולות תהבולותיהם את מראים שהמה / פעם בכל יקבלו פן ומשטר בסדר
 תנועה או פעולה איזו עשו כאשר / הראשונה בעת כמו אכזריות מכות אדם(
 בבעלי פקחות סמני על נתבונן אם כן אם ואשר ,האדם הפץ עם מכוונה בלתי

3החיי בעלי את לא לשבה עלינו הנמרצות בפעולותיהם לנו יראו אשר חיים,
ופקהותם

17



258
 יכול בגללה אשר הוא׳ נפשו ומעלות האדם את אם כי הם, ם ת ו ח ק פ י

 יהיה למען ,הוא יחפוץ אשר לכל אותם ולהטות אותם לכבוש היה
רצונו. רצונם
 את למופת להראות ,לראש לכל להם הוא אשר ,לבעליו הנאמן הכלב זה גם

 מזמה ולא חכמה לא כי > ולדעת להוכיח יוכל אחד כל ,חיים בבעלי פקחות שמני
 תרבותו מהוד אצל אשר ,האדם מצר אם כי ,לו יש עצמו מצד ותושיה עצה לא

 מחונך יהיה כי / הוא אפשר הדקה/ מן דקה הרגשה להכלב יש אשר ובגלל עליו׳
 נתח בעיניו הכלב יראה גם אם כי / פלא כל אין ואשר ישרה׳ בתרבות מהאדם

 הדקה הרגשתו פי על בעוד בזה׳ יגע ולא מרחוק הנהו עומד זאת בכל ושמן טוב
 שתים ולא פעם לא ממשרתו או מאדונו הכה אשר המכות וזכר הפחד יתקפהו
 ,יום בכל לו מהלומות הלקו אשר ,הראשונה בעת וביהוד כזה דבר עשה כאשר
 אף / תאוה מאכל אכל רשיון ובלי ולהתאפק תאותו את לעצור יכול לא כאשר

 בעצמו, האדון חנוך פי על וההרגל הרגשתו בגלל אדונו את לחנוף הוא יודע
 פעם לא ממנו קבל גם בעיניו הן ישא כאלה בתנועות כי ׳ לו והראה הורה אשר
יפה. מנה זה בעד

 ומראים מציגים מלומדים חיים בעלי ששמה )צירקים( הקרקסים בכל בן וכמו
 גמורה טעות אבל / להם יתירה בינה גם שכל גם כאלו לנו ונדמה נפלאים חזיונות

 לאדם רק הם חיים לבעלי לא והפעולות החזיונות אלה כל כי יען זאת, היא
 יתנו כי / ולפעול הצירקים אדוני את לבקש מאתנו למי ודי , הוא ומדריכם מאלפם

 כל לפני יעשו אשר ביום, בו של גם ולוא )רעפעטיציאן( המסה את לראות לו
 אשר / ענוים מיני וכל החבלים ,המקלות את השוטים את יראה בעיניו ואז חזיון
 כל על אכזריות מכות ירך על שוק אותם ויכו האלה החיים בעלי את וייסרו יענו

 מלא בפה יגיד משם בצאתו כי / אנחנו בטוחים ואז כהוגן שלא שיעשו תנועה
 ׳ במאומה אף התחכמה ולא נשתנה ולא שהיתה כמו לה היא בהמה הבהמה אכן כי

 הצירק ומשרת עבד גם ולוא לזה החיים בעלי את והאומן המחנך האדם ורק
 בעלי ע״י לבדו הגדולות הנפלאות את העושה הוא בהשכלתו׳ מצוין הבלתי
 האדם הוא ואשר חותם כחומר או היוצר ביד כחומר בידו שהמה האלה, החיים
 עת על רק כן וגם עליהם אדם חותם שונות לעתים להטביע כה יעצור
עמו". עליו "ב של קצרה

 שוהם אבני גם כי ידע לא מי הן ׳ באדם הנמצאים פראות סמני ובדבר
 האדם נפש וגם הלאה מיני וכל בבוץ הנה מכוסות אם תארן משחור יחשך

 תתעורר לא חטה תבל הבל, דבר כל לה שתו סביב אשר ובעתים, במקומות
 ע״י לה תהיה גאולה עת ,להגנה העת על היא מחכה רק זהרה וברק אורה להגיה

 וללבוש הצואים בגדיה את מעליה להסיר אתה פעולתה אז ואשר ,והשכלה חנוך
 כל לנו יעידו זה ועל ורמות, גדולות אנושיות לפעולות תתעורר אף מחלצות׳

 לחנוך מסוגלים המה גם אשר ,ואמוצים כושיים בני ושחורים פראים אנשים מיני
 וביאפאן, באמעריקא באפריקא, שונים פנים חזות מיני מכל אנשים גם אנושי,
 ויש האוניווערזיטאטים בבתי לקח שומעי גם ישנם ומהם ספר בתי מבקרים שהמה

האנושית. לתפארת גדולים מלומדים בתור טוב שם בכתר מוכתרים גם יצאו אשר
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עני מאמר
;פש. משיבת

 הרודים מופתי באדם. נבדלת נפש מציאות על ומופתים אותות
 נ^ד וטענות קואלות כמה על חשובות י * הנפש י השארת אמתת על

הנפש. ה^ארת

.אדמה בחיי גם באדם נבדלת נפש סמני א(
 נבדלת נפש מציאות אמתת את להקוראים ולהוכיח להראות אבוא בטרם

 מהם ואשר הזה בפרק אציג אשר ׳ המובהקים הסמנים פי על אדמתו בחיי גם באדם
 השני בפרק אח״ב ולברר נבדלת נפש באדם ויש יש אכן כי ,אחד כל וידע יכיר

 זכר את ראשונה אעלה נצחית גם היא כזאת נפש אכן כי נאמנים, במופתים
 הכהות זאת בכל ואשר המציאות בטבע הדברים בחומרי הנמצאים הנעלמים הכחות

 את פועלים בהיותם גם מהחומר נבדלים כהות הנם לעצמם כשהם ההם
.האלה החומרים ידי ועל הדברים בחומרי פעולותיהם
 בהומר בהיותם גם מהחומר נבדלים אבל הנעלמים׳ הכחות מציאות את

 המה אבל חכמים טובי והראו הורו כבר ׳ המציאות בטבע גם ידו על ופועלים
 אינם ובזה והשארתה הנפש מציאות אמתת על להורות נם באלה משתמשים
 מה אזי ׳ האלה הכחות מכל ומרוממה גבוה האדם נפש בהיות כלל, צודקים

 והשארתה הנפש מציאות על האלה החכמים ראיות או מופתים יוסיפו ומה יתנו
 בזת לגרום יוכלו ועוד ולהם׳ לה גם ומה ולה להם דמיון אין אשר ׳ הכחות מאלה
 היא האדם נפש גם כי ,לחשוב יבואו בעוד ,הזה השני הדעת לעקר גדול קלקול
 על ומופתים אותות ׳ ראיות לבקש עלינו באמת לכן ,האלה הכחות אחד אל דומה

 ת ומכבוד האדם גפש מקרב רק מהם לא והשארתה נבדלת נפש אמתת
 נמצא לא חללה בכל אשר ׳ המציאות טבע מקרב החוץ, מן ולא פנימה

 הוא דבר" ח ת "פ בתור הנבדלים הכהות את מזכיר אני גם ואם ,אליה דוגמא
 באמתת הכופרים ספרי עשו אשר הרע הרושם את וראשון בראש הסיר למען רק

 אנחנו אשר הכח, הוא עצבים חבור כי לדעת, ומוכיחים ומראים הזה הדעת עקר
 פעולותיו את פועל והאדם במציאות נבדל כח אין וכי "נפש" בשם אותו קוראים

 הכה גם ויפסק יהדל היא תהרם אם אשר ׳ המכונה אל בדומה חיתו בחיים עוד כל
 נבדל בלתי בהיותו שבו, הפועל הכח גם יחדל גופו במות אשר האדם כן וכמו שבה, הפועל

 ,נבדלת נפש מציאות אפשרות מדבר וראשון בראש גם הקוראים יוכחו ולמען ,כלל
 צד גם יש כי יראו׳ ולמצער נבדלים כחות אנחנו מוצאים המציאות בטבע גם אשר אהרי

 הכופרים דברי על לסמוך עוד יוסיפו ולא היא נבדלת נפש האדם נפש גם כי האפשר׳
 ולקימו לאמצו ,להחזיקו השני הדעת עקר לעצם שנוגע במה אבל ,הם ושיגם שיחם

• ה״ י א ר ל ה מ ו ד ן ו ד נ ה ן י ״א בעוד מהם ודוגמא משל לקהת עוד אוסיף לא
• למאד ונעלה נפלא עצם שהוא ׳ ״האור״ מן המה מביאים הראשונה הדוגמא

אשר
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 כלל בחוש נראה בלתי האור יסוד .מאתנו עתה גם נעלמה העצמית מהותו אשר

 המאירים והגופנים האור יסוד כי יען / חושית הרגשה בשום להרגישו אפשר אי גם
 יכול איננו עצמו בפני אחד כל זאת ובכל מזה זה ומתחלפים נבדלים ענינים המה

 גוף בעולם היה לא ואלו לפעלו האור יוצא שניהם באמצעות ורק מאומה לפעול
 למדים מזה ואשר בטבע הוא נמצא אם כלל מרגישים היינו לא האור על הפועל

 וקיומה הנפש איכות אל היקש איזה לנו להמציא הוא אפשר כי , החכמים המח
. לגוף מחוץ

 האור כי ,רבים ונסיונות בחינות עפ״י לדעת ביכלתנו היה אפשר אי לוא הן
 חלקי השתנות רק המה הצבעים וכי המאירים מהגופים במציאות נפרד הנהו
 ובהעדר להגופים עצמיים המה והצבעים האור כי ,כן גם מאמינים היינו אזי ,האור

 נוכל לא ולמה ,כן איננו באמת אשר ׳ עמהם האור גם יעדר המאירים הגופים
 אמצעי בתור אמנם הנהו הגוף אשר באדם נבדלת נפש מציאות גם להחליט

 כי נחליט ואם ,אותו המחיה שהיא מה דבר אתו ישנו כי לנו ידוע ידו שעל
 מות אחרי נם כי כן גם יתכן לא מרוע / בחייו גם לאדם נבדלת נפש ישנה אבן

? עצמה בפני עומדת אז גם היא תשאר הגוף
 מפעולות והעלעקטריציטאט מהחום מצינו ומה היקשים המה מביאים כן כמו

 ואשר הנפלאים והזיונותוהם החומרים בטבע האלה והכמוסים הנעלמים הכהות שני
 תשובה שום זה על יקבל לא אזי אלה׳ המה מח לנפשו אחד כל ישאל אם

 דעת מאתנו נעלמה כן האור יסוד מאתנו שנעלם כשם יען חכמים׳ מחכמת
 ,במציאות נמצאים הנם כי / יודעים הכל הנה זאת ובכל האלה, הכהות מהות

 את גם לאלה ויצרפו למדי, עד הזיונותיהם ע׳׳י מציאותם לנו נודעה אף
 וךזקיו ד ב ו כ ה ח כ עד ,בטבע הפועלים נפלאים כהות ושאר המאגנעטיזמום

 מרגישים הננו אשר "אחרי :כזה בערך תוצאה מזח ויכוננו ,השמים צבא בחכמת
 כח את מכירים אנחנו ,במציאות נמצאים הנם כי / והחום האור יסוד את

 / המאגנעטיזמום וסגולות הכובד כח משפטי את יודעים כלנו ,חושינו בכל העלעקטרי
 אנחנו ׳ אחד באומר ׳ החכמים ומכל מאתנו נעלמה האלה הכהות מהות כי אף

 שהמה ׳ המציאות טבע בכל נבדלים כחות ישנם אכן כי / ודאית ידיעה לידי באנו
 גם נאבה לא למה כן אם / ונפלאות גדולות לפעול דוממים גופים נם מעוררים
 הוא גם הנהו פועל פיה שעל נבדלת נפש ישנח באדם גם אכן כי ׳ להחליט

 הפעולות מכל ונעלות גבוהות מאיליו מובן ואשר אדם פעולות פעולותיו את
? המציאות״ שבטבע

 ׳ הזה השני במדע הראשון במאמר למדי בארתי אני לי אחזה אשר ואת
 ה ו ש הכל בזה רק האלה החירות עצם אל ,ו נ ת ע י ד י-י א אל בנוגע רק אמנם כי

 וחידת החיים חידת כמו לנו היא חידה הראשון הפשוט האטום חידת גם כי ,בעינינו
 גם נוכל האלהים מציאות דעת ידי על רק אמנם אשר ׳ שבאדם הנפש מהות

 יוצר גם והוא לכלם האחד הבורא הוא הוא בעוד / האלה החידות את לנו לפתור
 אחד בכל נראה אשר והחזיונות, הפעולות פי על לידיעתנו בנוגע אבל האדם,

 שום לעשות לנו הלילה האלה הנעלמים הבריאה כחות פי על גם ולוא מהנמצאים
 אנחני יודעים אשר אל שלנו הידיעה אל בנוגע כי שותפות/ של עסק

שוה איננו כן / הצומח אל הדומם שוה שאיננו כשם כי / לדעת הננו יכולים הן
הצומח
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 הנעלמים הכהות גם כן אם ואשר האדם אל החי ובעל החי בעל אל הצומח

 "נפש גם הן זה ולפי ׳ השני אל דומה או שוה איננו אחד בכל שנמצא העקריים
 והראשי העקרי כהו את הבורא חלק אחד לכל כי יען האדם" "נפש איננה הבהמה"

.לכלם משותפים שהמה / הכלליים הכהות זולת , סוגו או מינו ומציאות למציאותו
 אקדמת בתור רק בזה אותם הזכרתי אשר החכמים דברי אל אשוב אבל

 בדברי הקוראים התפעלו אשר ,ההתפעלות את ,הראשון המכשול את להסיר ,מלין
 ׳ במציאות היא נמנעה נבדלת נפש כי / והוכחותיהם החרשים הכופרים החכמים

 אפשר גם כי / נמנעת איננה נבדלת נפש לבד לא כי ראשונה דעת למען
 ישנם כי ומנידה, מעידה בעצמה המציאות טבע ודוקא כזאת מציאות ואפשר

 הכופרים החלטות את שוללת בעצמה והיא החומר מן נבדלים כהות במציאות
.באדם נבדלת נפש מציאות נמנעות מדבר

 הנמוכים כחות כי ,האומרים !החכמים מאלה גם היא וגמורה מנויה כן כמו
 אבל לבד/ המוח באמצעות לאדם המה באים והמדמה המציר כה כמו שבאדם/

 המה )פערנונפט( והתבונה )אורטהיילסקראפט( השופט כה כמו הנשגבים הכהות אלה
 ידי על ת י ר מ ח פעולה מכל חפשים שהמה נבדלים, כהות דבריהם פי על גם כאמת
 נבדלת ־נפש מציאות כי מדבריהם, גם אנחנו, רואים אופן ובכל ה, המו

 והפרדת המוח בהפסד גם כי ,הוא אפשר כן ואם האפשר בגדר היא עומדת
 האמת, נגד נהטא כי החכמים טובי אומרים ובכלל לבדה קימה היא תשאר יסודותיו

 כי ולאמו*/ האנושית ההשגה גבולות תחת והנמנע האפשר את להגביל נרצה אם
 גם זה לפי אשר ,במציאות גם הוא נמנע אנושי בשכל להשיג אפשר הבלתי

 אמתת את כלל סותר איננו המוח בגשם רוחני עצם קשור לנו לציר השגתנו קוצר
• האדמה בהיי גם באדם נבדלת נפש מציאות

 סימנים באמת שהמה הנאמנים, הסימנים על עתה אנהנו נתבונן הכה אולם
 נפש יש אכן כי ,בבטחה ולדעת להכיר נוכל פיהם על אשר מובהקים,

ארצה. בתבל בחייו גם לאדם נבדלת
 עד הוגיעה הזאת המלה ,^מה איך( )דאם ואני קטנה מלה ישנה א(

 שמה יסוף לא עתה וגם דור מדור תבל חכמי כל של המוחות את למותר
 בה מוחם את .ילאו אשר ,המינים מכל ופלוסופים חכמים ודעות מדעת וזכרה

. הועיל ללא ולרוב להועיל
 האידיאליסתים ל.האני׳ ושגותנים נתנו אשר והכבוד/ הפאר את ידע לא מי

 סתם גם המציאות עולמות כל את הזה ב״אני" בו שוקעים שהמה ׳ המינים מכל
 באתי כי / לדמות יוכלו הקוראים כי עד / תמיד לשונם על ה״אני״ מלת פלוסופים

 אקדים לכן ,אותה לסתור או לבנות ,ה״אני״ של פלוסופיא מין איזה להזכירם בזה
 מכל ויותר הפלוסופים של ה״אגי" עם עסק שום בזה לי אין כי ,להם לאמר

 ? לי״ מי לי ״אני׳ אין ״אם :הלל של המאמרים שני לי יקרו ושיגם שיחם דבריהם
 ודוקא מה דבר ללמוד נוכל הן למצער מהם אשר ? ״אני״ מה לעצמי וכשאני
 הזח ולה״אני" ואיש איש כל של ה״אני" אל מוסבים דברי רק ,״האני״ לתועלת

 הראשון מובהק לסימן אותו לחשוב ׳ לעניננו בנוגע וביחוד רבה חשיבות באמת
. האדמה בחיי גם באדם נבדלת נפש למציאות
ספור איזה מעצמו לנו ל.םפר יוכל פלוסוף ולא גדול חכם לא איש גם

אשר
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 זאת ובכל ׳ חושיו חמשה כל אז השתתפו כפעולותיו כי ,נראה ממנו אשר

 אל אם כי / בו מחושיו אחד אל האלה הפעולות את המספר ייחם לא
. שלו ה״אני"

 התענוג את לנו לתאר חפץ אשר ,איש מאיזה קצר ספור בזה נציג הבה
בגנו. האביב מימי אחד בבקר שהתענג הנעלה,

: מספר הוא וכך
 ואולי שתים או אחת באות ה״אני" נבלע ובעתיד בעבר )בעברית הלכתי )אני(

 במוח הבלתי ובעתיד אץ שעבר במה למותי* עד האדם יתגאה לבל / לטובה זו גם
 ,הראשונות קרניה את הפיצה השמש ,הנחמד בגני עבות לא בבקר שלו( ב״אני״

 )אני( הבשם ערוגות בין מנגינותיהן קול הוד את שומע ואני בקר הרנינו הצפרים
 את בהם לשמח אחדים פרחים וקטפתי מהרתי , נפש למשיבת ניחוח ריח הרחתי
 ככדור השמש ואת תכלת ממראה כלם והנה השמים את ראיתי / ביתי בני נפשות

 הרוח בנגוע נעימות מרגיש ואני אז נשבה חרישית רוח ,בהיר אור מפיץ אש
 לבשה השירה רוח / הזה הנהדר המבע חזיון על מתבונן אני ׳ צוארי וחלקת בבשרי

 וכתבתי שוקולד ספל שחיתי )אני( ,ביתי אל ושבתי האביב שירת שרתי אותי׳ גם
. משנתם הקיצו עת ביתי בני באזני וקראתיה הגליון על שירתי את

 :התשים כל פעלו הן הזה הספור פעולות בכל אבל / למאד פשוט הספור
 האף ׳ צפ-ים רננת שמעו האזנים ׳ בגן הנמצא וכל הטבע הדר את ראו העינים

 בלכתו המספר את נשאו והרגלים הפרתם את קטפו הידים / ניחוח ריח הריח
 הרוח נשיבת את הרגישה המשוש בהרגשת בשרו גם הביתה משם ובשובו הגנה

 האיש עשה כן כמו .שתה אשר השוקולד עסיס צוף את טעמה ולשונו הנעים
 חשב הוא .כלל בהן השתתפו לא החמשה חושיו אשר ,פעולות איזה עוד

 וירים להתאפק יכול לא כי עד אלצהו׳ כח איזה גס ,האביב שירת הבר ,מחשבות
• וזמרה בשירה קולו את הוא גם

 דבריו לפי שהוא "אני"׳ איזה אל הנזכרות הפעולות אתבכל מיחס והמספר
 אהד כל על ומצוה מהחושים אחד כל על המפקד הוא / והמיוחד האחד הפועל

 משכן בטח לו יש ה״אני" זה גם ,פקודתו פי על דבר כל עושים והמה מהאיברים
 ששם ,פקודותיו את יחלק משם אשר ,הגיף ממקומות מיוחד )קאביגעט( תא איזה
• חזיונות וחוזה מחשבות הושב / דעות הוגה גם הוא

 הוא הוגה תמיר לא / ונעימות שמהות שובע► הנהו ה״אני״ תמיד לא אכל
 רגלו ,אזנו / עינו לאדם יכאב אשר יש כי ,ונפש לב מרנינות ומחשבות דעות

 או קרובה דאגה אשר יש גם ,וסובל כואב “ה״אני והנה יכאב עליו ובשרו שנו
 ה״אני" מצטער", וה״אני" ותוגה עצב דבר כל רעה/ בשורה בו, דבקה רחוקה

• מות עד לו וחרה ביגון מתמוגג
? כבודו מקום ואיה ? זה הוא מי ? ה״אני״ הוא מה

 בחורין גם ולוא נמצאהו אולי נבקשהו “היאני אחרי נרדפה הבה
 בתור אלינו ויראה יגלה אולי / שמה נשיגהו אולי ,הגוף איברי של ובסדקים

 חליפות אלה בכל אשר מיתי*׳ או עצב ׳ מוח או דם ועצם׳ גיד בשר׳
 אוח מהם האחד את או ,שונות לעתים מגורו מקומות המה והן שכון

, בתהו עלתה שלנו והדרישה החקירה כל כי לנו צר אבל ;לו י ד י מ ת •למושב
בקשנו



263
 ונראה נראה חזאת והדרישה החקירה תוצאות ואת ,מצאנו ולא בקשנו

.לכל גלוי בזה
 מוכים ׳ ורגלים ידים כרותי צבא אנשי אלינו קןבים המלחמה ממערכת

 מומים בעלי אלינו שבים המנתחים הרופאים איזמל ומתחת החולים מבתי ופצועים
 לחייהם קץ המות שם כבר אז כי ,נתוח להם עשו לא אלו אשר י המינים מכל

 מפצעיהם ירפאו כאשר ,וידים רגלים כרותי ,ועורים חרשים אלה מומים בעלי והנה
 כבתחלה בקרבם שולט שלהם וה״אני" בדעתם ושלמים בריאים הפעם עוד הנם

 אין אשר ,דעות וההוגה חחושב כח על גם ומה להם הנשארים החושים שאר על
.בזה חלק להחושים

 באיזה הוא ה״אני" י משכן כי ,למשל מי יאמר אם כי , מזה לבו היוצא
 בעל כי ויעיד "עור" יבוא החושים, חמשת פעולות את פועלים שהמה אבר

 אם אני" "אני לנו ויגיד יבוא "החרש" / אתו עור אין עיניו אור גם אם ,הנהו ״אני״
 צבא ואיש כרותות רגליו גם אם "אני׳ בעל הנהו פסח .משמוע אזניו אטמו גם

 לא גם ,כמקדם הנני ״אני״ זאת בכל ,ויאמר יען ולעבוד למשש ידים מחוסר
 ונכדתי נכדי או אוכל ילעיטני ומשרתי פרם לי קובעת הממשלה כי ,דבר לי יחסר
 ממערכת יפים נוראים ספורים אני מספר גם טובים חיים אני וחי מזון לי ויתנו יכינו
 אברים כמה או אבר בחסרון גם אשר ,אחרים מומים בעלי כן ובמו המלחמה צבא
.כלל שנוי כל מבלי כמאז בהם פעולתו את פועל וה״אני״ וקימים חיים הנם

 ה״אני" בעד היה יכול באמת אשר חגון, מקום ולחקור לבקש נשוב אם והנה
 את יחלק משם אשר / שלו הביורא את שמה לכונן ,האדם בגוף נאה״ ״דירה להיות

 לה״אני* נאות משכן אנו השערתנו בעד לבחור או למצוא לנו כבד לא אזי • פקודותיו
.האדם גלגלת או בראש ה״מוח״ את הוא הלא

 את יכיר לא זאת בכל ׳ למאד רבו ה״אני" פעולות בו כי אם שם גס אולם
 יראה אשר וכפי שונים הולים אצל כי ידענו, גם ידענו בעוד שמה, המיוחד מקומו

 ונשאר שונים ובמקומות המוח מחלקי איזה יכרתו אשר אחרי ,השני כסיק הקורא
.פעולתו את לפעול הפעם עוד שב וח״אני״ ׳ בחיים האדם

 ה״אני" של סגולות איזה על מעט עוד ולהתבונן להוסיף נוכל גם
. שבאדם הפלאי

 בספרים לקרוא או נהדרה תמונה על להביט עינינו את חוגענו למשל אם
 לסגור ועלינו שלנו ההבטה כח אזלת כמעט כי עד ,מאד אנחנו עיפים כי ונחוש

 יכולת מבלתי עינינו, את לעצום פשוט או התמונה את להרחיק או הספר את
 וצריך עבודה לשום עוד מסוגל איננו שלנו ה״אני" כאלו לנו ידומה גם ׳ עוד להביט

 בחשבנו הספר את סגרנו או עינינו את עצמנו אשר ,ברגע בו אולם ,למנוחה הנהו
 המשמיעים ומשוררים מנגנים להקת עמדה ביתנו לפני נפשנו-פתאם גם עיפה כבר כי

 הזק הוא הפעם עוד .ער הנהו שלנו ה״אני" והנה להפליא עד וזמרה שירה קול
. דבר שום זה לפני עשה לא כאלו ורענן

 בדיוק ומקשיב מאזין הוא רבה, בהנאה המנגינות את שומע שלנו ה״אני"
 הזמר, כלי ממנגינות מנגינה ולכל המשוררים מפיות היוצא קול צלצול לכל הגה לכל .נמרץ
 כי ,לדעת נוכח ומזה והזמרה השירה חוק ויפר מהם מי חטא לא אם ובודק בוחן

אבל ׳ התרופף י שלו החוש רק עיפו האדם עיני רק כלל, ויגע שף איננו זז״אני'
לא
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 / החושים פעולות שאר אל בנוגע כן וכמו , כלל יגע ולא ייעף לא היא י ה׳אני׳ לא

 להוסיף יוכל הוא אשר , בעצמו ה״אני" לא אבל ,וייגעו ייעפו האיברים רק אשר
.שגי ובחוש באבר רבה בחריצות פעולתו את ולפעול

 את הוגיע אשר היום, מעמל למאד ויגע עיף לביתו איש ישוב אשר יש
 מבלי יוכל ,המשכלת נפשו ,שלו ה״אני״ עוד מטתו על לנוח ובשכבו חושיו רוב
 שאלה איזו לפתור גם במדעים ולהגות לחשוב ויגיעה עמל כל ומבלי מפריע כל

 גופו אברי בכל זה לפני חש עתה דעות ההוגה האיש זה אשר למרות ,קשה וענין
 ׳י כתיבה מרזב יבשה כמעט וידו רגליו על עוד לעמוד יכול לא כי עד ,רבה לאות

.ועיף לואה איננו ה-אני״ כי יען זה וכל
 פקודת נותן ה״אני" והנה ונלאו, מלאכה עשו למשל האדם ידי אם כן כמו

 ענין איזה למלאות או לשוח ללכת ,הכסא על בשבתו ונחו שבתו אשר להרגלים
 נדפס בספר קראו עיניו אם או ,פקודתו את למלאות תמהרנה והנה נחוץ

 הימים דברי או רעים שיחת לשמוע לאזניו מצוה וה״אני" ונלאו, קטנות באותיות
 באזניו יספרו אשר מהענינים למאד ומתעורר מתרגש וה״אני" המדינות ועניני

 כמומחה. דעתו את ומחוה והמסובכים הסבות ,הקורות את בפלס שוקל הוא גם • או
 אין אכל החושים, כל את להלאות ה.אני" כח רב ,אחד באומר .האלה בענינים גדול
 )לא רגיל במצב האדם נמצא אך אם ׳ ה״אני" את מלאה אהד ועיף נלאה חוש אף

 כי הלאה הקורא יראה האלה המצבים בדבר ואשר הדעת מטורף ולא נפגע לא חולה,
.עליו( במשפטנו זכאי ה״אני" יצא האלה באופנים גם

 משכן מקום הוא איה השאלה: כי בזה, מהאמור יבין אהד כל כן ואם
 באדם. ישנה אכן כי נחליט, אם רק ,אחרת כדרך תפתר לא האדם? בגוף ה״אני״

 ,וחושיו אבריו באמצעות האדם פעולות את הפועלת היא שהיא נבדלת, נפש
 שבחכמים הכם ולא המוני לא ידע לא עד לעולמי זה ומפני רוחני ועצם כח היא
האדם. נפש נמצאה ששמה הנקודה היא איה

 באלה האדם "נפש" מקום את ה״אני" מקום את נבקש הבה נאמר ואם
 ויבוא האדם חיי פתיל ינתק אזי פגע או נגע בהן יבוא אם אשר ,בגוף הנקודות

 הקצוני■ המטריאליסט גם יואל שלא כשם אבל ;ה״אני״ פעולות אל קץ לשים המות
 אשר החיים בעלי של וושט קנה הסמנים רוב ישחטו אם אשר בגלל כי ,לאמר
 בוושט או בקנה כי ,בגרונו מכה ע״י האדם יחנק אשר בגלל או , בזה ימותו

 הגוף, כל של החיונית הנפש או החיים כח שמה רק שמה נמצא האדם בגרון או
 יען ,ה״אני״ את לבקש נוכל לא האדם חיי לאפיסת מסוכנים היותר במקומות גם כן

 גם נבקש לוא מאיליו ומובן מבקשים שאנו ,“ה״אני מקום את שמה גם נמצא לא
 המוח בחלקי עוד באיזמל לכרות נוסיף אשר המוח׳ של הנקודה באותה למשל

 בעוד האני מקום את שמה ליחס הוא הבל אזי הזה, הנתוח מתוך ימות והאדם
 במקומות לא כן ואם למות אחר ארש הנהו עלול* אחר במקום מנתוח גם אשר יש

 להיות ,קל רושם אף למצוא נוכל החיים חיי פתיל ינתק כי ,יסבכו בהנגעם אשר
• ה״אני" משכן שמה

 האדם מגוף חוש ובשום אבר ובשום מקום בשום מצאנו ולא בקשנו ואם
 ל^ הן ואיש ,הבהמה מן לאדם המותר גם הנהו אמנם שהוא ,שלו ה״אני״ את
יורה< לא ומי יבין לא מי אזי מציאותו, את לשלול האדם 4ש• ב״אני" לכפור יוכל

כי
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 "נפש מציאות על נאק ומופת אות גם מובהק סימן הנהו האדם של ה.אני" כי

.האדמה בחיי גם לאדם נבדלת׳
 במציאות כופרים מיני וכל המטריאליסטים ושיג שיה את ידע לא מי ב(

 אשר והתחתון׳ העליון האדם מוח בדבר בפרט נבדלת נפש ובמציאות בכלל הנפש
 חלק כל את באצבע לנו להראות המה יכולים כאלו נדמה, בדבריהם בקראנו

 וההרגשות המחשבות בעד הרושמים המון כל המה נמצאים שבו האדם׳ במוח וחלק
 למחשבות הדרושים הכחות וכל הנבדלת האדם לנפש אותם מיחסים שאנחנו
 יהיה ומספיק די לא אם אבל ,יהיה מתושלח היי גם ולוא האדם של הדשות
 בשקר• אשר דבריהם את לבטל כה עד חכמים והוכיחו שהראו את להקורא
 סותרים שבחדשים החדשים החכמים טובי גם כי בקצרה בזה לגלות הנני יסודם׳

 ה" ו מ "ה בדבר הכוזבות והנחותיהם הנפש במציאות הכופרים דברי את ומבטלים
 גם ואשר ,מדבריהם התמצית מן התמצית את גם בזה אתן אם להקורא יהיה ודי
 ,המטריאליסטים החלטות בטול את לבד לא אנחנו למדים האלה הבנים דבריהם פי על
 נפש מציאות על נאמן מופת או מובהק פיק לנו להמציא אנחנו יכולים גם כי

• באדם נבדלת
 האדם מוח חלקי בשני כי / לדעת והראו הורו האלה החכמים טובי

 בעת. גדולו הוספת הדם׳ מרוצת אם כי עצמותיות׳ תנועות שום נמצא לא
 התבוננו גם הראש/ גדול עם יהד הנהו גדל המוח הפסולת, והבדלת הראשונה

 מוהות עם יהד מלומדים בלתי אנשים ושל הפראים מעמים אנשים מוחות על
 שנוים איזה זולת אהד מצב בבלם ומצאו גדולים כשרונות ובעלי חכמים אנשים

 וכדומה אחד גבעול של ובפרחים אהד עץ בלי אנחנו מוצאים כאשר ,וקטנים קלים
.נחשבו כלא אשר שנוים׳

 / הכמות שנוי אבל ,בכלם שוה בלתי המוח כמות את אנחנו מוצאים גם ואם
 מוצאים עוד אף ׳ ת ו כ י א ה אל כלל מתיחס איננו ,למדי עתה לנו שהוברר בפי

 הנפשיים כשרונותיהם של האיכות תגדל המוח כמות במעוטי כי ההפך/ את אנחנו
 להוכח אחד כל שיוכל וכפי האיכות היא מעטה הכמות במרובי אשר יש כץ וכמו

.והגלגלת הראש גודל ממראה כאלה הפסים על
 קטנים וגלגלות ראשים היו כידוע הגדול ולפרידריך לוואלטאיר ,לניוטאן

 בראשים כמו קטנים וגלגלת בראשים דגולים כשרונות נחזה ספר בבתי בכמותם,
 נמנו שאדעללעהרע( )גאללם גאלל של הגלגלת מדת שטת ע״ד . גדולים וגלגלת
 שונות מחלות באופני גם ׳ מאומה עליה לסמוך ואין יסודה בהבל כי עתה וגמרו

 לגדל עוד יוכל לא אשר ׳ הכהה המוח מחומר גדול חלק ויסירו ירחיקו אשר יש
 בכשרונות חסרון שום הרפואה אחר רואים שאיננו מלבד אז׳ גם ואשר יותר

 האלה הנרפאים אצל נתוספו כי ׳ חכמים התבוננו מיוחדים באופנים עוד ,הנפשיים
.זה מלפני יותר רב בשכלם ועמוקה גדולה חריפות

 כי עד אהד, במצב וערוכים מסודרים כה והתחתון העליון המוח חומר גם
 עב עור גם הנהו חזק לעצמו כשהוא המוח חומר .זק כשום בסדרם ישונו לא

 העור ואשר העליון השטח של הקמטים באלה גם ובוקע והודר אותו מכסה וחזק
 החכמים טובי להם יוציאו אלה ומכל בחזקה׳ המוח הומר כל את יחזיק הזה

יהיה שבאדם המוח חומר אשר הוא, נמנע כי המופת, את שבחדשים החדשים
הוא
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 אדם בבינת ומדויקה נכונה התבוננות ועפ״י > שבו דענקער( )דער החושב נם הוא

:בזה אציג ואותה האלה החדשים מהחכמים אחד הכם הורה אותה אשר ישרה׳
 כי ׳ המטריאליסטים בהחלטת ממש יש כי / ההוא החכם אומר ׳ נניח הבח .

 ואת החושים רשמי את והמיוחד היחיד והשומר המקבל דצא הנהו האדם מוח הומר
 האחר או זה להיות, יוכל אופנים משני אהד רק אזי מהם, הנולדות הידיעות

והאמתי. הנכון
 הם כי לחשוב׳ עלינו מחדש תמיד שיתוספו הדעת אוצרות כי האחד/ האופן

 אשר / הוא דרוש כי ׳ השני האופן או ׳ המוח הומר בכמות הוספה נם יכוננו
 ההוא השנוי על הסימן פי על ואשר , המוח מחומר אחדים חלקים בקרב שנוי יהיה

החדשה. השלמות הוספת גם נ?רת תהיה
 שנוכחנו כפי כלל, נמצאה לא החומר הוספת מדבר הראשון האופן והנה

 גלגלת ממרת יותר זה ידי על תגדל לא שבמלומדים המלומד גלגלת גם בעוד , לדעת
 אותו לבחון השני?, האופן רק עתה לעת לנו נשאר כן ואם ׳ בפראים ש הפרא

 לגמרי ותבטל תעבור הזאת האפשרות צד גם אבל ,אפשרות צד איזה לו יש אם
:הזאת ההתבוננות פי על

 חומר כי ציור׳ לנו לעשות עלינו המטריאליסטים חחלטת פי על אופן בכל הן
 אל האחד ספר אשר חזקה׳ )רעפאזיטאריום( ספרים של טבלא כעין הנהו המוח
 ע״י הנוספות הידיעות כי ׳ להניח עלינו במוח כן וכמי / כסדרם לעמוד ילוה השני
 נכון בסדר השנית עבר אל האחת ולהסתדר להתיצב תמיד תבואנה החושים רשמי

 השני אצל אחד נלוים שהמה שונים׳ מתכנים ספרים של הכרכים אל ובדומה
 בשום המוח של הספרים עקד בבית כי ׳ יורה לא מי אולם ׳ הספרים עקד בבית
 נמצאות כבר שהנה ,הידיעות אלה של סדור בעד גם המקום יספיק לא הן אופן

 מחוץ ישארו בסדר׳ הספרים לכונן מקום מאפס ספרים עקד בבית וכמו בתוכו,
 וכמה כמה מסודרות בלתי להשאר מחויבות הקודמות הידיעות בין וגם לסדר,

 מאין השאלה: כן ואם סדר כל מבלי ות ומעורבב בלולות והנן מהן
 האוצרות עודף כעד חדשות ומוליד מחולל גם מסדר גם קורא לנו נמצא

.המוח בחלל המכונסים
 למשל כלל מסודרים בלתי להיות דרושים המוח עקד בבית כי ׳ להודות עלינו

 ובלתי מקושרים בלתי המה אשר ׳ המהנדס ויצירות בריאות הציוריים דגודלים אלה
 טבע על במאומה עקבותם נודעו לא ואשר ,החושיים הרושמים אל כלל מתיחסים

 ,והציר המנגן יצירות ,המשורר יצירות הן אין כן כמו ׳ המוח הומר ואיכות במות
 של ההמצאות אלה ,והמזג הטבע חכם יגלה אשר הגלויים / הפלוסוף הקישי
 ׳תמי", זה נמצא לא הן / שאמרנו כפי / כן אם ואשר ועוד, ועוד המדידה הכמת
 כרכי את לו ויבחר יקח פיהן על למען / הספרים של הכתובות את גם יקרא אשר

 בית את המבקרים אחד אף שמה נמצא הוא ואיה ,לתועלתו לו הדרושים הספרים
 מאשר / האלה הספרים פי על הדושים לחדש גם לו כח אשר ׳ למשל הזה העקד

 המדעים אוצרות כי / יודעים כלנו הן זאת ובכל ? מדעתו יוסיף ומאשר בהם קרא
 שנוגע במה למצער או במציאות האדם מוח בעקד נמצאים הנם שהזכרנו
 הנהו המוח לא כי יבין/ לא מי כן אם ואשר הנזכרים, מהמדעים האחד למקצוע

הרוחנית, העבודה של חרושת בית או שמה המכונסים האוצרות של החדר
ראיככה
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. השני האופן פי על גם אפשרות של צד איזו גם להיות יוכל ואיככה

 נמצא בנו ישנו אכן כי הדבר, נכון ההוא-אמת החכם כן-מוסיף ואם
 ידי על לנו רכשנו אשר ,הנכסים על גם בחופש השורר שהוא ומניע מתנועע

 ההרכבה ואת מחדש אותם וירכיב אותם וישקול .ישוה אותם, יקשר הוא החושים,
 והמניע המתנועע הנמצא אותה. ויבטל ירחיק או ,אמת לדבר יקבל הזאת
 ח כ הנהו רק החומר ממשיגי אחד איננו גם כלל, חומר איננו ההוא

. שבאדם רוחני
 כי מפני באדם רוחני עצם במציאות כופרים מיני וכל המטריאליסטים אמנם

 ונעלם הטמיר הכח את במוחם להלום הם, שטותם או שטתם לפי גם להם, קשה
 הפאספהאר אל שמו הנפסדת לדעתם יבולע פן מדבר ומדאגה האדם במוח שנמצא

 בעוו הזה הכח סוד את מצאו בהם כי ,ומתאמרים פניהם העלעקטריציטאט ואל
והרעיון. המחשבה את גם והמהוללים הנושאים דעתם לפי המה

 באמרם גמור, בטול זאת הנחתם את גם מבטלים החדשים החכמים טובי אולם
 בעצמות זאת ובכל מרובה, פאספאהר כמות לנו יש בעצמות גם הן בצדק:

 לנו יצא כי הרגשנו, לא מעולם מחשבה. שום האדם יהגה ולא יחשוב לא הן
 אנחנו הושבים זאת ובכל עלעקטריציטאט ישנו הגוף בכל ,והירים מהרגלים רעיון

 ובעלעקטריציטאט בפאספהאר הגוף את למלאות יכולים אנחנו בראש, רק מחשבות
 איננו אז גם זאת ובכל ,יפה מנה מהם יקבל המוח גם כי עד ,כזה רב בחוזק

 דרושה הן הנחתם לפי אמנם ואשר ,החושב בכח והוספה עליה איזו כלל מרגישים
* כזאת להיות בטח היתה

 ודעתם המטריאליסטים הנחות את לבטל החכמים טובי המה מוסיפים וכן
 דעות ההוגה כח החושב כח גם הנהו יצוק המוח חומר בעצם כי ,באמרם הכוזבה

 כל כי ,לדעת ומוכיחים ומורים מראים הנאמנים החכמים .האדם של ״אני״ הנקוב או
 הלאה דבריהם את עוד שאזכיר וכפי כמוהו מאין המה הבלים הבל אלה של דבריהם

 ופועל באדם המושל הוא הוא להחומר ממעל רוחני כח רק כי ,מסקנא לירי ובאים
 הנגיד הוא הוא הזה הרוחני הכח כי והמוח, החושים באמצעות פעלותיו את

 יסודי אופן בשום הכח ועצם האדם פעולות צבא כל על והמפקח המפקד ,ומצור!
. המוח חצאי בשני גם או הגוף אברי בחומר איננו

 קל ספק איזה הקורא אצל נשאר אולי אם הזה הנאמן הברור פי על והנה
 נפש מציאות את האדם של ה״אני" ע״י ומוכיח מורה שהוא הראשון המופת אחרי

 המוח מירכתי באחד נסתרה פנה איזו ישנה פן עוד חושש ויהיה באדם נבדלת
 מקום הוא שמה ואולי המנתחים הרופאים תער הגיע לא אליו אשר ,מקום איזה

 פי על מלבו הזה האחרון הספק את גם יסיר כי מובטחני, ,,ה״אני של כבודו
 ולא יראה לא והשלם אולם הבריא המוח בחימר גם כי ,החכמים טובי הוכחות

 "מבלעדי גם ואמנם שבאדם, ה.אני" פעולות את יפעל אשר כזה“כח ימצא
 הוא היותו ונמנעות ותכונתו טבעו ,ממהותו ,בעצמו מהמוה גם הן ה.אני״
 כי ,מובהק סימן לנו נמציא והחיצוניות הפנימיות הפעולות את ומוליד מחולל

 הנבדלת והנפש הגוף אברי ומכל מהגוף נבדלת נפש באדם ישנה אכן
 באמצעות אדמתו בחיי גם לחיים האדם פעולות את הפועלת היא היא שבו ההיא
• אבריו וכחות חושיו

סימן
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 וכמא, גפטח אנחנו רואים באדם נבדלת נפש סימני כמה או סימן ג(

 שול^ן כמה עד לדעת, והוכיחו והראו חכמים ושמנו עינינו למראה שהנם חזיונות
 פעולותיה ידי ועל ידה על כי עד ,והחושים הגוף על היא ועזה בתקפה האדם נפש

 כי ער הטבעית׳ מתכונתו הגוף גם ישתנה עצמם החדשים אלה על העצמותיות
 באופן הגוף על פועלים הנבדלת מנפשו הנובעים והרגשתו מחשבתו ׳ האדם רעיון
.יקפר כי יאומן לא בולט

 מעעם כל ישימו אשר לרפואה׳ מדרש בית מתלמידי רבים כי הוא ידוע דבר
 אשר ׳ המחלות באלה באמת יחלו ׳ שונות מחלות ובסימני הרפואה בספרי להגות

 מפני והפחד המחשבה רע והלי המגפה בשעת כן כמו .אודתן על הקר העמיקו
 כי הדבר׳ אמתת ועל האלה, במחלות באמת הפחדנים את יפילו לרוב המחלה

 וחסרי המשוגעים בבתי כי ׳ ויבררו יראו ,עליהם פועל הנפשי והרעיון המחשבה רק
 היסח כן כמו ׳ לרעה פגעה ולא נגעה לא המחלה לב מוגי לא אנשים ואצל הרעת
 תהבילה בתור ג״ב מועילים המה אחרים בענינים הנפש וטרדת מחלה מאיזה הדעת

.מחלה מאיזה להרפא
 התעוררות ידי ועל הנפש במחשבת דמיוני ציור ידי על אשר יקרה׳ כן כמו

 חכם איש או רופא אשר ויש ׳ להיפא תמאן אשר במחלה האדם יפול החושים
 מחשבתה׳ את הנפש תשנה פיה על אשר ומזמה, ערמה של בתחבולה משתמש

 הראשון לאיתנו ישוב והאדם עוברת המחלה קשורה׳ אולת בתור לו שהיתה
 להחלות האדם עלול פתאומית טובה או רעה בשורה ׳ חרדה ע״י כי יודעים הכל גם
למות. גם או

 כי ׳ העם בין אמונה איזו התפשטה בימיו אשר אחד צרפתי מלך על מספרים
 נקלה על ירפאו בצוארם זפק להם שיש כאלה חולים על ידו המלך יניח כאשר

 פעולות מצד זה וכל נרפאו באמת וכי כזאת קרה באמת כי ׳ יעידו רבים ורופאים
. האמונה ובעצמת הגוף על הנפש

 השנה את )נאכטוואנדלער( הליל נורדי זכר את אביא להלן דברי במרוצת
 נפש מציאות על סימנים כמה לקהת ויש יש מהם גם אשר )זאמנאבוליזמוס( המאגניטית

 לכפור מאתנו אחד לכל הרשות הספיריטיסטים עלילות אל ובנוגע באדם נבדלת
 זאת בכל הם׳ בשטתם וביחוד הספיריטיזמוס בענין האדוקים החכמים דברי בכל

 כי תהי ולוא ,חזיונות כמה אמתת על המעידים גדולים חכמים מכמה ידענו
 יאמרו החזיונות של המקצת מן המקצת על הן אבל בה, ז בו בעצמה השטה

 סבת ואשר מדויק׳ נסיון עפ״י המה מאומתים כי ספיריטיסטים, בלתי חכמים גם
 צד באיזה להועיל יוכלו המה גם אבל ׳ לגמרי אחרת סבה להיות תוכל החזיונות

 ושיג שיה את ולבער לבטל העקר וזה וביהוד נבדלת נפש מציאות על להעיד
באדם. נבדלת נפש במציאות וכפירתם המטריאליסטים

 אשר, ההיפנאטיזמום מחזיונות הרבה אם מעט אם יודע מהקוראים אחד כל ד(
 ׳ נבדלת נפש לאדם יש אכן כי ׳ מובהק סימן מהם גם לנו להמציא נוכל ,דעתי לפי

 אשר יש כי ויען " האדם אצל וחמוחשים החושים פעולות את לשנות יוכל אשר
 לאשורו הזה הנפלא הענין את אני אברר לכן מעקל, משפט דוקא מזה הוציאו
 השני המדע אמתת לטובת לנו להועיל יוכל ההיפנאטיזמוס דבר גם כי בעליל, להוכיח

.וריק הבל ויביעו הדבר עצם את דעת מבלי אחדים דמו כאשר ׳ להותו ולא
מלבד
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 אחרי המשופע כי עד ׳ ההיפנאטיזמוס בפעולות הנלעגים החזיונות מלבד

 אם אשר עץ, כבול וברגליו בידיו באיבריו מקשה כלו לגולם יתהווה ההשפעה
 וכובד עליו לעמוד איש יוכל ומזה מזה מקצהו כסאות שני כתפות על אותו ישכיבו
 יקיץ כאשר ,המושפע ,שידענו כפי / כן אחרי גם עוד ,לו נחשב כלא משאו

 ההפך בהקיץ גם וטועם ממשש ׳ ושומע רואה הנהו / מתמהונו או ההיפנוטית משנתו
 קר דבר ממשש הוא החושים. ורושמי המוחשים לו יביאו מאשר ההפך מן

 טעם אדמה בתפוחי טועם הוא / להפך או ,למאד ושורף ללוהט אותו וחושב
 בידו אוחז הוא ,ח ק ר ה יין עסיס פשוטים מים ובכוס סינים ותפוחי לימונים

 בזהירות מניע ׳ בו משתעשע ,זרועותיו על נושא הוא ילד כי , וחושב עץ כפים
 מלבד גם / הנהו רהמניה אם כי ובהקיץ, אז בחשבו ברכיו על אותו ובעשן רבה

 היפנאטיזמום ע״י המשפיע כי / אנחנו יודעים ,כאלה רבים ועוד כאלה נלעגים חזיונות
 יפעל כביר זמן אחרי גם כי ,המושפע על ישפיע לבד ברמיזות או בעלמא בדבור

 זאת את ימלא והמושפע בהקיץ האדם ככל רגיל אנושי במצב בהיותו פעולה איזה
• וכזאת כזאת לעשות המשפיע עליו השפיע אשר וברגע בשעה נמרץ בדיוק

 לידי החדשה בעת ההיפנוטיזמום בנסיונות המובהקים החכמים באו לא אילו
 ולא לגמרי עצמו מרצון הפעולות את פועל המושפע כי נאמנה/ החלטה

 נפש מציאות את לסתור ראיה רק הזאת הראיה היתה אז כי המשפיע/ מרצון
 חותם כחומר הנהו האדם כי בטעות׳ לחשוב ויכולנו לבדו ואדם אדם בכל נבדלת

 באמת אשר ויש דבר לאותו החכם רצון בעד וביחוד השני האדם רצון בעד
 שכל כל אשר וענינים׳ דברים ובדו כזאת השערה של המציאה על ו1:פ

 והחכמים תהו בדמיון באויר פורחים מגדלים לבנות הספיקו לא אבל ;מהם סולד טוב
 ואת יזמו אשר ואת ,ממעשיהם אותם הפריעו דבר לאותו המומחים החדשים

. היסוד עד להדום היה עליהם לעשות החלו אשר
 הנפלא הדבר עצם כי המה׳ שמודים מלבד החדשים׳ ההיפנאטיזמוס חכמי

 רצוץ אל בנוגע לרעת הוכיחו גם נוכחו סתומה חידה בערפלי לוט עודנו הזה
 כל עושה מהמשפיע ההשפעה את קבלו אחרי המושפע כי ׳ והמושפע המשפיע

. כלל המשפיע ברצון ולא ׳ עצמו רצון / ברצונו דכי
 )אויטאסוגיסטיאן( חוזרת,—השפעה גם ישנה כי ׳ הרבה ראיות מביאים המה

 בלי אשר / אחד לכל האחד הזברון ודי בהקיץ נם עצמו על משפיע האדם כי
 ,ובזכרונו בנפשו וקבע לישן מטתו על בשכבו כי / עצמו ועל כעצמו נסה תפונה

 משנתו אז יקיץ באמת אשר לו/ הדרושה בשעה השכם בבקר לקום עליו כי
 פעולות האדם עושה והמוסר הדת בגלל גם לזה, בדומה ראיות כמה כן וכמו

 מין איזה הוא זה גם כי ׳ האומרים לאלה לגמרי הוא וטעות ׳ עצמו מדעת
 ונפש דעת על היא ההשפעה אמנם זאת כי ,יבין מבין כל בעוד / היפנוטיזמום

 אמת לדבר זאת את יקבל כאשר רק כלל, אנוס בלתי האדם אבל האדם׳
 כן וכמו יעשה׳ אשר את הוא עושה עצמו ומדעת מרצונו לכן לאמתו/

 דבריהם את אמת לדבר לקבל החניכים על פעולתם את פועלים והמורים המחנכים
 ׳ ההשפעה פי על מעשיהם כל את עושים התלמידים לכן / דורשים הם טובתם וכי

 מפתים ישנם כי ואם הם, ומרצונם מדעתם רק מוריהם ורצון דעת על לא אבל
והאחריות העונש את ובצדק מטילים זאת בכל עברה לדבר הדעת קלי את

 המוסריות
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 מדעת זה כל המה עושים כי יען בעצמם׳ העברה בעלי על המוסריות

 השומע אשר ׳ טוב יועץ או מצוין ונואם דרשן איזה בפעולות כן וכמו עצמם ומרצון
 אבל עליו׳ המשפיע הנואם כעצת ועושה כנים דברים בתור דבריו את מקבל

 ראיות ועוד ,ומרצונו עצמו מדעת רק הנואם או היועץ דעת על לא
 עצמו מדעת דבר כל עושה המושפע ההיפנאטיזמום בענין גם אשר ,ועצומות גדולות

 כרצונו יבחר וכזה כזה כי ׳ והחפץ הנטיה את רק לרצונו נותנת יההשפעה
 בכח המשפיע ישפיע אם כי ׳ החכמים שמוכיחים כפי ,להוכיח נוכל וביחוד לעשות

 ופשע חטא של מעשה יעשה מתרדמתו יקיץ אשר אחרי כי איש׳ על ההיפנאטיזמום
 השפעת מבלי גם הנהו שעלול האיש רק אזי הצניעות׳ נגד או גזלה גנבה

 דבר יוציא ההשפעה במצב הוא רק , כזאת לעשות תכונתו פי על ההיפנאטיזמום
 אופן בשום בצניעות כשרה אשה או והתמים הישר האיש כן לא ׳ הפועל אל כזה
 לזה יתנגד עצמו רצון כי ׳ בזה המה מושפעים כי אף , בליעל דבר יעשו לא

 עלמת על השפיעו כי ,ההיפנאטיזמום בחזיונות קרה פעם לא ועז׳ תוקף בכל
 לא אופן ובשום פיה מנשיקות ותשקהו גבר אל תגש כי ׳ כשרה אשה או תמימה
 שפתיה את טמאה לא אבל ,האיש אל נגשה ההשפעה מטעם ׳ כזאת עשתה

.טהורה לא בנשיקה
 נפש ישנה אכן כי להעיד׳ יוכלו ההיפנאטיזמום חזיונות גם בעדנו לכן

 רשמי ידי על באות שהנה פעולות כלל אינם החזיונות אלה כל בעוד ׳ באדם נבדלת
 פועלת המושפע נפש ,הוא נהפוך רק פנימה התעוררות לעשות החיצוניים׳ החושים

 באופן החושיים הרשמים את גם הנהו חושב כי עד ׳ בו חושיו ועל עצמו על
. באמת הם מאשר לגמרי ונבדל שונה

 ,האדם ן ו ר כ ז עפ״י באדם נבדלת נפש למציאות ראיה מביאים אשר יש ה(
 גופו חלקי חומרי ומחדש מחליף האדם כי ׳ יאמרו כה ׳ ידוע דבר הן בעוד

 באמצע לו שהיה ׳ הגוף כי עד ׳ חייו בימי פעמים כמה והחיצונים הפנימים
 כל הרגשת מרכז הוא אשר והמוח עלומיו בימי לו שהיה הגוף איננו חייו

 שעם להיות׳ היה צריך כן ואם הזאת׳ התמורה תחת נופל הוא גם הפנימיים החושים
 כל זאת ובכל ,המוח אותם אצר אשר ,הענינים כל גם יאבדו המוח חלקי אבדת

 הקורות את גם הנהו זוכר כי ׳ בו נזרקה שבה אשר בעת גם ומרגיש יודע אדם
 אחד איבריהם נשרו אשר והחולים ׳ אז שלמד הלמודים את גם ,עלומיו בימי אותו
 אשר הזקן ,הראשונות את המה זוכרים בקרבם ורוחם נשמתם עוד כל ,אחד
 כי אף ׳ בילדותו אותם ראה אשר הצבעים את עוד הוא זוכר מראות עיניו כהו

 ׳ יעיד זה וכל ׳ הגוף מן וחלפו עברו כבר אז אותם הרגישו שהמה המוח חלקי
 עד ,וזוכרת מתבוננת השופטת^ היא ׳ נבדלת נפש בהיותה היא, הנפש רק כי

• זכרונה לפני חי כמו להעלותם תוכל רבות שנים ברוחה נרדמו אשר ׳ הדברים שגם
 נתבונן אם גם ומה אהד כל יודע הנפלא וכהו הזכרון פעולת רבה מה

 יכול כי ׳ מיראנדאלא פיקא על מספרים .להפליא עד מצוינים זכרון בעלי באלה
 אחד מפקח • לפניו קראו אשר ,מובנים בלתי שמות אלפים ולהגיד לחזור היה

 ויכול אחת פעם רק קראהו אשר ספר כל זוכר היה במינכען הספרים עקד בבית
 עד אלה׳ בימינו גם ישנם מצוינים זכרון בעלי רבים ועוד פה בעל אותו להגיד היה

 בנפש יצוק אלהי כח ענין כי ׳ אנחנו רואים שבאדם הנפלא הזכרון פי על גם כי
האדם
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 מתהום זכרונות רבבות רבוא כרגע להעלות כח תעצור בי עד ׳ הנבדלת האדם
. לאחרים אותם ולהביע ולהודיע נפשו

 בזכרון ומצטינים הצטינו אשר כאלה נמצאים והיום לפנים היהודים בגאוני גם
 ,זצ״ל והש״ך הרמ״א / מווילנא זלמן ר׳ כמל הגאונים אלה כי בזה להזכיר ודי נפלא
 הגיעה כמה עד אנחנו יודעים זאת ובכל אדמות עלי ימים האריכו לא כי אם אשר

• הנעלה זכרונם כח ירי על כיחוד להם רכשו אשר ,ובקיאותם גאוניותם מעלת
 המה רבים מה עצמו של הזכרון מכה לשפוט יוכל מאתנו אחד כל כן כמו

 ולא המוח לא וכי בזכרונו אותם ואוצר בעצמו הוא יחזה אשר ,הנפלאים המחזות
 על להעלות לנו די ׳ אלה כל את ולסבול להחזיק יכולים והעלעקטריצטעט הפאספהאר

 ובכל אליו דבר לנו והיה אחת פעם אך אותו ראינו אשר איש, איזה זכרוננו
 / קורותיו גם תכונתו גם / דבורו גם תבניתו דמות / צלמו גם בזכרוננו נחקקו זאת
 אנחנו זוכרים אשר המאורעות ומכל בחיינו ראינו אשר אנשים, ומכמה לנו ספר אשר

 ובכל בזכרוננו אצורים המה גם ואשר שלמדנו המדעים מלבד פרטיהם פרטי את גם
 כל את נציר מהרה ועד נקלה על האלה האנשים על אותנו וישאל מי יבוא אם זאת
 וברגעי אחד כל על רענו ישאל בגללם אשר ׳ הדברים ובכל תכונותיו בכל ואחד אהד

 אנהנו רואים כי עד הסתכלותנו עיני לנגד חי כמו כמעט האיש הנהו נצב ספורנו
.לו הוא ומה תמונתו את גם פנימית בסקירה

 מדבר למעלה מדברי הקורא שראה כפי אבל ,זכרון חיים לבעלי גם אמנם
 רק הנהו זוכר החי בעל כי אחד כל יבין אזי והאינסטינקט, החי בעל הרגשת

 מאיליו ומובן פנימה החוץ מן החושים מרשמי לו באו אשר והרושמים הדברים את
 זה כל יכי ,הבהמית בנפשו חש לבדה שלו ההרגשה בידיעת אשר ,אלה את רק

 כי לאמר, נוכל כמעט זה על גם ואשר מינו׳ וקיום קיומו ולשמירת לתועלתו
 מן הרושם את מזכירו האינסטינטק הטבעית ההערה אם כי / זוכר החי בעל לא

 דבר, בכל וכן קיומו את המסכן מדבר נזהר יהי למען / דבר באיזה לו שהיה החוץ
 לכל המשותף הכח פי על זה וכל ההווה ברגע החיים לבעלי גם להועיל יוכל אשר
 להם שאין החיים בעלי אלה ההרגשה בדקות המה מצוינים זה ומפני החיים בעלי

. מינם וקיום קיומם לשמירת מיוחדים נשק כלי
 אותו נסו אשר ,מצוין זכרון ובעל ובקי חריף אהד תלמודי על מספרים

 ממסכתות מקומות מראה ארבעים ניר פסת על לו ויכתבו התלמודית חכמתו בידיעת
 במעוף הזה והתלמודי השני, אל האחד שיכות כל אין אשר ומענינים נבדלות

 כי ,ויאמר בנפשו ההליט אחד וברגע רשימה הארבעים כל על התבונן אהד עק
 לכל־ ויראה בחוברת להביאם יוכל והוא לזה זה שיבות להם יש אכן ,דעתו לפי
 רצופות שעות שש ברבים דרש הוא / דברו את קים אף ,במשפטו צדק כי

 מאמרים וכמה בכמה עוד השתמש האלה הזרים המאמרים את יחד קשר ולמען
 השקפתו ברגע כי ,מזה להחליט עלינו ואשר / הוא בזכרונו העלה אשר הדשים

 בריאה זכרונו ובכח השופט בכח נבראה בעת בה המאמרים ברשימת הראשונה
 אשר בעולם חכם ואין בעצמו הוא ולא שעות שש ארך אשר גדול דרוש חדשה

 רק הוא זה כל כי ,יודה לא ומי ,הזאת הפעולה נבראה איך להבין היה יכול
.לבדה גדולות נפלאות לעשות יכולה היא רק היא אמנם ואשר הנבדלת נפשו בריאת

כת יעצור לא האם ? הבהמה בנפש כזה זכרון כח המקצת מן מקצת אף היש
 גם
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 היא נמצאה אכן כי ,מובהק סימן בתור לנו ולהורות להראות האדם זכרון נם

? אדמתו בחיי גם הגוף מן לגמרי נבדלת נפש בקרבו
 סימן אנחנו רואים תכלית ולשם וחפצו ישעו פי על האדם מתנועת גם ו(

 אציג אשר ,שלי וההתבוננות השקפתי כפי ׳ באדם נבדלת נפש למציאות מובהק
• הזה הנכבד בענין בזה

 בעל את להבדיל והסימן האות שהיא ,״תנועה״ חיים לבעלי גם אמנם הן
 האדם תנועת היא שונה מה אבל , יעזוב לא מקומו אשר ,הצומח מן במעלתו החי

 על הבהמה מן האדם מותר את אנחנו ויודעים שמכירים וכשם ,החי בעל מתנועת
 , לאמר שבכסילים כסיל גם יוכל אשר מבלי , למעלה הבאתי אשר , הסימנים פי
 אף יוכל לא כן , ישנה והיא ישן האדם ,אוכלת הבהמה גם אוכל האדם גם הן

 מציאות על האדם תנועת מדבר בזה אזכיר אשר ,הסימן את לסתור מהקוראים אחד
 עקר כל כי וביען, יען הנהו, מתנועע כן גם הן החי בעל כי מפני הנבדלת, נפשו

 המה רק שהמה ,החוץ מן הבאים החושים רושמי ע״י לו באה החי בעל תנועת
 מעורר מינו ולקיום החיים בעל לקיום צורך לו יש באשר או לתנועה אותו מעוררים

 ,את וישנן יחזק והוא במציאות ונמצא כללי כה הוא גם שהוא ,האינסטינקט כח אותו
 העגל הנהו שעושה הראשונה התנועה וכמו התנועה את בו לפעול חושיו הרגשת

 הכלב כן וכמו ,ממנו ולינק אמו שדי את למצוא נבואי כח כעין שהיא הגדי או
 דבר׳ מכל יברחו החיים בעלי מיני וכל מרחוק אותו בראותו אדונו, אחרי ירוץ

.האדם כן לא ,בגופם נזק להם ולהביא חייהם את לסכן יוכל אשר
 אבל ,והחזקתו קיומו שמירת לתועלת ביהוד הנוגעות כאלה תנועות לאדם גם

 בזה וגם ,החיים בעלי פעולות אל פעולותיו בתנועות דרמה איננו ■לרוב באלה גם
 רצונו צרכי את לעדן גם הנהו חפץ האדם בעוד , לכל כידוע גדול הבדל יש

 ושקול מחשבה גם דרושה ולזה פנימי או חיצוני גרוי ע״י לפניו נזכרים שהמה
 ובתבונה בדעת והפעולות התנועות אותן גם עושה כי עד ,החוצה מבפנים הדעת

 האדם בעוד ,לחיים האמצעים את ולב״ב לו להמציא ,והמצאותיו אדם מעשה ע״י
 בעל גם להיות עליו לכן , חיים בעלי מכל יותר רב גדולים חסרונות בעל הוא

 החיים בעלי אשר לאדם, חסרים מלבוש גם מעון גם הן החסרון. את למנות תחבולות
 החי בעל אשר ,אחרים הסרוגות גם ומה האלה החסרונות מדבר כלל יודעים אינם

 לטבוע האדם יחפוץ אשר והשאיפות, הדרישות גם ומה בהם מחסור כל ידע לא
 גם לו דרושות אלה, את לו המציא למען ואשרהאדם, "שלי" חותם את עליהן

 החוצה מבפנים הנה באות הלא ואלה והמצאות מחשבות חכמה, תחבולות
 אביא לא גם אם אולם ;בזה לבאר לי למותר ואשר לתנועה אותו ומעוררות

 ויש יש ׳ בגללם האדם ותנועת חייו לצרכי הדרושות התחבולות אלה את בחשבון
 ואשר ׳ הנבדלת נפשו מהערת לגמרי באות שהנה האדם, תנועות הרבה הרבה עוד לנו
 אכן כי ,למאד מובהק וסימן עדות לנו תתן האדם של התנועה עצם גם כן אם
אדמתו. בחיי גם לאדם נבדלת נפש יש

 לנוח שכב או הכסא על יושב הוא :ומעצמו עצמו על אחד כל יתבונן הבה
 תעשינה לא הידים ,וינפשו ינוחו שלו החיצוניים האברים ,הצהרים ארוחת אחרי

 איזו לו יש כי ,כלבו מחשבה עלתה פתאם ,תלכנה לא והרגלים מלאכה שום אז
 שכוי ,אותו לבקר ועליו חולה רעהו ,כלל ולצרכיו לו נוגעת בלתי מוסרית חובה

עני
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 / נפשו לשובע אכל אשר ,הצהרים מארוחת רצון ושבע שכע הוא ובעוד ־עני

 ללכת בנפשו מחליט הוא אחת, סעודה מזון על לו אין כמוהו אדם בן שכנו
 ביתו לבני כסף תחבולה באיזה ימציא ואז לאכול מה לו אין או יש אם ילהודע,

 בהלואה כסף לו נותן כי ,שיאמר העני של מכירו אחר איש ע׳י או ,לבישו ■לבלי
ז לו לכשירחב לפרוע מנת על

 יורד או ממושבו קם הוא "תנועה׳/ לידי הזה האדם את מביא הזאת המחשבה
 לוקח העני, את ולתמוך לבקרו החולה רעהו אל והולך בגדיו את לובש ממשכבו

 הצדקה מעשה את לעשות יוכל באמצעותו אשר ,האיש את ומבקש מארגזו כסף
.בידו התומך הוא הוא כי ,ידע לבל לעני

 את בקרבו ומוליד המחולל זה הוא מי :לנפשו ישאל אם ההוא האדם והנח
 כנגיד אשר ,החיצוניים איבריו כל את הנאמן המניע הוא מי ? האלה התנועות

 לכל אותם ויטה תמיד למשמעתו סרים והמה יתנועעו, כי עליהם, פעל עליהם ומצוה
 כפי ,בכלל ובהפאספאר בהמוח וגם ואבר אבר בכל הן ? עליהם יפקוד אשר

 בעוד ,הזאת התנועה אל המניע את נמצא לא הקודמים מדברי אהד כל שראה
 החוץ מן הבאים החושים רשמי מקבל רק הנהו המוח המטריאליסטים לדעת גם

 בעד האיש קבל החוץ מן החושים רושמי ואיזה להפך ולא פעולה לידי יעוררם ואז
 לבוא החיצוניים האברים את המזרז זה הוא מי כן ואם המכרה הפנימית המחשבה

 בחיים גם נבדלת נפש באדם ישנה אכן כי זאת אין פעולה, ולידי תנועה לידי
 גם כי עד ,יתנועעו וברצותה ינוחו ברצותה ׳ הכל על שולטת היא היא אשר ,חייתו

 תועלת לאדם אין אשר בענינים וביחוד והתכליתית הרצונית האדם תנועת
 נבדלת נפש יש אכן כי ,נאמן מופת בתור אחד לכל תעיר להנאתו או לקיומו
האדמה. בחיי גם לאדם

 נפשם חשבון מפגי אנשים יעשו אשר ,והפעולות התנועות הגה רבות ומה
 לא גם הפעולה בשעת הנעימות מפני לא / לבוא לעתיד בעד והמשכלת הנבדלת

 , חסדים גמילות בגלל / אנושית תכלית איזו בגלל אם כי ,והפחד היראה מפני[
.שלהם המוסרי עולם כל בגלל

 אלהיט בית אל או מצוה לדבר רץ אנחנו רואים לו/ דומה מאין האדם את
 האלה התנועות אל אותו נוגש ואין מאיץ אין / אונם אין כי אף / ברגש יהלוך
 האנושית אצל גם ומה ד ה א באיש גם מספר אין כאלה תנועות הרבה הרבה ועוד
 והדרומי הצפוני הציר אל המסוכנות החכמים נסיעות של התנועות חנה ומה כלה

 כלן ועל הנה מסוכנות כי מראש, יודעים כי אף החכמה, ומטעם בשם
 להשרף המוקד על עלו אשר הביני□/ ימי בדורות הרבים אלה של בסך ההליכה

אמונתם? קדוש על
 אחריס מחזיונות וגם זולתי מדברי גם עצמי מדעת גם עוד יכולתי אמנם

 ופשוט ישר שכל לבעל אבל ,באדם נבדלת נפש מציאות על מופתים עוד להביא
.בזה הצגתי אשר ,האלה ,הסימנים גם המה ומספיקים דים

18
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הגוף. מות אחרי הנפש העארת על חחדעים מופתי מל*מת(ב(

 •מותר אמתת את לדעת הקורא נוכח הקודמים בפרקים האמור מכל אם
 לי כמדומה האדמה, בחיי גם לאדם נבדלת נפש ומציאות הבהמה׳ מן האדם

 "השארת אמתת את גם לעצמו ולאמת לברר > עצמו מדעת גם עליו יכבד לא כי
 על מופתים אחרי לבקש חקר יעמיק בטרם גם הן ,גופו מות אחרי האדם״ נפש

 להוכיח יוכל לבדה קלה ובהתבוננות הראשונה בהשקפה וגם הנפש, השארת אמתת
.הזאת לאמתה האמת את עצמו ובעד לעצמו

 ויוצר עולם של רבונו נגד האדם לטעון יוכל אשר וטענה׳ טענה כל גם אמנם
 האדם חיי בתום כי אפשרית, צד אל מקום ובמחשבתו בלבו יתן אם באופן האדם
 לו להיות היא גם תוכל שבקלות הקלה אף טענה כל הנבדלת נפשו גם תתם

הנפש. השארת אמתת על למופת
 בנפש הן שער כמו כי עד ,למאד הנה נוראות אף רבו כמו רבו והטענות

 , לבו ברעיון גם ,כלו הטענות כל את לגמור יוכל לא וכמעט ,בעצמו הטוען
 הוא האלהים כלפי אלה כמו דברים יטיח אם כי > בזכרו ,פלצות תאחזהו אף

 ולאפט לבטל מחשבה או דבור כדי תוך עליו לכן ,ויוצרו עושהו את ומגדף מחרף
 ובלשון )בלשוני יודע׳ "אני אמירת ע״י החתימה׳ לפני גם האלה הטענות כל את

 היש זיק הזאת שבקרבי הנבדלת לנפשי השארה יש אבן כי מאמין"(, "אני אחרים
 החמורות הטענות כל כי מלבד, הן אז ומני לאדם, האלהים מתנת והאמתי הנצחי

 האחת הידיעה ידי על לעצמו לפתור יוכל עור לגמרי, טענות מהיות תחדלנה
 לו ורע צדיק )כמו גורלם ומנת אנשים בחיי גם אחרות שאלות.המורות המון הזאת
.ארצה בתבל וכדומה( לו וטוב רשע

 על רעה רוח תעבור אחד רגע על גם ולוא הטענות הנה נוראות אמנם
 האדם גם ימות חי בעל כל כמות כי ,במציאות הוא אפשר כי ,תועה לחשוב האדם

 לנפשי השארה אין אם :בלבבו באמרו ,האדם נפש גם סירת חייו פתיל ובהנתק
 אני ולמי ולמה , עפר מגוש גם גיר מאבן גם מתולעה גם מצפרדע גם האדם אנכי גרוע

 יוצר כה התאכזר למה גם גופי, במות להכרת היא עומדת נפשי אם עמל,
 האדם אל בנוגע דוקא ,הרחמים״ ״מדת גם הדין״ ״מדת גם לו שמיחסים ,האדם

 בגלל האם עצמו, דעת את גם האחרים את דעת גם והשכל דעה רוח, לו לתת
 ,תבל יצורי כל המה מאושרים כי ,דעת למען ,קשים בענוים נפשו את ענות למען ,זה

 לשחיטה וזה להטרף זה למיתה ילך זה ,ומותם אחריתם דעת גם להם אין אשר
 כל גם ידעו לא לרוב אשר ,ימיו משך בכל כמו / האחרון ברגע גם רוח בצהלת

 גם ואם האדם מעמל או הטבע מיד אם ,למענם מוכן הכל בעוד ,ודאגה צער
 בעצבון גם אשר הנהו, אומלל התבל ביצורי כמוהו מי והאדם עצמו, לתועלת

 וקרוב הולך אשר המות, על וירא ישקיף ובעצבון לחמו את יאכל גם יביא
 את ידכאו אשר ,אחרות נוראות שאלות גם ומה ,ומציאותו לחייו קץ לשים אליו
 אחרית גם בעוד ,דרכי את הטיבותי למה ,צדקתי למה ,חכמתי למה ,כמו רוחו
 ככסיל כחכם כרשע כצדיק והיה / עון כבדי רשעים אחרית תהיה וצדיק חכם

 יודע ואם ות א ר ונו דולות ג הטענות כי וביען, יען ודוקא להכרת. אחריתם
עול, יעשה לא הארץ כל והשופט האדם ויוצר אלהים׳ "יש אכן כי הטוען, הוא

אזי
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 הטענות כל את ותבטל תסיר הנפשי "השארת יש אכן כי האחת, הידיעה אזי

התבל. בחיי גם שמחות שובע האדם להיות האלה,
 אכלא לא ,השני במרע גם כל יחסר לבל הבטחתי אשר כפי ,זאת בכל

 מופתים הנפש, השארת על מופתים גם ואתן בזה גם מהקוראים הטוב את
 הספר תמצית אל השלישי המאמר אל אחשוך הישנים את ,ישנים גם חדשים

 המה הלא החדשים המופתים ואת בזמננו חדשים הכמים דעת וחוות פהעדאן
הזה. השני המאמר את לשכלל בזה, אציג אני מופתי

 ואשר הנפש השארת על שלי החדשים המופתים שלשת בזה מציע הנני
 המה גם כי ,לי כמדומה אבל , מופתים עוד מספרם על להוסיף אוכל מצדי אני גם

.היטב יתבונן לאשר מספיקים לבדם
 אמתת בדבר הדעת" "חוש הששי חוש הכרת נצחון :הראשון המופת א(

 סוף האחרונה זאת פי שעל שבאדם, החושים חמשת הכרת על הנפש השארת
.וכליון קות רק האדם

 בהשארת האמונה או היריעה כי מודים, שבחדשים החדשים החכמים גם
 אחרי ,אלהים בהתגלות התלויה ודת תורה איזה עיי להאנושית באה לא הנפש
 בעוד ישראל, לתורת גם ודת אמונה לכל קדמה הנפש בהשארת האמונה אשר

 מוטבעת הזאת האמונה או והידיעה פ״ב( דבר פתח )ראה בפרוש בה נזכרה לא
 יש אכן כי ,אני גלויי מדבר הקורא שיודע וכפי ,ומקדם מראש האדם נפש בטבע
 את גם חושית בהכרה מכיר בו אשר הדעת", "חוש הששי חוש לאדם

 מציאות על וחותך נאמן מופת לנו להמציא נוכל כן ואם הנפש, השארת
 פי על שהיא האנושית, שבכל חששי חוש הכרת של הנצחון מדבר הנפש השארת

 נחלה אשר הנפש", "השארת ודאות את להחליט פסהח לא הזאת חרשה הכרת
 ומתנגדים התנגדו הם הכרותיהם פי על שהמה , החושים חמשת שאר הכרת על לה,

 / הנצחון את י ש ש ה החוש הכרת לה נחלה לא ואלו הזאת הדעת אל תמיד
הנפש". ׳השארת וזכר שם גם נמחה אז כי

 שומע, רואה, היום גם לפנים גם יחד גם חושיו חמשת כל הכרת פי על האדם
 ,ועוברים חולפים הנם האדמה פני על אשר ,החיים כל כי ,ויודע ומרגיש חש
 תחלוף, כליל ומציאותו זמן איזה כעבור כי באפו, חיים רוה אשר בכל רואה הוא

 בעלי לכל ץ ק המה שמים כי ,והכליון ת ו מ ה את היקום בכל האדם יראה לפניו
 שגה מאה חי הפיל ,זה לפני גם ולרוב חליפתם בבוא אם ,בכלל ולהאדם החיים

 יגוע ואח״ב שנה שמונים בגבורות ואם שבעים לחיות ימעיט או כמוהו והאדם
 או שליש עד רק המה מגיעים ,כידוע ,חיים בעלי שאר אף ,ואיננו יחלוף וימות
 חיים בעלי גם וישנם וימותו יתמו יסופו, אז ואשר האדם מהיי רביע

 יום אך אדמות עלי מציאותם זמן משך אשר יתושים, וכמה נמוכים ממינים
 ולמות לגוע סופו אל הולך הכל קיומם, ויכחד תמס ילכו ואח״כ ומים י או

 החיים על יתענגו כעת בה אשר החיים, בעלי היצורים מספר את ימנה ומי
 מזון בתור אחרים חיים בעלי לשני ולברות לטרף יהיו ופתאם שלום רוב ועל

 יספיקו לא אשר ויש המה גם חליפתם בוא עד הם, גופותיהם לכלכלת ומחיה
 לא והיים ובביציחם בזרעם בהיותם עוד ויכחדו יכרתו כי ,החיים באור לראות

.בעולם אהד רגע אף כלל זכו
באומר
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 כל אל האדם עיני למראה תכופים חזיונות המה והכליון ח$ות אחר באומר

 וכל בקצו ושלא בקצו ומותו כליונו את הנהו רואה באדם האדם וגם יפנה אשר
 וכל פלצות האדם את ותאחז אלה כל ראתה לעין אוי אשר / המשונות המיתות

 אלפי הא:ושית לפניה ראתה הן הטבע בדרך ושלא הטבע בדרך המיתות אלה
.אדמות עלי היותה מיום פעמים אלפים רבבות

 חללים הפילו אשר / ועצומות גדולות מלחמות ודור דור בכל ראתה האנושית
 הטבע מאיתני האנשים על הבאים וכליון מות גם ,הקוצר מאחרי כעמיר חללים

 גדולים מקרים מיני כל את ויודע רואה גם ראה לעצמו כשהוא אדם כל גם
 את יקרו אשר ,רעים ופגעים חלאים מיני כל ,בעולם ובאים המתרגשים ונוראים

 לשאול וחייהם ושנה שנה בכל אנשים רבבות אלפי ישרדו המה ואשר האדם בני
 רוחות גם ,מגפה בעתותי צהרים ישוד קטב וכל יהלוך באופל דבר מיני כל / יגיעו

 בישין, מרעין וכל פרצים ומהרי האדמה מבטן פלדות ואש הארץ רעד וזועות,
 יראה אשר זולת .עתם, ובלי פתאם אנשים אלפי חיי את כאורג יקפדו אשר

 אדם לך ואין קבר אלי בכלח יבואו אשר / אבותיו מות את אדם כל כמות האדם
 אפו אשר ,גוע נחרת שמעו לא אזניו אשר / חלל או מת בעיניו ראה לא אשר

 ויוכח אדם או בהמה נבלת בידיו משש ולא מת גוף מרקבוץ רע ריח הריח לא
 / שעה לו ואין יום לו אין . בקרבו חיים רוח כל ואין הנהו עץ כבול כי / לדעת
 או קטן במספר רחוקים או קרובים אנשים מפטירת לו ספר ולא חגי לא אשר

 ובבני בעצמו חי, בעל בכל רואה האדם כי לאמר, נוכל כיי עד גדול/ במספר
 האדם את בראותו וגם מצחו על בתו כמו הרות ה״מות" חותם את זולתו אדם
 החשוב גם ולוא היצור זה כי בנפשו, הוא יודע אולם ובריא רגליו על הולך

 גל אל מתקרב הנהו עולמו, בית אל הנהו הולך העולם בנמצאי שבחשובים
 זח / למיתה הולך זה חיים בבעלי גם ומה חליפתו בוא לפני או עתו בבואו קברו
 זה ,במלחמה למות זה :ובאנשים רעה במצודה להאחז זה לטרף זה ,לשחיטה חולך

 יורד לכתחלה אשר ברזל, או זהב מכרה בבור הי להקבר וזה במים להטבע
 לכלכל מחיה ותחת ביתו בני וחיי חייו כלכלת מחיה ולהמציא למצוא שמה הנהו
.האדמה סעיף תחת להחנק ,ממות מר או המות את הנהו מוצא חיים

 ,עוברים כצל והייו האדם הוא הבל כי ,לו ויגידו יעידו האדם בני חושי כל
 בקצו, שלא או בקצו אם למציאותו/ קץ ישים וה^ות הימים יארכו לא בעוד

 האלה החושים הכרת אף רמה, אנוש תקות רק לאדם אחרת מהוה לו ואין
 יותר קיומו את להאריך האדם וחפץ ישע את לאל תמיד לשים לו כצר תתיצב

 לא זאת ובכל ,הנהו חדל ומה ימיו מדת את תמיד לו בהראותה ,חלדו מטפחות
 באחת היא ואשר שבאדם הדעת" ש ו "ח שלו י ש ש ה חוש הכרת זעה ולא הלה

 לנפש השארה ויש יש אכן כי ,לנפשו ואיךכליון אל•מות תמיד לאדם אומרת
 חוש הכרת אף גופו, מות אחרי גם הרוחנית לעצמיותו נצחי וקיום האדם
 לאדם להבטיח כח תעצור גם החושים שאר הברות כל את תנצח הזאת הדעת
 כי עד ,לנפשו נצחיות גם תקומה גם כי / להכרית לא אחריתו כי /נאמנה

 דור ובשום אדם בשום האדם חושי חמשת כל הכרות יכלו לא כי לבד, לא
 את מחלטת שהיא ,הזאת י ש ש ה חוש הכרת את להכחיד או להחליש הדורות מן

 המעידה הזאת הדעת" "חוש הכרת הן , הוא נהפוך עור ,הנפש״ ״השארת מציאות
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 לה נחלה אף ׳ לראש ההכרות לכל עומדת היא ,הנפש השארת מציאות על תמיר

 1 כזה גמור נצחון של שנים אלפי עברו אז גם אשר אחרי ׳ הראשונים בדורות נם
 האנושית ראתה ויום יום בכל ההיא והעצומה הרבה העת משך בכל אשר למרות
 אותם לצוד ולהאדם׳ החיים בעלי לכל ומצורים מכמורות פורשים והכליון הקות את לפניה

 מצדה היא הדעת חוש הכרת אשר ,ולמרות ,האדמה פני מעל ולכלותם חרם
 בעליל אחת פעם אף ,החושים שאר הכרת כמו ,ולהוכיח להראות יכלה לא הן

 מהותה דעת למען הנפש"/ •השארת פרשת את החושים חמשת לשאר
• צדקתה בה ונענתה אתה האמת כי כלם וידעו יכירו ולמען ואיכותה׳

 הנצחון האם הנפש׳ השארת מציאות אמתת על חותך מופת זה אין האם
האמת? נצהון איננו חזה

 אשר את להקוראים בזה להזכיר הנני תקפו בעצם הנזכר המופת את לחזק
 )מאמר הדעת" "חוש הששי חוש את גלויי עפ״י שבאדם הנפלא החזיון את בארתי

 המה חוזרים כי הזקנים׳ ברוב אנחנו רואים האדם זקנת לעת כי ג׳(׳ פרק ז׳
 וכפי ,עלז אל וישובו ההפשיות מדעותיהם גם כהוגן שלא מהנהגתם בתשובה

 ׳ תשובה" "בעל להיות זקנתו לעת לאדם בא זה כל כי ׳ שמה החלטתי אשר
 הדעת" "חוש הכרת אצלו תגבר שאז בשביל׳ רק והנהגתו/ דעותיו את ולשנות

 האדם׳ לעת-זקנת החושים שאר חלישות חשבון על ות אמתי ה שלשת את
 הכרת תגבר אשר ׳ שנותיו במיטב גם האדם אצל יקרה כי ׳ כידוע ואשר

 אם או / מחלה איזה ידי על כמו ,אחר חוש תלישות חשבון על אחד חוש
 "חוש י ש ש ה הוש ביחוד הזקן אצל ובהתעורר מחושיו באחד מום בעל נהיה

 / חושית בהכרה מכיר הוא לכן ׳ נעלה באופן הזאת ההכרה בו תתגבר הדעת״
 גם יחד ועמהם הרוחניים המוחשים אמתת את ביותר שלו׳ הדעת חוש

והדתיים. הרוחנים המושגים
 1 זקנים באנשים ונכבד נפלא חזיון עוד בזה לבאר הנני זאת השקפתי פי ועל

 .הנפש השארת אמתת על ראיה כעין להועיל יוכל לעצמו כשהוא החזיון גם אשר
 הנאמן והעז התוקף את לו תת למען ,שלי הראשון המופת אל אותו אצרף ואנכי
ביותר. משוכלל להיות

 האדם יזקן עוד כל כי ,לך ויאמרו זקניך ויגדך אביך שאל חביבי קורא הבה
 כלל תקעת לא מות אימת כי עד ׳ למאד אצלו ויצער ויקטן ילך מהמות הפחד

 כשנות בהיותו כי ,בזכרו זה על בנפשו מתפלא בעצמו הוא אף ׳ והישיש השב את
 למאד והחרידתהו הבהילתהו אדם מפטירת רעה בשורה כל ימיו ובחצי עלומיו
 על במנוחה הנהו מביט זאת ובכל קברו גל אל ביותר הנהו מתקרב הן ועתה

 באמת ואשר ׳ במאומה אותו יחריד לא המות זכרון אף ׳ בכל השוררת התמותה
 הנהו מתקרב עוד כל כי ׳ מזה ההפך להיות היה דרוש הן הנסיון ולפי הטבע לפי

 להתגבר היה צריך המות מפני הפחד אזי למות׳ אדם סוף סופו אל יותר האדם
 כי המוזר, החזיון לנו ומאין מנוחתו׳ את ולגזול לרגעים להחרידו ביותר, אצלו
 תבעת מות אימת כי עד ׳ המות מפני מאד יראים המה לימים צעירים אנשים דוקא
 המה המות, מפני לפחוד יחדלו המה הזקנים ולעומתם פלצות, ותאחזם אותם

 על גם מתבוננים רוח בקרת גם בשר, כל קץ על מביטים ושקטים שלוים שאננים,
- ? פלא זה האין ,עצמם חיי אחרית

אולם
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 כל כי , בזה גם אבאר ואשר ,שמה ובארתי אמרתי אשר הדבר הוא אולם

 ילך האמתיות שלשת את הדעת" -חוש שבו י ש ש ה חוש האדם הקן עור
 הלישות מפני או ׳ הם ופעולותיהם הכרתם ׳ החושיים שאר חלישות חשבון על ויגבר

 כאשר לכן / הדעת״ -חוש הכרת בקרבו תתעורר אז רק ואשר ,עמהם מצדו העסק
 כן הכל, על והשגחתו האלהים מציאות את גם חושית בהכרה להכיר הזקן יהל
 ,הנפש השארת אמתת את גם פיה ועל הנבדלת האדם נפש מציאות את גם

 הענינים עוד כל לכן גופו, מות אחרי וקיומה האדם נפש נצחיות ודאות את
 ובדעת האלהים בדעת מעינו כל וישים בעיניו הנם את אובדים והחולפים העוברים

 הענינים ומהפסד התמותה מחזיונות מהתפעל ביותר יחדל אז מני הנפש, נצחיות
 יבוא גם אם כי ׳ מראש הוא יודע בעוד ,וכחותיו גופו גם נמנה שבו ,הגשמיים

 רב הנצחי בעולם יחזה שדי מחזה גופו׳ מעטה את מעליו הוא גם יפשוט אשר ,יום
 חלק , הנצחיות נפשו באמצעות ,שלו ה״אני" באמצעות אדמתו בחיי מאשר יותר
 יטרידוהו לא האחרים וחושיו גופו משאלות כי וביען, יען ורוקא ממעל, אלוה
 לחיי קץ ישים אשר ,המות מפני לבו יפול זה ולמה יפחד זה למה כן ואם ,עוד

 נצחיות רק עד חיי רק אז גם בנפשו וחש בהם חפץ עוד לו אין אשר ,אדמתו
.ממנו עוד רחוקה ולא היא נפלאת לא אשר ,נפשו

 כל זכרון את לבו על יעלה ואם יתבונן מזקנים גם אחר כל אם לזאת אי
 התבוננו המה ואם שנה אלפים מחמשת יותר זקנה היא גם שהיא כלה׳ האנושית

 זאת ובכל רגלם כף מצעדי כל על והכליון המות את חושיהם חמשת כל בהכרת
 ׳ הנצתון אתזעטרת הנפש השארת אמתת בדבר הדעת" "חוש חושה הכרת לה נחלה
 תוכל המות אימת וכי ׳ במציאות הנפש" "השארת יש אכן כי ,לנו ומופת אות

 לא הדעת", "חוש הנאמן האדם הוש בהכרת יתרשלו אשר אלה. את רק ל^עת
 במיטב גם ולוא מאתנו אהד וכל י ש ש ה חושם הכרת אל השבים הזקנים כן

 שלשת מהכרת דעתו את יסיח לא אך אם ,עלומיו או ילדותו טל ובשחר שנותיו
 ומי כלל אותם יבעת לא המות פחד שלו, הרעת" "חוש חושית בהכרה האמתיות

 תקופות בכל גם ויכיר יחוש הוא יחד גם חושיו ת ש ש פי על חיים החפץ האיש
. הנבדלת לנפשו נצח וחיי אלמות כי ,חלדו

 מתגברות שהנה ,והדתיות המוסריות האדם פעולות חזיון :השני המופת ב(
 הנה הלא ,הנפש״ ״השארת על מופת בתור ׳ מינו וקיום קיומו לשמירת הרצון על

.החושים שאר ולרעת הששי חוש לטובת הפעולות
 באדם, נבדלת נפש מציאות על מופת או ראיה כעין לחשוב גואלו אשר יש

 לדעת עצמם המאבדים האנשים מעשה את ש פ נ ה השארת על גם אולי או
 לשים כה יעצור האדם נפש או האדם אשר אחרי ,בדמותם ׳ בכפם חייהם וטורפי
 לגמרי ומשונה נבדל כה בקרבו ישנו כן אם אדמות, עלי לחייו קץ כעצמו
 דרוש כזה נפשי כה ,הייו את לאבד בנפשו לפעול יוכל כי עד ,גופו מכהות
 כזה הבל מופת בעלי להם נחלו ,כמובן אבל ,האדם של החיוני מכה נברל להיות

 ח*ים בבעלי גם ישנם כי ,לרעת אותם הוכיחו מהרה עד יען ׳ וכלמה חרפה רק
 ויתרון כבוד תת תחת כן ואם ,בכפם חייהם את לטרוף כאלה יכולת בעלי

 האדם מותר כי , ההפך מן ההפך את להוכיח ,מכבוד קלון לו הנחילו לאדם
• אין הבהמה מן

אבל
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 וממעשה משחת ממקור גם מופת להם להמציא החפצים השכילו חכמו לוא אכל

 מופת או ראיה עטם מפי או מפיהם הוציאו בטרם אזי , לאדם היתרון את לסתור
 האנשים מקרב אלה אמנם כי ,ולדעת מראש להתבונן היה עליהם , כזה ותפל שוא

 מן וההפך בהמה מעשה המה עושים אלה דוקא כי , לדעת עצמם את המאבדים
 כפי ,מלבד אשר אחרי ,לאדם וביתרון אנושית בדעת אדם ממעשה ההפך

 הזה הרע המעשה את עושים בכפם נפשם את הטורפים רוב ,אנחנו שיודעים
 המה עושים כאלו לנו שנראים המעטים גם הן ,הדעת טרוף או בלבול מפני
 המה לחייהם קץ שימם לפני מכתבים יניחו יען בדעת/ זה 1כל את

 דעתם את יסיחו אשר ,האנושיות מכלל היוצאים אלה אל הבוז שיכים דוקא
 ועושים מדעת ושלא מדעת בהם המה כופרים או האמתיות׳ שלשת מדבר לגמרי

 במדרגה ועוד לבד, חי בעל בבהינת אלה מעשיהם זר מעשיהם את המת
♦ אחרת לבחור הדעת ושקול בחירה לה אין אשר עצמה, הבהמה מן שפלה

 החיים בעלי אזי ,הבהמה מן האדם במותר הקודמים בפרקים שבארתי כפי הן
 ועל עליהם הפועלים הדברים רושמי את המה מרגישים כי / היא ידיעתם עקר כל

 אותם יאלף שלהם והאינסטינקט ,לרעתם או להנאתם אם ,פנימה החוץ מן 'חושיהם
 ישנם ,ואם ׳ והצער הכאב את ולהסיר ההנאה את לקרב תחבולות ובאיזה איך

 טרוף ע״י אם כי / ומכאובם צערם את להסיר יוכלו לא אשר ,אלה חיים בבעלי
 להפטר יוכלו למען ,להם טבעית הערה הוא הזה המעשה גם אזי ,בכפם חייהם

♦ אופן בשום אותם ולסבול לשאת יוכלו לא אשר ,והמכאוב מהצער
 היא ועולה להרגשתו קודמת ורע טוב דעת האדם דעת אשר האדם, כן לא

 אל ביחוסו נם משפט לחרוץ לבד דעתו על אזי ,אותה לכבוש ביכולת עליה
 הנהו מוצא אם באופן ,להרחיקה או לקרבה אם ההנאה אל בנוגע גם ,הרגשותיו

 אין אשר , והמכאוב הצער בדבר כץ וכמו , האדם דעת עם מתאמתת איננה כי
 בדעת האדם .והיתר כעסו ,צערו על להבליג ובשכלו בדעתו יוכל שלא אדם לך

 את ולהרחיק להסיר איך , נאמנות תחבולות מוצא גם הנהו/ מבקש שלמה אדם
 אופן ובשום חייו את הנהו מוקיר אז לו,,גם יצלח לא זה כל ואם ויגונו, צערו

 את ולסבול לשאת בנפשו פועל הוא , דעת בר אדם הוא / יד בהם ישלח לא
 ה ז ם ג או ,לטובה״ זו ״גם לאמר יתעודד גם ,בהווה בדומיה והמכאוב הצער

 במה ,ודתיות מוסריות תחבולות די בידו ויש יש אף ,בעתיד ויחלוף יעבור
 אז גם / גבול יעברו ומצוקותיו יסוריו נם ואם והמאררים המרים חייו את להמתיק

 ,גופו מות אחרי וקיומה נפשו ובהשארת באלהים באמונתו או בידיעתו נחמה לו יש
 הגשמיים בהייו רק אשר / אלה ומכאוביו יסוריו לגמרי יסורו חליפתו בבוא וכי

 ,נפשיים שעשועים לו למצוא הנחו מתאמץ רק ,כלל בחייו מואס איננו הוא ,יסודם
 ברוח אשר הנאות משאר להגות יוכל גם או ,מצרותיו דעתו את יסיחו המה אשר

 מוסריים בענינים העסק ע״י כה ויחליף יתעודד גם אדם, הוא יסודם, האדם
 לנפשו ורפאות לעצמותיו שקוי נם לו תתניגה המה אשר / ומדע חכמה ובעניגי
 יחלץ ,לרוחה הנהו יוצא בחייו גם באמת אשר עד ,אדמות עלי חייו את לכלכל
 'עת בכל האדם ,אחד באומר ,אדמתו כחיי גם נעימות וישבע המצר מן גפשו
בכפו. נפשו לטרוף בהמה, מעשה לעשות כלל׳ עלול איננו דעת, בר אדם, חיותו

,לדעת עצמם המאבדים האנושי מין פליטת המעטים מן המעטים אלה רק
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 דמיונית או אמתית צרה עליהם בבוא המה בהמה, מעשה עושים באמת המה

 בתנחומות נפשם את לנחם או בדומיה אותה ולסבול לשאת עליה להבליג יוכלו לא
 הדעת" "חוש מהכרת דעתם את משיחים המה , זעם יעבור עד אדם/בר״דעת,

 י ש ש ה בחוש מום לבעל עצמם את עשו בצדיה או ,האמתיות שלשת את שלחם
 את לחלץ במה אחרת דרך ידעו לא ,צרה עליהם בבוא המה רק המה / שלהם
 המה רק המה לכן ,בכפם אותה לטרוף בנפשם יד בשלהם רק המצר מן נפשם
 להשליך המה גם סופם אשר אדם׳ בצורת בהמה או ,לבני-אדם״ ״זלות
 משתפות פעולות שישנן וכשם עצמם/ בידי או אהרים בידי למות מנגד נפשם
 אשר אלה ,במותם גם לכן , ושנה שתיה , באכילה בחייהם גם ולבהמה לאדם

 חיים מבעלי , במותם וגם בחייהם גם להם המה בהמה להיות עצמם את ישפילו
 להסיר במה ידעו לא אשר החיים, בעלי כאלה לחייהם קץ ועושים נפרדו לא

בכפם. ,הבהמה נפש נפשם׳ טרוף בתחבולות רק ומכאובם, צערם
 אנושיות פעולות ע״י הנפש השארת על מופת ולהמציא למצוא בבואי ואנכי

 במספר ואם נפשו" "השארת בגלל רק האדם אותן עושה אשר ׳ ודתיות מוסריות
 האנושית מקהל אנשים עשו אשר / מעטות לא פעולות גם תבואנה האלה הפעולות

 גם כי יען לרעת׳ עצמם המאבדים פעולות כעין כן גם נראות שהנה דור, מדור
 מסרו ודתם אמונתם בגלל אשר / האנושית מקרב אלה למשל׳ לחייהם קץ שמו המה
 לי■ די ,הרבה ודוגמאות משלים להביא צורך כל ומבלי למות, נפשם את

 וקדוש השם" "קדוש על והמומתים והנשחטים הנשרפים רבבות אלפי את להזכיר
 כי ׳ יודה אחד כל אזי ,הכינים ובימי קדומים בדורות ישראל עדת מקהל דתם

 ׳ הוא ונהפוך / לדעת״ עצמם ״המאבדים פעולות אל כלל דומות אינן האלה הפעולות
 והיותר גבוהה היותר ממדרגה אנושיות פעולות הנן הנה האלה הפעולות

 תוכל לא היא חי, בעל שום אצל דוגמתה פעולה נמצאה שלא ומלבד נעלה/
 / ארם בני אצל שבמעולים המעולים אצל רק רגילים, אנשים אצל גם להמצא
 / למאד חיים אוהבי אנשים המת בחיים, כלל מואשים אינם באמת שהמה

 נעימות לשבוע זכו נעלים חיים בחייהם וגם בהמה, היי ולא אדם" "חיי אבל
 ושום. צער ושום השארתה את והכירו ידעו אשר הנפש, בחיי גם הגוף בחיי גם

 וביען/ יען אבל בחייהם/ יד ישלחו כי עליהם, לפעול היה יוכל לא מכאוב
 ורובי ודאית בידיעה אמון אמונה נפשם ובהשארת באלהים האמינו גם ידעו כי

 ודתם אמונתם במעוז החזיקו אף נצחיים", לחיים צדיק "פעולות היו חייהם פעולות
 ולחטוא צניעותם את או ת ר ח א ב אמונתם את להמיר אותם לכפות באו ואם

 כי , מראש בידעם / אמונתם וקדוש השם קדוש על למות בחרו ולנפשם לאלהים
 מאד/ הרבה ושכרם נצחיים נשמות בחיי ועוברים חולפים גוף היי המה ממירים
 לפעולות. נשתוו מחנה ברבות אשר / ופעולותיו הגוף צורת את מעליהם בפשטם

 כליל כלם אלהים"/ "צלם תכלית אדם כליל בלם מעתה להיות חיים, בעלי
 הנאהבים את לכנות לנו הלילה כן אם ואשר , נצחיים לחיים זוכים

 כי , לדעת״ עצמם .מאבדים בשם ובמותם בחייהם האלה והנעימים
 שלטונם ואת ומציקיהם מעניהם בה את ומכלים "מאבדים בשם אם

 החולפים הקנינים על רק וגבורתם כחש אין כי להם, בהראותם עליהם"
במאומת אף להם ולפגוע לנגוע ידם קצרה אבל ,אדמתם היי ועל שלהם והעוברים

בנפשם
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 רוצחי על לעגו גם שחקו לכן הנצחיים, וחייהם ורוחם נפשם ולהשארת בנפשם
 לעשות דמו אשר תחת כי כלל, זממם יפיקו לא כי בלבם׳ אותם ובזו אלה חייהם
 בנועם לשבוע הנצחיים החיים שערי את לרוחה להם פותחים הנם , כלה אתם

 אשר החדש, העולם אויר נשמות, בחיי רצון לשבוע שדי, בצל ולהתלונן אלהים
. שמה להכניסם הקדימו גופם וטמיתי רעתם מבקשי

 ולא הנפש השארת בגלל נעשו שהנה ׳ כאלה פעולות רק כן אם ואשר
 פעולות עם כלל יחם להם אין גשמיים קנינים מהעדר הצער הרגשת הסרת בגלל

 האדם פעולות אל באמת אותן לצרה אנחנו יכולים ואשר ,לדעת עצמם המאבדים
 שאבאר וכפי ,הנפש השארת על וחותך נאמן מופת ובתור נפשו״ ״השארת בגלל רק

:הזאת ההתבוננות פי על לאשורו הזח המופת עצם את
 היותר המטריאליסטים גם הנפש ובהשארת אלהים במציאות הכופרים גם הן

 רק , בהן יכחשו אשר ,האלה האמתיות דבר על לא עמהם נדבר אם ,קצוניים
 לא המה גם אזי ,הטבעי המהלך בדבר פשוט או ,בלבד המציאות טבע דבר על

 ותועלת תכלית איזו ישנה המציאות עולם נמצאי פעולות לכל כי כלל, יכחשו
 נוחים המה רוחני כח בשם או אלהים בשם נזכיר לא רק ואם ,טבעית

 בדרך חכמתם עקר כל בעוד ,ותועלת צורך פעולה לכל להמציא מאד ועלולים
 יפילו לא דוקא המה אשר ועוד, ועוד הכהות" "קיום משמת עוד דבר מבלי המבע,

 להאריך ומבלי ותכלית תועלת איזו לה להמציא ומתאמצים ארצה פעולה של שערה אך
 בהתבוננם החכמים אשר ,למיניהם חיים בעלי פעולות את רק להזכיר לי די ,בזה

 פעולה כל על בעליל ויראו ויוכיחו ויבואו במספר אותן מונים יפה בעין עליהן
 שמירת בעד צרכיהם, בעד טבעית תועלת לשם באה היא כי שלהם׳ ופעולה

 כותבי עליה התבוננו לא אשר ,נעדרה לא אחת פעולה כי עד ,מינם וקיום ק־ומם
.מינם וקיום קיומם לשמירת ופעולותיהם חייהם ארהרת ,חיים הבעלי ספרי

 אלה, את וביהוד הטבע פלוסופי את או הטבע חכמי את נשאל הכה אבל
 להאדם אבות זכות המבקשים ,החיים בעלי לבין האדם בין הגדר את הרסו אשר

 במדרגה להיות השתלמו אשר ,לבעלי״חיים האדם בני את וחושבים בקופי-המעבר
 איזו המה מוצאים למיניהם החיים בעלי פעולות בכל אם :פשוטה שאלה , גבוה

כיוצא האדם בפעולות כן אם ואשר מינם, וקיום קיומם לשמירת טבעית תועלת
טבעית תועלת איזו בתוכן לכלכל הנה גם דרושות פעולותיו כל הלא בהם

לשמירת טבעית תועלת איזו לנו יגידו הבה כן ואם ,מינו וקיום קיומו לשמירת
, ועצומות רבות פעולות ,האדם בפעולות היא נמצאה מינו וקיום האדם קיום
 פעולות גם שלו? והדתי המוסרי עולם בגלל האדם אותן ויפעל יעשה אשר
 מינו, וקיום קיומו שמירת למרות צרכיו למרות הוא עושה אשר ועצומות, רבות
 החומרים תעגוגיו ואת הגשמיות הנאותיו את ומפחית ממעט הוא בגללן ואשר

 כמו פעולות חייו, את מסכנות עוד אשר פעולות קיומו, לשמירת הדרושים
 ויפשוט המוקד על גם ברצון יעלה ודתו אמונתו בגלל אשר שזכרתי, הפעולות

 בפעולות רק האם ? ואמונתו דתו את להמיר ומאנסיו רוצחיו מאכלת אל צוארו את
 ודתי המוסרי העולם של האנשים ובפעולות טבעית תועלת ישנן החיים כעלי

 נמצא לא הן ,השקפתי כפי בעור , טבעית ת ל ע ו ת כל תחינה לא כי ,היתכן
עוד להפך, אף מינם, וקיום קיומם לשמירת תועלת שום ההן האנשים בפעולות

כמה
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 לנו ינידו הבה ,חייו פתיל את לקפד או האדם קיום את לסכן כאות מהן במה

? הטבע בדרך האנשים של האלה הפעולות פתרון
 להיות תוכל תשובה של צל אף אין כי , קורא כל יהיה ובטוח אנכי בטוח

* למאד היא פשוטה כי אם ,הנכבדה השאלה על הטבע פלוסופי כל בפי מוצאת
 גם הזאת השאלה על התשובה את גם למצוא נוכל נקלה על אנחנו אולם

 כי ,הטבע חכמי כל כמו ׳ ידענו אשר אחרי / הנפש השארת אמתת על מופת
 לעצמנו כשאנחנו אשר ,האדם של וכמה כמה אחת ועל חיים בעלי של פעולה כל
 אם כי לריק, אינן בטח הבהמה", מן האדם "מותר יש כי אנחנו, יודעים הן

 כלל שאינן ,והדתי המוסרי בעולם אדם בני פעולות כל בטח אזי ,תכלית לאיזו
 ידיעתו בגלל הנן נעשות ,מינו וקיום קיומו שמירת בגלל טבעית תועלת לשם

 ידיעתו בגלל ,שלו הנפש ובהשארת האלהים במציאות הודאית אמונתו או
 וכמו ,והלאה הקבר מעבר נצחיים חיים ישנם אכן כי ,שלו הדעת׳ ״חוש והכרת

 בעיני חשובות ויותר נכבדות היותר שהנה ,והדתיות המוסריות הפעולות אלה כל כן
 , בראש הלק בהן תטולנה האדם נפש ונפשו רוחו כי וביען יען ,עצמו האדם
 כי ,לנו הנח ומגירות מעירות גשמית, תועלת שום בהן נמצאה לא ובעוד

 לכן ,האלה הפעולות תכלית היא והיא במציאות הנפש השארת ישנה אכן
 , במציאות נאמנה להיות דרושה שהיא , הזאת האחת התכלית בגלל נעשות הנה
 דור מדור האנושית כל של והדתיות המוסדיות הפעולות את במספר נביא ואם

 קיומה לשמירת כלל אחרת תכלית לשם ולא בלבד הנפש השארת לשם
 לנו תתנה לא אלה כל האם החיים, בעלי שאר תכלית כמו מינה, קיום או

? האדם מות אחרי וקיומה הנפש״ ״השארת אמתת על וחותך נאמן מופת
 שעקד בעת אברהם הזקן אבינו היה יכול במה ,למשל לפנינו נזכיר הבה

 זה, זקוניו בן זה, בנו לב את לנחם המזבח, על אהב, אשר יחידו, בנו את
 ,והאש העצים על לעלות התרצה גם לעקוד גוו את נתן הן מצדו הוא גם אשר
 המינים מכל דעתו ולהסיח אביו למאכלת צוארו את ולפשוט בידו נשא אשר

 ואשר מאביו לנחול יבול אשר הגדול והרכוש אביו בבית והשעשועים הגשמיים
 ולשבוע טובה ושבה זקנה עד סיומו לשמור בצער ולא בנחת בשופי בהם יכול

 בדבר ההבטחה עם יחד אלה כל את יאבד עלומיו בדמי במותו ואשר טוב רב
 היה היכול כזה נעלה מאד באופן מינו קיום לשמירת מהלציו יצא אשר העם

 הידיעה אמתת מדבר לא אם ,אחרים נחומים דברים בנו לב על לדבר אברהם
 , הוא בנפשו ירע אשר וכפי אביו לו תאר אשר וכפי / הנפש״ ״השארת של
 תבוא נפשו וכי לנגדם נחשב כלא התבל חיי אשר לנפש, נצחיים חיים יש כי
 על לעלות ה׳, בשם אליו דבר אשר אביו, בקול שמעו בגלל גם שכרה על

 עלומים כה המלא הנער לב על כי עד ,זאת האלהים מצות כופר חייו ולתת המזבח
 אביו אל להתנגד מינו וקיום קיומו שמירת בגלל זרה ומחשבה רעיון כל עלה לא

 הן זאת ובכל ׳ הזקן אביו מכה הבן כה היה גדול הן לכח אם אשר ,הזקן
 הבריאה את לשמוע זכו אשר עד בנסיון, עמדו בנו גם האב גם כי ידענו

 בחיים הבן כהשאר שמחתם גדלה אז גם ואשר הנער! אל ידך תשלה אל הגדולה:
 רואים מזה ואשרי ,האדמה בחיי גם אהב אשר / יחידו מבנו נפרד לא והאב

אמתת בגלל "העקרה" את שהוקירו כמו חפצה בנפש הבן גם האב נם כי אנחנו,
 השארת
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 לא כיעוד אליהם, באמור החיים את אח״כ הוקירו כן הנפש, השארת

 אשר ,העם בדבר תעודתו את למלא עוד ועליו הנצחיים לחיים בנו של עתו הגיעה
. יצא מחלציו

 לאלפים אשר הנעקד, יצחק צאצאי אברהם כזרע גם ראינו הזה כחזיון
 אותם המפתים דברי למרות למאכלת צוארם את ופשטו המוקד על עלו ולרבבות

 בצער, ולא בנחת מינם וקיום קיומם את לשמור ענג חיי ולחיות בקולם לשמוע
 שמעו אלו אבל ,בנסיון לעמוד יכלו נצח וחיי הנפש״ ״השארת בגלל רק כי

 :בדמים מבוא המרצחים את המונע , אלף מני אחד מליץ מאת קריאה קול
 התעתדו אשר אלה, בטח אז כי 1 האלה הנקיים האנשים אל ידכם תשלחו אל

 כלל עשו לא כי ,וביען יען ,החולפים בחיים נשארו לו ,מאד שמחים היו למות
 ,עתם לפני לחייהם קץ לשים בקשו לא המה ,לדעת עצמם המאבדים של מעשה

 להיות היו יכולות אם כי ,לדעת ;וכח נכוחה ישפוט אם מאתנו אחד כל כן ואם
 הנפש" "השארת עצם גם אזי במציאות, הנפש השארת בגלל כאלה פעולות
 הדעת" .חוש הששי החוש לטובת הנן האלה הפעולות אשר אחרי ׳ במציאות נאמנה
החושים שאר ולרעת

 אנושיים ופעולות מעשים על רק זאת החלטתנו את עז ניסר לא אם ואף
 הדעת עקר אמתת על המופת את לכונן לי די ,תכופים בלתי כמובן שהנם ,כאלה
 גם הן שלו, והדתי המוסרי עולם בגלל הרגילות האדם פעולות על גם הזה השני

 נפשו קיום תועלת בגלל האדם עושה הפעולות אלה כל כי בעליל, נחזה מאלה
 לא אזי ,הנפש השארת במעוז האדם החזיק לא אלו כי ,גופו מות אחרי ונצחיותה

 מה כי ,כאלה ופעולות מעשים יעשה כי ,עליו לפעול אמונה וכל דת כל הועילו
 ומציאותו הייו יתמו כאשר ותבלה תתם האדם נפש גם אם אלה בכל לו בצע

 עיניו לנגד תמיד הנהו מתיצב ואיום נורא רגיל חזיון הן הנסיון אל ובנוגע בתבל
 זמנית ותועלת טוב בגלל לא כן אם ואשר לו" וטוב רשע ורע "צדיק של החזיון
 האנשים ידעו לא אלו אמנם ואשר ,והמוסריות הדתיות הפעולות את עושה הנהו

 על ורק ידה על אשר הנפש", "השארת דבר את ודאית חושית בהכרה הכירו ולא
 כי , ? צלחה״ רשעים דרך ״מדוע : הקשה השאלה את לה לפתור גם לה יכלה ידה
 כבר וזה הקצרים האדם חיי את להיטיב רשעים" "דרך דוקא לה בחרה בטח אז

 את הפועלים החיים בעלי כל כדרך הטבע ובדרך ודתית מוסרית פעולה מכל הדלה
. מינם וקיום קיומם שמירת ,הנאתם לטובת רק הם פעולותיהם

 בריאה ובורא בראשית מעשה עושה גם האדם בהיות השלישי המופת ג(
 היא ונפסד הווה שהוא ;הנברא כגופו נבראת איננה נפשו כן אם ,מאין יש הדשה

•נצחית היא גם ולכן ,הבורא זיק ,והנצחי האמתי היש זיק
 נחוצה הערה בזה להקדים אמרתי שלי השלישי המופת את ואודיע אביע בטרם

 להביא בספריהם יהפצו מבלעדי גם אשר אלה, בעד וביחוד הקוראים כל כעד למאד
 לבאור צריך איננו לעצמו כשהוא הזה המופת כי ויען ,הנפש השארת על מופתים
 להציג בראשיתו בחרתי לכן ,הראשון במדע מהשקפתי לקוח בהיותו , גדול והסבר

.התועלת ורבת הערך רבת שלי ההערה את גם
 ואצל קרוב בהיותו לאדם נעים מאד אלהים מציאות אל בנוגע גם אמנם הן

 ומופתים אותות ידי על ויוצרו בוראו את להכיר ,יחפץ אלהים קרבת אף עצמו
באיה
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 למק בעצמו׳ מהאדם פנימה, האדם נפש מטבע ביהוד לקוחים שהמה כאלה׳
 רצונו את להשביע במה אתו ויש יש גם אלוה, יהזה האדם׳ רוח ומרוחו׳ מבשרו

 בו, חושו ע״י נם מרובה׳ במרה הזאת הנעימה תשוקתו את ולמלאות ספוקו די זה
 הכית היא הראשונה האמת אשר ,האמתיות שלשת את הדעת״ "חוש חכרת

 החדשים, המופתים שאר ידי על גם ,עולם ואדון עולם בורא בתור !אלהים מציאות
 בכל בעצמו׳ מהאדם המה לקוחים כרובם ואשר הראשון במדע אני הצגתי אשר
 מחוץ גם לקוחים שהמה ׳ אלהים מציאות על המופתים גם עלינו חביבים זאת

 העולם )מסדר התולולוגי המופת גם ׳ העולם( )מבהינת הקוסמולוגי המופת גם ׳ להאדם
 מציאות את בעליל לנו ומראים מורים המה נם בעוד ,לנו ומועילים יקרים ותכליתו(

 ,יפנה אשר כל אל כי ,האדם דעת ולמען ׳ עולם ואדון עולם בורא בתור אלהים
 ישא. אשר כל אל לה׳ מחוצה גם נפשו מפנימיות גם מרחוק׳ גם מקרוב גם

 ,ויוצרם עושם את דעת יאלפוהו כלם אלהים מעשי והשקפותיו דעותיו ׳ מחשבותיו
 נוכחנו אשר אחרי ׳ האלה המופתים שני תחת חתירה החותרים למרות ׳ וקונם בוראם
 אבל ׳ המה וקימים שרירים ׳ ושלמים בריאים להאדם מחוץ המופתים גם כי ,לדעת
 סיג מכל המה נקיים דם להא מחוץ המופתים גם כי יען ,אותם להוקיר נוכל ביחוד

. שבקלים קל והשש פגם ,וטעות משגה של
 ותכליתו העולם ומסדר עולם מבחינת גם אלהים מציאות על מהמופתים ובאמת

 דמיון איזה ידי על העקרים עקר לעצם קלקול איזה מכשול איזה מהם לצאת יוכל לא
 את מהם אנחנו למדים בעוד כי ׳ הגשמה של פגם לידי המביא כהוגן שלא היקש או

 עם כלל דמיון שום לו להיות יוכל לא אזי ׳ הכל את בורא האלהים מציאות אמתת
 אותם הבורא והאלהים נבראים המה בהיותם , המציאות עולם מנמצאי אהד
 הנברא ל ודמיון ערך שום שווי שום להיות יוכל לא כי מאיליו׳ מובן כן ואם

 נמצא שום אל צד בשום דמיון להבורא אין כי ׳ להפך גם ומה הבורא׳ אל
 אלהים מעשי נבראים כלם הבורא זולת המציאות עולם נמצאי כל בהיות ,במציאות

 עם להבורא להיות יוכל דמיון איזה גם ומה להנברא אין ודמיון דמות וכל כלם הם
 האלהים חכמת היא הנכונה והסבה הסבות באפיסת שטתי בי על וביחור הנברא

 האינתוליגינץ אל המסובבים וכחותיהם המכונות לכל בעולמנו גם דמיון שאין וכמו
הסבה. שהיא הראשון הממציא של

 ׳ הנפש והשארת באדם נבדלת נפש מציאות השני עקר אל בנוגע כן לא אולם
 ברבר למאד זהירים להיות עלינו ,בזה שאוכיח וכפי ׳ אני לי שאחזה כפי אשר

 מזה, לצאת שיוכל הגדול המכשול מפני להאדם, מחוץ לקוחים שהמה המופתים
 ומרבה להאדם מחוץ בדוגמאות :מהשתמש הממעיט כל דעתי׳ לפי כי׳ עד

.משובה זה הרי פנימה ומנפשו מהאדם הנפש השארת על מופתים להביא
 חכמי■ גם עמנו חכמי טובי גם עתה עד כי ,אנחנו רואים נפשנו לדאבון אבל

 על גם נבדלת נפש מציאות על מופתיהם עקר את להביא נמנעו שלא מלבד העמים
 כי עד ׳ הרבה בזה ושקדו להאדם מחוץ המציאות עולם מטבע דוקא הנפש השארת
 בטח כונתם כי ואם בעצמה׳ האדם נפש מפנימיות מופתיהם להביא למאד המעיטו

 עיגי לא*שמו כבודם במחילת אבל ושלמים׳ בריאים1להיות יוכלו המופתים גם רצויה
 מציגו• ׳מה מכל היקש׳ מכל דוגמא, מכל לצאת שיוכל הגדול הקלקול על עיונם
האדם נפש נצחיות בדבר המציאות עולם מטבע ילמדו אשר ׳ שוה" "גזרה ומכל

והשארתה
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 נפש את להוריד תועה, לחשוב בשגגה אחד כל יוכל בנקל בעור , והשארתה

 המציאות טבע כחות אל , האדם נפש את ,אותה גם לדמות ,משאתה האדם
 להאדם מחוץ נביא אשר / המופת שכר כל לנו יצא כי עד , דכא עד ולהשפילה

 להנפש דמיון יש כי ,לטעות מקום נתן ובאשר הנפש מעלת בהפסד ,האדם נפש על
 דמיון כל לה אין באמת אשר אחרי ,וכחתיה המציאות בטבע נמצא אתה עם

 שהמה המציאות, בעולם אשר האחרים הטבע מכחות כח שום אל צד בשום
 או עצמותית ודעת הכרה שום אין בעצמם ולהם הראשונה הבריאה מכה הפועלים
כלל. מיוחדה עצמיות

 להנפש היא חולין כמה עד לאדם נבדלת נפש למציאות הגמא לבקש גם הן
 שישנם כשם ,ודוגמא משל בתור החכמים טובי שמביאים וכפי • למשל נאמר אם

 נוכל כן ,ומאגנעטטיזמום עלעקטריציטאט > אור :המציאות בטבע נבדלים כהות
 את ההכמים יאמרו גם ואם היא, נבדלת נפש האדם נפש גם כי מזה׳ ללמוד

 המציאות בטבע גם נבדלים כהות נמצאים אם :וחומר״ ״קל של בסגנון הזה הלמוד
יודעים, כלנו אבל ,נבדלת נפש היא גם האדם נפש כי / וכמה כמה אחת על אזי
השני העקר אמתת את ודאית יריעה יודע בלתי או מאמין בלתי שהוא זה, כי

הזאת האמת אמתת את בלבו ולקים לאשר ,מהם הבנות למען ,למופתים וצריך
את בשכלו ובודק בוחן הוא החכמים, טובי לו ימסרו אשר המופתים, פי על

 השני, העקר את השוללים דברי גם וקולט ספקן קצת ובהיותו המופת הזקת
 תוך אבל החכמים, טובי של והומר הקל את באהבה לקבל הוא הפץ כי אם ,אזי
 להיות הדין מן לבא "די לנפשו: יאמר כזה והומר מקל או מצינו ממה למור כדי

 רק הנה היא גם האדם נפש גם כי לחשוב, בנפשו יפעל בנקל כי עד כנדון",
 עולה איננה אבל ,נבדלת נפש גם תהי ולוא הנשגבים הטבע מכהות כה מין

 בידיעה לו בצע ומה עצמותי ערך להם שאין / הנזכרים הכהות שאר על במעלתה
 החכמים טובי של והדוגמא האדם נפש מעלת את עוד תשפיל היא אשר ,כזאת
 האור כח על שבאדם נבדלת לנפש מותר כי ,תועה לחשוב / לרועץ עוד לו תהפך

• אין העורת המציאות שבטבע והעלעקטריציטאט
 רפה בשפה רק באדם נבדלת נפש מסימני הפרק בתחלת כי / ראה הקורא

 כחות שאר ממציאות נבדלת נפש מציאות את הלמדים חכמים דברי את הזכרתי
 שם גם הקדמתי אף ,כזה נכבד דבר בראיותי הסרתי כי ,יחשבו לבל ורק נבדלים
 דבריהם על גם לעבור לבלי לנכון מצאתי רק כלל, לראיה דומח הנדון אין כי לאמר,

 הזרות את רק להסיר נבדל/ כה מציאות אפשרות צד את רק מזה ולהוציא בשתיקה
 שראה כפי ,הסימנים ושאר ,הענין בעצם למוד כל מזה הוצאתי לא אכל ,שבזה
 האדם נפש מפנימיות רק זולתי מדברי גם אני בהשקפותי ביהוד המצאתי ׳ דקורא

 נבדלת נפש מציאות בדבר גם יען כי בזה, להעיר ואוסיף לה, מחוצה ולא
 השארת בדבר אזי המציאות, טבע מכחות שנביא מדוגמאות קלקול לצאת יוכל שבאדם

 מחוץ המופתים בדבר זהירים להיות עלינו כי ,וכמה כמה אחת על בעצמה הנפש
 גם ומה ,כמובן גדול יותר קלקול להביא באמת יוכלו המה כי יען ,ונפשו ■לאדם

 בעצמה האדם מנפש חותכים מופתים די לנו יש בעוד / בהם צורך לנו אין כי
 ולהביא מופתים שמה לבקש ,ונפשו להאדם מחוץ המציאות טבע אל לנוע לנו ולמה

? הרבה ולשגות לטעות ומקום מכשול גם זה עם יחד
מי
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 גם מופת או לראיה להם לקהת החכמים טובי המה רגילים כי ידע׳ לא מי

 מציגו מה או דוגמא ,היקש המה ולמדים המציאות עולם מטבע הנפש השארת על
 ויכלה שיפפד בעולם דבר אין אשר אחרי ,למשל באמרם המציאות עולם מנמצאי

 לא ,וכדומה ורקבון שרפה גדולים היותר והמפסידים המשחיתים גס ובעוד , לגמרי
 יפחיתו ולא יחסרו ולא בעצמם העולם בגמצאי נמצא בשום כלה לעשות יוכלו
 בעצמם הם אבל צורותיהם, את ויחליפו ישנו רק שבדקים׳ דק אבק אף מהם

 לא האדם נפש גם כן ואם ׳ מאומה מהם נגרע ולא נחסר ולא ליסודותיהם שבים
 אמנם ואשר , עד לעולמי ותתקים תשאר רק ,הגוף במות תפסד ולא לה5ח

 מן כמה אבל ,למאד הנהו צודק כזה היקש ,והשטחית הראשונה ההשקפה לפי
 גם אשר כזה, היקש בעקב כרוכים מכשולים וכמה בזה יש האדם נפש חלול

 בדברים הקורא יראה אשר וכפי ,כלל נאמן ואיננו צודק איננו לעצמו כשהוא
: בזה אציג אשר הקצרים

 יוכלו ידו על כי יען ,למאד הנהו מסוכן כי ,מלבד כזה ודוגמא היקש אמנם
 רק )אינרווידואל( מיוחדת עצמית איננה האדם נפש כאלו ,נפסדה דעה לידי לבוא

 אל שבה היא הגוף במות אשר ,המאניסטען וכדעת הנפשות לכל יש משותף כח
 נפשו את לנחם האדם יוכל הרבה לא כי מאיליו׳ הכחות יסוד אל יסודה׳

 השקפות ומלבד לעולם ויבטל יעבור שלו ה״אני" אשר ,כזאת נפש בהשארת
 כזה מציגו" "מה ידי על תוכלנה אשר ,אחרות מבהילות ותוצאות נוראות מוטעות

 אולי הזה ההיקש עוד ׳ חיתו בחיים גם כמוה מאין שחורה" "מרה האדם על להפיל
 העולם בנצחיות או העולם, קדמות בדעת המחזיקים אלה בעד הנהו ויתכן צודק
 וכי עולם ואדון עולם בורא בתור אלהים דעת היודע בעד לא אבל הבריא- אחרי
 ׳ זמני יש להיות הנברא אין או אץ זולתו אבל ,והנצחי האמתי היש לבדו הוא

 לפני רצון שיעלה בעת ,לגמרי ונפסד כלה להיות יוכל גם ונפסד, הווה
 כל כן ואם ראשית, לו שנתן כשם אחרית, גם הזמני להיש לתת הבורא׳
 על ראיה ונפסד מהווה ללמוד אין בעוד לגמרי, הנהו ובטל עובר הזה ההיקש
 לנפש ומר רע אזי ,לראיה דומה הנדון כי ,נחשוב ואם , להפך או הנפש נצחיות
 בדברי מומים לבקש כלל חפצי אין כי ויען נכרתה׳ אחריתה גם חלילה להיות האדם
 החכמים לטובי להעיר רק בזה באתי ׳ רצויה היתה בטח כונתם אשר ׳ החכמים טובי

 לעשות אני הואלתי זה ומפני ׳ הם כהיקשיהם למאד זהירים יהיו כי ׳ אחרי הבאים
 ולא הנפש׳ מעצמיות השארתה על גם נבדלת נפש על מופתים לתת ,ההתחלה את

 עם כי ׳ לאמר לי הלילה בעוד ,אחרים גם יעשו וכן יראו וממני יתן ומי לה מחוצה
 מעצם הנפש השארת על גם המופתים אל התימה עושה אני הזה השלישי המופת

 בעקר גם חדשים מופתים להמציא ,להתגדר לאחרים גם מקום אני ונותן ,האדם נפש
 דעתי לפי ,שהיא ,הזאת ההערה אל לב ישימו כי ׳ ואקוה ׳ הזה השני הדעת
.למאד הערך רבת

* השלישי המופת את בזה להציג והנני
 אין כי להקורא לדעת הראיתי ד'( פרק ו׳ )מאמר והאדם העולם על בהשקפתי

 אי גם ,מא*ף ״יש חדשה בריאה לברוא יוכל אשר ,יצור שום העולם נמצאי בכל
 נמצאי כל כי יען ׳ כראשית מעשה לעשות יוכל אשר , המציאות טבע מכהות כח

וחכורא בורא להיות יוכל נברא ואין נבראים הנם כלם הכחות וכל העולם
 הנהו
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 שכל ׳ זמני יש או אין וזולתו והמיוחד היחיד והנצחי תאמתי האחד׳ ה הנהו
ברא". "נ איננו כן אם ודא", "ב שהוא ומפני ,ממנו נברא אלה

 נבראי ככל הוא כי ׳ הנהו יודע כהותיו ואל נופו אל בנוגע האדם גם והנה
 ולברוא בראשית" "מעשה לעשות יוכל לא כמוהם כי ,הוא גם ״נברא״ התבל

 בנסיון׳ אצלו מאומת גם זה עם יחד הוא יודע אבל ,מאין״ ״יש חדשת בריאה
 גם ואם יכול הנהו שבקרבו והנצחי האמתי היש זיק בגלל המשכלת נפשו בגלל בי

 כל ,מאין״ ״יש חדשה בריאה ולברוא בראשית״ ״מעשה לעשות אנפץ בזעיר
 חדושי וכל והאסטהעטיק הטעכניק המצאות כל ׳ מכונות מיני כל ,תכניות מיני

 האדם רק ישנו העולם נמצאי בכל המציאות עולם בכל כן ואם וחכמה׳ תורה
 אלהים" "צלם בשם הנהו נקרא זאת מעלתו פי על שגם והמיוחד, האחד

 אף כזאת׳ לעשות הוא יכולת בעל שבקרבו הנצחי היש זיק היים נשמת ובגלל
גופו כי ׳ שיודע כמו , "בורא" הזה בעולם גם להיות הכח לו הוא מאין הוא יודע
יוכל לא ונברא הנהו נברא כן ואם הגהו ונפסד חווה התבל נמצאי כל במו

שהאדם הדברים את בורא הוא ידו ועל בגופו לא כי יודע האדם בורא׳ לחיות
 הי>ט זיק היותה ובגלל שבקרבו הנבדלת נפשו בגלל אם כי ,אותם בורא

מפליא להיות הזאת היכולת לו יש הכל את הבורא זיק והנצחי, חאמתי
העולם. נמצאי כל על עליון ולתתו באדם לעשות

 והנצחי, האמתי הי^ זיק שהיא נפשו׳ בגלל רק כי יודע, האדם ואם
 חרשה בריאה ובורא בראשית" "מעשה עושה להיות הנהו יכול ׳ הכל בורא זיק
 יכולה איננה ,שבקרבו ם י י ה ת מ ש נ זאת, נפשו כי ,לחחליט עליו ,מאין״ ״יש

 גם כן בורא, להיות יוכל לא שנברא כשם כי, יען נבראה, להיות
 הנצחי הי^ זיק ממעל׳ אלוה הלק היא ואם נברא, להיות יוכל לא בורא

 ולא לאדם נתנה אשר ,הכל בורא האלהים כנצחיות נצחית היא אזי ׳ והאמתי
 על ונאמן חותך מופת לנו יוצא הן ומזה . הכל את ברא כאשר ,אותה ברא

 גם בעליל לנו מראה שהיא ,ה ת ל ;י מצד ׳ בעצמה הנפש מצד הנפש השארת
 לה אין כי עד ׳ בראשית מעשי ועושה ,מאין יש בוראה להיות הזה העולם בחיי
 הווים גם הנם לכן נבראים בהיותם אשר התבל, נמצאי כל אל דמיון ^ום

 אזי ,והנצחי האמתי יש ה זיק בהיותה נבראה בלתי שהיא והנפש ,ונפסדים
 שהוא ,הגוף במות גם נצחית להיות ותשאר ,לעולם לעד וקימה חיה כמוהו

 הנהו שבורא בריאה בכל אדמתו בחיי גם האדם כן אם ונפסד, הווה הוא רק
 "השארת אמתת את לאשורה ומבין בעליל הוא רואה הנבדלת נפשו מכח

לגוף. מחוץ וקיומה הנפש"

 ודברים הנפש השארת נגד וטענות שאלות כמה על תשובות 0
• ה^ני העקר אמתות אל בנוגע ש$לב עקמומיות לפשט נכוחים

 הנפש מהשארת הידיעה אזי הקודמים ממאמרים למדי הקורא שנוכח כפי
 ׳ חושית הכרה עפ״י לאדם באה והיא בעצמה הנפש טבע פנימיות מתוך נובעת
 כל אצל אלהים", "מציאות הראשון העקרים עקר כמו שלו, הדעת חוש הכרת

הוכיח אשר וכפי דור מדור שבפראים הפראים גם העמים כל ואצל כלה האנושית
 החכם
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 ,הראשון כמדע שהזכרתי / ציווילאציאן" דער "ענטשטעהונג בספרו לובאקק החכם

 / התבוננו לא שבפראים פראים איזה אצל כי ,התארים לפעמים ידמו אשר את כי
 בגלל ורק ׳ כלל אמת ללא הוא הנפש והשארת אלהים דעת את המה מכירים כי

 זה מפני ,שלהם הפנימיות ההרגשות את המביעים במבטאים עניה שפתם אשר
 ספק כל להיות תוכל לא ואשר זולתם׳ לאנשים אותם לגלות יכולים אינם
 אמונת בלי עם "אין כי בזמניהם׳ וציצעראן ארסטו מאמר שהתאמת כשם כי ,עוד

 כן וכמו , אלה בימינו שאת ביתר ועוד הזה המאמר הוא מתאמת כן באלהים׳
 האדם לנפש קיום יש כי כל-מאמינים או יודעים הכל אשר הנפש׳ השארת נם
. הגוף מות אחרי גם

 בגלל לאנשים באה הנפש בהשארת האמונה כי / יאמרו אשר יש אולם
 לאנשים הגו אשר הכבוד, יראת מפני גם והקרובים הבנים ההורים, אל האהבה
 עצמם את לנחם בקשו אלה׳ נפשם ומאבדי מחמדי מהם בהלקח ואשר וגדולים חשובים

 לבם את פתו לכן האלה׳ המתים נפשות' וקיום הנפש מהשארת ציור איזה ע״י
 ובי שבי עולם בחיי קיומם את הללו המתים המה ם י כ י ר א מ עוד כי ,להאמין

 הנפשות של האבדה מרת המתאבלים על תכבד לא למען , לנפשם בדו זה כל
 מוצאים אשר אחרי ,אמת מקצת גם אין הזאת בההשערה אבל ,להם היקרות

 נותנים גם נתנו כי ׳ עתה גם כן וכמו קדומים מימים עוד עמים אצל מנהגים אנחנו
 ובמטמות שעשועים כלי גם נשק כלי גם / לדרך צדה גם וכלים כסף להמתים

 לא הגסים האנשים גם כי / יבין לא מי כן אם ואשר / ונשים עבדים גם שונים
 הזאת, האמונה את לחם בדו לבבם מחמדי אבדון על לעצמם גחמה איזו -בגלל

 הנפשות קיום מדבר בעצמת שלהם הבטוחה היריעה או האמונה בגלל פשוט רק
 טרחות כמה וטורחים האלה המעשים את עושים גם עשו בעצמם המתים של
 גם עשו האלה הגסים המעשים את כי ,מאיליו מובן כי אף , בשבילם רק

 הודאית הידיעה אל כן אחרי נלותה שהיא טפלה, אמונה מטעם המה עושים
 / חזה העולם חיי מין כן גם המה הגוף מות אחרי החיים כי / לדמות הזאת,
 היא מוטבעה הנפש מהשארת הידיעה עצם כי למדים׳ אנחנו אמנם מזה ואשר
עור הדמה גם ,דנא מקדמת מראש ונמצאה כלה מהאנושית אדם כל בנפש

 לאלה גם ליחס נוכל לא אופן בשום אשר ,המסודרות והדתות האמונות לפני
 מות אחרי וקיומה הנפש בהשארת האמונה את או הדעת סבת את האחרונות

.האדם נוף
 בהשארת הכופרים מהחכמים אחדים יביעו מזח גדול יותר הבל דבר עוד

 בהלום קרוביהם את ראו כי ,וביען יען ׳ להאנשים באה הזאת האמונה כי ,הנפש
 גם קיומם את מאריכים המתים כי ׳ האמונה את להם המציאו לכן ׳ לילה הזיון

 ? באמת ממש בה יש כי ,נראית כמעט שהיא ׳ כזאת הנחה אולם ,המות אחרי
.לגמרי אותה יבטל הנסיון פי על הישר שכלנו יען ,היא כוזכה הנחה

 היתרון יתן כי ,שבפראים בפרא גם שבהמונים המוני באיש ראינו לא הן
 חושיו בחמשת אותו וחש בנסיון לנגדו שהוא החזיון, על בחלום הנהו שרואה למה

 כלבו או עזו חמורו, לו במות אדם פרא גם אשר קרה, לא וכמו במציאות׳
 הרים לעיט ל;רות גם נהיו אשר ,מובס פגר ׳ פגריהם את ׳ מותם את ראו ועיניו

 את בחלומו ראה בה אשר ׳ משנתו הפרא בהקיץ כי ,רוח לכל נפזרו ■ועצמותיהם
 בעלי
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 חלם אשר החלום בגלל אמונה מין לעצמו יכונן כי / לפניו חיים האלה החיים בעלי

 במות גם כן ואם , בחיים מציאות עור לעיניו שמתו והעז להחמור יש אכן כי ,לו
 עיניו > חושיו חמשת בכל חייהם מאפיסת נוכח אשר ,בניו או אשתו ,אמו / אביו
 לא משמוע חדלו גם ,ויחודו חמרמרו פניהם מאתם׳ וחיים תנועה כל אזלת כי / ראו
 גם / המת גוית צחנת עלתה באפו / נשימתם דפיקת את גם כי דבריהם את רק

 בבשר שמות שם הרקבון כן ואחרי כקרח גופם נקפא כי והרגיש, בידיו משש
 פעם לו חלם אשר בגלל כי יהי/ מי ויהי הזה׳ הפרא כי היתכן׳ ובעצמות,

 חיים כמו בתו או בנו ׳ אמו או אביו תמונות את ראה כי ,לו נדמה ובו חלום
 שאר ושמתו והנשחטים הנקברים המתים אלה כי יאמין/ .ער בהיותו גם כי לפניו׳
 בריתו בן את הפרא ראה פעם לא כן כמו ? חיתם בחיים עודם כי משונות מיתות
 או / אכלתהו אשר רעה חיה למלתעות לברות נחיה כי הציר, על אותו בלוותו

 הפראים אצל המנהג לפי גם ומה עיניו לנגד בלעהו והתנין המים גלי בשאון נפל
 שונים ובאיים בשבי׳ לקחו אשר אויביהם מזבחי סעודות עתה עושים וגם שעשו
 ,ונשיהם בניהם ׳ אבותיהם את גם לב באומץ לזבוח לכבוד להם יחשב
 טעם טעם גם מת גוף ועצם בשר בשניו לעם גם אשר ,הפרא כי ,לאמר היתכן

 ׳ והנמר הארי קיבת אל בבוא האדם גוף על התבונן גם או אויבו מבשר אש צלי
 ודאית אמונה מזה לו ימציא הלילה בחלום אותו ראה אשר כגלל זאת/ בכל כי
 הכופרים החכמים מצד רבה רעה גם אולת זאת האין ,הנהו חי חי כי / ץ י ק ה ב גם

 ידברו שוא לחלומות הזאת האמונה מציאות את וליחס תועה לחשוב הנפש בהשארת
 ההלום את ולאפס לבטל באים יום בכל והמעשים הנסיון אשר ,הפראים בעיני גם

 כי / הוא נהפוך אמנם ואשר / תמיד עיניהם לנגד אשר / והמציאות הנסיון מפני
 בחושיהם הלא והמה החושים חזיונות על רק חיים שהמה / מהם ודוקא הפראים מאלה

 ,למדים אנו ,בזה הזכרתי כאשר הגמור׳ הכליון ואת המות את ביותר רואים הם
 ההושים התפעלות למרות ׳ הנפש מהשארת ודאית הכרה אצלם גם נמצאה אם כי

 הדעת חוש הכרת היא והכרתו באנוש היא רוח אכן כי ,זאת אין ,והכליון מהמות
 והשערות בכלל והפראים כלה האנושית כלל באנשי פנימה האדם בנפש מוטבעה
.הבל ההזיות ומכל חלומות מדברי גרועות עודן הכופרים

 גם באדם נצחית נבדלת נפש מציאות אל בנוגע גם וספקות שאלות ישנן
 בהם ויש נקלים לא הספקות או השאלות אלה אמנם אשר הנפש׳ השארת בדבר

 ,השני העקר ודאות את במעט או ברב להחליש ממש די הראשונה. בהשקפה
 הטענות סמך ועל השני בעקר הכופרים ונעזרו נושעו בהם כי ׳ מאיליו מובן ואשר
 הנפש פעולת שביתת מדבר יודעים כלנו הן :למשל ,כפירתם את יסדו האלה

 דלקת במחלות גם ומה למאד ויחלשו ירפו הנפשיים כחות אז אשר ׳ מחלה בעתות
 הנפש ציורי אז אשר / המוח בעצבי ופגם רע פגע איזה ומקרה שגעון או המוח

 הוא יורע ושלם הבריא האיש וגם הנהוגים בחיים גם או למאד, ופגומים משונים
 כלל מחשבות לחשוב יוכל לא אזי ,וקפאון מקור הנהו נקפא כאשר כי ׳ מעצמו
 לפעול נפשו כהות ישובו אז ,לו וינעם בשרו את לההם האח לפני ישב וכאשר
 מאד יצהל רוחו גם אז ,לבבו ישמח יין כוס לשתות בשבתו לפעמים או / מחדש

 כמה ועוד זה לפני מאשר יותר רב נכבדים בענינים חקר ולהעמיק להוסיף יוכל גם
האדם הרגשת לבד לא כי אנחנו, רואים הנהוגים אדם כחיי חזיונות וכמה

 משתנה
19
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 גדולים מקרים לרגלי טעמו את משנת שלו, והיודע החושב ה״אני", גם כי משראה׳

 מפעולתו ח״אני׳ ישבות שוגים במקרים כי עד ,הגוף את יקרו אשר ,קטנים או
 במצבו האדם ■בחיות יחשוב מאשר אחר באופן וציוריו מחשבותיו את ישנה או לגמרי
 על שולטת הנפש לא כי ׳ לטעות יש ההם החזיונות פי על כן אם ואשר הרגיל
 נבדלת נפש ולא ,וכחותיו הנפש על השליטים המה וחושיו הגוף אם כי ,הגוף

 יתרון כל מבלי הבהמה רוח או ובנפשו בטבע הכחות ככל גופני כח אם כי ,לאדם
.נפשו ובהשארת בנפשו לאדם

 הנבדלת נפש כי ,בזכרנו יהלופו כליל והספקות הטענות אלה כל אבל
רק פעולותיה את היא פועלת החמרי האדם בגוף היא אשר העת כל שבאדם׳

תשבות היא כי פלא, כל אין כן ואם בו, חושיו ובאמצעות הגוף באמצעות
 ,פעולותיה לחזיונות מסוגלים בלתי וכליו הגוף מכשירי אם י האדם בחיי מפעולתה

פעולת את ידועה לעת יפריע האדם גוף את יקרה אשר ופגע נגע מקרה כל לכן
, הנפש אולם ,פעולתה חזקת את יעצור או בשלמות אם , הגוף באמצעות הנפש

 לא כאשר ,האדם של מחלה בעתותי גם במאומה תשתנה לא לעצמה׳ כשהיא
 והמכשירים, הכלים לה חסרים בעוד ׳ שנתו האדם ינום אשר בעת שנוי כל תקבל
 מתחת עמוקה בבור הנמצא לאיש אז דמיונה עלילות, לעולל תוכל ידם על אשר

 פועל ואיננו רואה איננו שמה הנמצא והאיש חשך שמה ימש כי אם אשר לארץ׳
 לפעול ואי־יבעל״יכולת סגורים למכה אותו להשוב גואל לא הן זה בכל מאומה׳
 כי האור את הפעם עוד לראות ישוב י והוא לאורה מאפלה נוציאהו הבה !ולעשות

.ודעת בהכשר פעולותיו את לפעול ישוב אף ׳ טוב
 ן ג נ מ ה יחם אל להמשיל נוכל בו וחושיו הגוף אל הנבדלת הנפש יחס את

 ויפה טוב שהכנור בעת אשר אומנתו, כלי אל החרש ויחם ר ו נ כ ה אל
 למישרים המנגן ינגן אז ,למלאכה ומסוגלים טובים האומנות כלי ואם בכל וערוך

 להמנגן תנו הבה אבל ,ובחריצות בכשרון מלאכתו את ועושה עבודתו עובד והחרש
 הגדול כחך את לנו נא הראה :לו ואמרו נחוצים מיתרים חסר ׳ גשחת כגור נפלא היותר
 לשחוק משונים קולות לנו ימציא או ׳ יוכל ולא לנגן ינסה הוא !!הנבל פי על לפרוט

 הוא גם קהים אומנות בכלי מלאכתו את בעשותו ,משכיל אמן חרש גם ׳ ולקלסה
 המנגן חדל זה בגלל כי נאמר׳ האם ׳ למעשהו כלי להוציא יוכל לא אופן בשום

 לו החסר החכם החרש כן וכמו כשהיה נפלא מנגן מחיות בתשבחות המהולל
 בפעם ודוקא התקלקל או קהה תשמישו מכלי אחד אם לשם, הנודע בכשרונו מאומה

 באופן האדם נפש גם וככה למאומה יצלח לא או יפה עלה לא ידיו מעשה ההיא
 שונה הנפש פעולות אז אשר ׳ והתקלקלו נפגמו הגוף של החושים מכלי אחד אם

 לעצמה וכשהיא כעצמה היא אבל ושלם׳ בריא הגוף בהיות מפעולתה, נמרץ שנוי היא
• מאומה אף ומעלתה מכחה אבדה לא

 איזה התקלקלו או נשחתו אם המוח במחלת וביחוד ידועות מחלות בעתות
 גם אבל וזרים׳ משונים ודברים ציורים מדבר וריק הבל יביע האדם אז המוח מתאי

 בראי ומביט צופה לאדם דומה הדבר למה משל :בנקל לנו לבאר נוכל זה את
 שקופה תמונתו את רואה הוא סדקים׳ מלאה שלו הזכוכית אשר שבור, )שפיעגעל(

 האדם ישפוט אמנם ואם ,ומכופלות כפולות ,ומוזרות זרות רבות בתמונות לנגדו
 ,שבאדם ה״אני״ כן כמו ,לתמונתו יעריך דמות איזו הזה השכור בראי עיניו למראה
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 ומשמיע מביע הזה החולה באיש פגומים חושיו או איבריו גופו מכשירי אשר

 מפעולותיה אז שובתת שהיא !הנבדלת הנפש השפעת פ* על לא / תהפוכות
 הכלים מבעד אליו שהגיע מהרושמים שלו ההתפעלות פי על אם כי / המסודרות
 הלום רואה ישן איש באזנינו לעתים אנחנו ששומעים וכפי המקולקלים, והצנורות

 מכה רק זה וכל וריק הבל תהפוכות מדבר חיצוני ומכאוב לחץ איזה ע״י לו שבא
 החושים אברי מן איזה ירי על התפעלות יצור הוא גם שהוא לבו/ חזיון החלום
 המשוגע את בהמשילם החדשים החכמים טובי צדקו גם מסודר בלתי במצב בבואם

 כי ,לדעת נוכחו מדויקות בחינות פי על כי ,אומרים ויש ,ץ קי ה ב לחולם
 הרגעים באלה כי עד מותו, לפגי קרוב בינתו אליו שבה בשגעון המוכה באיש

 המשוגע יקיץ המות לפני בגוף שנהיתה העצומה התמורה ידי על המעטים
 עוד ולהופיע להאיר תחל הנבדלת והנפש הארוכה משנתו בהקיץ החולם
 האיש מגוף הפרדה לפני או שקעה לפני האחרונים קויה את הפעם

. הזה האומלל
ומחסור צמאון רעב וקפאון, קור במקרי בגופו ושלם הבריא באדם כן וכמו

רגש לו יסבבו אלה כל כי יען אז/ גם ומכאוב צער מהם יסבול אשר בעת
 הרגשות אלה לכן / הנבדלת נפשו מכח הבאים שלו העדינים הרגשות את מפריע
המחסורים את ימנו אשר עד ,זמן איזה על מפעולתה תשבת והנפש אחור נסוגים
יכולה גם עלולה בו אשר / הרגיל הרגש את בנפשו לחוש ישוב והאדם האלה
 ה״אני" פעולות אדם, פעולות פעולותיה, את הפעם עוד לפעול שלו הנבדלת הנפש

 ,הדעת״ ״הרחבת בשם אותו קוראים שאנו במצב כי ,פלא כל אין גם ,שלו
 המכשירים וכל הכלים כל יען באדם, פעולותיה את לפעול ביותר אז עלולה הנפש

 להרגיש המה עלולים לכן למאד, וענוגים רכים להיות מסתגלים שהמה בכלל/ הגוף של
.האדם על הנבדלת הנפש מפעולות הדקה מן דקה הרגשה גם

 רעב וקפאון קור במקרי כי , בתחלה הזכרתי אשר ,החזיון לעומת אבל
 הנפש פעולות את יפריעו אלה כל אשר ,הבריא באדם מחסור ואיזה וצמאון
 חזיונות וכמה בכמה דוקא אנחנו מוצאים הן / רוחניים וענינים מחשבות לחשוב ובכלל
 ,הנפש פעולת משביתת זכרתי מאשר להפך בעליל ומראים מורים שהמה כאלה, רבים
 ,בו וחושיו הגוף על הנפש ממשלת היא גדולה מה / לדעת אותנו מוכיחים המה

 הבשר/ על הרוח יד תעוז כמה עד ופלא, הפלא עליהם נתפלא אמנם ואשר
 לבדה היא הנפש תוכל הגוף, את יקרה אשר ומחסור, ופגע נגע כל למרות כי עד

. למשמעתה סר להיות וכחותיו הגוף את לשעבד
 מבלי / לאדם״ נבדלת נפש .סימני כפרק הקוראים לפני הצגתי כאלה חזיונות

 הגדולים החזיונות מבלעדי גם אבל ,בזה גם הפעם עוד להזכירם צורך כל
 בהיותו בחייו פעמים וכמה כמה כי ,מעצמו יודע מאתנו אהד כל הן והנפלאים

 את ישים אשר בעת לחמו, מאכול הנהו שוכח רע, או טוב עסק כאיזה טרוד
 מאתנו ומי הדעת בהיסח יבואו החומריים צרכיו כי עד ההוא, בענין מע;נו כל

 המעצורים למרות האדם ימלא ודתיים מוסריים חובות כמה כי / ידע לא אשר
 עניני את ידע לא ומי ומשאלותיו, להגוף נעימים בלתי שהמה הדברים וכל החיצוניים

 כמה עד יעידו הלא והמה הדת מטעם האנשים ימלאו אשר והסגופים/ הצומות
 הכבירות מהפעולות עוד דבר מבלי ,החושים ומשאלות הגוף על למשול הנפש יבולה
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 של הכבירות הפעולות ומאלה החכמה בגלל חייהם את יסכנו גם אשר החכמים של

 באדם עדות אלה כל ואשר / חייהם את לסכן בעיניהם הנקל אשר ,הדתות בעלי
 באדם רק נמצאו האופנים ואלה הגוף על ממשלתה ועל הנבדלת נפשו מציאות על

 נמצא לא הן החיים בעלי אצל יען ,לבדה הנבדלת האדם נפש כה פי ועל לבדו
 וכל חייו את יפקיר רוחני נפשי., ענין בגלל אשר האדם׳ אל בדומה כזה חזיון שום

• בעיניו יחשבו כלא גופו וצרכי חושיו משאלות
 הגוף על הנפש ממשלת מדבר אחד חזיון בזה להזכיר יהיה למותר לא

 הרגשות חיי כי ,באמרם המטריאליסטים החלטות כל את לאל ישים הוא ואשר
 הנושא דעתם, לפי לבדו׳ הוא בהיות ,בעצמו בו החומר בתוך המה נמצאים האדם
 המגשימים החכמים הם מחויבים הן כן אם ואשר ׳ ופעולותיהם החיים של היחידי
 שלה התוצאה כי סבה, לכל דרושה אזי ם וי ש באופנים כי להודות, האלה
 ׳ יותר ולא פחות לא ,השני באופן נם כן האחד באופן כמו בשוה שוה תהיה
 מאשר לגמרי שונות תוצאות מדבר דעת יאלפנו , בזה אציג אשר ,החזיון אולם
 התרגשות סבת היא הלא היא׳ אחת הסבה כי אם השני, מן האחד לאופן

 הפעולות זאת ובכל שוות פעולות להמציא ,חיובה למרות אשר ,באדם החושים
הקצה. אל הקצה מן הנה שונות

 נאמנים אבל , מוזרים ממקרים במכ״ע קרא או יודע בטח מהקוראים אחד כל
 טובה כשורה לו בשרו כאשר ׳ פלוני במקום אחד סנדלר :למשל כמו / למאד

 לים מעבר העשיר קרובו או בגורל זכה כי ,רב הון בחבלו נפל כי , פתאומית
 הזאח הפתאומית הבשורה של האחדות והמלים ורכושו הוגו כל את לו הנחיל
 נפל כי עד ,כזאת עצומה פעולה ימיו, כל אומלל שהיה הסנדלר׳ על פעלו

.תכף וימת ארצה
 אלה את השומעים באזני רם בקול לקרוא הבמה על המשחק גא יואל הבה

 עשיר איש והלאה מהיום "הנך :כרגע וימת הסנדלר שמע אשר ׳ למשל המלות
 אלף מאת בגורל זכית ,או !הונו ליורש אותך וישים מת העשיר קרובך !לדוג

 יתרגש מהשומעים אחד אף אין כי ,בדבר לערוב יוכל מאתנו אחד וכל !שקל
. ארצה ראשו משערת אחת שערה אף תפול ולא כלל מזה

 הוא דוקא והוא דנן הסנדלר אל נאמרו הן במלה מלה הדברים אלה והנה
 * למאד עצומה שאלה לשאול עלינו המטריאליסטים דברת ועל .וימת ארצה ^ל

 על המ^חק דברי את השומעים לאזני שנכנס כמו ,לאזניו נכנס החטרי הדבור הן
 המשחק מפי האלה הדברים את השומעים והמה מת הסנדלר זה ולמה הבמה

? דבר עמהם נעשה לא כאלו לשלום, לבתיהם ושבים וקימים חיים
 היתה דרושה הסנדלר מת שבגללה הסבה זאת הן המטריאליסטים יצדקו אם

 הסבה של התוצאות ואם המשחק מפי השומעים אצל גם ה ו ש תוצאה להמציא
.יסודן בשקר המגשימים חחכמים החלטות גם אזי ,שוות היו לא זאת בכל האחת

 כל יוכל הפתאומית הבשורה ידי על הסנדלר מות בדבר החזיון את לם א
 הירושה מדבר הפתאומית הבשורה :ופשוט נאמן באופן לו לבאר ישר שבל בעל

 כה עד רגיל היה אשר ה״אני", זה הסנדלר, של ה״אני" על עזה פעולה פעלה
 הכבידה אשר ,גורלו מנת והמר, הרע בחיים מצבו מדבר הרבה תמיד להתפעל

לו, הנחילה אשר ושפלות, עצב ומחסור, עוני ידי על עליו אכפה את תמיד
והנה
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 הזאת הבשורה מטעם נהפכה בחיים האומלל מצבו מדבר שלו ה״אני" דעת והנה

 באה הזאת השמחה הרגשת אליה, ערוך אין פתאומית לשמחה פתאם
 ידי על שלו ה״אני" מרגש כה עד נפעלים היו שהמה המוח חלקי עם גם כמגע

 כי ,ידיו על תמיד פעל רצונו ידם על ואשר ,הרבות ודאגותיו הנוגים רעיונותיו
 נחוצים, היותר צרכיו את הספיק למען גופו, את ומיגעת תמידית עבודה תעבורנה

 המוח, לחלקי הפתאומית שמחתו ע״י הגדולה ההתרגשות את פתאם אצל שלו ה״אני"
 או ,החדשה הדחיפה עצמת את לכלכל יכלו לא בעצמם המה כי ,היות יוכל אשר
 בחוזק לדפוק והחל הזאת מהשמועה פג אשר הלב, אל תילוגרפית ידיעה המה נתנו

 ,האומלל לחיי קץ שם והמות לגמרי לפעול חדל כי עד כזה, משונה ובאופן עצום
 גם לחיות היה ויכול ההצלחה שמש פתאם לו זרחה אשר ׳ בעת בה דוקא

.בארץ מאושר
 לפעול היה יכול לא באמת הבמה על המשחק מפי כאלה דברים משמע כן לא

 אף נשתנה לא ,להם אשר ,ה״אני" דעת אצלם בעוד ,מאומה השומעים על
 ה״אני" דעת כי נאמנה, הוכחה לנו יש הזה האחד מהחזיון גם כן ואם במאומה,

.ומבוטלים בטלים המטריאליסטים ודברי להחומר מחוץ היא נמצאה
 אחד חדש חכם השכיל איך הזה מהמאמר א׳ בפרק הקורא ראה כבר

 פעולות כאלו דעתם וחות המטריאליסטים של הנפסדה הדעה את היסוד עד להרוס
 דעת חות פי על ג״כ הנני ובזה ,בלבד ו ר מ ח ומעצם מהמוח הנה באות האדם
 כברק אשר הנפתלות, דעותיהם שארית את גם לבטל החרשים החכמים טובי
 והחלטותיהם בדבריהם יש אכן כי לחשוב, שולל תמימים הוליכו מתעה אור

• ממש איזה
 מדת בדבר גאלל שטת את החדשים החכמים טובי ובערו בטלו אשר אחרי

 ואשר אולתו או חכמתו האדם כשרונות את העריכו פיה על אשר , האדם גלגלת
 והמרו האדם מוח כי ,אומר להביע להמטריאליסטים למאד הועילה הזאת השטה

 תגדל חמרו בכמות המוח יגדל אם כי ראיה, והא פעולותיו ושורש יסוד הוא
כי ,לדעת הוכיחו החדשה בעת והחכמים ,תבונתו תחסר ימעט ואם האדם חכמת
וכפי בפועל, מהמעשים מוזמת היא בעוד כמוה, מאין אולת היא כזאת שטה

 הגלגלת ומדת הראש בקטני דוקא כי ,אחד ספר בבית גם להוכח אחד כל שיכול
גדולים ראשים מבעלי יותר רב ודעת כשרון טוב שכל נמצא שבתלמידים והמוח

המטריאליסטים החלו המה, ותבונה דעת חסרי גדולים ראשים בעלי ולעומתם ,במדתם
 המכשירים המה אלה כי ,ולאמר פניהם את והפאספאר העלעקטריציטאט אל למים

 מתפעלים בתור וחושיו הגוף אברי אל פקודות לחלק אתו לפעולתו המוח את
 גם אבל ,האדם לפעולות הראשיים המניעים את מצאו אכן כי ,וירמו ופועלים

 גם לאל תשים אשר ,אחת פשוטה התבוננות פי על ומבוטלה בטלה זאת החלטתם
 אבל ,באדם נבדלת נפש מסימני השני בפיק הקורא ראה ואותה הזאת ההנחה את
 יש כי חושב הדעת קל ראשונה בהשקפה אשר ,מוזרים דברים עוד מביעים הם

 על החדשים החכמים מטובי המה מוזמים ובאמת במבוכה בא או ממש איזה בהם
.לאל המטריאליסטים דברי את ישים אשר ,הנסיון פי

 העלעקטריציטאט אל )ענערגיע( התעצומות את מיחסים המטריאליסטים
 האדם בגוף העלאקטריציטאט זרמי ברור שידענו כפי כי, )אף שבגוף הנעלמה

חלשים
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 והפעולה לפעולה הגוף את מעורר החום לחום, תהפך היא למאד( חלשים

 ׳ ולעג שחוק רק מעורר זה כל אבל ׳ בעצמם החיים או בגוף החיים הימן היא
 גם כלח ויבטלו פניהם על אותם יטפחו המדעיות החקירות עם יחד יום בכל והמעשים

זה. ושיגם שיחם את
 פרטי חום שום בלי גם וצוהלים חזקים חיים מצב במערכת'הטבע רואים אנחנו

 והעצומה כח חיים, להם ויש קר דם בעלי הנם הדגים מערבת כל .הגוף אל המתיחם
 הדגים עלילות על להתבונן רק עלינו חם, דם בעלי היצורים מערכת אצל כמו

 אשר והחוזק הכח על לב לשים גם ,נודדים חיים בעלי בתור הלאכם דג ועל מלוחים
 גם ואשר טרף לטרוף בצאתם זאגעפישע( אוגד )שווערט המגרה ודגי החרב לדגי
 לא אף עצומה׳ בגבורה ממית פצע לעשות יוכלו שלהם הקהים הנשק בכלי
 הצוהלים הדגים תנועות על להתבונן לנו די ,השקפותינו את להרחיק לנו נצרך

 ועליזים סואנים בחיים כברקים מתרוצצים והמה ובאגם ביאור בקרבתנו עינינו למראה
 חליפות ויבשה מים שוכני החיים בעלי כל גם מתיחסים אלה ואל למאד,

 אותם נביא אם ימותו מהם אחדים גם אשר והתולעים היתושים גם )אמפהיביען(
 חיים כמה זאת ובכל ׳ הקפאון למעלת וממעל מעט גבוה חום של ובמעלה באויר

 שהאמצעים בעת אשר אלה נמצאו גם מחם ברוב יש עליצות כמה תנועה׳ של
 ברואים גופות מחום ביותר חמים לפעמים והמה מים, או אויר אותם, המקיפים

 להחליט- עלינו כן אם ואשר רבה׳ בצהלה הלאה לחיות יאריכו זאת ובכל כאלה
 של שלהם העצמותית חמדה את המה מחזיקים בעצמם המה כי—החכמים אומרים

 ,המטריאליסטים שמביעים כפי ,בחום איננו החיים יסוד כי ,לנו ולהוכיח ,החום
 ואשר עליו׳ ולהתגדר נגדו ללחום יוכל עוד אשר מיוחד ענין בכלל הנהו והוא

 נפעל הוא להפך אם כי ,החיים יסוד של )רעגולאטאר( המסדר איננו החום כן אם
החיים. יסוד בעצמו איננו החום אופן בכל וכי הזה, מהיסוד ומסודר

 למאד, לנו חשובים אינם לבדם חיים בבעלי אנחנו שרואים החזיונות גם ואם
 ההבמים יביעו ושקר שוא כי ׳ ולהוכיח להעיד למצער בתקפם המה הן אבל

 באדם גם ומה החיים וכח החיים בדבר ובהחלטותיהם בדבריהם המגשימים
 דבריהם כל כי וכמה׳ כמה אחת על ונפשו רוחו וחיי חייו אל ובנוגע עצמו
רוח. ישא

 יבטלו בפועל והחזיונות המעשים אמנם הן ונפשו רוחו האדם אל בנוגע
 'לפי :למשל הנבדלת נפשו במציאות הכופרים של נפסדות דעות כמה ויאפסו

 יתאים החיצון המראה האנשים אצל כי להיות׳ דרוש הן המאניסטען השקפת
 משונה הפך בילדים גם אנחנו מוצאים הן ואנחנו הפנימיות העצמיות עם יחד

 והמראה הפנים משחת ׳ פגום ושכל הפנים יפי ,רוחם ובתכונת החיצוני במראם
 ובעלי המראה משחתי בבנים גם אנחנו רואים ובכלל ונשגב טוב לכל עצומה ונטיה

 כן אחרי גם להתקים יוסיפו כי מלבד האלה ההפכים אלה כי ,מצוינים כשרונות
 התלות אי על יעיד הזה הפשוט החזיון גם ואשר ,ויתאמצו יתחזקו המה עוד

. החמרי בגופו האדם של הנפשי יסוד
 לגדלם זאת בכל נוכל אשר ׳ בילדים עורים והנולרים החרשים־אלמים כשרון אף

 חושיהם בחסרון גם ידועה אדם השכלת מדרגת אל להגיע יוכלו כי עד ,ולחנכם
מהאדם אחר אדם הוא שלו ה״אני" הפנימי האדם כי ,ברורה עדות לנו יעיד ,אלה

 החיצוני
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 עלינו כי עד , חושית פעולה לשום כלל מסוגלות כלתי ועיניו אזניו אשר החיצוני/

 להשתמש יוכל החיצוני העולם את ולהכיר לדעת בשאפו הפנימי, האדם כי ,לשפוט
 באנגליה קאמברירז בעיר .האפשר כפי אחרים אמצעים ע״י גם הזאת ההכרה אל

 פעמים וכמה הנשגבה׳ המאטהעמאטיק את ומבטן מלדה עור דאצענט בתור הורה
 גם אשר ,הציור בחכמת לעשות מפליאים חרשים-אלמים מדבר אנחנו קוראים

 ומראהו ,הנפשי ׳ הרוחני יסודו הוא הלא העצמי האדם כי ,אנחנו רואים מזה
.חמרו בית רק הנהו החיצון

 אינם והשארתה הנפש מציאות במעוז מחזיקים שהמה החדשים׳ החכמים טובי
 החזיון באור ירי על גם הזה השני העקר אמתת על ראיה להביא כלל בושים

 ועוד עתם, לפגי שכלם התבכר אשר ,ילדים ישנם כי ,לכלנו בנסיון המאומת
 שנים פי מהם גדול נער בכשרונות כשרונות להם יש כי ,:ראו ילדותם טל בשחר

 כאלה ילדים ,להפליא עד ושכל בדעת המה וחרוצים הם משנותיהם שלש או
 שמונה או שש בני בחיותם ׳ חייהם בראשית המה מתים רק ,יזקגו לא לעולם
 ואשר ׳ למאד ורפות קלות החוץ מן השפעות בסבות או ידועות בלתי מסכות שנים
 ואת ,כלל מהן מתפעלים אינם ממוצעים כשרונות בעלי ילדים כאלה סבות בגלל

 של השני החלק כי ,לנאמנה יחשבו אשר ,החלטה פי על יבארו הזה החזיון
 על האלה בילדים למאד מתגבר שבו הרוחני" ח כ "ה הוא הלא האדם׳

 האחרון זה כי עד והתחזקותו׳ הגוף גדול את מפריע הנהו ולכן הגוף, חלק
.לגמרי יהרם

 המעטים הדברים מאלה גם בעוד ,הזה בעגין להאריך עוד אוסיף לא אנכי
 יבין השני׳ העקר באמתת הכופרים של וחחלטות הטענות בבטול בזה שהצגתי
 הנה׳ ומבוטלות בטלות שלהם הכוזבות וההחלטות הטענות שאר כל גם כי הקורא,

 ואשר הקודמים בפרקים הקורא שראה והמופתים האותות ׳ הראיות פי על גם
 והלאה מאז בעצמו מהקוראים אהד כל כי ׳ מובטחני השלישי במאמר עוד יראה
 השני בעקר ומשגים שוגים ׳ שקר טופלי מעדת ומענה טענה כל להסיר כח יעצור
 לאלפס להרע׳ החכמים בדברי נכשלו אשר אלה את בינה תועים ללמד גם הזה׳
. אור ישכון הדרך היא איזו רעת׳

 האדם נפש של הנצח חיי משפט את הרבה אם מעט אם לעצמנו להסביר
 לכל ויש יש כי ,מאד לנו יכבד לא ,הגוף מן הפרדה אחרי בהשארה הנבדלת

 בחיי גם חייו תקופות על יתבונן אך אם ,נפשו אז להרגיע במה בזה גם איש
 בימי מאד לו היו חביבים אשר החפצים אלה את אמנם כי לדעת׳ ויכיר אדמתו
 אחרים בעניגים הפץ ימצא אז ואשר השחרות בימי בעיניו יחשבו כלא הילדות
 לאדם ונעימים נחמדים שהמה ׳ הדברים אלה כי , הוא יודע כן וכמו ׳ מאלה גבוהים

 כה חזקות כה היו האלה הקנינים להשגת שאיפותיו גם ׳ שלו העמידה בימי
הדברים אלה גם והנה ,בעדם נפשו את לסכן בעיניו היה הנקל כי עד ,מלבבות

שלמה בדעת אשר ׳ ושבה זקן איש בעיני עליהם וערכם חנם את יאבדו והשאיפות
חלדו שנות לפי הוא גם זאת ובכל המה, הבלים" "הבל כי עליהם אומר

והכמה דעת עניני כמו ונעלים׳ אחרים בעניגים תנחומות לו ימצא חייו באחרית
 משאלות אלה דוקא כי ׳ יפלא זה למה כן ואם ׳ תבל הון מכל לו יקרים אז שהמה
הגוף מן בהפרדה הנבדלת נפשו בעיני תחשכנה כלא חמרו בחיי בהיותו האדם

ונהפוך
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 בבית האדם ידע לא אשר נצח, נעימות לה תמצא אז רק אז כי היא׳ ונהפוך

 ראתם לא אדם עין אשר כאלה, ותענוגים שמחות שובעת ותהי גופו חומר
 חיי מכל עמח תקח הנפש זאת רק התבל, בחיי אלה כמו שער לא ושכלו

 בערד ?ון אליה אשר התכלית׳ ואת האדם שעשה הטוב את רק אדמתה
• אדמות עלי האדם 'יוצר האלהים

 זכר את בהעלותי הזה המאמר בחתימת הקורא את מעט לבדח והנני
 וסתם להרע חכמים של , הדורות לצני של הבל שאלת הידועה, השאלה
 מחשבותיהם את תטריד הזאת השאלה מהאחרונים לכמה ואשר , פשוטים אנשים

 ,שלהם הנפש השארת של בידיעה או באמונה מרה טפות כמה תמסוך היא וגם
 הקבר מעבר אחד איש אף שנים אלפי זה בא לא "מדוע השאלה: היא הלא

הנשמות"? עולם הנצח׳ בעולם והנשמע הנעשה את לנו לגלות השני
 לרוב ואשר , דעת בר כל בעיני כלל שאלה איננה שהיא , הזאת השאלה על

 כסל ברשע להרע חכם או לצון חומד מדעת, שלא שואל רק אותה ^ל
 ,לצנוח במקצת מהול בסגנון תשובה גם ויאה נאה להם כי ׳ לי כמדומה ׳ שלו

• הקוראים כל בעד למותר לא היא וגם בזה אציג אשר תשובה, וכעין
 והנשמע מהנעשה לנו לספר אלינו לבוא המתים את להטריח נאבה אם

 אכן כי אתם, מאמינים אם אלינו׳ יאמרו ובלעג לנו יבוזו בוז הלא ׳ הנצחי בעולמם
 בטפחות גבר והיי נצחיים לחיים זכינו ואנחנו נצחי עולם של מציאות ישנה
 מכם היא אולת הן יעוף׳ ום ל וכח ובר ע צל כ המה אדמות עלי חלדו

 ימי אשר חלוף, בני אליכם, הנצח, בני אנחנו, נבוא כי מאתנו, לדרוש
 נחשבו במה כאלה חיים ואשר שנה שמונים בגבורות ואם שבעים שנותיכם
 אלינו ותבואו מעט עוד כי אתם, גם וידעתם אנחנו ידענו כעוד בעינינו,

 מלאכים לכם ולשלוח להקדים לנו היתכן גם ׳ פה והנשמע מהנעשה כמונו ותדעו
 בעוד ,שלכם עכור בעמק ונצורות חדשות לכם לספר ׳ הנשמות מעולם עתונים או
 כלל תדמה ולא תשוה לא שהיא הנצחי, עולם שפת שפתנו, את גם תבינו לא
 ואשר ארצה׳ בתבל וההולפים העוברים החיים בשוק שלכם בלולה השפה אל

 לפני הנשמה שפת וההוד, הנצח שפת אתם שכחתם כאשר ׳ שכחנו כבר זה אותה
• שלכם חומר בבתי ארעי דירת לגור ה^נסח

 ם י י ח ה באו אלו , רבה תועלת להיות היתה יכולה הן נאמר אמר ואם
 את ,בליעל לאנשי לספר ארצה בתבל החיים אל מתים אנשים בשפת הקרואים

 להגנבים שם הנכונים השפטים ואת הנצחי בעולם יסבלו אשר הקשה, העונש
 ,הטוב השכר מדבר גם ארצה, בתבל הרעים מעלליהם על למשל, ולהגזלנים,

 דבר אמתת את אדם לבני הוכיח למען ,הנשמות עולם בחיי הצדיקים ינחלו אשר
 עברה מדבר זהירים האנשים יהיו אשר ׳ ובגלל טוב" ועשה מרע "סור של "הגמול"

 דעת גלוי אשר מלבד כי ׳ הבל זת גם אבל ,טוב אך ולעשות לפעול יתחרו ולמען
 את לעשות האדם ישקוד אז בעוד ,בעולמנו האדם בחירת את לבטל היה יכול כזה

 כי אנחנו, יודעים הן ׳ העונש בגלל רע מעשות ולהמנע הטוב שכר בגלל רק הטוב
 נפש ורוצחי גזלנים , גנבים בעד אדם בדיני חמורים עונשים ישנם זה בעולמנו גם

 שלהם העונשים כי אף אדם׳ מבני כאלה ופושעים חוטאים תמו לא זאת ובכל
יועילו, לא העונשים אלה ואם וחעון החטא אחדי קצרה עת לאחר או ף כ י ת כאו

אזי
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 שיחטאו חטא על עונש מדבר הודעה כל תועיל לא ני וכמה כמה אחת על אזי
רחוק. זמן לאחר רק יבוא ההוא והעונש אדם בני

 גנבה על כי " הזה בעולם אדם בני של החוקים בספר למשל נאמר היה אלו
 עשרים של זמן אחרי רק תיכף לא ענשו את הפושע יקבל רצח על או גזלה על
 אף יניא לא כזה חוק כי / אומר היה מאתנו אחד כל אז כי ,שנה שלשים או

 ה א ל ה ו ממנו העונש כי ,מראש בדעתו ובגזלה בגנבה ירו משלוח אחד איש
 היה יכול תועלת ואיזו בצע מה בן אם ואשר שנים/ וכמה כמה של זמן אחרי

 הפושעים יקבלו לבוא העתיד בעולם כי אדם/ לבני המתים גלו אלו להיות/
 כי ׳ מרעים זרע המה חושבים או יודעים בעוד ,הרעים מעלליהם על קשה עונש

 אחד אף ידו ישיב ולא העונש של הזמן לבין הרע המעשה זמן בי/ רב הפסק יש
 אחר או הוא שמע אשר ,ההודעה בגלל ,ברשע עלילות לעולל ידו שלח אשר

 נכונים שנה ששים או חמשים אחרי כי ,בהקיץ או בחלום ומסרפו דודו , מאביו
? הרע לעושי שפטים

 ופעולותיהם מעשיהם את יכוננו כי / חלוף בני מתאמרים בעולמנו גם ואם
 את יעשו המת רק המה כי ,הנצח מבני דוקא נדרוש למה !ותועלת תכלית לאיזו

 יפטירו אשר ללצים ואם תועלת? וללא תכלית ללא מעשיהם זר מעשיהם
 :ואומר ואען / אני גם אליץ הבה / יחד גם והמתים החיים על ללעוג בשפתם

 ? אחר" בעולם החיים המתים אהד אלינו יסור לא ״למה :בשאלתכם צדקתם אמנם
 לא מדוע :הוא לשאול יאבה לוא ׳ דלים אספי בית שומר ,למשל יצדקו כאשר

 אחת? סעודה ומזון לילה לינת לבקש אחד עשיר אף הזה הבית אל סר
 ערום איש קריה חוצות פני על שנים אלפי זת ראינו לא מדוע שואל: סתם או

 ושלילה כפירה בעלי החכמים בקהל הבאנו אלו !האלה השואלים שני ואת ? אחד
 למו המציאו וכמוהם הרוח עליהם גם צלחה בטח < מהנסיון ודוקא הלכה הפוסקים

 איש נמצא לא כי למדים, אנו מזה נצחת: תשובת בתור העדך רבת תוצאה
 כופרים חכמים אשריכם !!במציאות ערום איש נמצא לא כי • כמציאות עשיר

 בגלל כי הזאת/ האמונה או הידיעה על מלגלגים ואשריכם הנפש השארת במציאות
 וללקטן לתשובה זכיתם ? אחר בעולם החיים מתינו אלינו הופיעו לא למה :השאלה

 אנשים כי / הנזכרים השואלים שני למו המציאו אשר ,הטוב כלקח בעדכם טוב
במציאות. כלל אינם עשירים ואנשים ערומים

שלישי מאמר
.מאד יודעת נפשי

 הסדנים החכמים דעת וחוות בן־מנחם מאת פהעדאן ה^ר כל ת?ן
מי. הדעת עלן לטובת

9
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 ומובן נ?רץ בקצור בן־לגים מאת פהעדאן חטפי• כל תמצית א<
מ^ד. בולט בהסבר השני במאמרו נכבד הכי וחדושו

 אצל משונה מזל לו יש בךמנחם מאת פה^דאן הספר וגם במזל" תלוי •הכל
 אבל ׳ המה רבים רבים ומעריציו הזה הפפר מכבדי כי ,העברים הקוראים קהל

 הזה הספר נעתק המחבר בחיי ועוד כבר זה כי אף מאד, מעטים קוראיו
 אשר / מהברים שלשה שנים כי יען / לזה הפשוט הטעם ואולי , העברית לשפתנו

 מגורל אם ,הנפש והשארת מציאות השני העקר במקצוע עברית לכתוב לבם נדב
 הספר על חרצו דבריהם בפתיהת הם׳ ספריהם מקח את להשביח או ענותנותם

 אשר ׳ נשגבים רעיונות מכלכל ,י פ ו ם ו ל פ ספר מין הוא כי ׳ משפטם פה^דאן
 המרובים זה ומפני אותם׳ לקלוט מסוגל איננו העברים הקוראים רוב מוח

 מדאגה או מיראה אם , הזה והנכבד הקטן מהספר לגמרי ועינם ירם ומושכים משכו
 מאמינים אינם כי יען יהזה הספר את שקראו אלה אף , אותו יבינו לא פן / מדבר

 אותו בהבנתם אמנה קטני בהיותם לכן ,דעתו לסוף וירדו אותו הבינו כי ׳ בעצמם
 מה בחשבם ׳ הספרים ארגז אל יכניסוהו כן ואחרי אחת פעם רק אותו קוראים

 הקר אל לכונן יזכו לא לעולם בעוד / אותו קריאתם את וישלשו ישנו כי ׳ בצע
 הרמה׳ וחשיבותו הזה הספר כבוד אל שנוגע במח אבל ׳ הזח בענין שלו הפלוסופיא

 לא אחת פעם של קריאה אותה הקוראים גם כלל אותו קראו לא אשר אלה גם
 מדבר "כליבו" כעיי לספר אותו חושבים גם רבה׳ ותהלה כבור לו לחלק ימנעו
 אין וממנו להוסיף "אין עליו כי במעט, ומדמים הנפש" "השארת או הנפש תורת

 שאלו אלו ,החביב היהודי פלוסופנו הנעלה המחבר כי ,אנכי כטוח אולם ;לגרוע״
 בכבוד להמעיט העברים הקוראים מאת מבקש היה ׳ חיתו בחיים בהיותו אותו

 אלה על למאד עוד מתרעם היה אף קוראיו׳ מספר את ולהרבות הספר
 לבות את הסיר למען / ממנו נודף פלוסופיא ריח כי , זה ספ״ו על דכה מוציאי

 דוקא •מתכוין היה הוא בעוד , אותו מקרוא אותם ולהניא מאחריו העברים הקוראים
 גם מסביר בסגנון אותו ותקן אזן אף ,ת ל ע ו ה״ת בגלל קוראיו את להרבות

העם. מבני הקוראים בעד
 בקצור פהאדאן הספר כל תמצית את הקוראים לפני לתת בבואי בתומי ואני

 והא , פהאדאן הספר מאד עלי הביב גם אם כי ׳ אכחד לא ,לכל ומובן נמרץ
 לא זאת בכל ׳ הספר כל תמצית את בזה לתת לנכון אני מוצא כי / ראיה
 בזה בגלותי הראשון כבודו את לו אשיב רק ,למותר עד ובשבתו בכבודו אפליג

 טעם, דברי מכלכל ספר רק כלל, לאיפלוסופי ספר הנהו הוא כי להקוראים
 ערכו וכי השני, העקר במקצוע ופשוט ישר שכל בעל ולכל למבין נכחים אמרים
 תוצאת אל בנוגע כי ,אעלים לא אף ׳ הזאת המעלה בגלל רק הוא עליו הנאמן
 במופת שלי ההערה את והקורא לבקר ומה להעיר מה גם יש הראשון מאמרו

 ,השני במאמרו נכבד הכי חרושו זולת / בזה לרעי יבין הנפש השארת על השלישי
 בעקבות יצא זח בהדושו גם כי אם ,ותחלה כבוד לכל באמת הלא ראוי בעדו אשר

 * את ולעדות שפינאצא שטת את לסתור בזח להשתמש הקדים אשר ,וואלף הפלוסוף
 כי הזה, המרע בתחלת להקוראים הבטחתי כי ויען ככלל׳ הפאנטהייאיזמוס יסור

לכן ,הזח במקצוע וחדשים יץזנים אחרים חכמים דברי גם בו יחסרו לא
 בחרתי
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 ביברי לח^פל אצטרך לבל / נמרץ בקצור לתתם פהאדאן הספר כדברי כיחוד בחרתי
 חביב הזה הספר כי מדעתי; נם דבריהם/ דבריו שבכלל זמננו לפני אחרים חכמים
 אותו קראו שלא לאלה וביהוד שקראו לאלה העברים להקוראים למאד ומכובד

 יוכלו הראשונים תועלת, ימצאו כאהד שניהם שלי ממנו הנמרץ בקצור ואשר
 את ממנו הסירותי אשר אחרי הזה/ מהספר לקחת הראוי את בזכרונם לחרות

 ישבעו בטח אותו קראו שלא ואלה / לעניננו בנוגע כלל לצורך שאינם העודף/ סרח
 ופי ם פלו לספר אותו חשבו אשר הזה, בספר הנאמר את ולדעת לחכיר רצון

 ינשגבים רעיונות ולא פלוסופיא לא כאן אין באמת ואשר / הם מבינתם נעלה
 דעתי׳ חות את יודעים הן הקוראים אבל / במשמעם פשוטים טעם של דברים רק
 בראשה אשר ,פלוסיפיא חבילות מחבילות המת וטובים יקרים טעם של דברים כי

שבשתא". חריפתא "אגב מטעם משגה לכל היא עלולה ורובה
 ומועיל טוב אמנם שהוא השני, במאמרו שלו הנבבד החידוש אל ובנוגע

 לא הזה הספר את שקראו אלה גם כי ,התבוננתי יען , הקוראים כל בעד למאד
 לכן ,ערכו חין את להעריך יודעים ואינם כלל בזכרונם חזה החרוש התרשם

 רב ומסבירים ברורים כדברים למאד ומוכן בולט בחסבר ההוא החדוש את אציג
 למאד דרוש ביחוד הזה ההדוש כי וביען, יען עצמו; בספר מאשר יותר

הקודמים. בפרקים מפ״ז אותו הזכרתי לא ואנכי השני המדע את בו גם לשכלל לעניננו,
 לא הספר בהחלת המחבר יציג אשר ,היוני הפלוסוף סאקראטום תלדות את

 זאת את יודעים פה^דאן הספר את הקוראים יען כזה, להביא כלל לי נדרש
 והישר התם הפלוסוף שם את אתרים ממקומות יודעים קראו לא ואשר עצמו מהספר

 כוס את ולשתות בכלא לשבת עליו נגזר אשר ואת בהליכותיו גם בשטתו גם הזה
 ותלמידיו, פאקראטום בין השיחה של ולבו בראשו כי המה/ יודעים, גם הרעל,

 שמו רק אשר היוני, ס^קראטום 'בשם אלינו דובר מנחם בן היהודי פלוסופנו
 בהזכירו ביותר הקוראים על יעשה אשר הרושם ובגלל האלה הדברים על נקרא

 בעדו כזאת בעת הנאותה השיחה ואת הפלוסוף של המיתה יום את לפניהם
 ובאותו לחייו קץ שם אשר ,הרעל בום את בידו לקחו לפני לתלמידיו להרצות

 הדברים, אלה את בפיו לשים בחר לכן , חנפש השארת דבר על לדבר הקדים יום
.השני המדע בדבר ברוחו בן-מנחם הגה אשר

 לענענו אשר הדברים את הזה הספר של המאמרים משלשת גרעתי אנכי
 להשאלות לא כי כלל, הועיל וללוא צורך ללא טפלים לדברים המה נחשבים

 רק צריכים אנו וכוח ובאיזה כשיחה הבאות 'אגב ושל בכך מה של ולהתשובות
 המה נמצאים בזה גם כי אף במלואו, כמעט אציג ואותו לבד והתמצית להעקר

 אותם גם לגרוע אכל ,הקודמים מפרקים להקוראים המה ידועים שכבר דברים כמה
. הקצור את גם ולקצר עוד לצמצם היה אפשר שאי מפני ,עוד יכולתי לא

* *

הראשון המאמר תמצית
 שם לפניו הזכיר האחרון זה אשר תלמידו/ אל בשיחתו פונה סאקראטום

 שאני המקום, אל אחרי מבוא יאחר לא הוא חכם "אם הפלוסוף: ויאמר אחד/ חכם
 חולך
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 ,בזת יחפוץ לא ההוא החכם כי ,למורו ותשובתו תלמידו תמחון ועל , שמה״ הולך
* סאקראטום משיב

 !היום הולך אני אשר ,בדרך ללכת יתאוה יכונה חכמה אוהב בשם אשר כל
 זח החלטתי את ידעתם כעוד עתה, ממני כזאת לשמוע בעיניכם יפלא אל אבל
 < בכפו נפשו את ויטרוף יד ישלח אשר / האדם עושה הוא נרולה רעה כי ,כבר
.יהד גם ויצדקו המשפטים אלה לשני הנכון הטעם את לכם לבאר הנני אבל

 תמיד עלינו ועינו עבדיו אנחנו / עשנו אלהים כי ,בלעדי גם ידעתם הלא
 יאשם, אשם הלא עמו המטיב אדונו פי ימרה אשר העבד/ כן אם ואשר לנו/ לטוב

 נטע גם האדמה פני על לחיות האדם את אלהים שלח משנאתו לא אשר ואחרי
 בתור אזי ׳ עתו בלי שהת ירד לכלי החיים את להחזיק ונפשו בגופו כהות בקרבו

 את למרות מבלי אדמות עלי וקיומו חייו את ולהוקיר למחזיק האדם על נאמן עבד
 האדם בהיי האלהים בונת נשלמה טרם גןיתו את האדם ישחית אם ,האלהים פי

 זה שארו/ העובר זה לכן בתבל/ הלדו בטפחות למענו ההוה אשי והתכלית/
 אשר ,האלהים בפני ע ש ר עצמו משים הוא / עתו לפני לחייו קץ השם האיש

 , האדם שיחפוץ עת בכל חייו את לשדר ולא למות ולא לחיות ארצה בתבל לגור שלחהו/
 )גם ופקודתו חפצו את לסתור זה כמעשהו מאדונו המתפרץ לעבד אז נחשב האדם

 לאיש הוא דומה לדעת עצמו המאבד כי / ומסוגל קצר יותר עוד הסבר לצרף יש
 זאת תפקידו את למלאות ועליו קבועה עת על המשמר על העמד אשר צבא/

 לא מי אשר / חליפתו זמן הגיע לפני משמרתו את עזב והוא ההיא העת במשך
.הראשון במשפטי גם צדקתי זאת ובכל קשה( להענש דתו אחת כי / ידע

 התשוקה בהבלי האם ,אדמות עלי בחייו גם החנם וחפץ ישע מה הן
 מעניני יתאוה החכם / לא אמנם ? ההמון בני נפשם את ישאו אליהם אשר והחמדה

 ,גופניים בתענוגים הנהו ממאס אף ,חייו את לכלכל לו הנחוץ כשעור רק העולם
 ,ותבונתו שכלו צרכי את ולהספיק ומדע הכמה ולדעת לרדוף חפצו אדיר בעוד
 בעת בה הלא ? ועניניו השכל להשגת ביותר המוכשר הוא זמן איזה כן אם ואשר
 ,החושים משאלות בגלל ושאיפותיו מחסוריו , הגוף צרכי מכל דעתנו נסיח אשר

 ובכל אדם בחכמת ,אלהים בדעת להגות במחשבותינו להתרומם נוכל אז רק אז
 / גופו עם קשורה ונפשו הנהו בשר כי , החכם ישכח הללו בעתות / ונעלה נשגב
 עם היא מקושרה האדם נפש בעוד אבל נעלה, מאד בתענוג האמת את מבקש רוחו
 לעמול מאתנו ידרוש היום הנאמנים. מעסקיו ההכם את מפריע וצרכיו הגוף אזי ,הגוף

 נעשה אז גם וינונע יחלה אם הגוף גם אחרים, צרכים כעד ומחר כלכלתו בעד ולעבוד
 עצלות יפילו ותלאות צרות מיני כמה / המשכלת הנפש בפעולת קטן או גדול הפסק

 אדמתו בחיי קצר זמן רק החכם ביד י^אר כי עד , הנפש כחות על ותרדמה
 את לעזוב החכם משתוקק לכן ,ושכלו רוחו נפשו עבודת אל כליל כלו להתמכר

 , רוח כלו , נפש כלו אז ובחיותו ומשאלותיו צרכיו את גופו את ,חמרו בית
 < בענינים'רוחניים , נשגבים בענינים בחכמה מלהגות עור מאומה יטרידוהו בל אזי

יסודם. ובתכונה בשכל אשר
 כאמת חכמה אוהבי זה ומפני "מות׳ בשם נקראה הגוף את הנפש עזיבת

 יום אל ומזומנים מוכנים להיות הזאת, הנקודה אל להתקרב ימיהם כל יטריחו
תאות אז רק אז ואשר חמרם בתי את לעזוב האלחים יקראם אשר חיום אל / פקודתם

 נפשם
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 .הנשמות בעולם חיים לראות ולהתרומם וצרכיו הגוף מטבל להפטר להם ת;תן נפשם

 חשכה אימה אם .אין אם הבמה אוהב היה אם האדם, הנהו נכר המות ביום
 , אהב החכמה את לא כי תדעו , המות אל קרוא הוא אשר בעת עליו נופלת

 ישנם אמנם יחד; שלשתם את או והכבוד העושר את גויתו, את אם כי
 למען אלה מעשיהם את עושים אלה אבל , למות נפשם את יחרפו אשר , אנשים
 העדר דבר על וצער מיגון , ממות למר בעיניהם נחשב אשר , רע מדבר המלט

 ׳ וכדומה הנצחון מתאות זאת שעושים אלה או גשמיים קנינים עוד והערר הכבוד
 ישתמשו אשר !אנשים ישנם אף , האנשים בעיני השם אנשי הגבורים המה ואלה

 יסתפקו אליהם תשוקה מרוב רק המה אבל ,התענוגים ועזיבת ההסתפקות במרת
 המה ,המותרות את יעזבו התענוגים ומאהבת בחסרונם יצטערו לבל , במעט

 ממירים המה , קצתן אל לצמיתות מכורים היותם מפני תאוותיהם, קצת על מושלים
 גדולה מטבע איש יחליף כאשר בפחד׳ פחד בצער, צער בתענוג, תענוג

 לבדה היא ,לאדם תעוז היא רק החכמה כן לא ,קטנות מטבעות במספר
 כן- אם ואשר ,מאוייו על ולמשול המותרות את לעזוב , במועט להסתפק תלמדהו

 פחד אין אשר מלבד כי , צדקתי הלא בחכמת, חשקתי מעולם סאקראטוס-אם אומר
 החכמה מבוע על טוב רב על להתענג ונאמנה, חזקה תקותי עוד הן עיני, לנגר המות

הנצחי. בעולם שם
 מחוץ הנפש בהשארת והנאמנה הבטוחה התקוה לו מאין :תלמידו שאלת על

 הגוף מות אהרי הנפש גם כי החושבים, אנשים וכמה כמה ישנם בעוד לגרף,
 תוחלתו אמתת על מופת או ראיה לו יש ואם ,נושבת וכרוח כלה כענן סכלה

 בפי שם בךמנחם . ויש* ״יש הפלוסוף ענה זה על ,הנפש בהשארת ותקותו
בזה. אציג שלהם והבר התוך את רק אבל דברים רוב היוני הפלוסוף

 הנחו שנמצא ,הטבעי השנוי זה הוא מה אבל ,באדם טבעי שנוי הוא המות
מהדוממים? נמצאים ובשאר בצמחים גם חיים בבעלי גם באדם גם

 בו, לשלוט ההפך יחל אז שהיה מה מהיות יפסק כאשר דבר כל עצם כל
 כל והשנה היקיצה ,והלילה היום ,והרע הטוב ,והעול הצדק ,והכעור היופי :כמו
.זה אהר זה אחד, בנושא יפגשו אשר ,הפכים המה אלה

 ישוב כי ,הרשע כן וכמו נשתנה כי ,נאמר ,בערב ביבשו נחמד פרח
כידוע אבל ,יום אור אחר לילה יאתה או ,אפל ליל אחרי יופיע היום .מרשעתו

יבוא היום אמצעית, תכונה או מזג בלי באות אינן מתנגדות תכונות שתי
להיות ישוב הגדול ,הערבים בין באמצעות יהי לילה גם השחר קדרות באמצעות

חלקים איזה בהתחברות לגדול יהיה והקטן ממנו חלקים איזה אבדן באמצעות קטן
 הנהו פועל כבר זה הזה ברגע היום זמני את מחליף שהוא ,הטבעי הכה ,לכמותו
 תכונת את להביא פועל, החיוני כח השנה בעת אחר, אופק על לילה להביא

.השנה את להביא יפעל אז אשר היקיצה, בעת כמו היקיצה,
 בכה, העתידה תכונתו בו נמצאה תמיד להשתנות המתעתד דבר כל לכן

 התכונה :בו נמצאות אלה שלש בטבע המשתנה דבר ובכל ,בפועל תתראה טרם
 רבת תכונה גם הראשונה, אל מתנגדת שהיא העתידה, התכונה הראשונה,
.אחותה אל מאחת מעבר בתור מדרגות הן אשר ,האמצעיות
בתכונה שנוי בלי עין הרף אף יעמוד לא בטבע להשתנות המוכן דבר כל

אחת
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לעבר מעתיד רגע כל אה מהפך התמידית במרוצתו הזמן גם ,היותו מעת אחת

איננו הדבר או העצם כי עד ,הזה ביגע נמצא כל את דבר כל את תמיד ומשגה
ואם עתה" שהוא מה יהיה לא הבא ברגע אף העבר, ברגע שהיה מה ערר

אבל מוחש, שנוי כל מבלי מה זמן עומדים כאלו נראים ידועים דברים אמנם
הדבר. כן לא באמת

 עולות אש לשונות כי אם מה׳ זמן משתנה בלתי נראה השלהבת גם הן
 לעינינו נראים הצבעים מיני כן / הבוערת מהאש זה אחר זה הפסק מבלי אז גם

 פני / תמיד מתחלפים אמנם וקויה השמש זהרי כי אף ׳ משתנים בלתי המה כאלו
 לכל אחד נבול אין כאלו ,המים חלקי בין הפסק אין כאלו לנו נראים הנחים המים
 מיוחד נבול יש מחלקיו אהד לכל כי / הנהו נכר הול תל זה ולעומת חלקיו

 תלמידו( )שם סעבעם השם משפתי אוציא אשר בעת .אליו הקרוב משכנו ומופרש
 בחלקים מגבלת "סעבעם" המלה כן ואם ביניהן שלישית אין הברות שתי האזן תשמע
. בהפסק זה אחר זה הבאים

 חלקים ישנם לו הנם בנפשי, הזאת המלה של הציור גם האם אבל
? ונבדלים מנבלים

 על לעמוד אפשר שאי באופן יחד וממוזגים מעורבים הציור חלקי כל לא׳
.ספק שום מבלי אהד הוא כלו הציור לכן חברו, והתחלת האחד הלק סוף שיודע גבול

. המושג לציור או מדברת למלה אם ? נדמהו מה אל הזמן ואת
 זה נשיג יאשר / הציורים באמצעות אם כי ,נדע לא הן בעצמו הזמן את

 ? הציורים הלוך מטבע משנה הזמן מהלך שיהיה יתכן איך כן ואם זה, אחר
 קטן היותר ביניהם גבול ואין הפסק אין אחד בשטח הולכים הזמן חלקי כן ואם

 יותר.קטנים, לרגעים לההלק יוכלו אשר ׳ קטנים מרגעים הנהו מחובר שבהלקיו
 כי / רגעים שני על לאמר נוכל לא כי עד ,הזמן תארי לבלם ישאר אז נם ואשר
.שלישי רגע ביניהם נמצא כי עוד׳ לחשוב שאין עד זה אל זה קרובים היותר המה

 הטה חלקיהם ׳ הזמן עם ילכו אחת במרוצה הטבע ושנויי התנועות כל
 נוכל לא אעזר עד / גבול ומבלי הפסק מבלי יחד ומחוברים קשורים שהמה ׳ בחלקיו
 אי עור אשר ׳ באופן לזו זו קרובות היותר על גם תכונות שתי על לשפוט
. ביניהן שלישית תכונה לחשוב אפשר

 תעמוד לא הטבע אך ,בהפסקות השנוים את וחשים רואים החושים אמנם
* העולם מנמצאי נמצא כל את תשנה ובתמירות הפסק ובלי במרוצתה

:שלנו ההתבוננות מדבר התוצאות הנה ואלה
 ,הפוסקת שהיא הדבר תבונת ,תכונות שלש מבלי יתכן לא טבעי שנוי א(
 למען ׳ ביניהן אמצעיות או אמצעית תכונה גם אחריה;/ שבאה / האחרת התכונה

. פתאם בפתע החדשה התכונה תבוא לא
במציאות. היותו רגע בכל תמידיים שנוים יבואו משתנה דבר או עצם לכל ב(
 אשר ׳ רגעים משני חבור בו אין יחד תכופים המה וחליפותיו הזמן מהלך ג(

.אמצעי רגע ביניהם עוד להשוב יתכן לא
 על לחשוב אפשר שאי כאופן ,כמוהו תמידי בטבע השנוים מהלך כן ואם ד(

 אמצעית תכונה ביניהן שנמצאה מבלי / קרובות היותר הנה כי ,תכונות שתי
.השנית אל מאחת הדרגה ימהיא

החיים



303
 אל האחד מתנגדות תכונות שתי הנה—סאקראטום והמות-אומר החיים

 גם הגוף את גם יפגוש הזה השנוי כי להיות, דרוש השכל משפטי לפי -שני,
 את והנה ,אמיץ היה הקשר הלא החיים במשך שניהם בין בעוד / הנשמה את

 העצמים ככל חמרי עצם בהיותו ,בנסיון יודעים אנחנו הן להגוף אז יקרה אשר
 ,לדעת נוכל לא , האדם חיי בכלות הנשמה עם יחיה מה אבל ,בחושינו ומוחש

 וברגע להגוף נודעות היו לבד פעולותיה רק כי יען ,חקירתו עפ״י השכל בהשגת אם כי
. אלה פעולותיה בטלו הן המות

 כן אחרי לשפוט נוכל למען ,שנוייו בכל המוחש על מבטנו את נכונן לכן
• מוחש שאיננו העצם על המוחש מן האפשר ככל

 לשמור הנה באות אשר ,מהן שיש ,כאלה תכונות ישנן החיים בעלי גופי בכל
 כי ,לאמר נוכל כי עד !הפסד רק להם מביאות שהנה אלה ומהן החיים את

.החי בעל הולד מרגע יחד מתאבקים והחיים המות
 בשם נקראה קיומו לטובת יותר נוטים בגוף השנוים כל בה אשר / התכונה

 ההפסד אל יותר השנוים בה אשר ׳ לזה מתנגדת שהיא ,התכונה וזאת ״בריאות״
 אינם הגוף בבחינות והחיים המות גם טבעית׳, "מחלה בשם נקרא וההשחתה

 השנויים שלשלת אל כקרסים הם אך ׳ החושים ידמו כאשר ,ומבדילים מפסיקים
 אל מזה המוליכים אחרים ושנויים מדרגות באמצעות יחד מחוברים התמידיים

 כי ,בדיוק עליו לאמר נוכל אשר אחד, עין הרף נמצא לא אשר אהרי ,זה
 או נחלה הזה כרגע ,לאמר נוכל לא כאשר ,החי בעל מת הזה ברגע

. לבריאותו שב
 בריאותו עמודי ימוטו ,מיתריו ינתקו אשר עד / לאט לאט ישחת הגוף

 אלה הלקיו לכל אז יקרה מה אך ,קטנים היותר לחלקים ומתחלק נופל הבנין
 עוד האלה הנפרדים הגוף חלקי לכן המציאות, בטבע אין ט מהל כליון הן

 החלקים שונות/ לצורות ויהיו יתפרדו גם יתחברו המה קיומם, את יאריכו
 הבריאה, בטבע חדשות צורות ולעשות לפעול ישובו ואלה היסודות אל שבים
 והשנוים התמורות פ" על דבר וכל תמידי חלוף נמצא והשנוים המעשים כל בטבע

.הקר אין עד שונות ותמונות תוארים , בצורות מתלבש
 מות גם כן הגוף כמות כי ,נחשוב אם :האדם נפש אל נשוב עתה

 גם לעבור אותה גם יקרה הגוף כמקרה אם ,אלה משתי מאחת ימלט לא הנשמה
 פתאם, .יפסקו כחותיה כי עליה, נגזר או תמידיים, ותמורות שנויים דרך היא
 האופנים שני על להתבונן עלינו לכן ,ותאפם תכלה עין כהרף כי עד
. יחד גם

 כליון אין בה אשר אחרי ,המציאות בטבע נמנע דבר הוא השני האופן
 לנו היש אבל ,לגמרי דבר איזה ולכלות לאפס יוכל לבדו האלהים רק / מחלט
 לא הוא ,ולא לא ? נברא כל את ומחיה הבורא והמטיב הטוב ,האלהים מן לפחוד

 נמצאי מכל היא תגרע למה כי ,הגוף מן בצאתה הנשמה את יאפם ולא יכלה
 לחבל והמטיב רטוב האלהים יאבה ולמה ,מחלט כליון בה שאין המציאות, טבע
 הנשמה את לעשות ,שבו ממעל אלוה הלק את / שבאדם הנצחי החלק את דוקא
 הגוף במות כי לחשוב, ,הראשון האופן את ולבדוק לבחון רק לנו ונשאר .;לה

הגוף חלקי תנועת בטול כמו כי עד ,לשניהם אחד מקרה וכי , הנשמה גם תמות
בגלל
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 מקושרת שהיתה , הנשמה כהות לגמרי וישדרו יבטלו כן גם , אחרת תכלית בגלל

 ולא רוח ,גוף ולא נפש היא ובעוד ׳ הנפש על כזאת נאמר אם אבל , הגוף עם
 בטבע גם שאיננו כליון ומחלט, חרוץ כליון עליה נגזור כזאת בהחלטה אזי חומר,

.החומריים הגשמים של המציאות
 פעולות פעולותיה ותפעול תחיה לעד הנשמה כי להחליט, עלינו בהכרח לכן

 במשך כי ואם נצהים, ולנצח לעד תתקים היא הגוף, מות אחרי גם הנפש,
 ולהשיג לחשוב לנו אפשר היה לא כי הנסיון, אותנו הורה אדמות עלי החיים

 את לבטל או להחליש יוכל לא הזה החזיון אבל החושים, פעולת בהעדר השגות
 נפשיות פעולות לפעול תוסיף הגוף מן בהפרדה הנפש כי הנאמנה, ההחלטה

 לגזור וחוצה העיר מקיר יצא לא אשר איש יוכל שלא כמו , הגוף מבלעדי גם
 חורף גם קיץ גם ,ולילה יום עתות תבל קצוי בכל כי ,הוא נסיונו פי על אומר
* מושבו בעיר כמו נמרץ בדיוק הנם הנה

 תחזינה ועיניו ממקורו יגןרד אשר יום יש כי ,אמו במעי לילד תגיד אם
 ממצבי הן ויאמר: יען הוא גם אזי למאד, יתענג הודו ומזיו בהדרה השמש את

 חומר בזיקי אסורים בהיותנו כמונו וכמוהו , דובר אתה שקר כי ,אנכי יורע עתה
 נפרדה היותה אחרי הנפש, פעולת אפשרות אי על כמוהו שופטים אנהנו נם גופנו
י היא המרה מבית

 הנפרדת הנשמה היי על דבר אותנו יורה לא שלנו הגוף מחיי הנסיון לכן
 בטח אזי ולאפסה לכלותה הטבע בכה אין כי ,לנו התברר ובעוד ,הגוף מן

 ביתר ועור הנפשיות פעולותיה את לפעול תוסיף גם קיומה את הנפש תאריך
 חיי אפשרות את הנפש תחוש עתה גם הן .הארציים מבהיינו ועז תוקף

 הגיע למען , ולכסוף לחשוב , לשאוף ,נשמות חיי אפשרות ,כאלה ופעולות רוח
.האשר תכלית אל

 ממנה ";עדרו אשר בעת הנשמה, בעד ולאושר לטוב להחשב יוכל מה אך
הגוף? צרכי

 הגוף, עם מקושרה בהיותה כמו תענוגים, אחרי ורדוף ושתה אכל אמנם הן
 את עזבה אחרי עוד תחמוד לא התבל קניני וכל ורכוש הון גם ,עוד תוסיף לא

 כר לה יש ,עתה נם לשער שנוכל כפי גם אבל ,מהם ותפטר האלה ההבלים
 וידיעת צדק אהבת ,החכמה ,אז ופעולותיה שאיפותיה בעד גדול יותר עוד נרחב

 לה נשארו כן כמו ׳ ולהתקדש להתגדל אז גם הנפש תוכל הן באלה האמת,
 כמו הרבה, התענגה אדמות עלי בהיותה גם אשר אחרים, רוחניים תענוגים

נעלם: כל על לבוא השלמות בקשת ובכלל ועוד ועוד הסדר היופי׳

 ובענינים רבה בחכמה התבל בהיי שקד גם התאמץ אשר ,האיש אשרי לכן
 גם כי ,היא לאמתה אמת ותקותו תוחלתו כי ,מראש בידעו ,האלה הרוחניים

 ובעור ,כאלה נעלים מאד בדברים מהנות תפסק לא נשמתו ,נופו מות אתרי
 החכמות כל מקור האלהים את דעת גם , חפצה האלוהים קרבת האדמה בחיי גם

 מחצבתה וצור מקורה את ולהכיר לדעת ,שאיפתה תגדל כי ,וכמה כמה אתת ועל
בשר. ולא ח ו ר נפש, כלה בהיותה

התנשאו בהם אשר בחייו, הרגעים אלה את לזכור יוכל מאתנו אחי כל
מחשבותיו
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 אשר / הנפלא הסדר על אמתי, יופי על רוחני, פאר על התענג מחשבותיו

 מה אכן ותפארתו, גדלו על כבודו על האלהים, מפעלות על ;לה, בבריאה
 אז גם כי עד ,הגוף צרכי כל שכהנו אז !כאלה רגעים לנו נעמו ומה' ערבו

 ביותר אנחנו קרובים כי / הרגשנו אז גם ,חמרה לבוש את מעליה פשטה נפשנו
 ידענו כי אם ,שלו והנשמה שהגוף ,האלהים אל / החכמה כליל אל ,השלמות אל
 חלש אור ברק כעין רק המה / פה משיגים שאנו ,והשלמות הסדר ,היופי כי

 ,למרחב בצאתה הנפש תחוש אשר ,האמתית השלמות מול הגדול, האור מול למאד
 המאירה באספקלריא אם כי ׳ בשר בעיני לא אלהים מחזה תחזה אז רק אז ואשר

.טהורה נשמה של
 איש ,לבב ובר כפים נקי איש כי / אחי דעו : ויאמר סאקראטום ויוסף

 מזמותיו כל היה אלהים לזולתו/ טוב לעשות היה מעינו וכל רעה עשה לא אשר
 איש שלמות/ אל משלמות עלתה בחייו גם נפשו כי עד ודעת, חכמה ויהגה

 אל ,גדול אור אל כי , מראש בידעו ,חמדו מבית בה^רדו מאומה יתעצב לא כזה
 , בחייהם רעה עשו אשר אלה מהמות יחרדו ,פעמיו לדרך שם הנהו נעלה אושר
 וחטאים רעים היו ומעשיהם בלבם היו תועבות שבע אשר אלהים/ נאצו אשר
 רק והאבדון, השאול מפתן על בצעדם ויתפלצו יבהלו המה ואדם/ אלהים בעיני
 ,מיראתם גם הנמבזות ולתאוותיהם לחייהם קץ ישים אשר ,המות מפני יפחדו המה

 בחסד עמדי/ אנכי כן לא ,האלה הרעים מעלליהם על במשפט אותם יביאו שם כי
 אהבתי האמת, את רק בקשתי דעתי על עמדי מיום .עולה, פעלתי .לא בחיי אל

 כי / אנכי שמח עתה לכן ,אלהים ודעת חכמה בקשתי / אהבה תכלית צדק
 בהיר באור לראות טוב, רב על להתענג צבאות/ אלהים המלך אל אנכי קרוא

 ,המשכלת נפשו תפארת וצבי האדם כבוד הוד את לראות ,הוסן וכל יקר כל
 ישמח עוד / הבלי חיי לצרות קץ ישים אשר > המות על אתעצב לא כי ומלבד

 עד לחיי עכור עמק מחיי לאורה/ מאפלה בצאתי והתמורה, הגאולה על לבבי ויגל
האדם. ויוצר עולם אדון פני ובאור האלהים בנועם לראות

נכבד. הכי וחתעו ה^ני המאמר תכן ב(
 - בן של נכבד הכי החדוש הנהו נמצא פהעדאן מהספר השני במאמר

 בקצור ואציגהו הטפלים הדברים רובי את מעליו גם אסיר כי אם אשר , מנחם
 לאשורו אותו יבינו הקוראים כי ,לי כמדומה זאת בכל , האפשר ככל

 בולט להיות נחוצים דברים כמה בו אוסיף אשר ,שלי ומהסבר אלה מדברי
• כל ל ומובן

 התבונן הראשונים, דבריו את לדבר בן-מנחם סאקראטוס-כלומר בכלות
 אליהם ויפן בפיהם שאלות עוד כי ,ויבן מתלחשים המה כי / תלטידיו בשני

 השארת בדבר עוד להם נשארו אשר ,ספקותיהם את לו יגלו כי ,ויבקשם
 נכונה תשובה אלה כל על להשיב לו יצלח אולי קצר, הזמן בעוד הגפש,
. שבלבם עקמומיות ולפשט

אשר ,ת ח א חמורה בשאלה סוער בלב אליו פנה מתלמידיו אחד והנה
היא

20
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 היותר הטענה גם והשארתה, הנפש במציאות שבגדולות גדולה שאלה אמנם היא

 בלי ספרי מקוראי מעטים לא אשר טענה הזה, השני בעקר הכופרים בפיות עצומה
 טענה היא הזאת הטענה אכן כי וידמו׳ בספרים קראו או אותה שמעו תפוגה

 המציע סאקראטום תלמיד גם ,נכונה תשובה עליה משיב ואין מגיד באין ת ח צ נ
 בשאלתו והוא עליה, מענה יהיה לא מורהו בפי גם פן למאד/ וזע חל אותה

 בזה למרר , ויגון עצב רק לו יסבב ,מורהו מצד תשובה כל מבלי / הזאת החמורה
 להפיל תוכל הזאת השאלה אזי ,עליה תשובה אין באמת אם כי ,האחרונים רגעיו את

 לכן היסוד, עד אותם ולעדות נצח לחיי ותוחלתו תקותו בניני כל את למשואות
 כי ,זה עם יחד באמרו ,ראש בכובד דבריו את והרצה הזה התלמיד אליו נגש
 לא אחרת כי ,והשקפתו לבבו אמונת מצד הנפש בהשארת הנחו מאמק אכן
 בנועם, תשבע האדם נפש כי ,בטוחה תקוה לאדם יהיה לא אם יען / חיות יוכל
 את חזה התלמיד שבאר וכפי ,התבל פני על שבאומללים האומלל הנהו האדם אזי

 כעוד התלמיד/ אומר אבל׳ בזה, לשנותם צורך כל מבלי / הידועיםלכל הדברים
 תהפך האמונה כי עד ,טוב בשכל הכל את לבאר יוכל כי ,להם הבטיח ורבו מורו

 למען ,החמורה שאלתו את מציע הוא לכן ,הישר השכל עפ״י ודאית לידיעה גם
.ישרה אדם ובינת השכל פי על גם עליה מספקת תשובה להיות תוכל אם ,דעת

* # *

ן היא הלא הזאת והחמורה הקשה השאלה
 ידיעה ידענו לוא ,האדם במות הנפש תכלה פן נפחד ולא נבטה אז רק אמנם

 היא כי לחוד/ האדם נפש ונפשו לחוד האדם גוף אכן כי ונאמנה, ברורה
 מורו דברי כל אז ואשר בתבל, האדם בחיי גם מהגוף נבדלת נפש אמנם

 לא האדם גוף אם * וחומר בקל למדים היינו אף ,ואמתים נכונים היו הראשונים
 חוקי ע״פ צורה ומחליף משתנה רק ,ליסודותיו הנהו מתפרד רק יפסד ולא יכלה
 גם כי / וכמה כמה אהת על כן ואם / מחלט כליון בה אין אשר ,המציאות טבע

 הגוף ובמות תכלה ולא תפסד לא היא כי רוהני, עצם בהיותה הנפש,
 והנפש הנוף אכן כי בעדנו/ יערוב מי אבל נשמות, חיי נצח, חיי לחיות תשוב

 ד ח א רק המה האלה השנים אולי / מרעהו האחד נבדלים עצמים שני המה
 ׳ הנפש חיי גם בעצמם המה הגוף וחיי לגמרי הנפש במציאות אנחנו טועים אולי
 לבדה, עצמית נבדלת מציאות לה נמצאה כאלו אותה, נכנה נדמה, ורק

 בלבד, הרכבה הנם הנה והנפש הגוף בעוד לבדה, מציאות כל לה אין ואולי
.הנפש הוא שהוא ,הכה גם יחדל הגוף במות כן אם ואשר , הגוף וכח גוף

 המציאות/ בטבע כזאת הרכבה מדבר לנו יש הרבה ומשלים דוגמאות הן
 עניו כל אזי ,האדם ונפש גוף של ההרכבה את אליהם ונשוה נמשיל אם ואשר

 מבלי בלבדה אמונה של ענין רק ישאר או ,ומבוטל בטל יהיה הנפש השארת
בשכל. ושורש יסוד כל

 ומתענגים וכנור הנבל זמרת שומעים אנחנו שונים, זמר כלי לפנינו הנה
 לפנינו הנה ,ה״ י נ ו מ ר "דן בשם לזה וקוראים והזמרה הקולות ערך שווי על אנחנו

 הנשגב והסדר היופי ערך מחין מתפעלים אנחנו נהדרה, תמונה מפואר/ בנין
כי / לאמר ירהיב פתי ומי ה״ טרי מי ״זי בשם זאת את אנחנו וקוראים ,שבהם

 גם
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 הנפלאה ההרמוניה ותארך תתקים אז גם כי י^תקו׳ ומיתריו הכנור י^זבר אחרי גט

 הנהדרה והתמונה המשוכלל הבנין יתרם כאשר או נעימות, אותנו השביעה אשר
 עינינו הרהיב אשר הסדר׳ ערך חין ׳ חזימיטריה ת^אר אז גם כי לקרעים׳ תקרע
 ,חזימיטריה גם ההרמוניה גם לנו יצאו החלקים מחבור כי > ידענו ובעוד ? ולבבנו

 שהמה ההם׳ החלקים של וההרכבה החבור בטול אהרי גם כי הוא, הנמנע מן אזי
 על אך קיומם את כן אחרי גם יאריכו כי הזימיטריה, ואת ההרמוניה את הולידו

 שבזמן הנפש׳ עם הגוף של וההרכבה החבור גם אולי הזה ובאופן אחד, רגע
 אנחנו שרואים וכפי הפעולות, ואת החיים את מולידים מרכבים, שהנם

 לא אם אולמ, בריא הגוף שיהיה הוא אפשר אי אשר האדם׳ בריאות בבחינת גם
 על החי לבעל יתרון יש אמנם הראויה׳ תכונתם על וחלקיו איבריו כל בהיות

 בשכל החי בעל על האדם ויתרון שלחם ובהרגשה בתנועה ׳ החושים בכלי הצומח
 כל ושכלו האדם דעת גם אולי וחושיו, החי בעל הרגשת גם אולי אך יהשגה,

 נפלאה ההרכבה בהם כי ,נאמר גם ואלו והרכבתם׳ החלקים חבור תלרות רק אלה
 יותר רב שבאדם והשכל הדעת כהות וכל והבריאות החיים את פועלת שהיא ביותר׳

 אם ,בזה לנו בצע מה אכל / הדוממים העצמים של והזימטריא ההרמוניה מתלרות
 תולדות רק הנהו הוא שלו הדעת וכה החיים כהות גם באדם גס זה כל כי ,נחליט
 איברי כנין הריסת אחרי גם כי ׳ עוד חוא אפשר אי כן אם ואשר ׳ והרכבה החבור

 תשאר היא כי / ,״נפש בשם אנחנו קוראים שלה התולדה את אשר וכחותיו הגוף
.הגוף מות אחרי אחד רגע אף

 החביב היהודי פלוסופנו כלומר ׳ סאקראטום השיב הזאת הגדולה השאלה על
 בשאלה יש אכן כי ותוכיח׳ הראה היא אשר / ונאמנה ברורה תשובה ׳ בךמנחם

 הלא / כמה זה אנכי הזכרתי אשר הגמורה הטעות זאת הזאת החמורה בטענה או
 הטענה עצם כל , השאלה עצם כל כי עד / לסבה״ מסובב ״הלוף של טעות היא

 הנפש השארת עם יחד באדם נבדלת נפש מציאות וצדקת לגמרי ומבוטלה כטלה
 אני הוכחתי אשר ׳ הקוראים גם .מאד כמאד וקימה שרירה להיות / תצא ר ו א

 בדבר שונים במקומות ועוד יבין" מי "שגיאות בפרק הראשון במדע לדעת להם
 גם למאד להעריך ידעו הזאת/ התשובה פי על גם לסבה", מסובב #חלוף של הטעות

 ולא אחרים׳ בענינים גם לזה בנוגע שלי וההתבוננות ההשקפה ,הדברים ערך הין את
 מצד חדשה טענה או שאלה איזו בגלל חדשה/ שטה איזו בגלל עוד יוסיפו

. דבריהם אחרי נפתים להיות או ספק להטיל ,האמתיות שלשת באמתת הכופרים
: היא הלא השאלה על התשובה

 ההרכבה תהיה גם ולוא הרבבה היא מה חבור׳ מההוא נתבונן הבה
? שבנפלאות הנפלאה

 לפג- ♦ יחד וקשורם החלקים קרבת אם כי / איננו הרבבה או חבור כל
 התקשרו ועתה אחרים עם נצמדים או נפרדים החלקים היו ההרכבה מעשה

 פעולת גם ידוע" וערך "סדר מתהווה החלקים מחבור .אחת לאגודה יהד והתחברו
 או מוסיף כח להם יחובר אשר כפי ,הרבה אם מעט אם משתנה וכחם החלקים

.מתנגד כח
 והערך הסדר אל הנהו מכון לפעמים כזה׳ באופן ומרכיב המחבר לב חבם כל

 כח ואל החלקים פעולת השתנות אל ינץ ולפעמים הבנין במלאכת כמו לבד
הנולד
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 או המחבר תכלית הןנת לפעמים גם המעכאניק, מלאכת כמו המחובר בגוף הנולד

 אל לחגיע מזעיר מעט יצליח האנושי האמן ,יחד גם אלה שני בעד המרכיב
 אל תמיר יחד שתיהן את הוציא הכל יוצר אולם , ביחד הכוונות שתי תכלית
.שלם היותר אופן ועל אחד בנושא הפועל

 כמה יחד נצבור אם כי ידענו, והאיכות הכמות אל בנוגע והנה
 למשל נקח אם איכותם/ על לא אבל כמותם על רק בזה הוספנו גשמים

 זה ירי על אזי פושרין, מים בו שנמצא לכלי אותם ונשפוך פושרין מים
 כמות רק תגדל הפועלים כחות ברבוי גם באיכותם, לא אבל בכמותם, חמים רבו

♦ ה ת ו כ י א לא אבל ,הפעולה
 אשר אחרי לעצמנו, לשאול עלינו הזאת, והפשוטה הודאית ההתבוננות אחרי

 ׳ ויופי סדר שום בו נמצא לא נהדר בנין איזה מחלקי חלק בכל כי ,ברור ידענו
 כן וכמו שלם לבנין החלקים חבור אחרי רק מתהווה והזימעטריע זימעטריע שום

 שום נמצאה לא לבדו וקול קול בכל הברה בכל אמנם אשר ׳ ונגון בזמר
 נחוש אז רק אשר ,והקולות ת ברו ה ה בחבור רק באה והיא ,הרמוניה״

 הזימעטריע גם לנו מאין השאלה: כן אם והזמר, הנגון של והערבות הנעימות את
 כח יעצור לא הבנין מחלקי ד ח א חלק אם :פלא זה האין ? בכלל ההרמוניה גם

 ת פ ס ו ה כח תעצור זה איככה ,ע י ר ט ע מ י ז ה של והיופי הסדר את לעשות
 אם אחת׳ הברה אם וזמרה: בשירה הדין והוא הזימעטריע את לכונן החלקים

 זה איככה ההרמוניה׳ מפעולת פעולה שום לכונן ,יכולת בעל איננו אחד קול
 בודדים, קולות כמה מקבוץ משוכללה הרמוניה הפועל אל לצאת יכולה
 חבנין של החלקים ובעוד שבפרט" מה אלא בכלל "אין כי לנו ידוע אשר ואחרי

 והרמוניה, זימעטריע משוללי לעצמה כשהם המה אם וכנור נבל ושל
 נעימות גם זימעטריע יופי גם לברוא שלהם והחבור הקבוץ הוא יכול איך

 ל כ בהיותם לעשות יכלו שלא את לעשות מהם נמנע בקבוצם גם הן ? הרמוניה
ו. לבד אחד

 זימעטריע ישנה ,ויופי״ .סדר יישנו אבן כי ,אנחנו רואים הן אחד מצד ואם
 ישנת כן ואם והזמרה הגגון נעימות את אנחנו שומעים אכן כי במציאות,

 מציאותן נמנעות את אנחנו ויודעים מכירים השני ומצד במציאות, הרמוניה
 תוסיף לא הכמות של וההוספה שבפרט" מה אלא בכלל "אין אשר בגלל,

 ההברות חלקי את גם הבנין חלקי את נם לעזוב עלינו כן אם האיכות, את
 את בהם נמצא לא כי יען ׳ לבקש מבלי שלהם והקכוץ החבור את גם יהקולות

 ולא בפרטיהם לא המה, לא כי בטח׳ בידענו וההרמוניה, הזימעטריע סבת
 את ׳ הנאמנה הסבה את ולבקש ולתור ,אלה את והמחוללים הבוראים בכללם

 להבנין מחוץ אבל להרמוניה", גם "לזימעטריע גם הנאמן והמחולל הבורא
 גם נבקש אשר את למצוא לנו׳ ינתן חפצנו אז רק ואז וכנור, מחוץלהנבל גם

. הזה הנפלא ההזיון אל דבר פשר לנו להמציא
וההרמוניה? הזימעטריע את והמוליד המחולל הבורא׳ באמת זה הוא מי

 העצם רק הוא הלא ׳ וההרמוניה הזימעטריע את והמחולל הבורא אמנם
 הבוראת היא היא שבו, והנבדלת המשכלת נפשו רק שבאדם, המשיג

 במציאות אינן באמת אלה שתי ובלעדה וההרמוניה הזימעטריע את והמהוללת
כלל
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 כשהיא הבנין מאבן החיצוניים, מחזיונות השגות להשיג שבכחה הנפש זאת כלל,
 עליה יפעל לא אחת הברה ,ד ח א ל ו ק כץ וכמו ,כלל תתפעל לא לבדה

 בחבור גם ,כבנין מסודרות ובהיותן רבות אבנים ץ ב ק ה ב אך ,פעולה שום
 בחוברת בבואם מהם רק מהם יחד׳ והרכבתם וכנור נבל של קולות כמה

 "יופי הוא זח כי ,לאמר שלה ההסכמה חותם את עליהם ותניח הנפש תתפעל
הרמונית". "נעימות היא זאת כי ,טרי״ ע זימ

 החושב כח את האדם נפש את הנאמן הבורא את מצאנו וכאשר
 מחבור כי , לאמר ר ק ש כן אם ׳ וההרמוניה הזימטריע את ומוליד מחולל בתור שבה

 מהם נולדו לא באמת המה כי יען וההרמוניה, ע טרי מ י ז ה נולדו החלקים
 נפשו לולי , שבאדם החושב ח כ לולי אשר אחרי ,מהם לרזו^לר יוכלו ולא

 להחשב הנהו דרוש מפואר היותר הבנין גם אז כי והנבדלת, המשכלת
 החלקים וקבוץ חלקיו עפ״י עצמו מצד באמת שהוא כפי אבנים׳ של לגל

 שונה בלתי ,באמת שהיא כפי ׳ להיות דרושה הנעימה וזמרתו הזמיר קול גם
 לעצמה תבדיל היא אלה, כל את המשגת האדם, נפש רק הינשוף, מצעקת

 עצמה ובעד האחרון בזה אשר ׳ ל ל כ ה מן החלק את שלה ההתפעלות פי על
 מהחבור תשיג אשר ההשגה, להיות וההרמוניה" ,הזימעטריע את היא מחוללת

 ם בחלקיה בשרם הדברים מרושמי ותתפעל תשיג אשר מההשגה, שונה והקבוץ
ה. הרכב בה ו בחבור בבואם כן אחרי הם מאשר

 היא גם אולי האדם, נפש בדבר הטענה על או השאלה אל נשוב עתה
 וההרמוניה, הזימעטריע את להביע ודוגמא היקש ובתור הגוף חלקי הבור ת דו תל

 כי ,התוצאה את מזח ולהוציא והכנור הכנין הלקי תולדות הטוען דעת לפי שהנה
 ההרמוניה׳ ותבטל הזימעטריע ותאפם תבלה הכנור ובהשבר הבנין בנפול כמו

 פי על מאתנו אחר כל לנו יגיד הבה הגוף. במות ותכלה תפסק הנפש גם כן
 ובשום צד בשום ולרמות להמשיל עוד נוכל האם ,למעלה של ן מ א נ ה ר ו ר ב ה

 אל וההרמוניה הזימעטריע את הבורא שהוא שבאדם, המשיג כח את אופן
 ? והרמוניה״ ״זימעטריע כל משוללי בעצמם שהמה והנבל׳ ר ו נ כ ה הבנין,

 כלי מיני וכל וכנור נבל התמונה, ,חבנין אל וההרמוניה, הזימעטריע את המיחם
 המסובב את "מחליף לדעת( אני שהוכחתי השגגה )כפי דעת בבלי הוא זמר

 העץ מצל כי אומר, היה וכאלו פועלה למקור הפעולה ואת לסבה"
.השושנה נבראה השושנה של הנעים ומריח העץ ונולד יצא

 הזיטעטריע את ומחוללת הבוראה היא האדם ש פ נ רק כי ,לנו נודע ובעוד
 שום אל היא פעולותיה ואת אותה לרמות נוכל לא כי ,מאיליו מובן ,וההרמוניה

 האומרים, אלה פיהם יפצו הבל כן ואם הס, ופעולותיהם המציאות מנמצאי עצם
 חלקי חבור בהפסק כמו הגוף חלקי חבור בהפסק תחלוף כליל ש פ נ ה גם כי

 אם היא אחת להבנין הן. ושקר שוא דמיון הדמיון בעוד והכנור, הבנין
 שלם יהיה אם היא אחת להכנור כן וכמו היסוד עד יהרם או עמדו על יעמוד

 אותן קוראים שאנחנו הפעולות, או הסגולות אשר אחרי לרסיסים׳ אותו ישברו או
 אופן בכל סופם ועד לתם מתח למר חסרות והרמוניה" "זימעטריע בשם

עצמה, על המעידות הידועות וסגולותיה מעלותיה פי על הנפש כן לא שיהיו,
כי
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 שום עם ל ש מ או דמיון יחם/ דמות/ לה אץ היא ונצחית נבדלת כי

• יהד נם ופעולותיו ונפסד הווה
 נפש היא כי , בבטחה להחליט עלינו בעצמה האדם נפש אל ובנוגע

 הנפש אולי הדעת/ על לעלות יוכל אשר הספק, גם פשוט, עצם היא נבדלת/
 )אויסדעהנונג( וההתפשטות התנועה כהות כמו ,והרכבתם מחולקים כחות של חבור

 הכהות אלה אשר , נפרדים כהות מחבור הגח שיוצאות פעולות / וכדומה בחומרים
 פי על לגמרי ויבטל יעבור הזה הספק גם ,מרעהו איש החלקים יתפרדו אם יחדלו

• בזה נחרוץ אשר / השכל משפטי
 אזי מחובר: בגוף נמצאת שהיא פעולה/ כל אשר לנו/ וידוע גלוי ברור הן
 אם / לנו נשאל והנה במאומה עודף שום מבלי היא חלקיו מכח שלה התוצאה

 הכהות אל דומה בלתי שהוא / ש ד ה כה לנו יצא כי ,אנחנו רואים נפרדים מכהות
? נמצאנו למען י נבקשהו איה ,הזה החדש הכח משכן אפוא איה / כלל

 הם בעצמם הכהות ,מחלקים מחובר שהוא / הנמצא כחות כי ,ידענו אנחנו
 התנגדות או ההוספה ערך לפי ומתמעטים משתנים המה גם ,בלבד החלקים כחות

 כח שיחולל אפשר אי הפעולה מהתנגדות או מהוספת אמנם ביניהם, הפעולה
 או מוסיפים רק שהמה /הנמצאים הכהות אל כלל דומה בלתי יהיה הוא אשר חדש,

 דומה בלתי יהיה שהוא במחובר, חדש כה נבקש ולשוא ,הפעולה אל מתנגדים
 והמשיג החושב העצם את נמצא אשר זולת ,לגמרי החלקים של הכהות אל

 ידועה השגה לו יכונן הוא רק הוא אשר והמיוחד, האחד שהוא /שבאדם
 לא אף נמצאה לא אשר ,כזאת השגה ,והרכבתם נפרדים כהות מקבוץ ומיוהרה

 הן שבאדם הזה ג י ש מ ה ח כ לכן ,נפרדים בהיותם החומרים מכחות לצאת חוכל
 ,לדעת נוכחנו אשר אחרי ,השגה משוללי בחלקים מקורו גם יהיה כי ,הוא נמנע

 חדש/ ח כ יוצא איננו נפרדים כחות מהבור בעוד ,ממחובר משיג כח יהולל לא כי
 טבע הן המשיג כה ובהעדר ,אליהם הוא גם דומה בלתי להיות יוכל אשר

 הוא שבאדם המשיג העצם ורק שהם כמו תמיד ישארו הם גם וכחותיהם החלקים
ההוא. בחבור אשר , הנחות מכללות לגמרי האחרת הצורה את לו א ר ו ב ה הוא

 כח אשר , היא גמורה נמנעות כי ,למדים אנו הזאת מההתבוננות והנח
 כח כי ,למשל נאמר ואם הכחות, הבור תולדת הוא גם יהיה בעצמו המשיג

 כח גם כי להחליט/ עלינו בהכרח אזי ,הנהו מחובר שבגוף וההשגה המחשבה
 החלקים נם כי להניח/ עלינו כזה ובאופן הכללי הכח אל דומה יחיה החלקים

 דבר ׳. וחושב משיג כח להם וגם והשגה מחשבה בעלי המה גם כי החלקים וחלקי
. בזה נבאר אשר לפי נמנע, הוא אשר

 עלינו אזי / מספר לאין וידיעות והשגות תשוקות האדם בנפש שיש מדעתנו
 ואין מיוחד ונטיה כח נטוע מחלקיהן חלק בכל אם אלה, משתי אחת לשפוט

 בהם נמצא כי , לפחות או ,השני החלק של ההשגה את ומרגיש משיג אהד
. יחד גם האלה ההשגות כל את ומאחד כולל שהוא ,כללי אחד כח

 פזורות ההשגות וכי בכחותיהם מיוחדים חלקים בעלת היא הנפש כי ,נניח לוא
 ? ביניהם הכרעה ולעשות עניגים שני לדמות נוכל איך :לנפשנו נשאל הגה, ונבדלות

 ששכחנו את עתה נזכור איך גם ,העבר ברגע שהיינו מה נהיה לא זח ברגע הלא
 קודם חשפנו באשר נמאן או ,זה לפני שתעבנו מה / עתה נכסוף איך ? אתמול

לנן
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 כל ומקבץ מאסף אחד עצם בנו יהיה לא אם יתכנו, לא רבות ועוד זה כל ? לכן

 בעל להיות יוכל לא הן הזה והעצם אחת, לאחת ההשגות וכל המחשבות
 את , הכלל את להוציא ומקבץ מאסף לכה עוד נצטרך כזה באופן יען חלקים,

 איננו גם פשוט, עצם להיות מחויב המשיג העצם כן ואם ,מחלקיו האחדות
 תצא ומזה רוחני/ איננו ,פשוט איננו והמתחלק מתחלק החומר כי ׳ י חמר

 אשר ונצחית, רוחנית נפש נבדלת׳ נפש לאדם יש אכן כי הודאית, הידיעה לנו
.הראשון במאמר במופת שהוכחנו וכפי הגוף מות אחרי גם בקיומה תשאר

 היסודות הנה וההתפשטות התנועה לאמר: בךמנהם מפי סאקראטום ויוסף
 משתיהן ושנוייו, החומר פעולות לכל והסבה המקור המה המחובר׳ משיגי לכל

 גשמי נברא בכל מחובר. בגוף שונות תמונות רבבות אלפי עינים למראה ומתהוות
 ההתפשטות חמרו ,האדמה פני על אשר , רקבון עץ עד השמים מצבא

 וההפך התענוג / והרצון הבחירה וההתבוננות, ההשגה אולם ה• ע ו התג ופעולתו
 ענינים משיג שהוא פשוט, בעצם אם כי יתכנו/ לא המה יצאו. אחר ממקור
 מאסף , הסכמתם ערך לפי השני עם אחד מדמה , משותפים חלקים מקבץ ,שונים

 ואשר היה כבר אשר את אחת, נקודה אל תבל קצוי בכל ומפורד המפוזר את
 לא ,מקום ולא גון לא יתכן לא לו אלה ולאשר ,למשפטו יחדו יעמדו עוד יהיו

 ולהשיג לחשוב פנימי, בכח מתואר רוחני, ענין הוא אך תנועה, ולא התפשטות
 סגולות בו נוספו ועוד ולדמות להפריד ׳ לחבר ,ותנועה התפשטות ,גןן י ומקום זמן

 והתעוב התשוקה והצער, הענג ותנועה׳ התפשטות מכל רחוקות שהנה כאלה,
 נועם ׳ אנשים אהבת ,חלקים מתנועות נולדו לא אלה ,ויגון אשר / ותוחלת יראה

 הדם ממרוצת נולדו לא אלה ׳ גאונו מהדר יקרה והשגה הבורא יראת ,הידידות
המה. שבאדם ונצחית נבדלת נפש עניני רק העורקים, ודפיקות

 שבחומר הקטן החלק עד האין־סוף מן הנמצאים כל את כן אם לחלק עלינו
 ;הכל את משיג הנהו הוא עולם ואדון עולם בורא האלהים א( :מערכות לשלש

 מושגים. גם משיגים המה והנפשות הנבדלים השכלים ב( מושג. איננו אבל
 ,כלל משיג איננו בעצמו הוא אבל ,מאחרים רק הנהו מושג חמרי גוף וכל ג(

רוח. ולא מתחלק חומר בהיותו

השלישי המאמר תמצית
 נכבדות חדשות ס^קראטום ידי על בן־מנחם ישמיענו לא השלישי במאמר

 לכן / הקודמים מהפרקים למדי להקוראים ידועים שהמה ,טעם של דברים רק
.מסבירים היותר דבריו תכן את רק בזה אציג

 .לו ידועה לתכלית עולמו והנהגת האלהים תארי מדבר לתלמידיו יבאר הוא
 כל יביא אשר ,התועלת כעבור רצונו כונת ולפי מדרגותיהם לפי הנמצאים כל

;חקר לאין נשגבה כחכמה האלהים עשה הכל את ,העולם לסדר אחד
 והרגשה השגה האחד לסוג ! סוגים לשני המה מחולקים החיים בעלי כלל והנה

 האדם זולת החיים בעלי ידיעת תכלית ,שכלית ומחשבה השגה גם ולשני חושית
מינם וקיום קיומם לשמירת ,צרכיהם להשגת רק הוא והרגשותיהם תשוקותיהם

וגם
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 גם המה מנשרים זה ומפני בקרבם השורר כללי, רוחני בה נמצא בהם וגם

 אלה מהרגשות וגם ולתעב לחשוק ולשנוא, לאהוב ושמחה׳ ליגון ולצער, לתענוג
. בבריאותם העליונה הקונה ולפי ערכם לפי עצמותית שלמות תסתעף

 ארץ וחיתו בהמות מיני לכל אחד וקצב אחת מרח כי ׳ ידענו זה לעומת אך
 האדם אמנם ואם שלהם, הדורות ובכל העתים בכל יגרעו ומבלי יעדיפו מבלי
 ,מלאכה לעשות הביתיות הבהמות ואת מלחמה לתכסיסי והפיל הבום את ילמד
 במו נשרשה לא כי לדעת, הכרנו: הזה הלמוד אל ההדרכה מאופן אולם

 ולעלות חדשות ידיעות ולקבץ בהשגה ולהתמיד זריזים להיות פנימית תשוקה
 החיים בעלי באו הזה הגבול עד להם, הושם וגבול ערך רק למדרגה׳ ממדרגה

 אתמול עשו אשר את • עצמותם מפאת יעברו לא ואותו מרחם גיחם מעת
 רצוני כח והעדר מציאותם תכלית זה בהיות ׳ ככת יעשו למחר וגם היום יעשו
 ,עליו עמדו אשר ,הגבול מן לצאת התשוקה וחסרון חדשות ידיעות לאסוף בהם

 אינן וכי אחד מקום על לעמוד ,חייהם חוקי להם הוחק כי ,נאמן אות זה כל
 ונשגבים מהם יקרים לנבראים אמצעים להיות התעתדו רק היצירה, תכלית
העליונה. החכמת בונת להשלים במעלה

 מקום בכל ספק בלי ראשונה היושבים המה הן השכליים חנבראים אבל
 על ה צו מ ו לנגיד נמשח בארץ האדם כי עד , האלהים אותם השכין אשר

 הנהו טבוע בו אך ,החיים בעלי משאר וחלש קטן הנהו נולד כי ואף זולתו כל
 מזה ,שלמות יקנה בעולמו יפנה אשר כל אל והנה ,השלמות אל ותשוקה כה

 יתואר ומזה ותבונתו השגתו ,מחשבתו תתפעל ומזה שלו והזכרון הרעיון יחזק
 הנשגב ,הרגשותיו את ויזכך נפשו את ישמח בטבע היפה ,שכלו וישתלם
 ׳ רוחניים ענינים צבא אל החומריים הנבראים מסוגי השגתו ירומם אורו בהופיע

 טוב, שם ותפארת מכבוד ויושר, מצדק והרגשות השנות בקרבו תצמחנה גם
 ׳ נכונה מדת כל וכן ועשיתה הטוב אהבת יחד ועמה בקרבו תתעורר הרחמים מדת
 האדם ,האמת את ולהכיר לחקור ושכלו חיל לעשות אברתה על תשיאהו נפשו

 הולך אשר הדרך רב ומה האלהים׳ מכבוד האמתיות השגת אל הנהו מתנשא
 בשמים היושבי אל עוף יגביה ומלואה תבל הארץ מן !תכליתו אל להתקרב הנהו

 מה כזאת ובתכונה ,האמתי האושר אל מתרומם האדם ,נהרה עליו ותופיע
 הכונה נם הנהו הוא הוא כי , יתכן כי עד , האדם ערך הנהו נשגב

* ביצירה התכליתית
 ׳ רוחני עצם לתשוקת גבול ואין פשוט עצם ,נבדלת נפש לאדם יש ובעוד

 הגשמיים הקנינים בהשגת כן ,לעולם תשבענה לא חלד עלי האדם תשוקות גם לכן
 אנחנו נתעתד כי היתכן כן ואם ,הרוחניים הענינים רכישת אל בנוגע גם ומה

 בחכמתו ארץ יסד אשר האלהים, כי ׳ היתכן הדרך? באמצע לעמוד האנשים
 שכלו בכח השתמש אשר ואחרי שלמות׳ אל משלמות לעלות עליה יצר ואדם
 ישלח האלהים כי ,חכמה תעלומות לגלות נכספה ונפשו נפלאותיו לבחון

 אל ליחס נוכל הכזאת ? הזה היקר הכח את ממנו וישדד אחד רגע ידו
העליונה? החכמה

 לשוא ולא נצחי אושר אל נעלה מאד תשוקה בגו הטבעה לשוא לא
 מץ בצאתה הנפש תהיה פן ולפחד לירא ׳ לנו הלילה אף ,לו מיחלים אנחנו



313
 יותר רב ותשיג תדע אז רק אז כי ׳ מחיב השכל בעוד ׳ תרדמה במצב הגוף
 ,האדם אדמות בחיי גם ובעוד , חמרה בגוף בהיותה מאשר ,השלמות את
 השלמות תכלית ואת די אמר ולא שלמות על שלמות הוסיף ערכו, לפי איש כל

 בצאתה הנפש כי ׳ ספק כל אין לכן ,והלאה ממנו תמיד ראה השלמתו גבול ואת
 חי / שדי בצל מפריע כל מבלי שלמות לקנות רחבה במרה תוסיף חמרה מבית מגופה

 התמהמהה כבימי השגותיה פעולות את עוד תפסקנה לא ותנומה שנה גם העולמים,
 היא גם נחה שבתה / כח להחליף שביתתם בגלל אשר , ועצבים מוח ודם בשר בגוף

 החיים בצרור צרורה תהיה האדם נפש / ושלמות דעת לקנות / השגותיה מפעולות
.עד עדי האלהים בנועם ולחזות הנאמן קיומה את להאריך , הנצחיים

^ה^ארתהנפ#♦ חד^ים חכמים דעת חוות ב(
 המרע בדבר חובתי ידי יצאתי כבר כי ,אנכי חושב לעצמי כשאני כי אף

 עפ״י הנפש השארת גם באדם נבדלת נפש מציאות אמתת את להורות , השני
 ו ש ו ד ח ו בן"מנחם מאת פהאדאן הספר כל תמצית עם ובסיום הקודמים הפרקים

 חהדשים החכמים דעת הוות גם לדעת משתוקקים רבים כי / מדעתי זאת בכל ׳ ד ב כ נ ה
 עתה מתעורר איש אין עמנו מחכמי לבבנו לדאבון )כי העמים מחכמי שבחדשים

 לבובת אומרים המה מה האלה( העקרים לטובת גדול או קטן אחד ספר אף לחבר
. זה חפצם את גם למלאות במעט או ברב הנני לכן השני, העקר

 אמנם הזה הדעת עקר אמתת ב ו י ח ב כי / אכחד לא זאת את גם אולם
 לרוב משתמשים המה וגם הרבה מדעתם החדשים החכמים גם חדשו לא

 אלה / לי כמדומה ,כי עד ,להם הקודמים החכמים ברברי הנפש השארת לטובת
 גם להם להמציא יוכלו כזאשר יותר רב יודעים שלי הקודמים הפרקים את שקראו

 כל כי ,והשארתה הנפש מציאות לטובת שבחדשים החדשים החכמים דברי מקריאת
 גם אבל ;הנפש בהשארת הכופרים דברי בשלילת היא שבדבריהם החשיבות עקר
 ,בשלילה גם בחיוב גם וכמעט הבאתי כבר החדשים החכמים דברי רוב את הן בזה

 בכל החדשים, החכמים של דבריהם כל גם נכללו הקודמים בפרקים דברי בכלל
 מחכמים חדשים דברים איזה לדעת התאבים הקוראים תשוקת את למלאות זאת

 נמצאו שאכן , כאלה השקפות דעותיהם, מחוות איזו להציג בזה בחרתי חדשים
 הדברים ובהרצאת בהסבר רק יסודתם כי אף חדוש׳ ואיזה טעם של דברים בהן

מאומה. האלה החכמים דברי על אעיר לא מצדי ואני ולתועלת, לטובה זו גם ואשר
 עתה נמצאו אכן כי הזה, השני המדע בחתימת מלהזכיר אחדל לא כן כמו

 פללנו, לא אשר את ובספריהם בהם נחזה אשר חדשים, חכמים הבל
 למאד אדוקים והמה ודת אמונה מכל הרחוקים ,גדולים מדע בעלי חכמים

 וגם פהזיכעלאזיגע, הטראנסצענדענטהאל בעלי הנפלאים וכחותיה הנפש במסתרי
 רק אולם הנפש׳ והשארת נבדלת נפש מציאות במעוז המחזיקים אל נלוו המה

 כה והשפיריטיזמוס הזאמניבוליזמום חזיונות בעיניהם כי יען הם, השקפתם מנקודת
 אשר ׳ חדשה שטה עליהם לכונן ימנעו לא כי עד ,וברורים אהובים ואמתים, נכונים

הארס חידת את ידה על לפתור המה מתאמרים בעוד ׳ בנפשנו שער כמו היא גם
וחידת
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 מחשבותי מחשבותיהם לא האלה החכמים של הדברים בעצם ואמנם ,הנפש וחידת
 של צד איזה זאת בכל ׳ הזה השני במדע דעת לאלפנו כלל להם נזקקים ואיננו

• המאמר בסוף שאזכיר וכפי ומדבריהם גם להמציא אוכל תועלת
*

 אשר אחרי )הספיריטיסטען(׳ האחרונים ולא הראשונים מאלה אחד חדש חכם
 האמונה ׳ הרוחני מעולם האנושית של הכלליים הציורים אמנם כי לדעת׳ הוכיח

 עומדים אלה כל ׳ עולמים בצדק האמונה האדם׳ עצמיות מהשארת היריעה או
 אל דבוקים האלה הציורים בהיות והעולם, הטבע הוקי כמו וקימים שרירים מוצקים׳

 ,ראיה כעין מביא ,טבעי חוק תכונת עליהם ונושאים תמידי בקיום האנושי המין
 ומוכיח ,שלהם הגופניים הצרכים אל ביהם האנשים התפתחות דבר על אחת השקפה
 בעליל, לנו מוכיחה שהיא למדרגה׳ הגיע נכבדות היותר בפעולותיו האדם כי לדעת,

 ואלה ׳ הלאה ׳ הלאה והטבעי הארצי להנבול ומחוץ מעבר ויוצאת משתרעת היא כי
העברית: בהעתרףי דבריו

 החזקת :כזה באופן ישתרעו הזה- החכם אומר - הטבעיים הארציים הגבולות
 והאקלימים האזורים אל היחוסים לפי ׳ שונות פעולות של שורה מהאדם דורשת החיים

 פעולות של שניה שורה דורשת האנושיים האינסטינקטים הספקת גם הארציים,
 אולם ,האנשים מושבות מקומות טבע תכונת לפי במעט או ברב כן וגם ומעשים

 עלינו האלה הצרכים ממנו ידרשו מאשר יותר רב האדם ויעשה יפעל אשר את
 מתאים הנהו הזה העודף כן ואם הצורך על עודף בתור אותם לחשוב

 רוחנית מציאות של ותכונה אופן בעד המשכלת האדם נפש טבע לפי רק ומתאמת
. הארציים לההיים ממעל שהיא באדם, אשר ונעלה גבוה

 אלה בעד למאד קצרות הנה הנזכרות האדם פעולות של השורות שתי
 האינסטינקטים הספקת גם הכלכלה גם ,)טראפישע( החמים אזורי גרי שהמה האנשים׳

 המה ,מעטות אם כי ,רבות פעולות מהם דורשות אינן האלה האנשים של
 מהטבע מעצמם׳ להם נתנים שהם כפי ,האדמה ותוצאות העץ פרי את להם לוקחים

 העצים, צללי להם די ומגורם למעונם מצדם, ועבודה עמל כל מבלי בעצמה,
 מעצור כל מבלי לבם נטיות צרכי את ממלאים המה ׳ למאד פשוטים ואהלים מערות
 אצלם נמצאה היא ׳ האחר בה שיאחז את לרכוש ,ההתחרות אל בנוגע גם ומפריע

 להם נדרש לא הרכוש קיום מלחמת בעד הצורך לעת כי למאד׳ רפויה בתכונה
 או כאגרוף המה משתמשים למאד, פשוט באופן נלחמים המה הרבה, להתחכם

 עודפים מעשים המה נמצאים אצלם נם אולם למאד. פשוטים נשק בכלי
 ,שלהם הנחוצים הצרכים הספקת בעד להם הדרושים מאלה יותר רב פעולות וסכום
 המה גם ,שונים בצבעים גופותיהם את ומקשטים מיפים החמים האזורים אנשי

 המה שגם ,נשק כלי גם ולפעמים שונים מכלים כלים להם ומכינים עושים
 והדרישה החפץ היא נטוע הללו האנשים של בנפשם גם כי ׳ לנו ומוכיחים מורים

 1 ולחם קרב משחקים, מחולות להם ממציאים המה ,היופי ואל מחשבת מלאכת אל
. וזמרה שירה גם זמר כלי

 של הנזכרות הפעולות שורות שתי החמים מהאזורים למטה הארץ בקוי
את ולקבץ לאגור מהם דורשת השנה תקופות חליפות .יותר מתארכות האנשים

תוצאות
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 תתן לא שמה בעצמה האדמה גס אצלם המוכן מן להיות אדמתם יבול תוצאות

 הרוחות והזיון האוירים שנוי .האדם מצד קודמת עבודה איזו ומבלי בנקל יבולה את
 את לכסות הגונים׳ מלבושים גם וטובים חזקים יותר מעונות להם לעשות מהם׳ דורשים

 שונות פעולות סכום להם נחוץ לכן ׳ ביותר האנשים שמה רבו ובעוד ׳ בשרם כל
 ומפני ׳ צברו אשר ׳ האדמה ליבול מסכנות ובתי מעונותיהם כעד ולחסות להנץ

 איזה אולם מבצרים׳ מקומות גם טוב בסדר מלחמה תכסיסי להם המציאו זה
 צרכיהם להספקת להם הדרושים והמעשים הפעולות על עודפים ופעולות מעשים
 כלכלתם מיני את לעשות אופן ובאיזה שונות המצאות הטה הלא ? אצלם נמצאים

 אדמה עבודת תקון גם החיך׳ בעד ביותר ומתוקים ערבים טעם טובי להיות
 בגדים הכנת ,מרובה במרה ונטיעים למכביר יבול תוציא למען ,ורעת בהכשר

 מחשבת מלאכת ,מסודרים צבא היל גדודי ,ומפוארים גדולים בנינים בנין ׳ נאים
 ׳ אשור ,הישנה מצרים .יותר רב וחכמות לידיעות שאיפה , רב בכשרון

 פעולות,בעד עדותם לנו יתנו קדומים בשנות אמעריקא מדינות גם הודו,
.כאלה והתחרות

 ׳ הצפוני הארץ כדור חצי של הממוזגים האקלימים אל האנשים עברו כאשר
 יותר באופן האנשים פעולות חוג את ולהגדיל להרחיב הדרישות את אנחנו רואים
 גם מוצאים הננו ? :האלה במקומות גם אנחנו מהמוצאים זאת׳ ובכל בולט׳

 והמעשים הפעולות על האנשים פעולות סכום של למאד גדול עודף כן
 להשתעבד הטבע כחות את כובשים המה ׳ בלבד צרכיהם להספקת לחם הדרושים

ללכת הלילות את יאירו המה .הזמן את גם המקום את גם ינצחו המה ,אליהם
ונחמד יפה ׳ קטן שטח פני על מלא עולם להם יבראו המה יומם, כאור גדול באור

ומכוננים המורים נשק בכלי נלחמים האנשים המציאות׳ טבע מעולם יותר רב
השמים על מבטם את המה נושאים ׳ מילים כמה של מרחק על המטרה אל

 ולדעת להבין ומלמדים ולומדים קץ אין במרום והשקפותיהם עיניהם יחדרו ׳ ממעל
 בזה לנו אין האם ׳ אדם מבינת נעלמו כה עד אשר ׳ טבעיים חוקים מציאות

 האדם טבע כי עד כזה, באופן ונערך נוצר האדם מין כי גלויה׳ הוכהה
 של הגופניים החיים בעד הטבע לגבולות מחוץ היא עוברת נפשו ותכונת הפנימי

 נקבעה האדם מציאות תכנית כי להחליט׳ עלינו כן אם ואשר ארצנו? כדור
 בקרב אופן בשום תכלה ולא תשלם לא הזאת האדם עצמיות כי מראש׳

 ,אדמתו חיי בכלות גם ותתקיים תשאר רק ,ארצה תבל פני על מגורו חוג
 ועצומות רבות ושאיפותיו טבעו כי האדם׳ והוכיח הראד• ארצה בתבל גם בעוד
 רק היא ותכליתם מעינם כל אשר ,הם ושאיפותיהם העולם נמצאי מכל הנה

 שום מבלי בלבד לטבעם דרושות שהנה והספקותיהם, צרכיהם את למלא
כלל. עודף

 לאט לאט תחנך אשר היא היא ההכרחיות כי זה׳ נגד לטעון יוכלו אולם
 הקודמים׳ ודורות האבות ידעו לא אשר כאלה, ומעשים לפעולות האדם מין את

 ,והבאטאקודען באויסטראליען השחורים כמו ,כלל לזה מוכשרים היו לא חם בעוד
 אופי בכל החנוך כי ׳ וביען יען ׳ לגמרי היא ומבוטלה בטלה כזאת טענה אבל

 לזה מוכשר הנהו מאשר יותר רב להיות המחונך על לפעול יוכל לא הן ,שיחי
. רב זמן של במתינות או ועז בתוקף אם ההוא׳ התנוך יהי ולוא ׳ ועצמיותו מטבעו

גס
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 במדרגה האנושית של ההתפתחות בעד קו למתוח כלל הוא כבד לא גם

 של החוג את שלה בעודף היא עוברת כמה עד ולהוכיח, ולהראות גבוה
 ואשר ההוא החוג את ולצין לקבוע אנחנו יכולים אף הארציים, החיים
 ומני יחדלו הארציים הצרכים הספקת בעד והמעשים הפעולות והלאה ממנו

 להאדם הדרוש שלו העודף בעד האדם של והמעשים הפעולות אלה יחלו אז
 ובגלל , לו אשר המשכלת ונפשו עצמיותו בגלל הנעלות שאיפותיו בעד רק

 את בעזבו גם ותתקים הגשמיים האדם לצרכי ממעל מרוממה היא אשר
. אדמתו חיי

 אם אמנם אשר ,וידיעותיה התכונה חכמת אל בנוגע למשל נזכור הבה
 ירי על .השנה אורך את בערך היא הלא ממנה לדעת לאדם הצורך את נתבונן
 ומצב המזלות מרוץ אלינו׳ ושובה הלבנה פניות פי על והירח השמש מהלך

 נחוצות ידיעות אלה כל ׳ באניות הים עוברי בעד יותר ומעט הקימים הכוכבים
 הזאת החכמח להרחבת האנשים פעולות אבל , הארציים צרכיו בעד לאדם
 הזאת השאיפה כי ,לחשוב עלינו הגשמיים האדם לצרכי מהנדרש יותר לרעת

 עולם מטבע ומרוממה נעלה שהיא ועצמיותו, נפשו בגלל רק באדם נמצאה
 חיי אחרי גם תכלה ולא תאבד לא כן אם ואשר ׳ בו חיים שאנו ,המציאות

ארצה. בתבל הגוף
 מלמודי ההתחלות הנה דין ארצנו בחיי הצרכים לפי החשבון בהכמת כן כמו

 אלפי כמה בעד גם אנשים, רבבות אלפי כמה בעד הידועים והמספרים הגודל
 , מאלה יותר רב גבוהות בלתי אבל ידיעות עוד הנה דין אחרים אנשים רבבות

 חכמת אבל עליהן, ומשגיחים מכונות ועושי חרשים בונים׳ האומנים, בעד כמו
 מגוללים או העולם׳ חוקי את אנחנו מכירים בעזרתה אשר הנשגבה, החשבון

 משאיפת נובע זה כל ׳ חושית הכרה שום לנו יתן לא הארצי עולם אשר ׳ כאלה
.נצחית רוחנית רק חמרית לא טבע היא טבעה אשר ,האדם של המשכלת הנפש

 את אלה, אל דומות )כעמיע( המזג וחכמת )פהיזיק( הטבע חכמת גם
 מעטות הנה ,הם צרכיהם בעד האלה מההכמות לדעת ולהאומן להאכר הדרוש
 החדש שבזמננו אלה וביהוד שבהן המסודרות, הידיעות שאר כל אבל למאד,

 הנפש שאיפת חותם את עליהן נושאות מתכונתם, חכמים ימציאו שעוד ואלה
 לצרכיו לו נצרך מאשר יותר רב בעודף ולהבין לדעת שבאדם המשכלת
•והארציים הגופניים

 שאיפת אל מתיחסות הנה גם ־ המלומדים במובן והבאטאניק הציאלוגיע חכמות
 או מועילים חיים בעלי מדבר חיצונית שטחית ידיעה כי יען ,המשכלת הנפש

 ומספקת דיה שנים׳ אלפי זה לאנשים הנודעים ונטיעים, בצמחים כן וכמו מזיקים
ארצנו. תבל פני על וצרכיו האדם בעד לגמרי

 נגרע אם אשר ומעטעראלגיע׳ הגעאלאגיע ,המינעראלאגיע בידיעות כן כמו
 האנושית היתה יכלה מבלעדן גם אזי ׳ בהן צורך לנו שיש האחדות הידיעות את

 וביחוד אדם בני ותולדות הגעאגראפהיע הגשמיים׳ צרכיה במלוא ולפרוח לגוב
 הידיעות שתי ,הפשוט הנסיון של תוצאות בהתחלותיהן הנה האחרונה זאת

 וארכעלאגיע עטהנאגראפהיע הנפלאות בנותיהן ועם אלה בימינו בהתפתחותן האלה
הארץ תושב אל מאשר העולם מנהיג אל יותר רב כנראה הנה מתיחסות ,יעוד

ואשר



317
 הנפש שאיפת ממקור המת נובעות והתפתחותן האלה היריעות הרחבת ואשר

.הגופניים האדם לצרכי ממעל המשכלת
 גם היא אשר הידיעות"/ "ידיעת בשם הנקובה הפלוםופ*א חכמת כלן ועל

 בה ואשר ,החמרי העולם של הגבול את היא עוברת לנו הגורעות בהתחלותיה
 הגשמיים החיים גבול את העוברת הנבדלת׳ הנפש שאיפת את נראה ביחוד

 והמצאות הנהוגים בחיים הטעכניק ואל היופי אל בנוגע גם ,אדם בחכמת העודף
 והספקת האדם צרכי ממלוא עודף בתור באלה התפתחותו מהלך פי על האדם
 ומשכלת נבדלת נפש ממציאות ונאמנה ברורה עדות לנו יתנו לבד, לבו נטיות
 , הגוף מות אחרי גם מקיומה לחדול אופן בשום תוכל לא היא אשר ,באדם
 מחוץ אלה שאיפותיה ידי על הראתה אדמתו חיי בחיים אתו בהיותה גם בעוד
 ומקור , הנה גשמית ולא חמרית לא כי / ומופתים אותות הארציים החיים לגבול

 המרה בבית שלה החיים ככלות אחרי שמה תשוב אשר הרוחני, מעולם מחצבתה
ארצנו. כדור על האדם בגוף

 בחיי לאדם נאמן אושר אפיסת מדבר / הלאה הזה מהחכם הנאמרים הדברים
 שהוא ,אמתי״ ״לאושר והנצחית המשכלת נפשו בגלל הנהו שואף זה ומפני התבל

 בהם אין גם ,ידועים דברים המה למעלה היא העולה האדם רוח בעד ויאה נאה
• בזה להציג לנכון מוצא אינני לכן נכבד, חדש דבר

 אשר העברית׳ בהעתקתי שני׳ חדש חכם השקפת עוד אציג עתה
 ׳ הראשון החכם מבהשקפת יותר רב טעם של דברים ישנם זאת ובהצעתו בהשקפתו

 למען חדשים, חכמים דברי החובבים להקוראים גם ומספ״ק די בצרופם אמנם
 גם אשר מלבד ,החדשים הכופרים מיני מכל החדשה הכפירה למרות כי ,דעת
 העקר לטובת מסקנא לידי באו עוד שלהם׳ הנפסדות הדעות את לאל שטו המה
* למבין נכוחיס בדברים הזה השני

 אשר קצרים׳ מאמרים ארבעה יסודות על השקפתו את קובע הזה החכם
 המה ואלה ומובן קצר כבאור עצמו בפני ומאמר מאמר כל את ויפרש יבאר

הארבעה: מאמריו
.מת / דומם רק הנהו חומר כל א(
 של לעבען( פערזאנליכע )דאם האישיים החיים המה הלא הפרטיים החיים ב(

 רק נ;רת שהיא ,ידועה תכלית מדרגת עד עצמו בדעת להשתלם ערוכים האדם
.ארצנו כדור על האדם היי בסוף

 בולטת היא כי האדם׳ עצמיות ממערכת לנו יש ונאמנה בטוחה ידיעה ג(
• והלאה הגוף היי לגבול מעבר גם ועוברת

נמנע. דבר הוא כליון במובן "מות" בשם שנקרא את ד(
 הנאמנות החקירות :מת דומם רק הנהו חומר כל :הראשון המאמר באור

 נאמן דבר בתור לדעת והורו הראו החדשים החכמים של המדויקות והבדיקות
 המה יכולים הפשוטים החיים כאלו / האמינו אשר את הוא שקר כי וברור׳

ומהכמהים מהעפוש המתפתחים הברואים כאלו / בעצמו מהחומר להתפתח
 הרקב מחומרי מאיליהם מתהוים ועוד מ^דענגעשאפפע( אוגד פילץ ׳ )שיממעל
 להכיר החלו כאשר כי יען / שטאפע( גאדרענדע אונד )פויליגע והתסיסה

 . כלם החכמים כל וקבלו קיטו , המיקראסקאפי מהזרע בחינות עפ״י ולדעת
כי
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 מקום ובכל תמיד ומרחפים דאים האלה הברואים של הביצים או הזרע בי

 המחלטה התוצאה .המה מתפתחים האלה החומרים עם ובהפגשם האויר בחלל
 ביצה מבלי חיים יצורים התהוות כי לרעת/ הוכיחה האלה החקירות של

 החומר כי / לחשוב אופן בשום נוכל לא כן אם ואשר ,נמנע דבר הוא וזרע
 גם ומה חלק איזה ותמונה אופן באיזה לפנינו להציג יוכל לעצמו כשהוא הוא גם

.אורגני עצם חיות את בשלמות
 או ,צומח יתהוה אורגני )צעללע( מתא כי / אנחנו רואים אשר ובעוד

 שיכה איננה בו המתפתחת החיות כי להחליט, עלינו אזי אדם/ או חי בעל
 התכנית כל את בקרבם יכלכלו ׳ החיים כח או ,בעצמם החיים וכי ׳ החומר אל כלל
 במלחמתם אף בעצמם׳ אותה יכוננו המה החיים כי יותר, הנכון או ההתפתחות של
 הדרושה השלמות אל עובר וכל זרע כל של מדרגות מדרגות יכוננו המה ׳ החומר עם
• ותכליתו סופו עד

 החיים בשעת המת החומר כי החלטה, לידי בא כבר זה המדע אמנם
 החיים כאשר / קצרה עת אחרי אכל תוכו, אל נכנם אכן האורגני הגוף של

 יעזוב אז כנוף מערכה איזו לכונן • הדרושה התמורה את החומר ידי על יפעלו
 .זה לפני שהיה כמו מת דומם חומר הפעם עוד להיות הגוף את המת החומר

 בדרך רק אבל המת החומר פעולת נוסדה לבדה המסודרה התמורה על
 בתור לו להועיל או ,החיים יסוד אל ועזר משען ׳ צורך בתור להיות העברה

 להיות החומר שיבת היא הלא ,הזאת )פראצעס( תפעולה תמצית את .ומעטפה לבוש
 אחד חלק אצל למאד בולט באופן בעינינו אנחנו רואים מת, חומר הפעם עוד

 למאד ובולט נכר בלתי ובאופן החיים/ מבעלי אחד חלק ואצל הצמחים ממערכת
. אנימליים חיים כעלי שאר אצל

 בהארגניזמום הנכנס החומר זה מתהווה אנחנו/ שרואים כפי / הצמחים במערכת
 )האלץ( עץ בתור הצומח של החיות בעד משען כעין בנין כעין להיות סוף סוף

 בהמון זאת את אנחנו רואים הגדולים )בוימע( בעצים והענפים. )שטאמם( הגזע
 הקטנים ובצמחים בנטיעים וביחוד ככה בולט לא באופן החורשות ובסבכי רב/

 מתבוננים החיים בעלי של החיים במערכת .למאד מצער באופן המת חחומר מתקים
 הקורלים אצל ביחוד ,המלוחים במים אשר / היצורים אצל הנזכר החזיון על אנחנו
 בעוד מת חומר גדול סכום אחריהם ישאירו המתים גופותיהם מחומרי אשר אלה׳
 אזי וקטנים גדולים חיים בעלי הקליפות חיות אצל שלמים׳ איים גם מהם יתהוו

 וכמו האדמה׳ בגלדי שלמות שדרות יכוננו המתים החומרים מעטפותיהם או בתיהם
 רב בהמון לפעמים נמצא וקשקשותיהם עצמותיהם את אשר הדגים, אצל כן

 גם ומה שלמים היותר חיים בעלי של החומרים את אולם ,קדומים מעתות בסלעים
 מההשקפה המה נעלמים וכמעט ,למאד קטן במספר אנחנו מוצאים האנשים מגופות

מתים. או דוממים חומרים בתור שיורים איזה נמצאים מהם גם כי אם השטחית׳
 שפלה ממדרגה צמחים אצל הנהו נמסר או נפסק בעצמם החיים יסוד

 מהם בחלק רק המה נמסרים שלמה יותר ממדרגה נטיעים אצל ׳ הזרע אל כשלמות
 ׳ כלל הזרע אל נמסרים אינם החיים ,והאדם החיים בעלי של בעצמים ,הזרע אל

 חלשים בלתי הנם המולידים או המזריעים אלה כי יען ׳ הזרע עם נפסקים כלתי המה
. יחד גם ובניהם זרעם עם קיומם את עוד יאריכו לכן

כאור
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 האדם של האישיים החיים המה הלא הפרטיים/ "החיים השני: המאמר באור

 נכרת שהיא חייו, בעד נודעה תכלית מדרגת עד עצמו בדעת להשתלם ערוכים
 רק כי יען ,לבד מהאדם רק נדבר בזה ,ארצנו״ כדור פני על האדם חיי בסוף

 מביא גם עצמו, והכרת דעת לו יש התבל, יצורי כל על ביתרונו לבדו האדם
.)פערזאנליכקייט( אישיות בעל עצם הנהו כן ואם ,השתלמות לידי אותה

 יחד עמנו נולדה היא כי לאמר, לנו יש האדם, של עצמו והכרת מהדעת
 ימים וכביר זקן ובאיש יותר ובחוזק בחופש להשתלם תוסיף היא החיים ובמרוצת

* שלמותה כליל את תשיג
 נוסד "האני" הכרת על כי בנקל, לעצמו להוכיח יוכל הן מאתנו אחד כל

 / וחשיבותו ערכו רגש הנהו נוסד הזה האחד יסוד על אדמות. עלי האדם ערך ,לבדו
 גם ,עצמו המצאת ועל עצמו פעולת על שמחתו ,עצמו לתעודת ושאיפתו חפצו
 הדעת יסוד על עצמו, והכרת דעת יש לו גם כי לו, שנודע בגלל רעהו כבוד
 ,פנה וממנה פסגתה מרום אל האנושית של המוסרית ההשגה הגיעה לבדה הזאת
.דור מדור האנושית פעלה אשר הגדולות לכל ושורש יסוד

 אינסטינקטיווי וחפץ ישע בתור תיכף עצמו" "דעת הכרת היא נכרת כילד
 בשם כזה וחפץ ישע קוראים אנחנו .סביביו כל על שלו ה״אגי" את להשליט

 "עקשנות" כשם נעימה ובלתי חזקה יותר ובמדרגה )אייגענווילען( עצמי" "רצון
 דרושות כי ,החיים יחוסי את ויודעים מכירים שהמה , המחנכים אולם ן )אייגענזינן(

 מתיצבים לכן האדם, חברת לתועלת העצמי הרגש בעד כבירות הגבלות הנה
 / שלו העצמי רגש מכה הבאות הילד של הפעולות את ומגבילים כמפריעים המה

 חש האלה ההגבלות את ידוע. חוג בקרב רק אלה פעולותיו את להחזיק ומבקשים
 חיים לתקופת להגיע הנהו משתוקק לכן / לו נעימות בלתי הנה כי ,בנפשו הילד

. האלה ההגבלות תחדלנה / דמיונו או דעתו לפי אשר / כזאת
 דעת הכרת את אז להשליט / ההיא הנכספה התקופה אל האדם בהגיע אולם

 אישיותו, השלטת בעד המפריעים הנאמנים הגבולים אלה לפניו יתראו אז גם עצמו
 במצב / במשפחה גם ,אחרים התחרות ירי על ההגבלות / אליה הוא שואף אשר

 החפשה אצלו תתכונן האלה ההגבלות עם התרגלו ע״י אז רק ואז ובמדינה,
 איננו'שוכח זאת בכל אשר ,הפרטי האיש של פרייהייט( רעלאטיפע )דיא היחוסית

 וימציא שניים, חיים פנימה נפשו בקרב לכונן הנהו, מתאמץ כי עד הלחץ, את
 לעצמו, הנהו שייך רק ,כלל מוגבל איננו בו ואשר פנימי ברעיון כליל כלו עולם לו
 אצל אשר ׳ אלה הנם האלה הפנימיים החיים ,עצמו תעודת את וייעד יכונן בו גם

 אדמות. עלי להיות שיוכלו היכולת, כפי ,שלמותם בכליל יתפתחו והישיש הזקן
 הנחלשים כחותיו אשר כפי ,במדה בה הזקן האיש אצל אחור יסונו הסואנים החיים

 החיצוני, העולם עם חשבנותיו את הזקן ישלים אז ומני , אותם שאת עוד יוכלו לא
 מכל הנהו חפשי ואז / רצונו לפי רק הוא ולעשות לפעול עוד יחפוץ אשר את

 לנגדו יתיצב ואולי לו מחוצה הנהו נמצא כאלו לו נראה החיים שאון / והגבלה לחץ
 ,כלבד ומביט הצופה רק הנהו הוא אשר ,הבמה פני על משחק חזיון כמו רק

 האדם היי סכום את ובדוק בוחן חושב הזקן גדולות/ היותר אורעותמכ רק זה וכל
 האנושי מין בשאיפות גם עצמו של שאיפותיו אל גם ביחס אכן כי הנהו, ומוצא

פה כי בירעו אבל ,ומתרחבות מתפשטות השאיפות ,גדול גרעון הנהו נמצא $לו
 כארץ
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 על הבטוחה בתקותו רק זה כל את הנהו טבקש לכן חסרונן את ימנה לא בארץ
.בלבד לבא לעתיד

 האדם׳ עצמיות ממערכת לנו יש ונאמנה בטוחה ידיעה :השלישי המאמר באור
.והלאה הגוף חיי לגבול מעבר גם היא ועוברת בולטת היא כי

 חזיונות בשם הנקובים בחזיונות האחרונות בשנים שנעשו והנסיונות החקירות
 אפשר כי / לדעת לנו הורו לשם ונודעים מלומדים חכמים איזה עיי הספיריטיסטים

 אמנם אשר ,האדם עצמיות או מאישיות אחד בחלק גם מבטנו את לכונן הוא
 לבחון נוכל הזה החלק את ואשר / הבל ואמונות הזיות בערפלי לוטה היה כה עד
• חושית בבחינה גם

 על ונכרות הגופים בעולם ממשיות תמורות תעשינה כי אפשרות, יש אם
 כאשר מזה׳ להחליט לנו נצרך לא גם נוכל לא פלאי/ באופן כי ואם החושים

 את להוכיח לנו יש רק ׳ באמצע פועלות רוחות יד כי / )הספיריטיסטים( אחרים ידמו
 בעצמו דם להא נודעים בלתי המה אשר / החיים האנשים של נבדלים כחות מציאות

 נמצאה להיות תוכל לא אמנם אף האלה/ הכבירות התמורות את פועלים והמה
 על התבוננו אשר , והנאמנים הכשרים העדים אצל גם החושים טעות איזו ׳ בזה

. נמרץ בדיוק זה כל
 אצל מסוים במספר ובחינות בנסיונות למשל להיות יכלה לא החושים טעות
 בשם משונה באופן הנברא האמעריקאני על עשה אשר המנוח צאללנער הפרופיססור

 את לעשות • לפניו עמדו אשר מגנטיים׳ מחטים משני היה יכול האחרון זה / אדע1ם
 נהיה עשת מברזל רקמה מחט / בליינוע נשאר השני אשר בעת / מתנועע האחד

 נקרעה, המטה וילן גם ממקומה נעתקה ממנו נגיעה מבלי מ;זה ,ידו בקרבת מאגנטי
 וקל קטן שיעפער מסמר ׳ משונות בתנועות והתנועע התנודד ספרים מלא קרש
 נעשו אלה כל ׳ סלאדע מאצבעות נגיעה כל מבלי לוח על בודדים מאמרים כתב

 צאללנער בחדר גדול באור מואר בחדר או השמש לאור היום בעצם אם / ונפעלו
 אמתת על ם ת ב ו ר ע את נתנו המה אשר , אנשים ארבעה או שלשה ולעיני

 הבלתי סלאדע גוף מערכת את .הרבה חכמתם ובשם הטוב בשמם האלה הנסיונות
 המונחים הניקאל*פריזמען למרות היה יבול לעתים כי / ומצאו ובחנו חקרו טבעית

 לחדור האור את נותנים לבלתי והגורעים הפאלאריזאציאן במכונת וערב — שתי כעין
 המבקרים המלומדים החכמים .היטב ברור מבעדם ולשקוף להזות היה יכול והוא

 אל נלוו לא אבל / האלה הנפלאים הנסיונות אמתת מדבר ההודעה עם רק הסתפקו
 ואשר בקרבתו רוחות נמצאו כי הוא׳ דעתו חות אל מפורשת בהסכמה צאללנער

• גסה הזיה של שטה לאיזו ידה על בא צאללנער החכם
 ומוליד המחולל הוא היה עצמס מדעת לא כי )אם בעצמו סלאדע אמנם כי

 הדבר ע״י נאמנה הוכחה לנו יש בזה כאלה׳ חזיונות ועוד האלה החזיונות את
 ויחרוק בתנועה ראשו את הביא לוח/ על השיעפער מסמר כתיבת בחזיון כי האחד,
 על מעידים ,שלהם ביושר-הכתיבה המגרעות גם ולפעמים/ המאמרים תכן גם / בשניו
 בערכם נופלים אינם האלה הנפלאים החזיונות זאת ובכל / זה מחצבתם מקור

בעיני. העצמי
 של הגופניות כי לדעת׳ חכמים שמוכיחים וכפי בזה׳ הוא האלה החזיונות ערך

באופנים גם כי / טבעית פעולה בשם המכונה ,פעולתו גבול את מכוננת איננה האדם
ידועים
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 והיא ׳ העינים לנו תראינה מאשר יותר רב ׳ בהוץ גם הלאה הפעולה תתפשט ■ידועים

 בחלקי כמו ׳ הרצון יוכל בה ואשר הארץ, את האטמוספהירע כמו הגוף את תקיף
 בהשקפה גם המגניט׳ אצל לנו יש לזה דוגמא .ולעשות לפעול )האצבעות( האברים
 עם אחרים נסיונות . הפעולה את תפסיק לא ,זכוכית פסת למשל החומר, כי ההיא׳
 ,וקרוק ווארליי ,וואללאסם האנגליים החכמים מחזיונות רב מספר כן כמו סלאדע

 מנופניותו הוא יוצא לפעמים האדם של הכח חוג כי ,לנו יעידו המת, נסו אשר כפי
 האדם את לדעת הכירו אמנם זה ידי על אבל ׳ גופו כפעולות פעולות לפנינו ויציג

 האפשרות את זה עם ויחד מגופו, תלויה הבלתי במציאותו הרוחני׳ העצמי׳
 בתור הזה הקיום אמתת להוכיח מקוים אף האדם׳ בגוף תלוי הבלתי הקיום של

 את קאנט הפלוסוף הביע כבר זה אשר וכפי הקרוב׳ בעתיד וגלוי ברור■ דבר
. זה אודות הרעיון

 ♦ נמנע דבר הוא כליון במובן ״מות״ בשם שנקרא את :הרביעי המאמר באור
 הזאת. האחת ההחלטה אל יביאנו בזה זה תלואים הבלתי רעיונות שלשה

: הוא הלא הראשון
 שונים גם ,להחומר מחוץ המה נמצאים החיים כן ואם מת“דומס הוא החומר

 ,הפעם עוד יעזבנו קצרה עת ואחרי הגוף אל נכנם החומר .ממנו המה ונבדלים
 נדרש אשר כפי ,החומר כי ׳ הוא הלא ,מתקים בלתי הנהו הזאת בתמונה כי יען

 האיי■ לתמונתו תכף ישוב גם ,בו ונשתנה כלה ׳ הגוף בעד לשמוש מהחיים היה
 איזה בתור לא הגוף חומר תמורת בפעולת לעולם מרגיש איננו החיים יסוד • ארגנית

 במתינות הגוף של מות־ההומר אמתית. אבדה איזו בתור ולא אמתית הוספה
 ׳ אנו במובנו הגוף מות אל ובדומה מתונים בצעדים ורק מות כן גם הוא הוא

 היה יכול לא המתון המ;ת כמו והנה .מזה מהירים בצעדים בא אמנם שהוא
 לרעה׳ בו לפגוע המהיר המות גם יוכל לא כן ׳ החיים ביסוד במאומה ולפגום לפגוע
 הקליפה עוד תספיק לא כי ,בגלל רק אחר איננו בתכונתו הזה ה^ות גם אשר אחרי
 זה מה על ׳ להבין מאתנו נמנע דבר הוא הזאת ההשקפה מבלעדי הן .הבר בעד

 הדדים יסוד שדוד כן אם ואשר .לעולם להתקים הארגני הגוף גם יוכל לא ולמה
.והבריא הישר השכל אל לגמרי מתנגד ענין הוא ׳ ואין לאפם יהפך כי ,אותו לחשוב

 בהרגשתו עצמיותו׳ את ומכיר יודע שהוא ,העצמי האדם :הוא השני הרעיון
 בדרך הולך שהוא ,גופו למרות ,למעלה זה בדרכו הנהו ומשתלם עולה הן זאת

 הפנימי האדם הוא כי ׳ לדח<ט עלינו כן ואם ,תמיד ובלה נובל יבש להיות החיים
 כזה דבר ׳ הנר כשלהבת באחרונה נכבה להיות ׳ אופן בשום יוכל לא הן והעצמי

 בנפשה השה שהיא ,האדם של הטבעית ההרגשה פי על הדעת על עולה בלתי
 וישחית יהרם חרשים חכם כי ׳ הדעת על עולה שאיננה וכמו , קיומה נצחיות את
 שהוא ׳ נכבד ספר איזה מחבר כי ׳ רב זמן עליו עמל אשר ,כפו מפעל את
 הספר את וישליך האח אל ילך אותו שיגמור וביום ׳ רבות שנים במשך עמלו פרי

 הוא כי יען !תהיה״ לא ״היה נאמר כזאת לפעולה ,אש למאכולת ויתנהו במדורה
.ישרה אדם ובינת השכל נגד

 במקרי כי ׳ אנחנו יודעים ודאי דבר בתור הן : הוא הלא השלישי הרעיון
 הגוף עם בקשר עדנה הנהו נמצא ההיים יסוד אשר בעת׳ בה וגם מחלות איזה

 מהנוף נבדל כעצמו החיים ויסוד הגופני הגבול את הנהו עובר הראשון זה ההמרי,
ודעת

21
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 על מעידות תעודות אלפי ,ונמרצות כבירות פעולות הנחו פועל מציאותו ודעת

 ובמקצת / אמת מקצת נם ישנה האלה בתעודות ואם בפועל והמעשים החזיונות
 נבדלת עצמיות מציאות אמתת על נאמן מופת לנו יצא ,עור לפון נוכל לא הן אמת

 ובלתי תלוי בלתי אדמות על חיתו בחיים נם בהיותו אשר הפנימי/ האדם של
 עצמיותו תחדל לא הגוף במות גם כן אם ואשר / והמוחש המת בחומר דבוק

. עכ״ל - הנצחי קיומו נם
 למותר אלה כל אבל ,הזה הענין אל בנוגע דברים עוד מוסיף הזה החכם

 מאלת יותר רב יודע ספרי את והקורא חדוש כל בהם אין בעוד אותם, להציג
 עקר אמתת את לחזק , החדשים החכמים מן הכם גם להביע יוכל אשר , הדברים
השני הדעת

 החדשים החכמים מהחלטות אחדים בדברים גם השני המדע את ואחתום
 במעוז המחזיקים פהזיכעלאגיע/ הטראנסצענדענטהאל בעלי המסתריים במדעים האדוקים
 לא ואשר / הם השקפתם מנקודת רק הנפש והשארת באדם נבדלת נפש מציאות

 אשר מההזיונות כמה באהבה לקבל זולת ,החלטותיהם על ״אמן״ לענות כלל לנו
.אנו עגיננו לצורך בנסיון הראו

 המדעים מקצעות מטעם הם גם יבטלו אשר אחרי , בספריהם האלה החכמים
 במציאות כופרים מיני וכל המטריאליזמום של הנפסדות הדעות כל את החדשים

 מציאות על ומופתים אותות ראיות להם מביאים , הנפש והשארת נבדלת נפש
 ההיפנאטיזטום / הזאמנאמבוליזמום וחזיונות מנסיונות והשארתה נבדלת נפש

רבה. ובהזיה בהפלגה והספיריטיזמום

 כי ,אני מודה :באמרו מספריו באחר קאנט דברי את הנם על מרימים המה
 וחושב חומריים שאינם עצמים בתבל במציאות ישנם אבן כי , להחליט יתנני לבי
 האדמה בחיי גם האדם נפש כי ,להשקיף עלינו , מהם אחת נפשי נם כי ,אני

 היא מרגשת הגוף עם מקושרה היותה עוד כל אבל ,יחד גם עולמות בשני קשורה
 / העצם זה הנהו אחד עצם כן אם ואשר ,החומרי בעולם הנמצא את רק לרוב

 אישיות בעל בתור אבל יהד, גם והרוחני התמרי העולם חבר אמנם שהוא
 לנו שיש /)פארשטעללונגען( הציורים כי יען הדבר, כן לא כי לנו, נדמה )פערזאן(
 מהעולם הציורים עם מתאימים אינם שלו השונות התכונות מפנו האחד מהעולם

 ולקבל לקיים חפץ אינני )גייסט( רוח בתיר הושב אני אשר את זה ומפני השני/
 איבער פארלעזונגען )קאנטם קאנט דברי כן כמו ,להפך וכן ״אדם״ בתור אותם

 הנפש של העסק על מיוסדים "החיים (1889 פרעל די ד״ר. הוצאת פהיזיכעלאגיע
 התחלת העסק, גמר הוא החיים וסוף העסק תתלת היא החיים התחלת הגוף. עם

 אמנם החיים, המה העסק קיום ה,מות, הוא והסוף הלידה היא העסק
 התחלת רק הנפש צל החיים התחלת איננה היא אבל הלידה, היא החיים תחלת

 סוף רק / הנפש של החיים סוף איננה זה אבל ,המות הוא החיים סוף / האדם חיי
 העצם כן ואב . .• ♦ הנפש מצבי רק המה ומות חיים /לידה האדם היי

 התהוות לפני גם נמצא היה הוא בעוד הגוף במות גם ויתקיים ישאר )סובסטאנץ(
 והחיים ם י י מ ה ב ה החיים :פגים משני המה האדם אצל החיים ...הגוף

 הגות לאדם נצרך ולזה אדם בתור האדם חיי המה הבהמיים החיים הרוחניים,
למען
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 הנפש בהם אשר הרוח, חיי המה האחרים החיים אבל , אדמות עלי יחיה למען
עכ״לי בגוף" תלויה בלתי

 למן מדעי, באופן נתאמת קאנט שער אשר את כי ,אומרים האלה החכמים
 שנה, מאה זה הזאמנאמבוליזמום ונסיונות: חזיונות והתאשרו נגלו אשר העת,

מזה. מצער זמן עוד והספיריטיזמום שנה המשים זה ההיפנאטיזמום
 / ומנוסה בדוק נאמן לדבר עתה מקובלה שההיפנאטיזמוס כשם :אומרים המה

 בחנו בטרם אשר , ומיינארט רימאן די-באא כמו אחדים פרופיסורים אשר למרות
 בהטהיאריען אליה להתנגד נמהרים היו זאת בכל ,בפועל המעשים את ובדקו
 הכותל את בראשו להכות החפץ האיש #כי :ולשיחה ללעג נהיו כי עד !שלהם

 גם עתה ומאושרה מקובלה כן ,ו״ ש א ר ל רק ל ת ו כ ה ל יזק לא ,אותו לנפץ
 המה ,להספיריטיזמוס טובות עתידות גם המה מנבאים זה ובעבור הזומנומבוליזמום

 בהגיון אז שער אשר את וקים אשר אז כי ,עתה קאנט הי אלו :לאמר מוסיפים
 ולאמר ממנוחתו קאנט את להרגיז ירהיבו אף והבחינות, הנסיון פי על גם לבד
 , גמור ספיריטיסט בטח היה אזי ,הנוכחית בעת חיתו בחיים היה אלו כי ,עליו
.בזמנו גם היה ספיריטיסט מקצת כי יען

 הוא אפשר איך , יודעים אינם כי ,אומרים בהספיריטיזמום האדוקים החכמים
 את הוא שמגנה והגנות שאפפענהויער דברי את ומביאים האלה בהחזיונות להכחיש

 האלה החכמים יודעים" אינם פשוט רק ספקנים אינם .המה :באמיו להם המתנגדים
 .המסתריים המדעים לבעלי וגדולה שלמה )ליטטעראטור( ספרות ישנה כי ,מתהללים

 את גם אבל ,כרך )?( 3כ,000 לערך הזאת הכפרות ספרי סכום את מעריך פערטי
 גם נמצאים הזאת בספרות כי < בעצמם האלה החדשים החכמים יכחדו לא זאת

 על המה ומראים מורים לכן ,למדי ומכוערים גסות והזיות ומדוחים שוא משאות
 ונסיונות בחינות על מיוסדים ודבריהם מדויקה בבקרת הכתובים כאלה ספרים
 נוכחו אף ,הבריות ואת עצמם את לרמות כלל חפצו לא אשר ׳ מומחים חכמים
 הכחישו או גדול ספק הטילו בתחלה בהם גם אשר אחרי , החזיונות באמתת לדעת
לגמרי. אותם

 גם האלה בחזיונות כפרו אשר , ידועים חכמים של שלמה שורה מביאים המה
 ובחנו , הנפלאות אלה כל את ראו בעיניהם כאשר ,כן ואחרי להם ולעגו שחקו
.גמורים תשובה לבעלי נהפכו ובדיקות הקירות משבע ביותר אותם ובדקו

 של "הפהיזעלאגיע בספרו: אשר זעארזעט החכם את למשל המה מזכירים
 בפומבי וספריו בדרשותיו הורה גם הזומנומבוליזמוס את לאל שם העצבים" שטת

 נסיונות לעשות בעצמו ההל כאשר והנה ,המטריאליזמום של השטה אמתת את
 תשובה לבעל נהיה ,הזומנומבולים של והכשרונות החזיונות את לדעת והכיר ובחינות

 בוש כי ויען י והשארתה הנפש מציאות באמתת גדול מאמין גם ,לזה כנוגע נמוד
 בעת דעתו חות את ביותר הזק למען אף ,בחיים בהיותו כהפכפך להתראות
: האלה בדברים מותו לפני בצואתו זאת דעתו את גלה , האחרונה

 העצבים" שטת של ה״פהיזעלאגיע כפרי את לאור הוצאתי אשר "אחרי
 טבעיים הבלתי בההזיונות והבחינות הנסיונות עפ״י חדשה וידיעה הכרה לידי באתי

 אינטיליגינטיים יסודות במציאות לפון עוד אוכל לא כי עד ,הזומנומבוליזמום של
הזה בענין והאלהים" "הנפש :המה הלא חומריים 'מעצמים לגמרי נבדלים שהמה

יש
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 מחזיק אני אשר בפועל/ מעשים על הנוסדה ודאית וידיעה עמוקה הוכהה לי יש

 ננוד• איזה לסבול או ,בספק מוטלת להיות עוד יכולה שאיננה ,אמת לדבר אותה
 ובאמתת לבבי בתומת לפון עוד יוכלו לא אשר בעת ,לאור תצא זאת דעתי חות

 לפרסם אני אוכל לא ואם ,זרה כונה בשום אותי לחשוד עוד יוכלו ולא החלטתי
 המה אשר ,האנשים אלה את לבבי מקרב מבקש הנני / זאת דעתי חות את אז

 • מותי אחרי הוא הלא ׳ אותה יפתחו כאשר ׳ הזאת מהצואה אותה וידעו יכירו
. עכ״ל האפשר״. ככל פרסום לידי אותה ולהביא זאת את לעשות

 ושיינבור וועבער פעכנער ׳ צאללנער הפרופיסורים כי ,מספרים האלה החכמים
 המה כאשר ׳ כן אחרי / הספיריטיזמום חזיונות במציאות בתחלה כלל האמינו לא

בזה. אדוקים למאמינים מכופיים נהפכו ונסיונות, בחינות עשו בעצמם
 אסקענזי, טאמבוריני, לאמבראזא, הפרופיסורים הביעו החדשה בעת גם

 יותר רב בפועל במעשים עשירה להיות יכולה הטבע כי / רעיונות ופיגיאלו גיגליי
 הספיריסטען במושבות היו המת נם אשר אחרי ,המלומדים אנחנו יודעים מאשר
בפועל; המעשים אמתת על והודו

 לאמבראזא הפרופיסר אומר 1891 יוני 25 ביום וחתמו כתבו אשר בפראטאקאל
 האפשרות נגד עורף בקשיות כה עד נלחמתי אשר על מאד לי צר גם מאד, אני "בוש

 הטהעאריע אל עור מסכים אינני כי ואם להספיריטיסטען׳ אשר בפועל׳ המעשים של
 את משבה ואנכי ,במציאות ישנם בי ,מודה אני בפועל המעשים על אבל י שלהם
• בפועל״ המעשים עבד להיות עצמי

 ע״ד זה דק בעל מהוראות רצק שבעים עוד אינם האלה האדוקים החכמים
 דבר על חבר אשר ׳ לאמבראזא של הטהעאריע על תגר וקוראים בפועל המעשים

 חפץ מובהק תלמיד להיות עור הספיק בטרם כי עליו׳ באמרם החזיונות׳
 הטהעאריעשלהם׳ על להתנגד בצאתו לרבים ומומחה מורה גם להיות הנהו

.שנים כמה של ובחינות נסיונות אחרי אותה שרכשו
 לטובת הרבים ועצומותיהם בדבריהם הקורא את להלאות עוד אוסיף לא

 ברב יצדקו אם לנו היא אחת אשר למאד׳ ומוזרות הזרות והחלטותיהם שטתם
 מדעותיהם ולא חיים אנו מפיהם לא אשר אחרי כלל, יצדקו לא או במעט או

 העקר אמתת דבר על ומופתים אותות לנו להמציא אנחנו מוכרחים והחלטותיהם
 לשכלל גם הזה׳ המדע מוסדות את עליו לכונן אחר׳ נרחב כר לנו יש בעוד השני׳

 יוכלו ועוד השני להעקר ייטיבו לא הם בשטתם האלה החכמים אף הבגין׳ את
 אשר את להם יהי לכן ,והמגונות המשונות בהזיותיהם ׳ רבה רעה לו להרע

 מלחמתם בעד טובה להם להחזיק נוכל אשר זולת ׳ עלינו בל וטובתם להם
 נבדלת נפש במציאות הכופרים שאר ועם המטריאליסטים נגד העצומה

.זמננו של
 להכות ויושביה׳ עיר על רבים מים שטף להביא זידונים, מים בפרוץ אמנם הן

 המהפכה׳ מחרבן העיר את להציל יחד גם העובדים כל את לשבח עלינו חרם׳ אותה
 הומר ,אבנים המביאים אלה תמה שמועילים וכשם שכר, ולעשות הזרם את לעצור
 המביאים אלה גם השני מעבר המה מועילים גם כן > השכר אל מזה מעבר ולבנים

 הנורא הזרם בעד הדרך את יחסמו ראויה ובמרה בהם גם אשר ׳ ועפר הול רק
 בימיני השני בעקר והכפירה המטריאליזמוס זרם אל כנוגע גם וכן למאד׳ והמסוכן

אלה
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 חזרם בעד לעצור מתאמצים שהזכרתי כאלה חכמים גם כי ׳ לראות לנו נעים אלה

 יבושו הזמן במשך כי / לקוות נוכל כי עד , המה יוכלו באשר חזה והמסוכן הנורא
 המים ,הרעים חמים עוד יוסיפו ולא הזה השני בעקר גם הנחרים כל ויבלמו

 ושלשת , דעים תמימי לבות מקרב טובה חלקה כל לשטוף > הכפירה של הזירונים
 מקרב עוד יחלשו ולא ימושו לא הדעת" "חוש חששי חוש בהכרת הדעת עקרי

הדורות. כל סוף עד האנושית

השלילי המדע
ההפשית האדם בחירת

ראשון. מאמר
ובחירה. רצון כח׳

 נזרה ^טת החפשיית: הבחירה את המבטלות הקסדות הדעות תין
 ^קלי טעם או סבה ע־י מוכרח י רצון ו^טת >פאטאלי!מום< קדומה

ומופתי הנפסדות הדעות >$תי ?בטול דעתי ןחות עוטתי >דיטי.רטיניזטום(.
. האדם '^ל הח?שית הפחדה אטתת על החדשים י

 .והדיטעדמיניסטים הפאטאליסטים קחפעיח: הבחירה צוררי א(
 הראשונה בהיקפה הנראות האדם׳ בחירת נגד האחרונים עצמות

לקאד. צדקו כאלו
 בכמות אולם אחד, כל יודע יחד, גם הדעת עקרי שלשת צוררי רבו מה

 בתחלת שהעירותי כפי הן .ביניהם הבדל יש הרעים בנכליהם אותם הצוררים מספר
 יותר רב השני העקר צוררי והשארתה-מספר הנפש השגי-מציאות המדע
 לו ולהרע לצרור אלהיס-יען הראשון-מציאות לעקר אשר הצוררים, ממספר הנהו
 במעוז החזיקו אמנם אם אשר, והפלוסופים, החכמים מאלה רבים גם נוספו

 ,לו לשטנה להיות ,במתכוין שלא או במתכוין השני בעקר אבל ,הראשון העקר
 האדם/ נפש דבר על כאלה ומוזרות זרות נפתלות דעות והביעו מלים הכבידו

 לגמרי הכופרים החלטות מתוצאות הם החלטותיהם לתוצאת מותר כמעט כי עד
 בכמות צורריו ועצמו רבו עוד השלישי העקר אל ובנוגע ,אין השני בעקר

 הכופרים החכמים אלה אל כי / וביען יען ,השני העקר מצוררי גם יותר מרובה
 בעלי מקהל גם ,כבד מחנה נלוה הזה השלישי העקר אמתת את והמחלישים

 בעקר דוקא אבל הראשונים, העקרים בשני מאמינים כמובן שהמה ודת, אמונה
השלישי
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 שלהם )פאטאליזמום( קדומה בגזרה האמונה היא הלא אמונה, ומטעם הזה השלישי

האדם. של ת י חפש ה הבחירה מציאות את שוללים הנם
 המחמדנים כי .יודעים והכל ראשונה בזה להזכיר הנני האחרונים אלה את

 באשר כי ,מאיליו ומובן קדומה בגזרה גם להאמין עליהם ודתם אמונתם פי על סלם
 אין ובפעולותיו האדם גורל במנת האלהים מאת קדומה גזרה אמונתם פי על יש

 עליה ׳ הנה מכרחיות האדם פעולות כל הן פיה על בעוד ,לאדם ת י ש פ ח בהירה
 מאשר במאומה לו לשנות יוכל מבלי ,האדם מצד לגרוע אין וממנה להוסיף אין

.ולזולתו לעצמו להרע או להיטיב פעולותיו/ בסכום עליו נגזר
 הדעה אחרי נטו במעט או ברב אשר ,אלה חברו לא הנוצרית בכנסיה גם

 נגד וקאלווין לוטהער של הוכוח מדבר ליודעים הידוע את להזכיר לי די / הזאת
 ואשר האדם של ת י ש פ ח ה הבחירה את האמונה מטעם השולל אויגוסטינום

בזת. להאריך לי למותר
 היה ומגמתם שטתם עקר כל אשר ,חצי״הפלוסופים אלה הסטואיקים אף

 והתשוקות התאוות את הזק ברצון ולהכניע הגוף על הנפש את להשליט
 הזאת בדעה החזיקו החרו כמעט במתכוין שלא או במתכוין המה גם החמריות/

 עולמית, חכמה או עולמי" ייכח מציאות מדבר עצמם של וההוראה הלמוד פי על
 כולל הזה והרוח ,המציאות בכל > מחיה״—״רוח כמו או שלהבת כמו חודר שהוא
 הכל" את "מסדר בתור / יעבור ולא חוק בתור להיות המפעל כל את ומקיף

 מפעליו/ כל את תיעד והיא באדם גם היא חודרת העולמי.־ החכמה שטתם ולפי
 ת חפשי ה בחירתו וגם שלו )פערזאנליכקייט( האישיות גם תחדל כן אם ואשר

ובטלה. עוברת האדם של
 תזיק ולא תסכן לא כי וביען, יען קדומה, גזרה של הרעה אל בנוגע אבל

 הזאת הדעה בהיות כי / אדותה על דברים ארבה לא לכן ,השלישי להעקר הרבה
 שהוא ,הזה לעקר רבה רעה להיות תוכל לא פגיעתה אזי ,אמונה של ענין רק

 הדעת" "עקרי הן ,הקוראים המה שיודעים כפי אשר / ״הדעת׳ מעקרי הנחו אחד
 השלישית האמת הכרת ובהיות ודת, אמונה כל לפני קדמו האנושית אצל

 כהמחמדנים ועומד מצווה איננו אשר כל אזי / שבאדם י ש ש ה חוש הברת הזאת
 בו חושו הכרת את בגללה ולהחליש קדומה בגזרה להאמין בשעתם/ כהסטואיקים או

 נאמן בלב יוכל ביערות/ התועים של המוזרה השטה מטעם או האמונה, מטעם
 ומה הם מצדם הנוצרים גם ,השלישי העקר במעוז ולהחזיק ובטוח שקט להיות

 בחירת השלישי העקר על היא מיסדה ואמונתם תורתם עקר כל אשר היהודים, גם
 את גם אתם בריתם ולהיות באמונתם לחיות יוכלו הן אלה החפשית, האדם

 אותו ולקים לאשר אף ,לאמתו אמת דבר בתור במעוזה ולהחזיק החפשית הבהירה
. שכליים ומופתים אותות ידי על

 הדעה היא הלא החפשית להבחירה מסוכן והיותר נורא היותר האויב אולם
 )ריטערמיניזמום( שכלי וטעם סבה איזו בגלל האדם רצון ההכרחיות מדבר השניה

 עברו בדורות בודדים ופלוסופים חכמים רק בה החזיקו אשר / הזאת הדעה בעוד
 בדברים להוכיח ,בספרים עתה מרבים והמה / חכמים קהל בקרב השלטת עתה היא

 התמימים הקוראים כי , פלא כל אין ואשר / הנאמנה היא אכן כי ,מחוכמים
הוא כזב מרסם אבן כי ,ולהבין לדעת יוכלו בנקל לא יען י צדק לדבריהם יתנו

1רו



327
 אשר ובפי למאד המה ומסבירים מאירים הראשונה בהשקפה אשר / ושיגם שיחם בל

 תמצית את הזה בפרק לתת לנכון מוצא אני לכן ,השני בפיק זה כל את אוכיח
 / ולהתמימים הדעת לקלי הנראים האדם של החפשית הבחירה בשלילת דבריהם

 במה להכיר עלינו מראש כי יען ,למאד צדקו כי ,חקר להעמיק נסו לא אשר
 רדתוי עד נגדו ללחום המערכה לצאת נוכל ולמען נדע למען ׳ האויב של גדול כחו

 הדיטערמי" נשתנה במה ? האלה הנפסדות הדעות שתי בין ההבדל הוא מה
? מהפאטאליזמום גיזמום

:למאד ועצום גדול ההבדל
 נגזר הכל כי יען המה, חושבים )פאטאליזמום( קדומה בגזרה המאמינים

 תחת לה;נע האדם על לכן ,האדם גורל מנת פי על אד האלהים מאת מראש
 הפאטאליכט בבית דליקה נפלה אם ,למשל ,זה ומפני ,ההיא הקדומה הגזרה
 מצדו עשות מבלי ,ידים בחבוק יושב או מרחוק הנהו עומד ,זאת באמונתו האדוק
 נחתך אם ׳ זה מעשהו לו יועיל מה / ללבבו באמרו , הבערה את לכבות / מאומה
 נגזרה ואם פעולתו מבלעדי גם ינצל אזי מהאסון, ינצל כי י הקדומה הגזרה מטעם

 יפעל לא כי מלבד , הקדומה הגזרה נגד בפעולתו אזי ,ואסון נזק יסבול כי ׳ גזרה
 מחלה בעתות בן וכמו ׳ בעצמה לאמונתו הנהו חוטא זה במעשהו עוד מאומה
 שאלה כדי תוך אבל ? לרופא האקרא :לנפשו שואל קדומה בגזרה המאמין ,ומגפה

 משפטו החולה על נחרץ קדומה בגזרה אם ? כזאת אעשה למה ׳ ללבבו משיב הוא
 לעזוב עליו נגזר ואם למותר, אך הרופאים כן אם ולהרפא׳ ממחלתו להנצל לחיות,

 יסורים רק לההולה יסבבו המה , לריק יהיה הרופאים עמל כל אזי , התבל את
 בכלל שוללת הפאטאליסט דעת . ממות יצילו לא החולה ואת בתרופותיהם קשים

 המדומה הסבה את נסיר גם אם ,בן אם ואשר , מאורע כל בעד פרטית סבה בל
 כל מבלי , בזמן ובו במקום בו תתקיים היא הקדומה הגזרה זאת בכל ,דעתנו לפי

.ההיא הגזרה נגד האדם בהשתדלות כלל תועלת
 בעיניו חכם וגם הכם הוא ,בכלל מאמין איננו הוא הדיטערמיניסט בן לא
 שכלי וטעם סבה איזו בגלל במעשהו הנהו מוכרח האדם כי ,שלו הדעת בהחלטת

 אלהים במציאות כופרים גם המה הדעטערמיניסטים רוב גם ,לו אין חפשית ובחירה
 פועל כי , האדם ידמה גם אם : אומר הדעטערמיניסט .והשארתה הנפש במציאות גם

 ביודעים וטעמים סבות באמת אבל ובבחירתו, ברצונו פעולותיו את הנהו
 פעולה, מאיזה לשבות או ולעשות, לפעול רצונו את מכריחים יודעים ובלי

 את למאד מוקיר הוא ,הפאטאליסט אל בנגוד המה הדעטערמיניסט ומעשה ודעת
 , מוצא הדיטירמוניסט ״ סלה מעינו כל הם אשר ,ורכושו הונו את , הקצרים חייו

 להסיר ,מתאמץ הוא לכן ׳, ״האש״ היא !ביתו בשרפת יקרהו אשר / האכון סבת בי
 , ויחלה למשכב נופל הוא התבערה, כבוי ידי על ביתו את ולהציל הסבה את

 , לרופא יקרא מהר חיש לכן ,דמו הרעל כי יען ,היא מחלתו סבת כי / ומדעתו
.לו ורפא ושב לאיתנו ישוב למען ׳ מחלתו סבת מרעת להצילו

 גזרה בגלל לא החפשית האדם בהירת את השוללים הזאת השטה בעלי
 רצון את מכריחים המה השכל וטעמי הסבות כי ,יחליטו אשר ,בגלל רק ,קדומה
 חכמים היו דורנו לפני גם כי ,נולדו תמול ולא היום לא ,ומעשהו לפעולתו האדם

מוכרח אותו ולעשות החפשית האדם בהירת את לבטל התאמצו אשר דפלוסופים,
ברצונו
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 * וטעמים סבות פי על גם , )חאראקטער( רוהו תכונת פי על גם ומעשהו ברצונו

 איננו ו״האני" רצונו על פועלים שלו ה״אני" ולא המה > לזה יאלצוהו המה אשר
 והטעמים הסבות פי על אנום גם ׳ מהם הנהו נפעל רק ,ובהירה ברצון פועל

 7 שפינאצא קאלינם׳ לאקקא׳ החכמים עושה, הוא אשר את ולפעול לעשות

 ׳ הדיטירמיגיזמום בדעת החזיקו החרו ועוד ועוד שאפפענהויער גם הומא ,האבבס
 עד החדשים, החכמים בספרי הזאת הדעה ונסבה רחבה כה אלה בימינו אבל

 במעת; המחזיקים מתנגדיהם את לנצח כח יעצרו לבד לא כי המה׳ חושבים כי
•אתם ״האמת״ גם כי ,גמור נצהון האדם של החפשית הבחירה

 הבחירה. דבר את לזכור העם בני בעד בספרים גם בספריהם בבואם המה
 ,י מתנגדיהם על הילים להגביר ,יצליחו יפנו אשר כל אל מראש בידעם החפשית׳

 ויקיפוהו ת י ש פ ח ה האדם בחירת במעוז המחזיק ם ת איש לכל ללעוג לעצמם ירשו
 אח. למשל שואלים המה ׳ טענותיו כל ונסתתמו מפיו מלים ";עתקו כי עד ,בשאלות

 בשביל אני "רוצה לאמר: רק אחדת תשובה ידע לא והתם רוצה"? הנך "למה התם: האיש
 פעולה לכל בעוד טועה אלא אינו כי לו, ולהוכיח להראות להם חנקל לכן רוצה", שאני

 ולפעול* לרצות ,ו נ ו צ ר ועל עליו יפעלו המה אשר ,טעם איזה סבה איזו ישנה ופעולה
 ובוחר רוצה איננו הוא ,חפשי איננו האדם כן ואם ,פעולה מאיזה לחדול או

 בטבע הנמצאים שאר כמו מעשיו, בכל הנהו מוכרח רק חפשית, בבחירה
 של ענין וכל ׳ בהם כיוצא האדם וגם ,הם ובפעולותיהם במעשיהם המציאות

 להם. ירשו אשר ההבלים, שאר כמו הבל. אמונת רק היא החפשית הבחירה
. קדומים מדורות האדם בני

 באלת אשר ,הדיטירמוניסטים ושיג שיח איזה להציג בזה אמנע לא אנכי
.והחלטתם שטתם צדקת את להוכיח המה חושבים

 , בחוץ גשם יורד כי יען > בביתי היום נשארתי אנכי :אומר הדיטערמיניסט
 , לאכול אשב מעט עוד ויפה׳ טוב היה היום רוח כי יען לשוח, יצאתי אתמול

 ואחרי ,בבית גם גדול הקור כי ,התנור את להסיק א^וה אף ,אנכי רעב כי יען
 היא נכונה כי ׳ מחליט אני לכן ׳ וסבה טעם ומעשה פעולה כל על לי יש אשר
 טעם־ איזה בגלל סבה איזו בגלל הפעולה אל הרצון הכרחיות דעת דעתי
 האדם בבחירת הבוחר התם לך הוא מעט ואם ,אני דעטערמיניסט זה ומפני

 במשפט' צדקתי כי תוכח, למען ולספר להוסיף הדעטערמיניסט-הנני אומר—החפשית
.מאלה גדולים בענינים גם חרצתי אשר ,זה

 ופתחתי הלכתי הדלת׳ על דופק קול הלאה-והנה לכתוב-מספר ישבתי
 לררוא יכבדני אשר ,מרעי מאחד מכתב לי והביא החדרה אלי בא ואיש אותה

 1 לנפשי שואל אנכי ׳ מרעים במסכת ולהתענג לחם אתו לאכול בערב אליו לבוא לי

 הטעמים את שכלי בפלס שוקל הנני שלי הדעת בשקול ? לא אם רעי אל האלך
 מביט אנכי מזה, לחדול ממני דורשים שהמה אלה, ואת ההליכה לטובת והסבות

 נחוץ׳ דבר לכתוב התלותי מעט זה גם יורד׳ עודנו הגשם כי ,ורואה החלון בעד
 ומועיל וטוב למאד ונעים טוב בחדרי הזה, בערב עוד לכלות אני חפץ אשר

 ההליכה׳. מניעת בעד נכונים טעמים אלה כל הערב׳ כל גם בבית שבתי לי
 רעי הן ההליכה׳ לטובת גם נכבדים טעמים אני מוצא השני מצד אולם

במשתה ׳ אליו אבוא ולא ריקם בקשתו פני אשיב אשר על מאד עלי יחרה הנאמן
 הערב
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 לא מתם אחדים את אשר הנאמנים, מרעי מאחוזת קרואים עוד יהיו שלו הערב
 יין נשתה גם מטעמים לבנו נסעד שמה ,מאד חברתם עלי ונעמה רב זמן ראיתי

 כמו / ונתלוצץ נברח לבנו וכטוב הרבה נתענג אנחנו ,לבבנו לשמח המובחר מן
 לי וקשה עתה עד כתבתי אשר , הרבה מכתיבה היום אנכי עיף כי ,אני חש כן

 נכוחים טעמים אלה כל הן .רצופות שעות כמה עוד הכתיבה שלהן אל לשבת
 על כמו ולטובתה ההליכה למניעת הטעמים את שוקל אני ההליכה, לטובת

 כי ,אני מתבונן ובעוד הכף את יכריעו מהם איזה ולהוכיח לראות , מאזנים כפות
 / לידידי תשובה משיב אני לכן / המכריעים המה ההליכה לטובת האחרונים הטעמים

 • המשתה אל בערב אליו אבוא וכי שלו הקריאה את באהבה אנכי מקבל כי
 טעמים אם ,לזה בדומה מקרה בכל כי / לדעת יורני הזה המאורע גם

 נכבדים היותר הטעמים אזי שלי, הדעת בשקול נלחמים מתנגדים
 כן ואם ,לפעולותי אותו והמיעדים המסבבים !המכריעים המה מסבירים והיותר

 הטעמים פי על אנכי ם אנו רק וברצוני, בבחירתי חפשי אינני הזה באופן גם
 אני דעטערמיניסט כן ואם פעולה, לאיזו אותי מכריהים שהמה / כבירים הייתר

• וענין אופן בכל
 בין וטענות ובוהים בספריהם בוראים הדיטירמיניזמום בשמת המחזיקים החכמים

 כמה עד להראות מתנגדיהם, ובין לאדם שית חפ בהירה מציאות במעוז המחזיקים
 המנצחים תמיד המה רק המה החפשית הבחירה מתנגדי וכי חדיטערמיניזמוס צדקה
 של המציאות אמתת את להצדיק החפצים התמימים על וכלימה בושה יעטו ועוד

 לפניהם אעביר הזה הראשון בפרק כי / להקוראים הבטחתי ובעוד / ההפשית הבחירה
 במה דעת למען המינים, מכל ההפשית הבחירה נגד הדיטערמיניסטים טענות את

 וכוח איזה כן גם בזה להציג הנני / הנפסדה לדעתם ותעצומות עז לתת גדול כחם
 סוף אשר ,ההפשית האדם בחירת באמתת בתומו מהזיק ובין דיטערמיניסט בין קצר
 את נצח האלה המעטים בדבריו הדעטערמיניסט כי — דעתם לפי—הוא דבר

 דברים בראותם התמימים הקוראים גם כי < פלא כל אין ואשר ר ו מ ג ן ו ח צ נ מתנגדו
 בדבריהם,. ממש יש באמת כי בלבו, יחשוב למאד, לצודקים לו הנראים כאלה,

 לכם את יפתו לבל הקוראים/ בעד טוב לקח להיות יועיל זה גם אמנם ואשר
 של בדברים וכמעט בחלקות ישיתו גם ואם הכופרים, דברי אחרי נוהים להיות
 לצודקים, הנראים דבריהם גם כי / דעת ולמען / הנפסדות דעותיהם על להגן , טעם
 ם ם ק מ אך כי ,לכל ויודע כדונג וימסו האמת אור עליהם נגיה כאשר סוף סוף

 בדבריהם אין כי לדעת, להוכיח השני בפרק אני אעשה וכאשר הם/ כזב
. אמת של קורטוב אף ובשטתם

 החפשית, הבהירה בברית מחזיק ובין דיטירמיניסט בין קצר וכוח לכם הא
 להיות המה יכולים קצרה שיחה פי על גם כי ,מתפארים הדעטערמיניסטים אשר

 המחזיק ואת ד אות בשם אכנה הדיטירמיניסט את .כמוהם הלכה לפסוק המנצחים
. ב באות הבהירה בתומת

 / הדיטערמיניזמום לטובת הנכונים דבריו אם אותו שואל ב את בפגשו ד
 צדקה; כי , לדעת נוכח כי עד ,בלבבו מסלות מצאו אתמול אליו דבר אשר
. הדעטערמיניזמום היא

כמעט־ אתמול אלי דבריך את בדברך אמנם כי ממך, אכהד לא ב
 האמנתי
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 את ובחנתי במחשבותי והעמקתי הביתה בבואי אבל ,אתך הצדק כי , האמנתי

. בכחש סבבתני כי ׳ לדעת נוכחתי ׳ היטב אלה דבריך
.אותם והבזיבה נא נסה הבה ׳ אתמול בדברי ראית און מה ד
 רואה ההנך ובמעשה׳ בפועל רק דבריך את אבטל "בדברים לא ב

למטה? אורידה או למעלה אותה אגביה כי הנך, החפץ הקטנה, אצבעי את
אותה! מרים הנך הן עושה? אתה מה אבל למטה׳ אותה הורידה ד
 אנכי חפשי כי לך, הוכיח למען זאת, עושה אני אבל כן, אמנם ב
 כחפצי הכל חליפות, אותה להרים גם אצבעי׳ את להוריד הנני ועתה ברצוני,

 אחת פעם ? זה על להשיב תוכל ומה ,ולשמאל לימין אותה נוטה הנני גם ,ורצוני
 החל רק דבר, אותו ענה לא ורעהו "התנועה" במציאות רעהו בפני איש כפר

.אני גם עושה וכן ,להתנועע
 אצבעך את להגביה גם הנך יכול כי ,לי להוכיח רק הוא רעי עמלך כל ד

 , מזח ההפך לך הגיר מי אבל ׳ תחפוץ אשר כל אל ולהטותה להורידה גם ,הקטנה
 לעשות הנך ל ו כ י אם ,בזה לא היא השאלה ,זאת לעשות יכול אינך בי

 ה ב ס ו ם ע ט כל מבלי ולחפוץ לרצות תוכל אם רק ? אתה רוצה ש את
 על רק ׳ האדם החלטת תוצאת דבר על מפוכחים איננו אנחנו ? רוצה חנך לאשר

.ההיא ההחלטה אל הסבה דבר על ׳ לההחלטה הקודם הענין דבר
 ,מזח ההפך את גם לחפוץ יכולתי זה לפני כי ,בנפשי חש אני אבל ב

כזאת. לעשות אוכל כי יורני, רגע של יום.וכמעט כל של הנפיון אף
זאת. את לעשות נוכל לא כי מורנו, הגסיון הוא נהפוך ד
לימין אני צועד עתה לשמאל, צעד למשל אנכי צועד הן לי, לועג הנך ב

גם אני יכול ,ההפשי כרצוני פעם בכל לעשות אני יכול אשר את ,רואה והנך
זאת. את גם עושה אני עיניך ולמראה הסדר את לשנות

הרגע בזה כי ,אומר הנך .דברי את לסתור מעשה בזה רואה אני אין ך
החלטות שתי להחליט היית צריך הרגע בזה גם כן ואם ,והפוכו דבר לעשות תוכל

 גם לשמאל גם ללכת אחד ברגע נא נסה הבה כזאת. יכולת ואיככה מתנגדות
.נמנע נסיון הוא כזה נסיון כי באמרי׳ צדקתי לא האם ,לימין

 מתנגדות פעולות שתי הפצתי קטנים רגעים בשני לא האם אבל ב
הכל את עשיתי כאלו הוא אחת לא האם הפועל? אל אותן הוצאתי גם

אהד? ברגע
השני אחר אהד חולפים רגעים בשני רצית אתה אחי׳ זאת לא זאת ד

אמנם אף עצמנו, דעת לנו תגלה זאת את גם ברור׳ זה שונים, ענינים שני
 לא אשר את אבל ,השני ברגע הפצת אשר את כן גם לחפוץ יכולת הראשון ברגע
 את אני עושה כי יען, לאמר; יוכל האדם כי תחשוב, אם היא, הלא צדקת

 לפני כי ,היות יוכל יען ׳ רגע לפני כן גם זאת לעשות יכולתי לכן ,עתה זאת
 להחליט באמת היה יכול אז ורק ׳ מזה רצונו את הניא אשר ,טעם היה רגע

 הנפש בתכונת כזה, בתנאי כן גם רגע לפני נמצא היה אלו כזאת׳ ולעשות
 אם הוא׳ הלא כזאת לעשות היה יכול אז רק עתה, נמצא שהוא ■בזאת,

 אבל עתה, של כזה למעשה אותו יסבו שהמה והטעם, הסבה לו נמצא היה
.אהר באופן לא

אבל
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 החלטות שתי בין חדש טעם איזה כשכלי להמצא היה יכול איככה אבל ב

יחד? תכופות כמעט שבאו
 השונות החלטותיך שתי בעד אהד היה הטעם כי ,לך אראה אנכי ד

 אתה כי , היה והטעם אותה הורדת כן ואחרי אצבעך את הרימות בראשונה
 זה׳ ידי על אותי להוכיח תחלה, במחשבה מתנגדות פעולות לפעול חפצת

 האחת הפעולה את גם לעשות ת׳ שי חפ ה בחירתך פי על תוכל יכול כי
. השנית את ;ם

? ושתים אחת אצבעי את ארים אם אבל ,בנצהונך שש הנך ב
טעם. הוא זה וגם ,במבוכה להביאנו בזה תהפוץ ספק בלי ד
 לך, להסכים אוכל לא אופן בשום אומר, אתה ,עךמתך בפה הללכדני ב

 ׳ לרוץ / לקפץ ,עתה זה יפריעני אשר , דבר אין כי ,גמור בברור בנפשי חש אני
 רבות ועוד אלה כל ׳ בכפי נפשי את לטרוף אף ,חינה לארץ לנסוע ׳ לעמוד
.לעשות אוכל יכול כאלה

. זאת לעשות תרצה אם רק אבל כן׳ ד
ולרצות. להפוץ אוכל יכול הן אבל ב
. לזה מספיקים וטעמים סבות לך יהיו אם בתנאי אבל ,כן אמנם ד
 ,נסיון לידי הביאני הבה ,אלה כל לעשות אוכל וטעם ה ב ס כל בלי גם ב

? הזה ברגע לחפוץ אוכל לא מה את
לרוץ. תוכל לא כי בדבר׳ אערוב אנכי ד
 ממרוצתי׳ אנכי עיף מת רץ־הת!׳ הנני בדאי, תשאר כי תכף, אראך ב
כהי בכל רצתי דבריך למרות הן ,נצהתיך
 את לך נתתי אנכי כי ,וביען יעץ ,רצת אמנם ׳ מראש ידעתי זאת את ד

 לעשות הן רצוני, נגד דבר לעשות הענג את הוא הלא לזה, והטעם הסבה את
 שאל ,ענג הוא זה גם אנשים את הקניט למען ,ל״הכעיס״ בגלל מעשה איזה
 הרשני אכל ,ההוא הענג אצלם גדול מה , לך ויגידו והפלוסופים הנשים את

.אהר נסיון לעשות
כחפצך. לפני הציעה לבבי בכל ב
 את בו וכרות אותו פתח ,למאד ד ח הוא הזה הקטן הסכין את לך קח ד

.מתמהמה הנך אבל ;חוטמך
 ולבטל ברצוני יכול כל אני כי ׳ הוכיח בגלל רק חוטם בלי הביתה ללכת ב

בפני. אטיל אשר המום, בנזק שוה איננו זה החלטתך, את
 כי עד כך׳ כל גדול אצלך איננו להקניטני הענג כונתך, את א^רש ך

 למעשה רק טעם בתור מספיק הוא כזה, כביר למעשה אותך יעורר הוא
 רפה הזה הטעם אבל , וכדומה ל״רוץ״ כמו; תוצאה כל בלי למאד, קל

 בפניך, אשר ובולט יפה היותר האבר את ממך ל^זדד אותך, לעורר הנהו,
הרפה. הטעם את מכריע ק ז ח ה הטעם כי ,רואה הנך כן ואם

 כי אף מחוטמי, גם להפרד יכולתי הפצתי לוא כי תודה, הן אבל ב
• מאד לי יקר

 אהת לבהור לך נשאר אם או קשים׳ יסורים לך יסבב אם באופן ד
החוטם. מן או ,ם י י ה ה מ לה$רד :אלה משתי
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עתה. של ברגע גם לא, ב
 ,למשל כזה ן ו ע ג ש ב הכית לוא ׳ באופן רק אבל ,זאת גם אפשר ד

 ,הטעמים מכל יותר רב וחזק י גדול הוא להקניטני הטעם כי חשבת׳ כי עד
 אבדת לא עוד כי אנכי׳ רצון שבע אבל .כזה “"נתוח ממעשה אותך יניאו אשר

 תחזיק כי אנכי׳ בטוח כזה. טעם ובגלל כזה מעשה לעשות חלילה, בינתך את
 ותשעה תשעים מאות תשע כי ׳ לערוב ואוכל ׳ החוטם את ׳ פניך פאר את ותקים

• הזה באופן כמוך יתנהגו מאלף אנשים
 כזאת לעשות היה יכול מאלף אחד איש כי מודה׳ הנך הלא כן ואם ב

 ומספיק די יהיה הזה האחד הכלל מן היוצא הן ,אחי לך שמר ׳ מה עליו ויעבור
שית. החפ האדם בחירת מציאות את לך להוכיח

 זה כי / אחרת להחליט אוכל לא ראשונה אמנם הן ,מאומה אף אין ך
 אשר !הטעם בגלל זאת עשה הוא גם אזי ,כזאת עשה אלו ,אלף מני האחד

 בגלל אשר ,כזה איש להמצא היה יכול כי ׳ גם נאמר ואלו ׳ לזה הכריחהו הוא
 חוטמו׳ את לכרות גם אומר גמר החפשית, האדם בהירת אמתת את הוכיח

 כזה איש של כבודו מקום כי !אומרים היינו ,כמוך כמוני ,שנינו אנחנו אז כי
המשוגעים. בבית להיות ונאות ראוי

 לאדם אין כי ׳ הדיטערמיניסטים מוכיחים כאלה והסברים ראיות בשיחות׳
 בגלל רק הוא פועל הוא אשר וכל רוצה הוא אשר כל כי יען ,חפשית בחירה
 אין דעתם׳ לפי ובעוד לזה, רצונו את המכריחים שהמה וטעמים׳ סבות
 אחד: באומר רק הבהירה בעד להגן הפשית׳ בהירה מציאות בדעת המחזיק לאיש
 ו שגגת את לו להוכיח יוכלו בנקל כי ,ידמו אזי רוצה״׳ שאני בשביל רוצה ״אני

 רוצה, הוא רק ׳ בלבד רוצה שהוא בשביל רוצה איננו הוא כי ׳ לו ולהראות
 לחפוץ ו ה ח י ר כ י הוא אשר ׳ זה לפני שכלי ם ע ט או קודמת סבה שיש בגלל

. ממנה למנוע או פעולה איזה פעלו לפני ולרצות
 הגזרה בעלי בעד גם לבלוע ואין להקיא אין אשר ׳ בגרון כעצם אמנם

 ה״טוב בעד המוסריות", "האחריות ענין הנהו הדעטערמיניזמום בעלי גם הקדומה
 מוכרח האדם אם ׳ מאיליו מובן בעוד ׳ ארצה בתבל האדם יעשה אשר והרעי

 פי על ולרוב וטעמים סבות פי על או קדומה גזרה פי על אם ׳ לפעולותיו ברצונו
 רצונו את ם י ח י ר כ מ ׳ דעתם לפי ,שהמה / )חאראקטער( רוחו תכונות טבע

 גם יחד ועמה ,לגמרי המוסריות״ ״האחריות תחדל הלא ׳ רע או טוב ולעשות לפעול
 מכאיב בשחוק אנחנו רואים הזה במקצוע ,שמים ובדיני אדם בדיני והשכר העונש

 המוסריות" ה״אחריות את להתאים ׳ מזה ואלה מזה אלה , החכמים עמל את לב
 לעשות המתאמצים דברי כי ׳ יבין ישר שכל בעל כל אבל ,האלה הדעות עם

 לי.שב ו״יש או הבל פלפול רק בהם רואים אנו ואין רוח ישא כזאת פשרה
. הנמנע בגדר רק ,מדוחק״ גם ואיננו כלל ״הישוב״ מן שאיננו בדוחק״,

 התפלפל לא הוא אשר ׳ רעע" .פאול הקצוני הדעטערמיניסט עשה מהם וטוב
 ׳ בזה פשרה לעשות כלל אפשר אי אמנם כי ׳ מפורש אומר רק ׳ כלל התפתל ולא
 והרע/ הטוב אל בנוגע האדם של המוסריות" ה״אחריות כי לדעת׳ הוכיח הוא

 בפעולותיו האדם רצון הכרחיות מדבר ודאית השקפה לנו נרכוש כאשר
.לגמרי תחדל
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 היא מה נאמנה, ידיעה לידי באנו הזה החכם מדברי למצער נם

 מסוכנה היא כמת עד ,היטב נבין למען ,וחפצה ישעה ומה הריטערמיניזמוס
 איללוסיאן )די בספרו הזה ההכם . נפשות ולצודד לבבות לקנות ,להתפשט תוסיף אם

 ה״אחריות" את האנשים מטילים ולמה מה על * השאלה על ווילענספרייהייט( דער
 י מ ל ראויה ,תשובה משיב ? מכרהיות שהנה פעולותיו, בעד האדם על

 כי ,ויודע רואה איננו האדם כי ,וביען יען ז האלה כדברים שאומרה,
 מאיזו לדעת האנשים יוכחו כאשר הן לזה: מופת הנה, מכרחיות הפעולות

 לפעולה אותה לחשוב עוד יחדלו אזי מוכרחת, פעולה ה*תה היא כי ,פעולה
 כלל לנו נצרך לא המוסריות" "אחריות ענין את לבאר כן כמו ,טובה או רעה

 תבואר המוסריות האחריות ,ת י ש פ ח בבחירה הנה נעשות הפעולות כי ,להחליט
 הפשיות •כי הפעולות, את לחשוב האנשים המה רגילים כי יען זה, ידי על לנו

 זאת ובכל הפעולות הכרחיות את רואים הן האנשים כי ,חשב קאנט .הנח
 האנשים המה מוכרחים זה ומפני / המוסריות״ ה״אחריות את האדם על המה מטילים
 את רואה איש הוא-אין הנסיון־אומר לפי אבל חפשית, בחירה בעלי להיות

.עכ׳ל המוסריות״ ה״אחריות למו יצאה מזה לכן ההכרחיות,
 בחירת על נם נצחו ב למאד המה בטוחים כי אם , הדיטערמיניסטים

 הדיטערמיניזמום פנות ראשי את גם בשמות לזכור ימנעו לא זאת בכל ,החפשית האדם
 וכי ,הנצחון עטרת להם נחלו בימיהם הם גם כי ,ולהגיד לספר הקודמים מדורות

 להציג והנני "הידד"! תרועת לפניהם להריע רק אלה בימינו העם לבני נשאר לא
 ירימו הדיטערמיניסטים רוב אשר > מגדוליהם מאחד מדומה נצחק מין איזה בזה

 אחדים כי ,אעלים לא זה עם יחד אבל , למאד בו וישמחו הנם על אותו גם
 ,בעצמם ומבינים עליו תגר קוראים הדעת אניני החדשים מהדיטערמיניסטים

 לכבוד ואבוי אוי יען ,הדיטערמיניזמום לשטת מפלה הוא כזה נצחון מין כי
 השקפת תצדק אם האנושית, ההברה וכבוד )פערזאנליכקייט( באישיותו הארס

. דעתם לפי גם , ההוא המנצח
 האחרון זה אשר ,בראמהאל הבריטאני הבישאף עם הרעכח האבכם החכם

 "האחריות עם כלה תעשה הדיטערמיניזמום תורת כי לדעת,* והוכיח הראה
 ויכונן נמנע לדבר יהיה והמוסרי החברותי הסדר פיה על כי עד ,המוסריות״

 האדם פעולות כי , נחליט אם א( :עצומות טענות ארבע הדיטירמיניזמום לעומת
 צודקים בלתי פעולות איזה האוסרים החוקים אלה אזי הנה, מכרחיות

 המה. וריק הבל אך , אנשים ומועצות יועצים של סוד כל ב( . כלל
 ללא שכל בעלי גדולים לאנשים יטיפו אשר התוכחות, וכל האזהרות כל נ(

 וכל הלה1ך כל וד( ומשוגעים כסילים ילדים, בעד אותן ערכו וכאלו הנה תועלת
 .המה רעיון כל משוללי והרע הטוב בעד ועונש״ ״שכר של ענין כל , תהלה

 הגסות תשובותיו את ם ב ב א ה החכם משיב הצודקות הטענות אלה ועל
 להחזירו רק ,הפושע לרעת חוקקו ולא נועדו לא העונשין חוקי ״א( :והנוראות

 דיני אל ובנוגע והצדק הישר בדרך ילכו כי , האחרים ועל עליו ולפעול למוטב
 הטבעית הזכות עם להשתמש ,לאדם מוכרה דבר הוא המות ועונש נפשות

 נגד בצדק הזאת הזכות עם שנשתמש וכפי עצמו על להגן הזכות היא •הלא
 איננו המועצה סוד אומר: ב׳ הטענה נגד רעות. חיות ונגד פראים אנשים

משולל
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 טובה עצה כל אזי הנדון, הענין את לברר נוסיף אשר כל יען רעיון, כל משולל
 אל ובנוגע נ׳ הטענה על גם התשובה היא וזאת הפעולה את לזרז תועיל

 מבטאים רק המה והעונש" "השכר והתהלה התהילה כי מחליט, הוא ד׳ הטענה
 לו להיות ביהוד׳ הרצון על לפעול ותעודתם ממנה ההפך או נשיאת-הן איזו מביעים

 לאדם יש כי ,להראות חפץ הבישאף ,לאמר מוסיף האבבם .ודוגמא״ משל בתור
 שולל, אינני אנכי גם זאת את אולם ירצה אשר ככל ולעשות לפעול החופש

 גם הנהו חפשי האדם כי / להוכיח הוא יחפוץ באשר חולקים אנו בזה אבל
 תתנגד זה ואל הרצון של העצמית תעודה בשם זאת את וקורא ברצונו

 רק להרצון׳ עצמית תעודה כל אין פיה על אשר היא, בהחלטתה הדיטערמיניזמום
 המכריחים ,שהמה וטעמים סבות בגלל ולחפוץ לרצות הנהו מוכרח האדם
לזה. אותו

 הקורא את לבדח ורק הדיטערמיניזמום ושיג בשיח עוד להאריך אוסיף לא
 בספרות אשר האיש, זה היוני, ר" ו ק פי "ע הזענזואליסט דוקא כי בזה׳ אזכיר

 אשר האיש, אותו ,שבקדושה דבר ובכל באלהים כופר כל נקרא שמו על העברית
 הוא דוקא לו/ מחוצה ולא המציאות בעולם לא מציאות לו נתן ולא באלהים כחש

 : אומר היה הוא / ונפשו לבו בכל האדם של ת י ש פ ה ה הבחירה במעוז החזיק
 ת היו ר כ לה מלהסכים האמונה של הדמיון ציורי את באהבה לקבל יותר לי "טוב
 היהודי הפלוסוף ולעומתו להנפש" עבדות יש כאלו ,הכוזבה ההנחה אל / האדם רצון

 , והעולם הטבע במחיצת האלהים את הכנים רבה בחמלה אשר ׳ שפינאצא ההולנדי
 נחשב הן דעתו ועל "וחוצה, המציאות טבע הלל מקיר לצאת נתנו לא אף

פשית. ח ה האדם בחירת אל לאויב נהפך להתכבד, הראויה אלהים לחתיכת האדם
 בגלל רק המה ם י ש פ ח כי ׳ עצמם את הושבים "האנשים : אומר שפינאצי

 ,בלבד וחפצם ישעם את רצונם שאיפות את רק המה ומכירים יודעים כי יען / זה
 רצונם על הפועלות הנה אשר הסבות/ עצם את כלל יודעים אינם אבל

.אדותך על יחשבו לא בהלום וגם לזה אותם מכריחות והנה וחפצם,
 הלכתי שלא וכשם חיים, אגו כאלה ואויבים אוהבים מפי לא אנחנו אבל

 לנו ידרש לא כן הראשונים/ העקרים בשני האלה המוליכים אהרי סגורות בעינים
 נם שכל לנו גם בעוד השלישי/ העקר אל בנוגע נם מהם/ לקה לקהת כלל
 להקורא אגלה אנכי לכן צדק/ משפט לחרוץ גם מישרים לשפוט ,דעת לנו
 השלישי הדעת עקר באמתות אני בשטתי והפשוט הישר שכלי יורני אשר את
 והיה ׳ הזה העקר לטובת עצומותי את הישר שכלו בפלס לשקול הקורא ועל
 "האמת" כי יהיה, בטוח האדם׳ בבחירת הכופרים מדברי דברי נאמנים כי / ימצא אם

________________________ . אתם ולא אתנו

 ותת עטתי פי על הדיטירמיניזמום הנפסדת: הדעה בטול ב(
 הראעון החדע ומופתי ובחירה י רצון כח, בין ההבדל בדבר דעתי

” י .החפעית האדם בחירת אמתח על
 לא שבחדשים החדשים החכמים מצד גם ני להקוראים ראשונה דגלות עלי

< הדיטערמיניזמום שטת נגר עז בכל יתנגדו אשר להנח-רה, צדק גואלי עוד תמו
לרל
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 הדיטערמיגיסטיס אכלו כבר החפשית האדם בחירת את כי הקוראים, ידמו לבל
 לבם יהי לבל ,זאת גם אף , מידם אותה מציל ואין גדולות מדברת ובלשון פה בכל

 היא לאדם חפשית בהירה מציאות אמתת בדבר ושמתי דעתי כי , בחשבם ,נוקפם
 רעת איננה הבהירה לטובת דעתי חות כי ,ידעו למצער לכן יחיד, דעת רק

 בזכות המהפכים החכמים אלה גם מחשבות מחשבותי לא כי אף בלבד, יחיד
.האדם של ההפשי הרצוץ

 ד. ראלאנט הנאור האמעריקאני הפלופוף את בשם להזכיר בזת לי די
 הכי ספרו וכיחוד וואללען" אים גייסטעם דעם פרייהייט : ספריו ואת האצארד

 וואללען אים פרייהייט אונד פעראורזאכונג איבער בריעפע .צוויי הזה בענין נכבד
 / למאד הכמות רב הנהו הזה הספר כי ויען / מילל״ שטוארט יאהן אן געריכטעט

 ,מאומה בזה הקצור מן הקצור אף ממנו אעתיק לא כי ,הקוראים בעיני יפלא אל
 כמה תארך דבריו תמצית גם לתת הואלתי ואלו דברים ברוב בא המחבר יען

 את רק בזח אציג ולכן תועלת ללא גם שונים מטעמים לי וכמדומה גליונות
. בלבד החלטתו עקר

 למרות החפשי, הרצון לטובת הזה/ הפלופוף דברי עליו יפכו אשר הציר,
 אנכי הזכרתי אשר הדבר, רק השקפתי, לפי הוא, שתו פ ח את השוללים החלטות

 גדולי בה יטעו אשר , הטעות דבר הוא הלא / בשני גם הראשון במדע פעם לא
 , מעקלים משפטים לרוב יוציאו זה בגלל ואשר , אחרים בענינים גם החכמים
 , ומוכיח מראה האצארד הפלוסוף גם כן וכמו ,לסבה״ ״מסובב ״חלוף של הטעות

 והטעמים הסבות ואלה האדם פעולות לכד העצמית הסבה היא היא האדם רוח כי
 כלל סכות אינם ארם של רצונו את מכריחים המה כי , הדיטערמיניסטים ידמו אשר

 ובאמצעותם ידם על אשר /וגבולים תנאים רק הנם הנה המה׳ ״מסובבים״ רק
 הרצון וכי ,כלל מוכרח בלתי חפשי רצון בתור אבל / האדם רצון הנהו פועל

 כי מאיליו, ומובן האדם לפעולות והיחידה העצמית הסבה הנהו בלבד החפשי
.ונמלצים נמרצים בדברים אלה כל את להוכיח ,הזה החכם הוא מתאמץ

 , הנבוכים הקוראים אחד אליו והדומים כזה ספר יקרא גם לוא אולם
 כעוד ,החפשית הבחירה לטובת בלבו הרבה דבריו יפעלו אם / מאד אפונה

 והמה בזכיתה המהפכים מהחכמים המה ועצומים רבים הבחירה צוררי כי הוא יודע
 המה נבדלים שבו ,פלוסופי ענין הוא זה כי , יחשוב היותר ולכל המרובים

 להכריע ואין בזכותו, יהפכו ואחרים לגמרי אותו מבטלים אלה בדעותיהם, הבמים
 במקצעות חכמים מחלקות ממין ספרים הרבה לנו שיש כמו הצדק/ מי עם

 זמנים חלופי ורק לצודקות כמעט נראות ואלה אלה טענות אשר אחרים, פלוסופיא
משוחד עיניו לנגד האחד של הספר אשר ,זמן כל ,בספריהם להקורא יש

כל ישים אשר / אחרת ובעת אחריו נמשך לבו כי עד ,שלו הטעמים מדברי הנהו
איננו זאת ובכל מהראשון הוא צדק כי ,להאמין יחל ,מתנגדו של בספר מע;גו
מבעל אחר ספר או הראשון של הספר אחרת בעת לידו יבוא אם כי ,כלל בטוח
 האמת אכן כי ׳ להסכים הפעם עור ישוב לא אם ,ההוא המחבר עם אחת דעה
 הקורא החפשית האדם בהירת שלילת או חיוב בדבר דידן בגידן כן וכמו ,ץתו

 הרצון בזכות מהמהפכים ספר איזה גם בקראו לגמרי, מבוכתו את יסיר לא הנבוך
אחרי לקרוא בשובי כי / ואפשר אפשר לנפשו באמרו / כלל בטוח ואיננו ,תחפשי

כז
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 י- בעדה מליציה מדברי יותר רב דבריהם לי נראים יהיו הדיטערמיניסטים בספרי כן

 מזגקל משפט להוציא יותר רב נקל גם כן ,מלבנות להדום הוא נקל אשר ואחרי
 טמיר מהותו עצם אשר ענין, איזה חיוב אל מלהסכים השלילה אל ולהסכים

.בידיה״ ורפיא ולאו ״הן בעל הקורא ישאר אופן ובכל מאתנו ונעלם
 ,הזה בענין גם והפשוט הישר השכל של באורים אשאל הבה אמרתי לכן

 החלטתו להיות ,החפשית האדם בחירת בדבר והשכל דעה אותנו הוא יורה אולי
 הבחירה בזכות המהפכים מאלה גם והפלוסופים החכמים החלטות מכל לנו טוב הוא
 אציג בזח אני לי אחזה אשר את והגה , עליהן לחלוק מקום שיש בהחלטות כן וגם

 / לכל ומובן פשוט באופן דעתי חות היא הלא חדשה׳ שטה בתור הקוראים לפני
הזה. השלישי במדע גם אור ישכון הדרך איזו לנו תראה שהיא

 רצון "כח, :השמות שלשת המה הן הזה הנכבד בעגין השקפתי פנות ראשי
 שטתי את עז א!סד ביניהם הנמרצים ההבדלים פי ועל באלה אשר ,ובחירה׳
 הדיטערמיניסטים שד הטעות מקור ויראה יגלה ידם על ,השלישי עקר באמתת

 דעתי לפי "הרצון" בעוד אדם, של הרצון חופש בזכות המהפכים שגגת עם יחד
 והקליפה הצל דבר על רק ומתפלספים מתוכחים מזה ואלה מזה ואלה ,״בהירה״ איננו

 להציל נוכל לא משניהם גם לכן ,עץ או עצם הוא אם ׳ החפשית הבהירה של
. אמת דבר

 הנמצאים את והמביא המעורר שהוא , הכללי -הבח" על ראשונה נתבונן הבה
.פעולה לירי

 הנהו' נמצא הצמחים ומערכת הדוממים למערכת אשר המציאות, טבע בכל
 ,יחד גם והחלשות הכבירות לפעולותיהם המעוררם הוא שהוא , ונעלם טמיר בה

 או לצאת אותם המכריח והוא להם מסביב או בעצמם בהם אם הנהו יצוק ,הזה הכה
 המביא הזה הכח את גם אולם , העולם״ ל״סדר הדרוש כל את הפועל אל להוציא

למרי שבארתי כפי יען ,לפעולותיהם ה״ ב ״ם בשם לכנות נוכל לא לפעולה אותם
בחירת )זולת המציאות בטבע "כחי הנהו ומצא לא אני ובשטתי הראשון במדע
 לא כן ואם ,יחד גם ונפעל פועל איננו אשר ׳ בזה( שאבאר וכפי ההפשית האדם

לידי הנזכרים העצמים את המעורר הכח כן וכמו בה", "ם ל אותו לחשוב נוכל
תחת להכנע הנהו אנוס אף הראשונה, הבריאה מכח נפעל בהיותו פעולה
 ומבלי להוסיף מבלי פיהו, על רק פועל להיות "כח" כל בעד הוחק אשר החוק׳
 מכח לזה הנהו גם מוכרח לפעולה העצמים את מכריח שהוא ובעת לגרוע,
 כה וגם "מסובב" אם כי הוא סבה לא הזה הכח הראשונה, הבריאה ומחוק

 המה גם בעוד ,״מסובבים״ רק כלל סבות אינם הם גם יחד גם והחוק הבריאה
 > עולם״ ואדון עולם ״בורא של מהאינתיליגינץ הראשונה מהסבה ונפעלים פועלים
 פועלים המה פיהם על אשר החמים, את המחוקק והוא כלם חית הב בעל הוא שהוא

 כי יען סבה, איננו שהחוק וכשם , הפחות כל פוף עד הראשונה הבריאה מכח
 ח" "כ אין כן ,הרעיון״ את הוגה מבלי רעיון .שאין כמו מחוקק מבלי חוק ״אין

 וגס הראשונה הבריאה מכח הנהו נפעל הן פעולתו בשעת היא גם בעוד , ״סבה״
סבה. ולא מ״סובב" הוא

 "הרצוף הנחו הנזכרות המערכות בשתי השורר הפשוט מהכח ומרומם נעלה אולם
י האדם ובני החיים בעלי המה הלא הגבוהות, המערכות בשתי ושליט נמצא הוא שהוא

מה
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? לרצון כח בין מה

 הדוממים הראשונות המערכות בשתי העצמים את והמכריח המעורר הכה
 ההם הפועלים ־בעצמים זה עם יהד מעורר איננו פעולותיהם את לפעול ,והצמחים

 הפעולה של הדעת את ולא פועלים שהם ׳ לפעולה הצורך רגש את ■לא
 דעת שום ומבלי דעת מבלי פעולותיהם את פועלים אלה כל כי עד בעצמה,

 להם נאצל כה הנהו הרצון גם ואם ובאדם חיים בבעלי הרצון כן לא עצמי,
 לידי ולהביאם לעוררם מינם׳ וקיום קיומם שמירת לצורך הראשונה׳ הבריאה מכה

 הפשוט הכח על ן ו צ ר ה ל ישנה יתירה מעלה זאת בכל ׳ לזה נחוצות פעולות
 עצמי ברגש פיהו על הם מחוננים כי ,הנמוכות המערכות שבשתי

 העצמים של כבודם זה ,רצונם פי על שנעשה ,הפעולה את ובדעת
 הרגשה ובעלי ת י ת ו מ צ ע תנועה בעלי גם בהיותם , הגבוהות במערכות

" בפעולותיהם ודעת
חיים? לבעלי גם לאדם גם בא הוא מאין "הרצוף אולם
 איזה ע״י פנימי גרוי ע״י או החוץ מן חושי י ו ר ג ע״י אליהם בא הוא

 מתעורר אז רק אז ואשר ׳ ספוקי די את למלאות הדורש פנימה, בקרבם מחסור
. פעולותיהם לפעול אותם ומכריח מעורר להיות ׳ הרצון או הרגש

 מרגישים המה החי ובעל האדם בבשר נוגע שלו והגרוי בחוץ גדול הקור
 חמים בגדים ללבוש פעולה איזו לפעול באדם הרצון יתעורר אז ׳ הזה הגרוי את

 וכמוהו לו וחם התנור את יסיק הקר בחדרו האדם בשבת גם החוצה, בצאתו
 אל מחיש הוא לכן ומפלט׳ מחסה לבקש הנהו רוצה הקור מפני החי בעלי

 גם לאדם גם בא הרעב ׳ מהקור לה$לט ׳ קנו אל או וחורו מרבצו אל ,מערתו
 גם הרצון יעורר אז שלה, את דורשת הקיבה אשר בעת פנימי׳ מגרוי לבהמה

.למו אוכל לבקש ,הפעולה אל האדם את גם החי בעל את
 תענוג ,״הנאה שוגים רגשות עוד נלוו והאדם החי בעל של הרצון אל

 בהעדר ומכאב׳ "צער עם יהד צרכיהם את יספיקו אשר בעת ׳ רצון׳ ■ושביעת
 שכרם על לבוא ובהמה׳ באדם מתנות אלה גם כי עד ההם׳ הצרכים הספקת

 אם ענשם את ולקבל "ההנאה" ע״י מינם וקיום קיומם שמירת בעד בפעולותיהם
 הדורש והפנימי, החיצוני והגרוי המחסור ע״י ר׳ ע צ .ה הוא הלא ׳ מפעולה יתרשלו
.הפעולה אל לגשת במפגיע

 הכח כמו הנהו ואנוס מוכרח או ובהמת אדם של "הרצוף הנהו החפשי
? הנמוכות המערכות כשתי

 בנוגע אדם של רצונו גם כלל, הנהו חפשי לא צוף ה-ר גם אמנם
 מוכרח רק פעולותיו׳ כבת איננו מינו וקיום קיומו לשמירת הנוגעות הפעולות אל

 מעורר והרצון הרצון את המעוררים שהמה הפנימי, או החיצוני הגרוי בגלל הנהו
 ׳ גמור בהסכם הדיטערמיגיסט אל להסכים נוכל הזה בדבר ואשר לפעולה האדם את
 הנהו מינו וקיום קיומו לשמירת צרכיו הספקת אל בנוגע אדם של רצונו גם כי

 החוש גרוי מפני ,המחסור של הצער מפני החי בעל ן ו צ ר כמו מוכרח
 ׳ ולבהמה לאדם הידועים והתעניג "ההנאה׳ *מפני כן ובמו ,והפנימי החיצוני
 לכן ׳ מזה ן ו צ ר שבעי להיות ,צרכיהם הספקת של הפעולה אחרי המה שבאים

רצון הוא גם הגשמיים צרכיו הספקת ביחס אדם של רצונו כי האומר׳
חפשי

22
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 הדעת בלבול כל יצא זה ומפני לבחירה"/ "רצון מחליף או טועה אלא אינו חפשי

• הכמים בקהל
 והבהירה לחוד הרצון ,נאמנה אוכיח אשר וכפי דעתי, לפי אמנם הן

 ראוי היה דעתי לפי / אלה שני בעד המבטאים את ליעד יכולנו אלו כי עד , לחור
 הפעולות אל ובנוגע רוצה" "אני האדם צרכי הספקת אל בנוגע בעברית לאמר

 מאד לזח הגון מבטא הפץ", ־,אני האדם של החפשית הבחירה ע״י רק הנעשות
 כי ,ולהחליט ^דעת עתה לעת עלינו אבל / בצ׳( ש׳ בחלוף חפש ,'מן

 שית חפ ה הבחירה על רק נדונים, אנחנו עליו ולא "בחירה" איננו ה״רצון"
.שבאדם הנאמנה

 מוכרח רק חפשי איננו אדם של רצונו גם אם /השאלה על אולם
 על זה רצונו אל בנוגע לאדם יתרון אין או יש האם ההי, בעל רצון כמו הנהו
? נשתוו יחד ובהמה אדם האם ,ברצון ובו החיים בעלי רצון

 מאד הדרושה השקפתי פי על ברורה תשובה ראשונה להשיב הנני זה על
 ת, חפשי ה הבחירה אל בנוגע גם לה גם נכבדה תוצאה אשר אחרי ,לעניננו

בזה. חקירתנו יקרת פנת
 העץ מפרי לפניו ערוך היה מזונו : עדן גן חיי האדם היה הי לוא אמנם

 היה יכול הבושה ואלמלא החוץ מן גרוי כל קבל לא כי עד ,וממוזג חם היה יהאויר
 שוה היה אדם של רצונו כי ,מלא בפה להודות יכולנו אז כי ,ויחף ערום ללכת
 רק אז דורש היה אדם של רצונו גם בעוד החי, בעל של רצונו אל בשוה

 אשר / הצרכים ושאר ומזונו אכלו את ולקהת ללכת הבהמה, כפעולות קטנות פעולות
רצונו. להשביע מאד, אליו קרובים היו

 המה ומותנים הבהמה מצרכי אדם בני צרכי המה שונים בעוד אבל
 היופי רגש לאדם יש באשר כן כמו האדם, בני שמה שיושבים מהאיקלימים,

 / אחרים צרכים ובעוד נאה בבגד ,נאה בדירה הנהו חפץ רק רוצה ואיננו
 אמצעיתם אבל הפנימי, או החיצוני הגרוי מפני מוכרה רצוץ תחלתם כי אם אשר

 ההרגל רק / לאדם כלל המה מוכרחים בלתי כי יען רצון, ולא ץ״ פ ״ח וסופם
 אצל שאיננה ,היופי תשוקת בגלל או ,״ההכרח״ חותם את עליהם הבעו החברה והיי

 גם האדם פעולות הנה שונות לכן / הרצון בנדר המה גם להכניסם / אחרים בע״ח
.החיים בעלי מפעולות הרצון אל בנוגע

 ולשם נוי לשם יופי/ לשם האדם בהם בחר אשר העודפים, הצרכים באלה
 שהיא האדם, של ההפשימ<י "הבהירה פעולת את בהם גם לראות נהל "רכוש"

 בחירה וסופם רצון שתהלתם הצרכים/ באלה גם גמור/ הבדל הרצון מן נבדלת אמנם
 האדם בעוד החיים, בעלי כל על לאדם אשר היתרונות אהד את אנחנו רואים
 ■ צרכיו בהספקת גם זולתו אפס הפשית בחירה לו יש אשר /בעולמנו האחד

מינו. וקיום קיומו לשמירת רק יהיו ולוא
 מציאות אמתת על הראשון המופת את נם בזה ולהציג דברי את לפרש והנני

 היון תחלתם אשר / הצרכים מאלה גם לנו לקהת נוכל אשר ,לאדם חפשית בחירה
 כי , יודע מאתנו אהד כל ואשר הספקתם לפעולת אשר מהעודף הוא הלא

ואשר אותם ולהשיג להמציא איך הדעת, שקול גם שכל גם לזה נדרש
גם
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 בנפש שיסודה ,ת י ש פ ח ה האדם בחירת מציאות את בעליל אנחנו רואים מזה נם

. והמשכלת הנבדלת האדם
 נפשו מעלת פי על האדם בי והשני, הראשון במדע לדעת הראיתי אנכי

 המציאות טבע יצורי בכל והמיוחד האחד ,הוא יוכל והנצחי האמתי היש זיק
 •יש הבורא הוא הן והאדם מאין׳ "יש חדשה בריאה ולברוא בראשית מעשה לעשות

 לשמירת הרצון היה תהלתם אשר ׳ העודפים הצרכים של התכניות את מאין״
 אדם במעשה האלה הצרכים את ולהכשיר לעדן החפץ/ וסופם מינו וקיום קיומו

 האהל תכנית את הראשון, השלחן תכנית את הממציא גם אזי ,ותחבולותיו
 על לנו להעיד יוכל ,הראשון החליל ואת הראשון האומנות כלי את הראשון
 / מלכים היכלי תכניות את הממציאים כמו ׳ לאדם ת י ש פ ח בחירה מציאות
 כלם כי וביען יען ,וחושב חרש מעשה שוגים מכלים וכלים שונות ממכונות מכונות
׳ מאין". "יש חדשות בריות ובוראים בראשית" מעשי "עושי והנם היו כאהד

 הנם האדם צרכי אל בנוגע הדשות המצאות הממציאים אלה רק לא אולם
 עלול אדם כל גם כי מאין, יש ולברוא בראשית מעשה לעשות יכולת בעלי

 איזו בשכלו יברא אשר שעה, לו שאין אדם לך אין כי יען ,לזה ומסוגל
 שכר יביא אשר עסק, של בענין או המיצר מן נפשו את לחלץ אם ולה, תחב

 משכלו פנימה והמשכלת הנבדלת נפשו ממשכיות לו בא זה כל ובעוד ,בעמלו טוב
 ברצונו׳ יסודתם כי אם אשר האדם, בצרכי גם אזי אדם", "חכמת וחכמתו

 י חפש ה ץ" פ "ח ה גם הרצון אל ילוה אותם והכשיר _עדן למען אבל
. ת י ש פ ח ה הבהירה

 יסבב אשר ,החיצוני החושי מהגרוי ההכרח פי על אנום והאדם בחוץ הקור
 ,מהקור נפגע יהיה לבל ,מערומיו לכסות לרצות ,חי בעל לכל כמו ,״צער״ לו

 ץ" פ "ח הוא באשר האדם והגה ׳ לו והם בה להתעטף עבה בשמיכה לו די אבל
 השיג ולמען בלבושו, הדור להופיע נאה, בבגד בחוץ ולהתראות לצאת הנהו

 * הנון בגד לעצמו להמציא וחכמתו, בשכלו להעזר עליו זה, מבוקשו את נם
 רצונו גם ׳ לאכול הוא .רוצה" החי בעלי לכל כמו הרעב יציקהו כאשר ,האדם

 רעבונו- את להשקיט הפנימי, והנרוי המחסור בגלל הנהו ומוכרה אנוס זה
 אולם צר, ובלחם העץ בפרי האדמה בפרי לו די זה רצונו צרכי את להספיק אך

 שלחן גם לו להמציא ת, חפשי ה ובחירתו וחפצו שכלו את לעזרה קורא הוא
 להם לתת אותם׳ ויפנק האדם יעדן צרכיו בשאר כן וכמו תאוה, ומאכל ערוך

 .החפץ גם ילוה המוכרח האדם של רצונו אל לכן והדר, כבוד לוית-חן׳
 היותר צרכיהם על עודף אנחנו מוצאים הפראים בעמים גם כי עד החפשי",

 ,השני מהמדע האחרון בפרק החדש החכם בהשקפת הקורא שראה וכפ* ,נחוצים
 ובבחירתם בחפצם להם׳ המציאו הם נם הן הזה, העודף אל בנוגע אשר

 ועל ,יסודם בחפץ אשר עודף איזה המוכרח, ברצונם ולא ת י ש פ ח ה
 להודות, אחד כל על אשר החדשים, ובדורות הנאורים העמים וכמה כמה אחת

 להאיר גם ת י ש פ ח ה ובבחירתם בחפצם להם המציאו המה המציאו אשר כל כי
וביבשה. בים דרכים לחם ולסלול הלילות את להם

 על העודפים הקנינים את לו לרכוש החפץ, גם לאדם בא הוא מאין
חמוכרח? רצונו צרכי

החפיז
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 הזה החפץ צרכי להמפרף כי ויען ׳ אדם ובחכמת בשכל יסודתו הזה החפץ

 / והנצחי האמתי הלט זיק ,והמשכלת הנבדלת נפשו בכה להשתמש האדם על
 שהוכחתי וכפי ,אלה בכל גם כן אם ,להשיגם איך ,ותחבולות המצאות להמציא

 כן אם ואשר ,מאין" ״יש ובורא בראשית״ מעשה ״עושה האדם הנהו ,לדעת
 האדם של החפשית הבהירה מציאות את מופת בתור מאלה גם למדים אנו

 החכם כי יען ,בזה לכפור יוכל לא שבבסילים כמיל גם שבחכמים הכם גם ואשר
 אפשרות את בדעתו החליט רק לוא אבל ׳ אלהים במציאות לכפור רק יוכל

 את ברא כי ׳ לאמר היה ח ר כ ו מ אז כי ,ן י א מ יש עולם״ ״בורא מציאות
 מעשה "סוף והכרח/ מאין" יש "בריאת יען חפשית/ בבחירה מאין" "היש

 המה חפשית/ בחירה והערר תכלית" לשם "בונה ואונס תחלה" במחשבה
 המעשה //סוף אף כלל/ מכריח איננו וה״אין" "אין" היה הבריאה לפני בעוד ,הפכים שני

 אי פעולות הנה הן ,תכלית״ לשם .הכונה כן וכמו תחלה״ במחשבה לברוא
.ת י ש פ ה ה הבהירה בריאות

 ולהכשיר לעדן רצון, שתחלתם הענינים בדבר גם חפץ ימצא האדם וכאשר
 בזח ואשד הרצון צרכי על העודף בגלל המצאות גם לו וימציא אותם
 את ולשכלל לפאר מאין"/ "יש בריות ובורא בראשית" "מעשה הנהו עושה

 חפשי ה בחפצו רק זאת את הוא עושה כי ויודע/ ■מכיר רואה/ האלה הצרכים
 וטעות חפשית בחירה , חפשי חפץ לאדם יש אכן וכי החפשית, בבחירתו רק

 בזה אמנם ואשר ברצון/ החפץ את החליפם בגלל להם יצאה הדיטערמיניסטים
 ככל לרצות האדם הנהו מוכרח באמת כי לטאד, צדקו לבד ב״רצוף הראשון

 בחשבם האדם, וחפץ ישע כל על גם כזה אומר לגזור נואלו לכן החיים/ בעלי
 באשר התבונן ומבלי הדעת על העלות מבלי / הנהו ח ר כ ו מ הוא גם כי / תועה
 הוא הן האדם / הזכרתי אשר / החפץ אל שנוגע במה כי ,החלטתי לפי יוצא

 להיות מחויב הוא כן ואם מאץ"/ "יש של בריאה ובורא ,בראשית "מעשה עושה
ת. י חפש בחירה בעל חפשי/ הפץ בעל

 אוחזים הנם האדם של החפשית הבחירה בזכות המהפכים גם כן וכמו
 האדם רצון גם כי להוכיח, מתאמצים כי עד ראשיו/ בשני ההבל את בטעות
 ברבר להם יצלה לא לעולם כי יען המטרה/ את החטיאו ובזה הנהו חפשי
 באמת הרצון בעוד חפשי/ הוא גם כי להוכיח/ סתם אדם של רצונו

 הפנימי או החיצוני הגרוי מפני החיים בעלי כל כרצון הנהו ואניס מוכרח
 אם אשר / הרצון״ ושביעת ו״ההנאה להרצון הקודם ״הצער״ של הנסיון ומפני

 ההנאה את לחוש פעם רק והבהמה האדם נסה בעוד אבל / אחריו יבואו כי
 היא וגם ן ו צ ר ה ל תמיד קודמת היא גם / ממציאותם הידיעה גם אזי / והתענוג

 ההבדל פי ועל אני ושטתי דעתי לפי אולם מוכרחת/ לפעולה אותם תעורר
 בנוגע נם האדם חפץ הוא מה :לדעת הוכחתי אשר לחפץ, רצון בין הנאמן
 בחירה מציאות על הראשון מופתי לנו יצא מינו, וקיום קיומו לשמירת לצרכיו

.לאדם ת י ש ם ח
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 אער ,ןדמנים תגרנים החפעית הבחירה אמתת .על מופתי ^אר נ(

 סלעים "מופתים להיות י /הפט הוזדעות השקפותיי ידי על
.'למא!־ וצודקים י

.יהד גם והחפץ הרצון על החפשית הברורה שלטון :השני המופת ס
הכנעת הוא הלא חי, בעל בשום נמצא לא אשר את באדם רואים אבחנו

פנימי גרוי או החוץ מן גרוי אם חי בעל כל , החפשית הבהירה תחת חרצון
רק לו יש ואם מינו וקיום קיומו לשמירת צרכיו את למלאות רצונו את יעורר

 הפעולה את מלעשות פעם אף ימנע לא אזי ,אלה צרכיו את להספיק ,היכולת
 ומזומנים מוכנים האלה הצרכים אם גם ומה / זה רצונו את למלאות ,הדרושה

 כנשר יעט אז ,מהם ולהנות רצון לשבוע יוכל ויגיעה עמל כל מבלי אשר ,לפניו
 מניעה איזו החי בעל ימצא אם זולת , לבב בחשק ספקו את וימלא שללו על

 ויחיש צלי נתח בראותו הכלב כמו , מזה להנזר אותו מכריח איזה או ממשית
 ומהלמות, מכאובים מדבר הנסיון או מזה יעצרהו אדונו מקל אבל עליו, להתנפל

 אותו עשות מבלי יעצרהו הוא כזה, מעשה בעשותו פעמים, כמה סבל אשר
 אשר מהמכות הצער הרגשת את בעצמו ש ח הוא יען ,עמר׳ אץ ״בעליו גם ולוא
 ימנע לא זה זולת אבל מהצלי׳ להנות ו נ ו צ ר את יספיק אם ׳ יסבול ואשר סבל
 פעמים אנחנו רואים הן ובאדם , ולהגות צרכיו את להספיק עצמו את החי בעל
 תחסר בטנו ,ריקה וקיבתו תאוה מאכל מכל לפניו ערוך השלהן כי , מספר אין

 באיזו הנהו ד ו ר ט או ץ ו ח נ עסק רק לו יש ואם / רעבונו להשקיט חזק ורצונו
 מענינים גם יהי ולוא בצערו, או בשמחתו חלק יקהו ונפשו רוחו אשר טרדה,
 ימלא מבלי תחתם להכנע רצונו את תשעבד ת י ש פ ח ה בחירתו אז גם ,גשמיים

 כל מבלי אף ,נחוצים היותר בצרכיו גם רצונו ודרישת חסרונו את האדם
 הערוך במזון יגע לא האדם , מזה אותו יניא אשר / החוץ ק ומפריע מעצור

 יבחר רצונו דרישות למלאות הפעולה תחת כי יען ולרעב, לצום ויבחר לפניו
חפץ. בה ימצא אשר , רוחו מעלת לפי אחרת נכבדה בפעולה

 כי מעטים, לא חזיונות באדם אנחנו רואים גשמיים בצרכים החפץ בגלל ואם
 באנשים, החזיונות המה רבים מה רצונו, את ומכריע מכניע החפשית בבחירתו הוא

 ,וחכמה תורה צרכי ,והמוסר הדת צרכי כמו , ורוחניים נפשיים צרכים בגלל אשר
 ,רצונם את גם ולהכריע להכניע ותעצומות עז בכל המה רגילים ביהוד בהם אשר

 הוא גם שמקורו הצרכים, בעודף לבחור יחפצו עת ההפשי, חפצם את גם
שית; החפ האדם בבחירת

 רצונו למרות האדם הנהו עושה אשר , הפעולות את ולכפור למנות יוכל מי
 דתיים חובות לשם פעולות בגלל ויכניע יכבוש אותם אשר / יחד גם וחפצו

 הקור * ומדע חכמה של בחינות בגלל כמו ,אחרות נפשיות שאיפות או ,ומוסריים
 הוא החם, בחדרו מטתו על שוכב דת ובעל ארצח נתך הגשם בחוץ, גדול
 אותן יעצמו אשר ,עיניו על שנה חבלי עוד אבל השכם׳ כבקר משנתו הקיץ

 ,מטתו את עוזב לב ובאומץ כארי יתגבר התפלה זמן הגיע כי ,ובזכרו חליפות
צום ביום .התפלה בית אל ורץ פניו את וירחץ ידיו את יטיל ,בגדיו את ילבש

בשבתו
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 אשר ומטעמים, צלי תאוה׳ מאכל ריח יריח המבשלות ומבית בביתו כשבתו

 אלה מכל ערוך שלחן גם ולוא שמה לבוא רגל יגיד לא והוא הערב לסעודת •יכינו
 הרעב יציקהו גם ולוא פיו אל טועם ולא נוגע היה לא אז גם לפניו עומד היה

 בצרכים האדם חפצי את כן וכמו רצונו את גם ומבטל מכניע האדם .למאד
 שהמה ,ומוסריים דתיים ענינים בגלל מחם נם פורש בבחירתו שהוא ,נכבדים

 ;המשתה בית אל מלכת האבל בית את ללכת בוחר הוא .לפניו נכבדים *ותר
 ובלכתו התאטרון בית אל להכנס כרטיס לקנות צרכו די כסף עמו לקח בלוני
 אנשי / קם לא עוד נפל וכאשר משאו תחת רבץ סוסו אשר / עגלון אסון דאה
 אשר ,כספו את ומוציא נכמרו רחמיו ,הזה האומלל בעד כסף מקבצים חסד
 לו ולתת סוס לו להגות האומלל, בעזרת השתתף למען נפשו, לשעשועי הכין

 ויבחר ממחשבתו וינחם לביתו אז שב הוא 1/ ובניו אשתו את לפרנס היכולת
 הוא שעושה ,פעולות ישנן אף / החולה רעהו את לבקר ללכת או בספר לקרוא
 עצמו את ויביא נפשו את גם יחרף ידן על ואשר והמוסר׳ הדת בגלל האדם

 לשאת החכמה בגלל המה בוחרים כי / אנחנו רואים חכמים כמה כן וכמו ׳ בסכנה
 את גם ולמלאות עליהם להתענג יכלו אשר , ורוחה ענג חיי תחת צער חיי ולסבול

 להספיק / הנעלה והפצם בישעם נפשם את יסכנו אף ,יהד וחפצם רצונם דרישות
 במגדלים גם ובספינות בעגלות נוסעים המה שלהם׳ הנעלים הרוח צרכי את

 הדשות לגלות להם יצלח אולי והדרומי/ הצפוני הצירים מקומות לתור באויר, פורחים
 ,המה יודעים או שמעו אשר אחרי אף ,זאת ממחשבתם שבים ואינם ונצורות

 המעשים כל האם , משם עוד שבו ולא כזאת עשו לפניהם חכמים וכמה כמה כי
 ומופתים אותות בתור ומגידים מעידים אינם והחפץ הרצון את להכניע / האלה

? לאדם חפשית בחירה מציאות על נאמנים
 להשיב הדיטירמיניסטים יוכלו אשר את הקוראים גם ויבינו אני גם ידעתי אמנם

 החכמה בשם הכבירות הפעולות דבר על כן וכמו הדתיים/ החובות דבר על
 אותם מכריחים הדת בעלי שנולדו והדת האמונה כי / והחפץ הרצון את להכניע

 ממלא ואיננו הנהו מוכרח רה חפשי, איננו האדם בהם גם כן ואם לפעולותיהם,
 החכמים את מכרחת החכמה תשוקת גם וכן ,החפשית הבחירה מטעם כלל אותם

 בשטתם בכלל הדיטירמיניסטים המה מחליפים אשר מלבד כי , בחירתם ולא לזה
 יוכל בנקל אזי הדעת, שקול בדבר להלן אראה אשר וכפי ,לסבה״ ״מסובב

 אס כי ,האדם את מכרחת הדתית החובה ולא האמונה לא כי ,להבין אהד כל
 בגלל שהיא פעולה/ באיזו ובוחר אחרת מפעולה משתמט החפשית בבחירתו

 את הפועל אל מוציא הוא זאת שעושה עת ובכל עליו, השומה הדתית החובה
 באותו פעמים כמה אנחנו שרואים את ראיה והא הדעת" "שקול אחר לו שבחר

 דתית פעולה איזו בגלל וחפצו רצונו את להכניע שוקד היה אתמול אשר האיש/
 וחפצו, ו נ ו צ ר את כלל ומכניע מכריע ואיננו בה מתרשל הוא והיום ומוסרית

 ויבחר לרשע מצדיק יהפך אשר להרע, תשובה בעלי מאיש עוד דבר מבלי
 התרגל כמה זה אשר להיטיב/ תשובה מבעל גם ומה וחפצו רצונו בקול לשמוע
 ימיר ובבחירתו ובנפשו ברוחו והוא תועבה גם ולעימות ורצונו לבו אחרי להלוך
 בוחר שחיה כשם בטוב בוחר הוא ,וכפיה אונם כל מבלי הנהגתו את ויחליף

עץ ל הנותנת היא החפשית הבחירה רק ,והחפץ הישע ורק ברע זה לפני
 ותעצומות
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 בשדם נמצא לא אשר דבר ׳ ץ פ ח ה ו ן ו צ ר ה על גם הילים לגבור עצומות דת

 היתרונות אחד אנחנו רואים בזה גם ואשר רצונו את לכבוש יוכל לא יען ׳ חי בעל
החיים. בעלי כל על והמשכלת הנבדלת נפשו בגלל לאדם

 הדתיים החובות בגלל ודת אמונה בעל שעושה , הפעולות את ידמו אשר יש
 בעוד ,ההיפנאטיזמום השפעת פי על ומוכרח אנום המושפע שעושה הפעולות אל
 תארך ההרגל ובגלל הזאת וההשפעה העמים על השפיעו הדת מיסדי דעתם לפי

 בשביל לא פעולותיהם את פועלים הדת בעלי כן אם ואשר ׳ דור מדור קיומה
 לפעול הנזכרה׳ ההשפעה תחת ועומדים תלוים רק החפשית ובחירתם חפצם

.ההשפעה הכרחיות רק כלל ובחירה חפץ כל בזה דאין בהברה ולעשות
 .השני במדע הזכרתי אשר כפי ,אלה בימינו א( :תשובות שתי אשיב זה על

 והמומחים החכמים באו ההיפנאטיזמום חזיונות את ולבדוק לבחון ביותר החלו כאשר
 בהשפעת נם כי אצלם׳ וגמורה מנויה כי עד כללית׳ הסכמה לידי הזה במקצוע

 הוא הוא, ונהפוך כלל פצו ה או רצונו מבטל איננו המושפע ההיפנאטיזמום
 על פעולתו את פועל המשפיע רק עצמו מחפץ או מרצון זח כל את עושה
 לחפוץבפעולה והחניכים התלמידים על והמחנך המורה בהקיץ שפועל כמו וחפצו ישעו

 השופטים על נפלא וטוען מליץ גם או מומחה דברן או דרשן או וכזאת כזאת
 אלה יבטלו זה בגלל כי יגיד■ אשר מי אין זאת׳ ובכל רצונם' את להטות

 יחרצו עת , השופטים גם או הנבחרים ועד או התלמידים בחירת את הנזכרים
 כי ,ההיפנאטיזמום במקצוע מהחכמים הראיה את שהבאתי וכפי לפעולה, משפטם

 בשום לפעול יוכל לא ההיפנאטיזמום ידי על המשפיע אשר ,לדעת הראו ■הנסיונות
 , פעולה איזו יפעל ׳ היפנאטית מתרדמה יקיץ אשר אחרי ,המושפע כי ׳ אופן

 ההוא האיש אם זולת ׳ והנמום הדת וחוקי והמוסר ת ו ע י נ צ ה נגד שהיא
 ׳ קרה לא ועוד ׳ ההיפנאטיזמום השפעת בלי גם נתעבים למעשים הנהו עלול

 אי המשפיע את פיה מנשיקות תשק צנועה אשת־איש או תמימה עלמה כי
 כי ,אנחנו רואים מזה ואשר ,ברציחה גם ומה / גזלה < בגנבה כן וכמו ,אחר .נבר

 להתנגד, הילים יגברו והמה ואמיץ חזק ישאר והאשה האיש של העצמי החפץ
 ההשפעה, פי על זאת את לעשות החזק׳ הרצון את גם ולכבוש להכניע

 ,ת י ש פ ח ה האדם בהירת את השפעתה ע״י כה תעצור לא ההיפנומיזמום גם ואם
 יש כי ,לאמר גובל לא כי ,וכמה כמה אחת על והמוסריים הדתיים בחובות

 בעל עושה אשר כל באמת וכי ׳ לפעולה האדם את מכרחת השפעה בזה
 אם מראש הדעת ובשקול ׳ ת י ש ם ה ה בחירתו בגלל עושה הוא ׳ ודת אמונה
 וכמוהו האיש אותו כי ברור, ידענו אלו ב( ההיא. מהפעולה לחדול או לפעול

 פועלים כאשר ׳ הדת מטעם פעולותיהם את יפעלו אחת דת בעלי אהיו בל
 הפעמון את לעורר ידוע וברגע בשעה הם פעולתם את השעון של המורים

 גם החפשית בחירתם עפ* לא באמת פן חשש איזה לגו היה אז כי לצלצל׳
 עינים אשר כל אבל ,האלה הפעולות את פועלים הדת השפעת מטעם .האנשים

 במלוא השני ובין דת מבעל האחד בין הרבים השנוים את הנהו רואה לראות לו
 גמורה השואה שבאדוקים באדוקים מוצאים איננו כמעט כי עד חובותיהם,

,שזכרתי כפי ׳ הפרטי האיש אותו גם אשר מלבד ,שלהם .בפעולות
בכל שוים להיות חייו ימי בכל אלה מעשיו את מתאים איננו לרוב

הימים
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 ממעשיו האחת בשנה הדת בעל במעשי רבים שנוים ויש השנים ובכל הימים

 גם ומה / אתמול מביום מעשיו שדנים אשר יש ,האחד ביום ונם אשתקד של
 להיטיב, גם להרע גם תשובה בעלי במציאות להיות יכולים כי ,נתבונן אם
 ההיפנאטיזמום השפעת אל הדמיון מדבר הדמיון הן האלה ההוכחות פי ועל
. יחלוף כצל

הדעת שקול דבר על החדשה :השלישי המופת ג(
לנו חתן תחלה• במחלבה מעשה "סוף גם השכל והכרעת

.לאדם הפשית בהירה מציאות על נאמן מופת

 הנוגעים הדברים בכל להדיטערמיניזמום להסכים נוכל לדעת שהראיתי כפי
 החי בעל כרצון הנהו מוכרח אדם של רצונו גם כי ולאמר/ הרצון אל

 שלנו הפרידה נקודת אבל ׳, מינו וקיום קיומו לשמירת בגלל צרכיו להספקת
 הרצון מגבול המה שיוצאים והפעולות, הענינים מאלה תחל מהדיטירמיניסטים

 השכל אל ביחוד מתיהסים המה ואשר והלאה נחוצים היותר הצרכים אל בנוגע
 מאין"/ -יש האדם של והמשכלת הנבדלת הנפש שתברא בריאות המון ואל
 אשר ומלבד/ לסכות" "המסובבים את הדיטירמיניזמוס היא מח^פת באלה כי יען

 בזה/ דעתי את חוה שא כפי הישר, מהשכל יבצר לא עוד מתוכה נכרת זיופה
 מופתים כמה או מופת דוקא הדיטירמיניזמום לטובת שלהם הראיות מאלה להמציא
• לאדם ת י ש פ ח בחירה מציאות על נאמנים

 בקבלו המתהלל הדיטערמיניסט יתרדל איך הראשון בפרק מדברי ראה הקורא
 לאחוזת הכין אשר / הערב משתה אל אליו לבוא / מאוהבו הקריאה מכתב את

 ההליכה לשלילת אם מתנגדים טעמים ומוצא שכלו בפלס שוקל והוא מרעיו
 המתנגדים הטעמים את הכריעו ההליכה לחיוב הטעמים כי עד ,ה ב ו י ח ל או

 טעם פי על היה ומוכרח אנוס רעינו כי / הדיטערמיניסט מוצא זה ובגלל אליה
 בענינים גם חפצו או רצונו כן ואם ההליכה, פעולת את לפעול המכריע, השכל
 טתאמר־ ולכן הנהו ומוכרח אנוס רק כלל חפשי דעתו-איננו לפי—כאלה

 לההזיש־ למאד צדק כי הוא, מוצא כאלת באופנים גם כי ,הדיטירמיניסט
* הדיטירמיניזמום במעוז

 השכל טעמי גם כי ,בהחליטו הדיטערמיניסט הנהו ומשגה שוגה כמה עד אבל
 בחירה מכל האדם משולל אופן בכל וכי החפץ, את או הרצון את מכריחים
 "שקול זה דוקא כי ,זאת גם אף ,האלה המעטים בדברי הקורא יראה ,חפשית
 על נאמן מופת הוא נם אני, והשקפתי דעתי לפי השכל, והכרעת הדעת"
לאדם. שית פ ח בחירה מציאות

 ,למסובב״ ״סבה בחלוף גמורה טעות הדימערמיניפט הוא שטועה מלבד
 מהוללם הוא מי השכל, טעמי ממקור בצדיה או בשגגה לגמרי דעתו ומסיח

 במחשבה מעשה "סוף כל / תכלית״ לשם ״כונה כל באמת אשר אחרי ,ובוראם
 הדשה בריאה כל כן ואם בשכלו, האדם נפש בראה בריאה היא תחלה"
 מעמיק בלתי כל אשר ,אחד כזב במקסם עוד הנהו שוגה כלל, מוכרחת איננה
 בהחלטת. אמת מקצת יש כי / ולחשוב להראל באמת יוכל הזה כענין

ובחירה שכלי מספיק טעם כי ,דעת יאלפהו אשר אחרי ׳ הדיטערמיניכט
 ית חפש
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 אנוס אזי מספיק שכלי טעם יש באשר כי יען ׳ הפכים שני חמה ת י ש פ ח

 בטל להיות צריך הטעם שית חפ בחירה ישנת ובאשר לפעולתו׳ האדם ומוכרח
 ללא הבחירה בחוג שהוא הטעם׳ ננד גם לעשות החופש לו יש אם ומבוטל׳

 אדם פרא ולהיות וטעמיו שכלו את לאל לשים הפץ זה ומי ,כלל הועיל
• במציאות ת י ש ם ח בחירה אין אזי ׳ מכריעים הטעמים ואם בפעולותיו

 הדעת׳ "שקול מהות לחקר לכונן כלל לבם שמו לא הדיטערמיניסטים אולם
 השכל טעמי על מביטים המה .מכריעים טעמים פי על השכל והחלטת האדם של

 יחד להאבק החוץ מן הבאות סבות בתור נפרדים עצמים שני הנם כאלו
 למען ׳ ולנצחו חילים עליו לגבור ׳ השני את האחד הכניע למען ׳ האדם במוח
 והנהו הקיום במלחמת המנצח הוא שהוא המתקיים׳ גם המנצח האחד ישאר

 ׳ דוקא פיהו על פעולתו את לפעול ׳ חפצו את או אדם של רצונו את המבריח
.כזאת לחשוב כמוה מאין רבה אולת היא אבל

 משפטו את יחרוץ בטרם בשכלו האדם של הדעת" "שקול האמת לפי אולם
 .״הסדר״ לפני קודמת שהיא ׳ א י ב ו ב ר ע מין רק ׳ דעתי לפי ׳ הנהו בהחלט

היצירה. ולפני הבריאה אחר של ובהו" "תהו מין היא
 והבהו התהו את או והסדר הערבוביא את לכנות נוכל אז רק הן

 ואשר ׳ לפנינו אהת בעת להיות יכולים היו אלו ׳ המה הפכים שני כי והיצירה,
 ,״ערבוביא״ אין ״סדר״ ובאשר ״סדר״ אין ״ערבוביא״ באשר כי יסכים׳ לא מי זה על

 גם אבל ׳ ובהו" "תהו אין יצירה ובאשר יצירה אין ובהו תהו באשר
 וכמו הסדר לפני הערבוביא תקדם אם ׳ ם י כ פ ה י נ ש להיות יחדלו וסדר ערבוביא

 ואשר היצירה׳ לפני ובהו התחו יקדם אם באופן ויצירה ובהו" "תהו כן
 בעד האחד ונחוצים דרושים הם עוד לזה זה מתנגדים אינם כי מלבד׳ אז,

 לכנות גם נוכל לא אזי ׳ השני לפני להיות האחד יחסר אם כי למאד׳ השני
 תקדם לא אם "סדר" בשם לכנות נוכל לא אנחנו ׳ הנאמן בשמו אחריו הבא את

 עתה * לה קודם ובהו תהו מבלי ״יצירה״ בשם לקרוא או א י ב ו ב ר ע לו
.שלי המופת את לבאר אבוא

 ,הארץ של ובהו״ ב״תהו וארץ שמים בבריאת העולם בורא בוש שלא כשם
 האדם נפש ׳ והנצחי האמתי הייע זיק נצרך לא כן ׳ היצירה אל קדם הוא אשר

 לשם הבונה את האיש" אל "מאין היא בבריאתה כן גם לבוש, והמשכלת הנבדלת
 שורר עודנו שלה היצירה לפגי אשר תחלה"׳ במחשבה מעשה סוף ת את תכלית
 הסדר, לפני ערבוביא בקרבו נמצאה עודנו ׳ ובהו" "תהו האדם בשכל
 אל ההחלטה 1לפני הגמורה היצירה לפני ערבוביא ה או ובהו התהו

 בינת נסתרה לא עוד כל אשר האדם, שכל של הדעת" "שקול היא הפעולה
 י(המעשה את השכל יסדר בטרם דבר יעשה לא המוח, מחלת הוא חולה איננו או

 אשר תחלה", במחשבה המעשה "סוף את השכל יכונן בטרם לעשות׳ עליו אשר
 אז עוסק האדם כראוי. אותו ויסדר נאמן בסים על מאין" "יש הנפש בראה

 תהלה" במחשבה המעשה "סוף את ובודק הבוחן השכל ובטעמי הדעת בשקול
 גם טעמים עורך הוא ובריא׳ טוב הוא אם הנפש׳ בריאת את האדם של

 לו יש מעשה וכל דבר כל כי ׳ ידענו ובעוד המעשה בשלילת גם בחיוב
אל להוציאו הפכו׳ או טוב כי עליו, לאמר והשלילה, החיוב צדדי

 הפועל
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 א בי ו רב ע ה ע״ד הדעת בשקול השכל ישפוט לכן מזה, לחדול או הפועל׳

לה יש אם .תחלה״ במחשבה המעשה ״סוף אל בנוגע הטעמים של
לחדול או הפעולה אל לגשת להאדם ונכון ראוי שבגללה הגונח, תכלית

ממנו. טוב אחר׳ תחלה" במחשבה מעשה "סוף ולברוא מזח
"שקול את ככלותו ושכלו/ נפשו פי על האדם או השכל או הנפש

המעשה .סוף בזכות המהפך הטעם את ת י ש פ ח בבחירה הנהו בוחר הדעת"
השולל השני הטעם את ודוחה וממאן טוב כי עליו׳ לאמר תחלה" במחשבה

 ומני ת י ש פ ה בבחירה זה כל את הבוחר הוא / המעשה״ ״סוף תכלית את
 לגשת גמור בחופש הפץ הבוחר והאדם לשלוט והיצירה הסדר יחלו אז
 הפעולה לחיוב באדם או בשכל המכריעים הטעמים כי , נאמר ואם ,הפעולה אל

 או רצונו את המכריחים המה שלילה כלפי המטים מהטעמים נכבדים בהיותם
 אמרנו כאלו דומה שהיה מלבד ׳ כזה אומר אזי / ולעשות לפעול אדם של חפצו

 היין או הבר כי השמרים׳ מתוך היין את למסנן הפסולת מתוך הכר את לבורר
 התועלת ולא המה והמסנן, הבורר את המכריחים המה והסנון הברירה אחרי של

 הטעמים אל בנוגע עוד / הזאת הפעולה אל תחלה״ במחשבה מעשה מ״סוף המקווה
 הטעמים את גם הבוראה היא והמשכלת הנבדלת האדם נפש האלה המכריעים
ומבטלת בראשונים הבוחרת היא והיא הפעולה את השוללים את גם המהיבים

• האחרונים את
 ובהד׳ .תהו או "הסדר" אל הקודם ערבוביא הנהו הדעת שקול ואם

 הנפש בריאת / תחלה במחשבה המעשה .סוף אל בנוגע היצירה אל ־הקורם
 והישר הטוב את האלה מהטעמים ר ה ו ב או בורר המשכלת נפשו או והאדם
 ׳ גמורה יצירה לידי ובהר "התהו ואת "סדר" לידי "הערבוביא" את ומביא להפצו

 או והיצירה הסדר גם האדם בשכל הנמצא הדעת" "שקול נם אזי
 ת י ש פ ה בחירה מציאות על הוא ומופת אות / אחריו הבאים והבהירה הברירה

 של הבריאה אלו ברור/ יותר עוד מופת אנהנו רואים בזה ואשר ,לאדם
 כל מבלי / ליצירה תכף נחיתה האדם נפש ע״י תחלה״ במחשבה מעשה ״סוף

 את האדם פעל לבדה הזאת הבריאה פי על ואלו הדעת שקול של ערבוביא
 נמצא היה אז גם ההוא האחד האופן גם היה אלו אמנם ואשר ,פעולותיו .בל
 שלי, הראשון המופת כפי ההפשית, האדם בהירת על נאמן מופת לנו

 בורא בהיותו כי ׳ בבריאתו הנהו י ש פ ה מאין" "יש הבורא אשר בגלל
 אם וכמה׳ כמה אחת ועל שית חפ בחירה בעל גם לחיות הנהו ב י הו מ

הדעת ומשקול השכל" "טעמי גם הדעת" "שקול גם האדם הנהו בורא
 שהוא ׳ הבהירה אמתת על ברור מופת כן גם לנו יוצא הן / האדם של
 הראשון המופת את לשכלל אומץ יוסיף עוד כי ,עצמו מצד חשוב לבד לא

.ה ת ב צ ה מ ו הנפש ממקור הלקוח

 הדרשה והשקפתי והתשובה הנוהם :הרביעי המופת ד<
.אלה שני על

 כל אין כי ׳ ולהוכיח להראות להם צלחה כי / מאמינים הדיטערמיניסטים
ובפעולותיו! ברצונו האדם הכרחיות בדבר שטתם אל והתשובה להנוהם .פתירה

המת
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 איזו בגלל מוכרח היה אדם של חפצו או רצונו שמראש כשם כי אומרים, המה
 טעם או סבה כן אחרי נמצא אם כן ההיא, בפעולה לאחוז שכלי טעם או סבה

 מוכרח אז עצמו את ורואה הראשונה המוכרחת ממחשבתו האדם ינחם חדש שכלי
 שנואלו כשם אמנם ;החדש השכלי הטעם או החדשה הסבה פי על ולעשות לפעול

 המשנה וכפי היו מוברחים ,הראשון החפץ ,הראשונה המחשבה כי ,להחליט המה
 הסבה דעתי-בדבר המה-לפי טועים כן לסבה", "המסובב את שמחליפים ,שלהם
 של חפצו את החדשים המכריחים הנם הנה דעתם לפי אשר החדשים, והטעם

 מאד יועילו והתשובה הנוחם גם ובאמת אחרת, ולפעול ולהנהם לשוב אדם
 מאומת להיות לאדם חפשית בחירה מציאות על ונאמן חותך מופת לנו להמציא

:הזאת אני ,השקפתי פי ועל יום בכל המעשים של בנסיון
 בשום עזב לא אז כי /ופעולותיו בחפצו מוכרח באמת האדם היה אלו

 הראשונה מחשבתו פי על בדעתו החליט אשר הראשונה, הפעולה את אופן
 המוכרח רצונו פי על מוכרחת הראשונה המחשבה היות בגלל / לעשות
 מתחרט היה ולא נחם לא זה ומפני תמיד ככה ולהפץ לרצות מוכרח היה והאדם

 בע? כל של רצונו כמו חיצונית, מניעה איזו לו היתה אם זולת אופן, בשום מזר
 בלתי הפעולה, את יעזוב ולא ינחם לא הן והוא הפעולה את לפעול המכריהו חי

 אנחנו רואים הן אשר ואחרי / מזה לחדול חיצוני ומכריח מניעה לו יש אם
 מבלי אותו כובש הוא חפשית, בבחירתו רצונו את יבטל גם יכול האדם אמנם כי
 מציאות על להאדם מעידים והחרטה הנוחם אזי לזה/ חיצוני ומכריח מניעה כל

 לעשות בדעתו החליט מאשר ולהנחם לשוב האדם יוכל בעור הפשית, בחירה
 בגלל 2 גם ומה ויתחרט ינחם תמיד לא כי ,ההוא באיש יקרה אף ,ראשונה

 רצונו את כבש אחת פעם אשר האיש, אותו גם כי ראיה/ והא שכלי טעם
 ולא כזה עגין הפעם עוד לו יקרה אם אשר יש טרדה/ של ענין איזה מפני
 החדש הענק לא כן ואם רצונו, ספוק מפני הענין את וידחה רצונו את יבטל

 היא החפשית בחירתו אם כי הראשונה/ בפעם גם רצונו את לבטל אותו מכריה
 אחרת יבחר ופעם רצונו בקול לשמוע האדם יבחר פעם / פעולותיו על השלטת
 כי אנחנו, רואים הרצון אל בנוגע כזה בחזיון גם ואם לגמרי, ולבטלו להכניעו

 הסבה גם אשר , בענינים / וחרטה נוחם של האופן בדבר הדיטערמיניסטים בפי שקר
 את לשנות אותו מכריחים אינם כי / אנחנו יודעים החדש הטעם וגם הראשונה
.וכמה כמה אחת על ,פעולתו את גם ועמה הראשונה מחשבתו

 הכרח כל מבלי .והחרטה הנוחם בדבר בפועל במעשים נפנה אשר כל אל
 בחירה מציאות על נאמן ומופת אות בתור להציג גם עדות, לגבות נוכל ואונם

.לאדם חפשית
 ומחשבתו דוחו על העולה ככל לעשות הנהו בוחר פעם בעצמו האדם

 וסבה טעם לאיזה היתרון לתת ובוחר הראשונה מפעולתו ינחם ופעם ראשונה
 על לעמוד הנהו בוחר אחרת ובפעם בנפשו הוא יברא אותם גם אשר חדשים,

 לעמוד בזח, בוחר הוא כי יען האדם, יוכל בחייו פעמים כמה הראשונה, דעתו
 בדבר להתרשל אז הנהו בוחר כי יען ,בנסיון לעמוד יוכל לא ופעם בנסיון

 ממעשהו האדם ינחם אשר יש אחת בשעה גם אחד ביום גם לזה, אותו המביא
 האדם זאת ובכל ממקומם זזו ולא שדם היו והטעמים הקודמת והסבה אתמול ביום

בבחירתו
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 ועז תוקף לתת בחר הקודמת בשעת או אתמול ביום החבשית בבחירתו

 ועתה אתמול עשה אשר ממעשהו׳ נחם הזאת ובשעה והיום האלה להטעמים
 בגללם אשר הללו הטעמים אל ושבלו לבו שם ולא שעה לפני ממעשהו נחם הוא
• אז ולעשות לפעול בחר

 בדבר קדומה" "הגזרה בעל וחכמי הדיטערמיניסטים שיאמרו מה יאמרו
 המופתים אחד הוא גם בי לנו, אומר והבריא הישר ושכלנו והחרטה הנוחם

♦ לאדם שית חפ בחירה מציאות בדבר נכבדים הכי
 המחרת. וביום החולה רעי את לבקר אני והולך חדרי דלת את סוגר אנכי

 רעיוני, על מעלה אנכי מזה׳ עצמי את מונע הפעם, עוד כזאת לעשות בחפצי
 מבני אחד בוא על לחכות אני ובוחר המנעול את וישברו גנבים יבואו אולי
 1השליש ביום תעצרני לא הזאת היראה נם זאת ובכל החדר׳ את לשמור ביתי
.אחרת או זאת מצוה לדבר וללכת הדלת את ולסגור לשוב

 על והחלטתו דעתו את חליפות לשנות האדם רגיל ודאים בדברים ואם
 כי וכמה, כמה אחת על ספקא וספק ספק של בענינים ההפשית בחירתו פי

 עשה מאשר וינחם חליפית ופעולותיו רצונו את מחליף האדם את אנחנו רואים
 הפעם עוד ולבחור הפעולה מהתרשלות להנהם הפעם עוד ישוב אף אחת, פעם

. •ולעשות לפעול
 אל בנסעי או בביתו, אמצאהו אם רעי אל עתה בלכתי אם הוא ספק

 עברתי כבר או ,אליו דבר לי יש אשר ,האיש את אפגוש אם ׳ הנתיבות בית
 הספק מפני ונוסע הולך אני פעם ׳ הזה המסע עם יבוא לא הוא או ,המועד את

 או ימנעני אשר ,הדש טעם שום עתה לי אין כי אף ׳ מזה מונע אני ופעם
 עצמי את למנוע או / זאת את ולעשות לפעול יותר, ההיא בעת יזרזני
♦ ספיקא בספק גם ומה זה לפני בפעם עשיתי מאשר הספק מפני

 לאיש הושיטו אשר שכר, מלא הכוס היטב ונשטפה נטרקה אם ספק
 הספק מפני בוחר הוא לבריאות. מזיקים נוזלים איזה בכוס היה זה לפני ואשר
 הזאת בכוס הקודם המזיק מהמשקה שיריים איזה נדבקו פן לשתות לבלי

 עמדה הזאת הכום אם באופן כמו ספק׳ עוד היה נמצא אם אולם בשוליה, או
 הזאת שכר המלאה הכום אם מהאורח גם הבית מבעל ונעלם הכוסות שאר בין

 יש ספק-ספיקא כן ואם המזיק המשקה את בה החזיקו אשר הבום׳ היא היא
 בחשבו הזאת מהכוס הוא שותה בעצמה הבית בעל או האיש זה פעם אזי ׳ בזה

 גם ,פיו אל יביאנה ולא מזה ינחם ופעם רעה כל לו תאונה לא כי ׳ לבטח
.ספיקא הספק השש מפני

 בדבר שבפשוטים הפשוטים בדברים גם לנו יש רבים ודוגמאות משלים
 נוחם בהם גם שמצוים מאלה והנעלים הגבוהים בענינים גם ומה וחרטה נוחם

 איטר אחרי להרע, הצדיק ומתשובת להיטיב הרשע מתשובת נם ומה וחרטה
 בתקפם והנם כלל נחלפו לא הן והמוסריים הדתיים החובות כי ,אחד כל יודע

 מדקדק הוא פעם ,וחרטה נוחם באיש בו חליפות אנחנו רואים זאת ובכל ,תמיד
 עוד להיות ישוב השני וביום עליו המוטל את עושה ואיננו מתרשל הוא ופעם במצוות

 האם שית׳ חפ בחירה זאת אין האם נמרץ, בדיוק דבר כל למלאות ושוקד זריז הפעם
? לאדם ת י ש פ ח בחירה מציאות על נאמן ומופת אות והחרטה הנוחם גם איננו

המופת
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 החכמים עמל ודוקא המוסריות האחריות :החמישי המופת ה(

 המציאות למרות .שטתם עם אותה להתאים הדיטירמיניסטים
בחירה מציאות על מופת בתור , היעזר השכל ולמרות

לאדם. פשית ח
 "האחריות היא הלא החפשית האדם בחירת על כבר זה והידוע הנאמן המופת

 החברה היא מטלת דנא מקדמת מראש אותה ואשר פרט כל של המוסריות"
 ודאית ובהכרה בידיעה ובצדק, ועונש/ בשכר אדם בדיני גם האדם על האנושית

 יסור ולא סר לא גם היא, חפשית האדם בחירת אכן כי הדעת(, חוש )הכרת
 סבה איזו בגלל או האדם בינת יסתתר לא עוד כל וחזק, נאמן מופת להיות

 עליו לטפול או ממנו דעתם להסיח אנשים איזה יתעקשו אמונה איזו בגלל חיצונית
 אונם באין אשר ,חכמים אנשים במציאות להיות יכולים ואם ,ותפל שוא

 ונגד הדעת נגר ותפל שוא ושיג בשיה הזה המופת את לבטל המה מתאמצים
 הלא הישר, ־השכל ונגד הדעת נגד היא שגם החלטתם, _קים למען הישר, השכל

 חדש מופת איננו בעצמו כזה וחפץ ישע האם החפשית, הבחירה שלילת היא
:דברי את ואפרש ? לאדם חפשית בחירה מציאות על

 ליגע הרב ועמלם )פאטאליזמוס( קדומה גזרה בעלי חכמי על כלל נתפלא לא
 הזאת הדעה בעוד , שלהם הדעה עם המוסריות האחריות את להתאים מוחם את
 ,להאמין בכלל וחכמיהם העם בני ועומדים מצווים אשר ואחרי ,אמונה של ענין היא

 ,הקדומה הגזרה מטעם פעולותיו בכל הנהו מוכרח רק לאדם חפשית בחירה אין כי
 או הדת מיסדי רק , הם לא כי ׳ כלל אשמים אינם האלה האמונה בני חכמי אזי

 יחפצו אשר ,אלה וביהוד חכמים בתור לכן , החפשית הבחירה את שללו האמונה
 המוסריות האחריות את להתאים מתאמצים קרומה בגזרה שלהם האמונה על להגן

 ועמלים עמלו המה , זאת דעתם עם כלל להתקים תוכל לא החפשית הבחירה שבלעדי
 למצער כי עד ,אלה שתי בין הבולטת הסתירה מרירות את להפיג פשרה איזו למצוא

 ואם עצמם, על העמיסו אשר ועבודה, העמל בדבר וחפצם ישעם רוחם, את לתכן נוכל
 מחכמי איזה פלפול אל הוא דומה שלהם הבל של הפלפול בעוד ,רוח ישא דבריהם כל גם
.האלהים אחדות עם רבים( אלילים )מציאות הפוליטייאיזמום מציאות את להתאים יון

 קבלו לא המה , הדיטערמיניסמום מחזיקי החכמים בקהל אנחנו רואים מה אבל
 בתור והחפץ הרצון והכרחיות החפשית הבהירה שלילת בדבר שלהם הדעה את

 של ורבה ראשה ,הוא ונהפוך האנושית מרוב או מכל מוסכמת ידיעה או אמונה
 האלה והחכמים החפשית, האדם בהירת במעוז מחזקת והיום לפנים של האנושית

 חכמי ההלמות מכל לסור ומתאמצים מלבם הדיטירמיניזמום את בדו המה רק המה
 שטחית בהשקפה קלושים טעמים להם ברו גם כלה, האנרשית מכל וכמעט קדם

 אל בבואם והנה ,לאדם חפשית בהירה אין כי ,להחליט חפצים בגללם אשר
 הזה, הסלע אל תנפץ זאת דעתם כי בעליל, המה רואים המוסריות" •האחריות

 ,הזה המופת פי על דנא מקדמת מראש יעיד האדם של המוסרי עולם כל אשר אחרי
 בפלפולי לעמול בוחרים המח גם זאת ובכל ,לאדם תפשית בהירה יש אכן כי

 ישע לנו נשאל הבה פשרה, איזו לעשות הישר השכל ונגד הדעת נגד הבל
להם? בא מאין כזה וחפץ
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 לחמוס וחפצם ישעם כל אשר , שבדיטירמיניכטים פנים מעזי נדבר לא

 הבהמה מן האדם מותר את ,שלו המוסרי העולם כל את , כבודו כל את מהאדם
 על מעיד כזה נבזה והפץ ישע גם אמנם )ואשר האנושית החברה כבוד ואת

 את להתאים ־ העמל מכל עצמם פוטרים המה רק והמה תפשית( בחירה מציאות
 "אחריות אין כי ׳ מפורש אומרים בעוד > המוסריות״ ״האחריות עם הבחירה

 היא אדם בדיני והעונש ל^עשות המוכרח הטוב בעד השכר הוא והבל כלל מוסריות"
 עם לא אשר , רעות ות מח להפטר התחבולה כמו האדם חברת לשמירת תחבולה

 מעטים המה כי וביחוד, נדונים אנחנו שבפגומים פגום רגש בעלי הכמים
 לא אשר ,שבהם הכנים האנשים ׳ הדיטערמיניסטים אל מוסבים דברי אבל ,למאד
 מוקירים שהמה אלה האלה/ והנמבזות הגסות להחלטות אופן בשום להסכים יוכלו

 תתנגד כי ,המוסריות״ ,"האחריות את מוצאים המה ,ואם , האדם כבוד הוד את
 איזו עפ״י כלל אנוסים אינם ובעוד ׳ הדיטירמיניזמום שטת אל ר ו מ ג נגור
 המה יכולים הלא חפשית, בחירה מציאות כלפי נוטה הישר השכל ובעוד אמונה

 במציאות גם וסמך סעד ולמצא חפשית בהירה בעלי אדם ככל להשאר
 גם דיטירמיניסטים להיות דוקא המה בוחרים זאת ובכל המוסריות" "האחריות

 השטה עם אותה להתאים הבל סברות לברוא הדיטירמיניזמום את _קים בגלל בוהדים
 באבר וחבורה פצע או מסוכן נתוח כצדיה לעשות כלל׳ ומכריח אינם באין שלהם
 אשר דבר , מזור ולגהות ארוכה להעלות כחם לריק כן אחרי יתמו למען ׳ ושלם בריא

 בפלפולי בעקיפין המוסריות האחריות על באים והמה לעולם׳ להם יצלח לא
 חפשית בהירה ישנה אכן כי ׳ ומופת אות זה האין ,ההדורים לישר הבל

 יכולים שבגללה כמו ,במציאות דיטירמיניסטים להיות יכולים בגללה רק כי ׳ לאדם
 לאור חשך שמים רע, ולטוב טוב לרע האומרים אנשים במציאות להיות

? לחשך ואור
 אני דבדיהותא מילתא מאיזו הלצה מאיזו כי הקורא, יחשוב לבל אולם

 המופת גם אמנם כי ׳ לרעי ויבין הבא בפרק דברי את נא יקרא הבה לכן ,מופת לוקח
.למאד הוא ונאמן הזק ׳ בריא הזה

 אחר ובסגנון בנוסח דיטירמיניסט עם #יחה מדה. כנגד מרה ה
החפ#ת\ 'הבחירה נגד הטענות #ארית ובטול

 שלנו הישר השכל את וראשון בראש נשאל הבה למעלה דברי אחרי
' ? אומר הוא מה

 לאמתה אמת היא לאדם חפשית בחירה מציאות אומר: הישר השכל
 באדם נבדלת נפש ומציאות אלהים "מציאות הראשונים העקרים שני כאמתת

 ומכיר, יודע כלה האנושית כמו הפרטי האיש כי יען גופו", מות אחר והשארתה
 בהכרה זאת בחירתו את מכיר הוא ,ת י ש פ ח בחירה בו נמצאה אכן כי

 בהכרתו שמכיר כמו בשוה שוה הדעת", "חוש הששי חוש בהכרת חושית׳
 כי ׳ ומכיר יודע אהד כל ׳ הראשונים העקרים שני אמתת את הזאת החושית

 והרש מאבן גם כי אץ׳ הבהמה מן רק לא לאדם מותר חפשית בהירה בלעדי
מחדשי
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 .הכרח" הוא מה :דעת להם ואין בפעולותיהם מוכרחים שהמה ׳ האדמה מחדשי

 שלו "האני" נם האדם הפשית בהירה בלעדי אף הזה׳ במושג אשר הנעימות ואי
 מציאות ודאות את יודע האדם למאומה, נחשבו לא יתרונותיו ובל דמה להבל

 גם מאין" "יש הנהו שבורא בריות מהמון גם מהמצאותיו׳ גם ההפשית בהירתו
 יודע ורעיונותיו דעתו ומשקול משכלו גם תחלה"׳ במחשבה המעשה ם״םוף
 להיות השכל בטעמי הישר את הפשית בבחירה הוא בוחר כי הנהו׳ ומכיר

 ׳ ההפשית בחירתו של וגבורתה כהה את ובודק בוחן אף ׳ פעולותיו לרגלי נר
 למרות שהמה ופעולות׳ בדברים ולבחור הרצון את גם לכבוש תוכל היא כי עד

 אמתת את הישר להשכל להוכיח דים אלה כל ואם , יחד גם וחפצו ישעו רצונו
 המוסריות" "האחריות מדבר הידוע המופת לו עוד לאדם, חפשית בהירה מציאות

 בדיני הגמול מדבר הוא הלא לו הפשית בחירה אכן כי לאדם, תעיד היא אשר
 ׳ והחובה ארצה בתבל האדם יפעל אשר ,והרע הטוב בעוד ׳ שמים ובדיני אדם

 תדע לא: אשר ׳ דור מדור האנושית כל אצל האדם חברת על גם שומה שהיא
 גם לה נמצאה זה ומפני הפרטיים האישים על האחריות את להטיל רק אחרת
 ומלבד ׳ אדם בדיני גם עונשין בדיני בחייהם גם בכבודם גם ולנגוע לפגוע הזכות
 והמוסריים הדתיים בחובות ופעולותיו מעשיו בעד האחריות עליו מקבל האדם׳ אשר
 כל יודע הן ואמונתו׳ בדתו להמאמין שמים בדיני גם וחשבון דין לתת ועליו
 רוח לעצם מעלליו בעד וחשבון דין לתת עליו כי ,עצמו ומדעת מעצמו אחד

 )געוויססען( בקרבו הנכון רוחו משפט הוא הלא נפשו׳ בפנימיות ידון עת האדם׳
 מה ידע לא מי רע. ואם טוב אם מפעלו על במשפט האדם את יביא אשר

 כל ואשר הטוב׳ בעשית השמחה היא מה גם )געוויסענביססע( כליות מוסר הוא
 שתי החלטת לפי האדם היה אלו כי ההפשית׳ בחירתו על באדם עדות זה

 בעד כליות מוסר אז כי וכמעשהו"׳ בחפצו "מוכרח הנזכרות הנפסדות הדעות
 עושה זו מה לשמחה כן וכמו האדם אצל כלל נמצא היה לא הן רעה פעולה

 האבן שמוכרהת כמו ככה׳ לעשות הנהו מוכרח בעוד הטוב׳ את בעשיתו
.ארצה לפול

 הראיה גם החפשית האדם בחירת נגד הדיטערמיניסטים מטענות אחת והנה
 מהאנשים אהד לכל כי ׳ היא הלא ,הם שטתם את להצדיק בעיניהם עצומה היותר

 לפי פעולותיו את האדם פועל לרוב בעוד ואשר מיוחד• )חאראקטער( אופי ישנו
 רוחו תכונת בגלל במעשיו הנהו מוכרח האדם כן אם זאת׳ רוחו תכונת

.לו אשר המיוחדת
 הקצרה ההתבוננות פי על לגמרי טענה מהיות תחדל הזאת הטענה אולם

* בזה אציג אשר שלי
 כי ׳ ובפעולות ובמעשים הרוח בתכונת כשני כאהד האנשים דומים היו אלו

 הכרחיות על מזה דוקא ראיה להביא באמת אולי הדיטערמיניסטים היו יכולים אז
 וחפציהם במשאלותיהם נשתוו יחד האנשים כל הן באמרם: והפעולה החפץ הרצוץ
 ,הנהו דומה אדם כל של הפעולה אל והחפץ הישע ואם בפעולותיהם כן וכמו
 וחפציהם האנשים משאלות בהיות אולם ׳ לכלם משותף הכרח יש אכן תפונה בלי

 מזח׳ גם כמעט להחליט עלינו כן אם וחפצו׳ בישעו אחד כל תכונת לפי שונים
להפיק לבדו, אהד כל הוא משתמש פיה על ואשר לאדם הפשית בהירה יש כי

את
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 יבחר לא או השני יבחר לא באשר האחד בוחר אשר •יש זה ומפני זהמו *ת

 להשתמש הגורמת רק היא אחד כל של רוחו ותכונת טוב, רעהו באשר^יאמר
 גם ,חברו שיעשה הפעולה את לחקות לבחור מבלי ,לו שיש הבחירה מתנת עם

♦ בזה חפצו גם להיות ,אחרים של וחפץ בישע דוכא לבחור
 האם הפשוטה: השאלה את הדיטירמיניסטים את אשאל הבה : ושנית

 שוטר או שופט מין איזה הוא שלו הכאראקטאר האם , האדם של המיוחדה התכונה
 חדל ומזה מזה או עשה וכזה "כזה להאדם; ומצוה רצועה או במקל אוחז מיוחד
 לא האם עכדךיי "שוטע לו ואומר וגוו ראשו את ירכין בעצמו והאדם לך,

 להיות כזה כח בעלת היא האדם של המיוחדה התכונה כי לאמר/ היא אולת
 כח בו אין כי עד ואפש, אין הוא בעצמו והאדם האדם על ומצוה נגיד בתור

 הדיטירמיניסט יודע איננו האם / אותה גם ולכבוש המיוחדה תכונתו על למשול כלל
 את יכבשו ובבחירתם בחפצם זאת בכל אשר מטבעם/ והכעסנים הרגזנים את

 כאשר גסות, תאוות בעלי או למאד/ ומתונים רוח לענוי ונהפכו זאת תכונתם
 בעלי ועוד ועוד למוטב הזרו והגה השטות רוח את ותגרש דעת רוח בהם נכנם

 ואפשר אפשר הלא כן ואם תכונותיהם את ושנו החליפו אשר / מיוחדות תכונות
 הוא אותה/ כובש איננו ואם המיוחדה תכונתו את יכבוש האדם אשר / הוא

 בוחר שהוא בשביל חפץ/ שאיננו בשביל רק יכול שאיננו בגלל לא
בזה. להתרשל
 ואי בכותל בקיע ביתו, בחומת פרץ רואה אדם דומה: הדבר למה משל

 סדר לעשות ויכונו ביתו בדקי את לתקן ימהר אשר אדם/ ישנו בעסקיו, סדרים
 בקיעים איזה רק יראה אם אשר אדם, נם נמצא או יתרשל, אשר ויש בעניניו

 המיוחדת, האדם בתכונת כן וכמו מחדש, ויבנהו לגמרי הבית כל את יהרם
 כי עד ,גדול כה האנשים בתכונות השנוי כי ,יאמר לא אדם כסיל גם אשר

 רק היא המיוחדת התכונה ובאמת גמור׳ הבדל מחברו אחד כל נבדל פיהן על
 לשנות אם תמיד, החפשית ובבחירתו האדם בכה אשר נטיח/ או רגש מין איזו

 כאשר בזה, ולהתרשל כזאת עשות לבלי לבחור או במקצת/ או לגמרי אותה
 דוח בקרת זה על להביט / בבגדו וקרע בביתו בקיע הרואה עצל איש הנהו בוחר
.בגדו קרע או ביתו בדק את לתקן פעולה/ שום אל לגשת מבלי

 -רצון"/ הוא מה דעתי חות פי על הקורא יודע הן דברי יאמנו כמה עד
 גם כי ,להדיטערמיניסטים להסכים ניכל כי לדעת, הוכחתי אדותו על אשר

 מתעורר הרצון בעוד , החי בעל כל כרצון הנהו מוכרח אדם של רצונו
 שמירת בגלל טבעי באמת הוא הזח והגרוי פנימי או חיצוני גרוי ידי על הנהו
 טבעי לחוק לחשוב נוכל כמעט הרצון את הלא כן אם ואשר / מינו וקיום קיומו

 להוכח יוכל הן אחד כל זאת ובכל רצונו צרכי את להספיק האדם את המכריח
 נם / החפשית בבחירתו האדם כי ,למעלה זכרתי אשר וכפי ומאחרים מעצמו למדי
 כובש הוא מוסרית או דתית חובה איזו בגלל גם ומה וטרדה, עסק איזה בגלל

 ואם בחזקה תפקידו את דורש אמנם שהוא הזה, הטבעי רצונו את ומכניע
 את כובש הרצון לא כי אנחנו, רואים והמוכרח הטבעי הרצון אל בנוגע נם

 אחת על כן אם הרצון/ את כובשת ההפשית הבחירה רק הבחירה
לא כי להחליט עלינו כי / האדם של המיוחדת התכונה אל שנוגע במה כמה,

חחאראקטר
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 שלו החפשית בחירתו רק האדם של ההפשית בחירתו את יכבוש ־תאראקטר

 ואם בלבד, פנימי רגש רק שהיא המיוחדת, התכונה את לכבוש פעם בכל תוכל
 מתרשל ואם המיוחדת/ תכונתו את מכניע איננו אם זאת׳ עושה איננו האדם

 אחריה דוקא נמשך להיות , החפשית בחירתו פי על כן גם לו בא זה כל בזה
 מבלי או בה לנגוע מבלי ,שהיא כמו אותה להניח / בזה הוא הלא החפשי וחפצו

משרשה. אותה לעקור
 בחירה׳ בבעל ענינו לצורך דוקא בוחר והמתלוצץ המתפאר הדיטערמיניסט

 יבין ולא ידע לא אשר ׳ אינדעטערמיניםט ,הוא שטתו לכבוד בדמיונו יצר אשר
 רוצה "אני האחת: התשובה אם כי רוצה"? אתה "למה שאלת על להשיב מה

 אשר / הדברים המה דים כזה חפשית בהירה לבעל ואשר רוצה״ שאני בשביל
 בגלל מוכרחות היו לעיניו יעשה אשר ׳ המשונות פעולותיו כי ׳ מתנגדו לו יביע
 הזה׳ הטעם וכי אותו ולנצח ולהקניט" ל״הכעים של הטעם מפני המוכרח רצונו

 לעשות רצונו את מכריה איננו לכן ,עצומה פעולה בעד מספיק איננו כי יען
א'. בפרק הקורא שראה הוכוח וכפי חוטמו כריתת כמו כביר מעשה

 היו יכולים אולי הדיטערמיניסטים דמיון יציר אינדעטערמיניםט רק אולם
 לשכלו ונאמן וקים חי חפשית בחירה בעל לפניהם התיצב לוא אבל בזה, לנצח
 הנכנם הדיטערמיגיסט עם דבר אחרת ובשפה בלשון אז כי והבריא, הישר

בוכוחים. עמו
 את לא / לו משיב היה ״הרצון״ אל ובנוגע ? רוצה״ אתה ״למה :השאלה על
 בשביל רוצה "אני :הנאמנה התשובה את רק רוצה״ שאני בשביל רוצה ״אני התשובה

 כל עם הנהו משותף שבו ,האדם ״רצון״ דבר על בדברנו כמוך, דיטערמיניסט שאני
 החיצוני שהגרוי בשביל לרצות", מוכרח שאני בשביל רוצה "אני החיים, בעלי

 ׳ וההנאה הצער בשביל כן וכמו לפעולה לעוררני רצוני את מכריח הפנימי או
 הננו׳ חפשית בחירה בעלי כלה האנושית וכל כמוך כמוני ולמעלה מהרצון אבל

 שוגה להיות בה בחרת אשר הדיטערמיניזמום ירי על ודוקא אתה גם כי ,וביען יען
 / זה הוא רצונך לא בעוד / כמוני חפשית בחירה בעל באמת הנך אחרים ומשגה

 ,הנחו י ש פ ח ה חפצך רק דיטערמיניסט להיות להכריחך יכול הוא אשר
 זאת ובכל כוזבה שהיא הדיטערמיניזמום, בשטת לבחור כלל מוכרח שאיננו
 חושך למרות גם אתה, חפשית בחירה בעל כי יען בה, דוקא אתה בוחר

 חפשית בהירה מציאות על המעידים ׳ וחפצך ישעך למרות ,הדעת״ ״חוש בך
 הצדק למען הישר, השכל את ממך תשדר החפשית ובבחירתך במעוזה להחזיק

 ותפל שוא שהמה בטעמים, בזכותה להפוך ,דיטערמיניזמוס של הנלוזה הדעה את
 אותך ה י ר כ י לא הן ואיש , אחרים ונפשות נפשך את להשלות / כזב ובמקסם

. המים יכילו לא אשר ,נשברים בארות לך ולבקש חיים מים מקור לעזוב
 אל בנוגע הוא הלא ממנו׳ ולמעלה שבאדם המוכרח מהרצון אמנם

 והבוראת המחוללת שהיא / נפשו במשכיות יסודתם אשר ,האדם חפצי
 תחל אז מני / פנימי או חיצוני חושי גרוי מאיזה ,וכפיה אונם שום מבלי אותם

 הפשית בחירה בעל ישיב כה—ובאמרי החפשית האדם בהירת לשלוט
 :ונאמנה ברורה תשובתי ? חפץ• אני ״למה :תשאלני ואם חפץ״ ״אני—למתנגדו

החפץ את לפועל להוציא ההפשית, בבחירתי בוחר שאני בשביל הפץ אני
הזה

23



354
 כשלילה׳ או בחיוב המתנגדים ומטעמיו שבלי של הרעת" "שקול אחרי זה ונם הזה׳
 בעיני יפה עולה החיוב ׳בעד והטעם ובשכלי בנפשי אני בראתי אותם שנם

 הבורא הוא אני שאני בשביל חפץ׳ אני לו, המתנגד בטעם ולא בו לבחור
 יכול אף תכלית" לשם ה״כונה את תחלה"׳ במחשבה המעשה "פוף את ראשונה

 מחפצי ולהתחרט להנחם גם לגמרי, ת י ש פ ח ה בבחירתי מאיליו ומובן אני,
 לא הדעת שקול אחרי הקודם המכריע הטעם כי אף בו׳ בחרתי אשר זה׳

 להתרשל, אוכל אחר חפץ כל ומבלי אחר טעם כל מבלי וגם ,במאומה נשתנה
 אם אחר׳ בחפץ אני ר ח ו ב או ׳ הפועל אל זה חפצי את עוד להוציא מ״לי

 בבחירתי גם יכול אני תועלת, לי להביא יכולים אינם או יכולים החפצים שני גם
 בדבר והעצומים הגדולים והמופתים האותות כל את לעזוב עמך בוכוהי ההפשרת

 דברים רק הדיטערמיניסט עמך ולדבר באדם הפשית בחירה מציאות אמתת
 הבחירה, אמתת את באלה גם לך ולהוכיח ונמרצים כבושים אבל פשוטים

 עליך , כמוך דיטערמיניסט הנני כי הרצון, אל בנוגע לך שהודיתי כשם ,כי עד
 שית חפ בהייה בעל הנך כי לי, להודות אתה׳ האמת על מורה איש אם החובה,

 להיות תוסיף אם ביותר׳ ועוד דיטערמיניפט דוקא להיות הפצך, בגלל ודוקא
 רק לא זאת רעתך בגלל לכרות בעיניך יהיה הנקל כי עד בה, שבאדוקים אדוק

 מעשה בעדה לעשות פשוט או נכבדים יותר איכרים גם כי ,חוטמך קצה את
 כי אף ׳ כזה במעשה ובחר יריחו את בנה אשר ,חזאל מעשה או גאליליי

 כחפצך לבחור גם תוכל כן כמו ,דלתיה״ יציב ובצעירו ייפדנה ״בבכורו כי ,ידע
 ולכוין האמת את לדעת גם האלה חנכחים דברי את משמוע אזניך לאטום
. בה למרוד

 בהירה בעל יוכל אשר והפשוטים, הכבושים האחדים הדברים הם ואלה
1 הדיטירמיניסט אל לאמר ת י ש פ ה ה

 הדעת עקרי שלשת שלילת או חיוב בדבר חכמים מחלקת כל היתה לא אלו
 נבדלת נפש יש כי איננו, או אלהים יש כי החכמים, מכל הלכה ונפסקה
 לא היו לא אז כי איננה, או לאדם חפשית בהירה יש כי איננה, או לאדם,
 כאהד כלם היו אז יען ׳ האלה האמתיות חיוב בעד מגינים ולא ושוללים כופרים

 כפי באימת׳ ובעוד האלה, העקרים שלשת את שלילה בעלי או חיוב בעלי
 שוללים מזה ואלה ם י ב י ח מ מזה אלה חכמים מקהל ישנם ,כלנו שידענו

 ומופתים אותות או טעמים נמצאו ב חי מ ה לצד גם בטח האלה, העקרים את
 דינם פסק בעד טעמים איזה להיות דרושים השוללים לצד וגם לחיוב

 גם דור מרור והפלוסופיא השכל אדירי הגדולים החכמים כל והנה בשלילה,
 שלילה או חיוב בדבר אחת דעה לכלל עוד באו לא הן היום׳ גם לפנים

 אתה ואם ׳ האמתיות בשלשת כופרים תמו ולא ׳ הנזכרים העקרים שלשת של
 המצאת אתה לא כי ,ידעת הלא ׳ בזמננו גדול פלופוף תהיה גם ואם הדיטערמיניפט

 השטת לטובת המופתים את או הטעמים את לא נם הדיטערטיניזמום ענין את
 כמו הקודמים׳ מהחכמים לפניך ומזומנים מוכנים אלה כל את מצאת רק חזאת׳

 אותותיהם , האינדיטערמיניסטים החכמים של הטעמים נם לפני! ערוכים ישהנם
 בזה ד ח ו ש מ ל אותי תחשבני גם ואם ׳ החפשית הבחירה לטובת הם מופתיהם

הישר שכלי או ׳ החפשית הבחירה בזכות המהפכים דברי יותר לי נראה אשר
ממציא
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 בעל זה ובגלל החפשית הבחירה לטובת חדשים ומופתים אותות לו ממציא
 ,כן אם לי נא הגידה ,כלל משוחד בלתי הנך אתה אבל י אנכי חפשית בחירה
 בשלילת ומופתים האותות דעתך לפי או הטעמים בעיניך ישרו כרוע

 שידענו כפי ואשר מציאותה, את המכריחים מאלה יותר רב ההפשית הבחירה
 שלשת של השלילה לטובת טעמים כמה רבים וכמוך אתה תחדש גם לוא כלנו

 "הן לרעת או לטובת הכרעה שום תהיה לא עד לעולמי זאת בכל העקרים׳
 אותך הכריח מה או מי לי הגידה לכן ? כלם תבל חכמי מטעמי שלהם ולאו״

 תוכל האם ? אינדיטערמיניסט ולא דיטערמיניסט דוקא להיות חפצך, את כלומר
 הטעמים באלה בחרתי יען :האחת התשובה זולת אחרת תשובה לך להיות

 הטעמים באלה ולא בם וחפצי הבהירה את השוללים של והמופתים האותות או
 ההפשית הבחירה מציאות את המחיבים החכמים של והמופתים האותות או

 ,אופן בשום לך להיות תוכל לא אחרת תשובה גם , אחרת תשובה לך אין ואם
 כמוני פשית ח בחירה בעל להיות נהפך הנך הזאת האחת בתשובתך אזי
 מצדי צורך כל מבלי ,ובהו לתהו תהפך שלך הדיטערמיניזמום שטת וכל

 לידי נסיון, לידי להביאך לשנינו׳ היקרים ובהוטמינו וחלק חד קטן בסכין לנסותך
 את לכרות )יאפאן( בהשכלתו ידוע עם כמנהג לעשות שטות/ ולידי כעם

 הקרב ובהלכות הכבוד מפני אעשה למען הסכין, את לי ולמסור חוטמך
" כמוך ,שלהם

 כזאת שבולת גם כי לך/ להוכיח אוכל לכן בשבולת, גם יאחז הטובע אולם
 ,אתה ?נים מאנשים אם ,אותי לענות למשל תוכל אתה .עוד לך נמצאה לא
 השארת ,אלהים מציאות העקרים בשלשת הכפירה כי ׳ באמרי אני צדקתי כי

 ולהכופרים עד׳ לעולמי נמנעה הכפירה באמת אשר אחרי האדם׳ ובחירת הנפש
 טענותיהם וכל ,כפירתם על מופת של צל אף / ראיה של צל אף להם אין באלה

 הרגש של משחת ממקור היא נובעת כפירתם כל כן אם כזב, מקסם אך
 מסיתים גם שוללים להיות חפצם את יעורר הוא אשר שלהם, והעכור הפגום

 שבה לא גם )ואם הדיטערמיניסט אתה תאמר כן ואם האחרים, את ומדיחים
 את להציל חכם יעשה לא מה אבל הכופרים׳ החכמים שאר ובעד בעדך גדול

 הוא הדיטירמיניומום אל בנוגע שלך הפגום הרגש זה אכן כי ,ותחליט שטתו(
 לחפוץ מוכרח הנך כן אם ואשר דיטערמיניסט, להיות חפצך את המכריח הוא

 שגית בזה גם אבל / לאדם הפשית בחירה אין כי ,במעוזך ולהחזיק כזאת
 תודה גם ואם הזה שבך ם ו מ ה את תראה גם אם כי ,דיטערמיניסט רעי

 כי ׳ לך אראה / ומכוער גם / ם ו ג פ ש ג ר לך יש באמת כי ,גמורה הודאה
האדם. ככל חפשית בהירה בעל גמור/ אינדיטערמיניסט הנך זאת בכל

 ,פגומים ורגשות רעות מדות בעל אחד איש אף במציאות היה לא אלו
 במצאך למאד צדקת אז כי ׳ אלה ורגשותיו מדותיו את לכבוש יכול הוא אשר

 את הכובשים האנשים מספר את וראה צא אולם / חפצך את ח י ר כ מ ה את
 במשכיות החפץ יעלה רק אם ,שבפגומים הפגומים ורגשותיהם הרעות מדותיהם

 ומובן לטוב רגשותיהם את ולשנות טובות במדות ולבחור מזה להנחם נפשם
 להיטיב תשובה בעלי במציאות ישנם ואם / ת י ש פ ח ה בחירתם ידי על מאיליו
כיז ׳ האנושית בקרב כאלה אנשים המה מעטים לא כי ,יורני הלא והגסיון

 שאינם
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 שנמצאז כמו מזח/ להתרשל בוחרים הם מצדם אשר אלה/ גם מעטים שאינם
 /וחלאה זוהמא לנקות או תחתון או עליון בבגד קרע איזה לתקן המתרשלים אנשים

 מונע ואין מכריח אין כן כמו להאחרונים/ ולא להראשונים לא מכריח אץ אשר
 שלהם הפגום הרגש את ולהכניע לכבוש יוכלו לבל כופרים מיני כל ואת אותך

 אפשר ואפשר תמיד אצלם ישנה כזאת יכולת אשר אחרי "האמת", אל ולשוב
 אשר ,עדון ברנש / טוב ברנש הפגום הרגש את ולהחליף להמיר ,לשגות להם הוא

 ,לזולתך רעה תעשה״ ואל ״שב להיות למצער או ,שקר דבר כל לסבול יוכל לא
 בהם לשלוט / הפגום הרגש את להשאיר בוחרים המינים מכל הכופרים ואם

 אותו להשליט לבלי למצער או ,ולשרשו לעקרו בו לנגוע מבלי / תומו בעצם
 המה בוחרים רק כלל/ מוכרחים נים י א אז כי ורוחם/ נפשם הלך על
 להיות לבחור ,החפשי חפצם הוא זה אף ,החפשית בבחירתם זה כל את

 נגד לחטוא ודוקא אותו לכבוש מבלי. שבהם, הפגום הרגש בתקון מתרשלים
 רגשך גם כי / דיטירמיניסט להודות עליך כן ואם / הרבים את ולהחטיא האמת
 חפצך אם כי דיטערמיניסט, להיות כלל החפשי חפצך את מכריח איננו הפגום

 להיות שבך, הפגום הרגש את באהבה ולקבל לקיים יבחר אשר / זה הוא י ש פ חח
זאת? אין האף דיטערמיניסט/ להיות ובחרת חקירתך, לרגלי נר או אור

זאת גם אף
 כמו הנהו מוכרח האדם ץ פ ח גם כי ,דיטערמוניסט דעתך לפי יהי לוא
 ולעורר לרצות אותו מכריח הפנימי/ החצוניאו החושי הגרוי אשר אדם, של רצונו

 האדם את מכריח הוא מה או מי לי נא הנידה הבה לפעולה, האדם את
 המעשה ,סוף אם באופן למאד, רחוקה מטרה אל קולע החפץ מעשה אם באופן

 ת ועל הה את כי בנפשו, האדם יודע כי עד למאד, רחוק רחוק תחלה" במחשבה
בחייו? לראות יזכה לא התכלית או

 בענינים הנהגתם ודבר מותו לאחר נחלותיו חלוקת ע״ד בניו את מצוה אב
 חפצו כפי הכל עושים להיותם והמוסריים, הרוחניים בענינים וביחוד הגשמיים

 טבעי ענין כי חושבים׳ היינו אז כי האבות, כל כן עשו ולוא עתה, של
 הדואגים ,אחרים חיים בעלי של האינסטינקט כמו ,הוא אינסטינקט / זה הוא
 אבל ,לזה המה ומוכרחים בידיעתם ושלא בטובתם שלא מינם קיום בעד

 האבות בהיות מותם לאחר של על סדר עושים גם בחייהם, צואות עושי אבות
 של מעשה "סוף אנשים אצל וברובם המעטים, המה שנותיהם/ במיטיב

 עורר למען ,בעיניהם הרבה נחשב לא תחלה במחשבה שנותיהם״ מאה אחר
 לפני זאת את לעשות דוחים אחרים או ,מוזר בדבר לבחור ץ פ ח ח את בקרבם

.האחרונה נשימתם צאת
 ממשלתו גבולות את ולהרחיב להגדיל הנהו מתאמץ מושל או שר / מלך

 או חייו ימי משך בכל כי מראש, הוא יורע אמנם אשר המדינה, כדרי ואת
 ובוחר חפץ זאת ובכל מלחמה וכובד ורוגז כעם אך יסבול וממשלתו מלכותו

 אשר הבאים, הדורות של מעשה" ה״סוף בגלל אלה כל את לעשות הנהו
 אז רק ואז ,אבותיו עם הוא ישכב אשר אחרי ,תחלה מחשבתו הוא

 מוכרח הזח חחפץ גם האם , לאור מאתו המכוונה והתכלית התועלת תצא
£ אם ? חיים בעלי בכמה שנמצא כמו טבעי הפץ הוא אולי או ? הנהו

הגידה
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 אשר כמוחו, אחר וקצין שר מושל יעשה לא זה מה ועל זח מה לי נא הגירה

 ותועלת תכלית של תחלה" במחשבה מעשה "סוף דוקא לחפוץ בוחרים אלה
? מותם אחרי ולא בחייהם

 למען תפונח ובלי ממצרים עצמותיו את להעלות אחיו את השביע יוסף
 ימלאו בשנים מאות אחרי כי , אחריהם הבאים ודורות בניהם את יצוו המה
 לא אחיו ר ש ע ד ח א זאת ובכל / באמת עשו אשר וכפי / זאת בקשתו את

 כזאת בקשה לבקש , בלבם החפץ עלה לא אף , כזאת שבועה בניהם את השביעו
 על כזאת שבועה להטיל יוסף חפץ את הכריח זה מה או מי ז השאלה כן ואם

 לא מצרים ליוצאי שקדמו אבות ואלפי ׳ כזה בדבר חפץ דוקא הוא ולמה אחיו
 איננו הזה החפץ האם ? מותם לפני מאחיהם או מבניהם כזאת בקשו ולא חפצו
! ? ת י ש פ ח בהירה חפשי, חפץ

 הרבה פעלו אף ויגעו, עמלו חפצו בחייהם ומחוקקים חכמים דתות, מ:םדי
 לכתוב עמלים וסופרים חכמים .כלל בעיניהם יראו לא אשר / מעשה״ ״סוף בגלל

 ספריהם כי / מראש יודעים והמה הגליון על הגיוניהס את ולעדות ספריהם
 אינן דעותיהם אשר בגלל אחרים/ מטעמים או להדפסה אמצעים מאפס אם אלה׳

 לאור ספריהם את יוציאו כי ,המה מ^וים ,המה שחיים הדור בני להשקפות מתאימות
לחפץ כאלה וידועים חכמים אנשים המכריח זה הוא ומי ,מותם אחרי דוקא

מהסכמה רחוק רחוק תחלה" במחשבה המעשה "סוף אשר כזה, למעשה כזה
/ המעשה בעלי , החפץ בעלי בחיי להם ינתן לא חפצם פנים כל ועל , דורות

אלה אשר לי, כמדומה אזי, "הכרח" של הענין את דעתנו על נעלה ואם
 צריכות גם יכולות אלה כל ? סובל אני מה בעד ? עמל אני ולמה למי :השאלות

 אשר ,בעת בה , הזה החפץ את לבטל ביותר חפצם ואת אותם להכריח היו
 שחפצים / כאלה מעטים לא אף ,אנשים נמצאים זאת בכל ואם / בקרבם התעורר

 אחרי או מותם אחרי תצא והתכלית התועלת אשר / ומעשים בענינים דוקא המה
 כתועלת וחפצים זאת את עושים אינם והמרובים אחריהם/ הבאים דורות כמה

 חפשי חפץ לא האם אותן, לראות ובעיניהם בחייהם המה שיכולים ותכלית,
 מעשים ולעשות לחפוץ בוחר זה ? יחד גם אלה משני זאת היא ת י ש פ ח בהירה
 ואחרים אותו לראות בחייו? יזכה אשר / תחלה במחשבה המעשה סוף בגלל כאלה

 והנצחית הנבדלת נפשם להם תברא אשר ,תחלה במחשבה מעשה בסוף גם בוחרים
 יהל אשר בעת גם ,בטח המה יודעים כי אם / חפצם אדיר הוא נם להיות

 את עיניהם תהזינה לא כי מלבד תחלה, במחשבתם ולפעם להופיע המעשה סוף
 הקברות, שדה גבי ועל קברם" "גל מקום אז יודע לא גם כי ותועלתו, תכליתו

 בערים והיכלות טירות עליהן יבנו או חורשים, יחרשו עצמותיהם נקברו אשר
 הערים אל יספחו ,מתיהם את לקבר לפנים הקציעו אשר ,לעיר״ שה״חוץ הגדולות

 וחמוריהם סוסיהם עם יהד בנים ובני החיים שאון מלאות רחובות למו ויכוננו
 כי ׳ לב גם ישימו ולא ,החי הדור אבות אבי לראשי ממעל וגאון בנאה יצעדו

אלה. אבותיהם אבי בו שדדו הדור אחרית תהיה אחריתם גם
 מתעקשים חכמים אלה מבין חחפשית להבחירה גרים לעשות בזה באתי לא

 חי ואשר לבד שית החפ בבחירה בהאחרונה גם או האמתיות בשלשת וכופרים
 רק בכפירתם יתגדרו עת כלל, מוכרחים אינם הכופרים אלה גם כי האמת,

בוחרים
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 להם כחדו מחכמיהם רבים אשר אלה, בימינו גם ומה / בזה לחפוץ המה בוחרים

 המה חפצים כי • וביותר העם מבני נפשות לצודד > ומדיחים מביתים להיות
 במחשבתם המעשה "סוף אשר הבאים, לדורות גם בספריהם כפירתם את להנחיל
 עשבים יעלו עת ושאיפתם/ מגמתם את לפועל להוציא אז רק יחל תחלהי

 כן וגם המדורה/ על גופותיהם את בהעלות אפר למעט יהפך גום או בלחייהם
 אחרי״מות של צואה כן גם שהיא / כזאת לצוות החפשית ובחירתם הפצם פי על

 ,ת י ש פ ח בחירה למציאות נאמנה עדות זאת גם ואשר—לזה אותם מכריח ואין
 זח ספרי את כותב אני האלה החכמים בעד לא אמנם כי ,-בה יכפרו שהמה

 אחד את או הדעת עקרי שלשת את השוללים על חנצחון עטרת לנחול לא גם
 מבני הקוראים את דעה להורות רק הוא וחפצי ישעי וכל / וחפצי ישעי מהם
 והישר הבריא , שכלם את להם יקחו למען / שבהם הנבוכים את העם

 ידי יצאתי לי כמדומה ובעדם , האלה בענינים נכחה לשפוט , תמיד ולפלס לקו
 באותות החפשית האדם בהירת השלישי העקר אמתת את גם להוכיח חובתי

 דעתי וחות בהשקפותי אני חדשתי כרובם אשר אמת/ אמרי ובקשט ומופתים
 בזכות המחפכים דעת על גם הדיטירמיניסטים דעת על גם עור עלו ולא זאת

.בצדה שוברה אשר / פלוסופיא ובמין דברים ברוב החפשית הבחירה

שני מאמר
ובחירה. שאלתידיגזה

 התיאולוגים ?גמל האדם/ וכחירת האלחים ידיעת בךבר העצומה ה^אלה
 חדש׳ $הקבר דעתי השאלה/חות כהתרת העמים וסכמי ישראל מחעמי

הזאת. ה^אלה על מספקת השובה לנו הוא/להוציא אפשר פיהו על אשיר

 והסברים אותה לפתור החכמים עמל ובחירה, יךיעה" שאלת א(
♦ הזה הענין בדבר 'אחדים

 דור מדור העמים ומחכמי ישראל מחכמי התיאולוגים גדולי הרוח גאוני כל
 השאלה ובהירה"/ "ידיעה בשם הידועה השאלה על תשובה להשיב ויגעו עמלו

 ועודם היום גם לפנים גם להחכמים דמי תתן ולא נתנה לא הזאת והעצומה הגדולה
 לנו שהנחילו התשובות מאלה הגונה יותר תשובה ולנו להם להמציא מתאמצים

 גם בדוחק", לישב ו״יש רק הנה כי עליהן, אומרים אשר הקודמים/ החכמים
 מצד וגם חאנשים מצד להיות תוכל לא גמורה תשובה באמת כי ,אכחד לא

 מהשאלה השני הקצה בעוד הזאת/ הכבירה השאלה על בכלל, החכמים
 כי עד / נעלם מכל הנעלם ממנו״ ״במופלא של הגבול תוך עד ונוגע עובר ההיא
 בשם רק ונצחת׳ גמורה תשובה בשם תשובה שום לכנות נוכל לא בכלל

 בעדנו להיות ,הדעת על יפה יעלה ההסבר כי ,למצער זכינו ואלו / ״הסבר״
האלון ההסברים או התשובות רוב אבל / לנו די היה אז גם מספקת/ תשובה

שיש



359
 המבקשים ידועים לומדים ישיבו אשר כאלה/ תשובות מיני רק הנם לנו שיש

 תרוץ גם באין-ברירה כי אם ואשר שניה, "קושיא" ע״י אחת "קושיא" לתרץ
 ה ש ק ח הדבר בגלל המבוכה מרירות את במעט או ברב להפיג > לפעמים מועיל בזה

.מזה רצון לשבוע נוכל הרבה לא אבל ,דבר פשר או פתרון הדורש
 עולם ואדון עולם בורא האלהים ידיעת אשר אחרי : היא הלא השאלה

 הוא ,ר ב ע ה את כמו ד י ת ע ה את גם הכל את ומקפת ה ט ל ח מ ידיעה היא
 הפועל אל עולה הפ צאת אחרי גם לפגי גם ממנו נעלם דבר ואין מחשבות יודע

 ודאית ידיעה ישנה באשר כי ,לאדם ת י ש פ ח בחירה להיות תוכל זה איככה
 מוכרח כן ואם לאדם, עוד חופש ואין בחירה אין האלהים מצד אחרית מראשית

 לפעול אם ,לאדם חפשית בחירה יש ואם ,עושה שהוא את לעשות האדם הנהו
 מאשר אחרת לעשות ופעולתו מחשבתו את לשנות גם הוא בבחירתו ולעשות

 האלהים ידיעת כזה באופן אזי פעולה׳ מכל עצמו למנוע או בתהלח׳ אומר גמר
 מאיליו ומובן לגמרי ידיעה מגדר היא יוצאת או !דאית ידיעה להיות תוכל לא

 האדם בחירת כן אם / האלהים בידיעת פגם שום חסרון, שום ליחם לנו חלילה בעוד
? עליה תהי מה

 החובות אל בנוגע וחכמיהם הדתות בעלי על הזאת השאלה תעיק ביחוד
 בעד שמים בדיני .הגמול" בדבר גם ומה האדם של והמוסריים הדתיים והמעשים

 גם אזי / השלטת היא האלהים ידיעת אם :למאד קשה והשאלה והרע״ ״הטוב
 להרע גם להיטיב גם ובמעשיהם במחשבותיהם המה מוכרחים הרשע גם הצדיק

 גם ובעוד ? למה הרע בעד והעונש הטוב בעד השכר הוא הלא וה״גטול"
 מהמאמר גם אנחנו רואים ישראל מתורת וביחוד יחליטו וספריהם הדתות מיסדי
 יש אכן כי לאדם׳ ת י חפש ה הבחירה מציאות את בחיים• "ובהרת הקצר
 וחפץ טוב" ועושה מרע "סר הנהו האדם זאת ובבחירתו לאדם חפשית בחירה

 גם שית׳ חפ ה בבחירתו מהרע וימנע בטוב האדם יבחר כי זה׳ הוא האלחים
 והפשעים החטאים בעד קשה ועונש חטובים מעשיו בעד טוב שכר הדת לבעל צפון
 בידיעת ופגם חסרון יהיה כי ׳ היתכן ? עליה תהי מה האלהים ידיעת / שלו

 מחוג לגמרי לצאת יוכלו האדם של הטובים או הרעים המעשים בי עד האלהים,
? והמהלטה הודאית האלהים ידיעת

 בענין ישראל וחכמי העמים חכמי רעות תכן את גם בזה להציג הואלתי לוא
 מאיליו ומובן שלם ספר בהן למלאות יכולתי אז כי הזאת׳ השאלה להתרת הזה
 התיאולוגים מגאוני אחדות דעות הוות רק בזה אביא אמרתי לכן כלל, תועלת ללא

 עם יחד ,פתרון איזה לה לתת בחפצם ,הזאת החמורה השאלה אל בנוגע שלנו
 הישר כשכל תפיסה קצת להם להיות שיוכל , אלה את וביחוד הסברים, איזה

שלנו. והפשוט
 "הכוזרי" בספרו הלוי יהודה ורבי והדעות" "האמונות בספרו גאון סעדיה רבנו

 איננה האפשריים בדברים האלהים יריעת כי אחת/ החלטה כמעט שניהם מביעים
 האלהים הקדים כי בעבור, בטבעו׳ מוכרח איננו האדם כי עד מציאותם׳ סבת

 להסביר מתאמצים והמה ,רשע או צדיק זה בעבור להיות ׳ הפרטים כל את לדעת
 להעבירם הוא למותר אשר שכלם, בחריפות האפשר ככל זאת רעתם חוות את

בבל נמנע לא ,החלטתם את להצדיק דבריהם כל אחרי גם בעור ,הקורא לפני
זאת
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 לדברי קרובים כאלת "דברים :זאת דעתם חוות על לאמר ״העקרים״ בעל ואת

 חיתרון נותן הוא לכן / האפשריים״ הדברים חלילה יודע איננו האלהים ״כי ,האומרים
ז״לי הרמב״ם דעת לחות

 בו עצמותית היא האלהים ידיעת "יען :היא הלא ז״ל הרמב״ם דעת חות
 תתהפך ? היא איך בידיעתו החקירה הנה / שלו העצמיות אל נוסף דבר ואיננה
 מאתנו נעלמה האלהים עצמיות ויען / האלהים עצמיות בדבר חקירה להיות

 ההעלם׳ תכלית מאתנו נעלמה האלהים ידיעת איכות גם היא כן / ההעלם תכלית
 עם נשאר "האפשר אם כי / המעשים את מחיבת איננה יויעתו זה כל עם אבל
 סתירה׳ כעין לנו שנראה מה וכל ורצון, בבחירה אדם בידי והכל האפשרות׳, טבע
 אנו, מרענו בחינת לפי הוא זה כל כי / הגדול הכלל את נשכח יען רק הוא

♦ בלבד״ בשם אם כי ,מדעו עם ישתתף לא אשר
 תשובה נמצא לא בהם גם אבל למאד, וצודקים נכוחים האלה הדברים

 צדק לא או צדק ואם אחרת׳ ב״קושיא" "קושיא" תרוץ כעין רק והמה מספקת
 לקושיא הדבר והניח וקושיות בשאלות החל •כי :באמרו ההשגות בעל הראב״ד
 הרבה להרגיע תוכל לא כזאת נכבדה דעת חות גם אופן בכל אבל ,לאמונה״ והחזירו

.הזה הקשה בענין הנבוך לב את
 חסדאי ר׳ של והתשובה מהשאלה רצון שבע הנבוך יחיה הרבה לא גם

 כי בהכרח ולכן השלמות בבחינת היא האלהים בידיעת הרי :באמרו ז״ל קרשקש
 עוד לו אפשר ואיך מראש ח׳ אותן שידע מה לפי פעולותיו את האדם יעשה

 כי / העולם בחרוש נאמין התורה מחזיקי אנו הלא :זה על ותשובתו ? הבחירה
 כי ,שורף כה לאש יש כי ,אומרים אנו עד״מ ,כרצונו הנמצא כל את ח/ חדש

 לחלוחית כח באש מטביע היה רוצה היה ואם / כזה בה להטביע ה׳ חפץ כן
 המעשים׳ את תחיב לא העתיר את ידיעתו כי הוא, חפץ כן שורף/ כח ובמים
ומספיק. די עור להיות יוכל לא כזה הסבר גם בעוד

 לא ז״ל הראב״ע דעת גם היא כי / אומרים שיש ,ז״ל הרלב״ג דעת מחות
 חות את חדוחה העקדה בעל דברי את בקראו וביחוד .הרבה להגות הנבוך יוכל

 דבר ה׳ מידיעת לו שהגיע מתפאר הרלב״ג :י״ט שער וז״ל ידים בשתי זאת דעתו
 בפרשה אומר הוא / אלינו הגיעו שדבריהם הקודמים מכל נעלם ,מאד נפלא

 / השפל העולם בזה אשר ׳ מהפעולות השי״ת שיודע מה שכל :ואראה״ נא ״ארדה
 לו הראוים אדם בני מעשי יודע שהוא ,האנשים שיעשוהו מה זולת דבר הוא

 והבחירה האנושי/ המין באישי משגיחים השי״ת ששמם השמימיים הגרמיים מפאת
 האנשים שיעשוהו יתכן ולזה בפעולותיהם המסודר הסדור ע״ז מושלת האנושית

 מצד והוא הידיעה בהם שאפשר צד על פעולותיהם מסדור ה' שידע מה זולת
 הידיעה/ בהן תתכן לא אפשריות בהן שיש מצד ואולם ומוגבלות מסודרות שהן

 שזו ספק ואין אפשריות שתהינה תתקים לא הידיעה בהן תתקים כי הנחנו שאם
 : העקדה בעל אומר זה ועל עכ״ל העיון ומצד התורה מן מחויבת היא הדעת

 כן דברי את גם אבל כחו, וישר עיונו קדקד על חסדאי בן הרב הכה כבר
 וגם ,ממש בו שיש דבר בזה גם רואה איננו כי / ואומר בספרו הוא סותר חסדאי

.הרמב״ם דעת בחות בוחר העקדה בעל
כמעט אשר ישראל, מגאוני גדולים חכמים בשאר גם אנחנו רואים ככה

האחד
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הגאונים של התשובה את אנחנו מוצאים באשר גם רעהו דברי את סותר חאחד

את להציג המה חוששים כי ענותנותם, את מוצאים אנחנו שם חמשיבים,
צדקו ובזח כלבד, הסכר בתור ורק ונצחת, גמורה תשובה כתור תשובתם

 בתשובתו מאד יתהלל אשר האחד זולת דברי/ בתחלת שבארתי כפי למאד׳
 איננו בתומתנו אנחנו כי אף / החטיא ולא השערה אל קלע הוא כי ,והאמין הוא

:הוא הלא / שלמה הנאה ממנה גם הרבה לחנות נוכל אם כלל יודעים
 האלהים עושה הכל :מחשבת״ ״מלאכת בספרו :האומר ז״ל הפץ ר״מ הרב

 ובעתיד בעבר היא אחת ה׳ ידיעת כי / האדם בבחירת התלוים הדברים זולת
 / וכך כך הפעולה להיות תכריח לא עברה שכבר בפעולה האדם שידיעת וכמו

 ידיעת תחיב לא נפעלת כבר להיותה וגם אותה דעתו בטרם נעשית וכבר הואיל
 העומד האיש כמו , היא כאשר הפעולה להיות תכריח לא השי״ת ידיעת ככה ,האדם
 חהולך שהעור ויודע בשפל נעשה מה לידע גבוה ממקום מלמעלה ורואה ושומע

 תהיבנו לא הרואה ראית אבל , שם אשר עמוקה בשוחה יפול הדרך באם לבדו
 יראה לידיעתנו ועז שאת ביתר יתברך הבורא לידיעת וחומר קל ,שמה לפול

 דבר בעיני וזח כר ה׳ עיני לנגר תמונה הוא כאלו ,כך בבחירתו יפעל שהאיש
 המתפלספים החכמים רוב על מאד ונפלאתי )?( בגבורתו השמש כצאת מבואר
 נפתל בו אין דבר על תשובה לבקש ישוטטו חעברים מבני רבים וכן שלמים
עכ׳ל. ועקש

 לו צלחה אמנם כי ,לדמות האלה האחרונים בדבריו יש התמימות מן כמה
 למאד ובנקל טורח כל מבלי וכי למאד נצחת תשובה גמורה תשובה להשיב

 הרמב״ם על תגר לקרוא בנפשו עז מצא אף / הזה העצום הספק את הוא התיר
 ישראל גאוני כמה על עוד מתמרמר גם כידיעתנו, ידיעתו אין כי אמרו ועל

 המושכלות בנטיעות קצץ "כי $ אומר הוא אשכנזי ר״י על ,הם דעותיהם והוות
 מדבריו נהנה כי / הוא מודה אשר / חסדאי הרב ועל / בידו״ חרם והעלה

 הוא הזה הגאון של ההוספה על אולם אהרות, תשובות כמה בטול את שהוכיח
 כי בתמימותו/ בחשבו והכל קשים, בטוים ועוד גורע" המוסיף "כל אומר:

.לראש לכל עולה היא הנזכרה תשובתו
 קאנט הכרעת עם אהד בקנה עולת הזה בענין הרמב״ם דעת כי אומרים יש

 העולם יחם בבחינת עצמה את הסותרת העיונית התבונה של השלישית בסתירה
 שנאמין "הנכון :בחו״ה בחיי רבנו דברי כי ,אומרים יש כן וכמו ,ועלתו הנמצא
 לעשות היינו ימי כל נשתדל השני בצד אך בחהוויות, והערכתו הבורא בגזרת

לנו המה נתונים ונתונים ויכלתנו חפצנו כפי רק הולכים הם כאלו מעשינו כל את
בבהירה נפשנו אות ככל לעשות בידענו האלהים מסר אשר / בכח לנו נתן והרשות
 לייבניץ דברי עם המה מתאימים הדברים אלה כל כי מוגבלת", בלתי הפשית
 כי / מפאת לא ,לבוא שעתיד מה על והשקט עליך שמוטל מה ״עשה :האומר

נפשך, תשקיט בזאת אם כי הדברים/ בטבעי ולעצור האל רצון למנוע ביכלתך אין
אם כאלה, בידיעות לנו בצע מה אבל מאד", טוב הוא עליה המושל האדון ני

 עולים אינם ואלה אלה דברי אם בהפך, או ישראל כחכמי סוברים העמים חכמי
.ממקומה זזה לא ובהירה ידיעה ושאלת הדעת על יפה

האלון בענינים אמנם ואשר ז״ל מחכמינו הסברים איזה עוד בזה אציג הכה
באשר
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 ברב לבב להרגיע הסבר איזה יועיל אולי הגמורה, התשובה היא נמנעה באשר

 תפיסה איזו להם יש אשר ההסברים, באלה בחרתי כי מאיליו, ומובן במעט או
 נפתרה לא עוד האלה ההסברים אלה אחרי נם אחד׳ כל שיבין כפי כי׳ אף ,בשכל

* נכון בפתרון הזאת השאלה
 לחות גם לי שידרש צד באיזה בו אשתמש אני גם ואשר נכבד הכי ההסבר

: הוא הלא כן אהרי רעתי
 בדרך עמו נפגש אשר גדול, חכם עם התוכח כי אחד׳ מלך על מספרים

 יריעת אכן כי החליט, האחרון זה אשר ובחירה", "ידיעה שאלת עצם בדבר
 חכמת כי יען הוא׳ חפשית האדם בחירת זאת ובבל מחלטה ידיעה האלהים
 מראש הוא יודעת זאת בכל ,האדם בחירת את מכרחת איננה כי אם ׳ האלהים

 התוכל לי נא הגידה ׳ דבריך .יאמנו אם אנסה הבה המלך ויאמר ,יבחר כאשר
 עתה בשובי במרכבתי אסע שלי הבירה עיר של שער איזה דרך מראש לדעת

 ובהירתי קטן, והשני גדול האחד שערים, שני העיר בחומת ישנם כי העירה׳
 באיזה מראש להגיד ,הרבה חכמתך בידיעת התוכל ,שמח לבוא שער באיזה אתי
אותו חתם גם מכתב ויכתוב השני ההדר אל החכם וילך ? אבחר שער

את ותמצא מכתבי את תפתח ביתך אל בבואך : המלך אל ויאמר וישב בחותמו
 שער איזה דרך מחשבות לחשוב החל העיר שער לפגי בבואו המלך ,מבוקשך

הגדול השער דרך לנסוע לבלי ,הכריע גם להתבונן החל דעתו ובשקול ׳ לנסוע
השער דרך מלנסוע ההוא השער דרך לנסוע יותר לו לכבוד כי אף הידוע׳

 וינחם ,החכם גם לו נבא כן כי ימצא זה בגלל הוא אפשר כי ׳ באמרו הקטן
 הבין פן ׳ מדבר מדאגה אבל ,הקטן השער דרך לנסוע ויאמר זאת ממחשבתו

 יריעה לו להיות הוא נמנע כי ׳ להחכם להוכיח ובחפצו זאת מחשבתו גם החכם
 שם ררך למען ,העיר בחומת גדול פרץ לפרוץ צו נתן ,החפשית לבחירתו קודמת
 מכתבו בדברי החכם כי המלך, חשב כזה ובאופן חיה וכן במרכבתו יעבור
 דרך יסע כי ,מצא המכתב את ובפתחו לביתו בבואו והנה בדאי׳ ישאר

. העיר בחומת לפרוץ יצו אשר הפרצה,
 דעתי בחות אזכיר אשר ענינים איזה בעד ונאות טוב הזה ההסבר אמנם

 החובות בעניני ובהירה ידיעה שאלת אל בנוגע דבר להשיב כחו תש אבל ,להלן
 בעוד ׳ ולרשע לצדיק והרע הטוב בעד ועונש שכר של והגמול והמוסריים הדתיים

 שנגלה נפשם הלך פי על היו מוכרחים כן ואם ׳ למעשיהם קדמה האלהים ידיעת
למה? והגמול מראש, האלהים ליריעת

 חוטבי אנשים חלוננו מבעד אנחנו רואים למשל אם :דידן בנידן הסבר עוד
 ההוטבים בחירת גם ידיעתנו גם ההווה, רגע ההוא, ברגע אזי חצרנו, על עצים

 אם מתאימות׳ בלתי החוטבים ובחירת ידיעתנו אז רק אולם יחד, מתאימות
 ואם עצים׳ לחטוב ,חצרנו על החוטבים יבואו מחר כי ,למשל אנחנו יודעים

 מעשיהם, את ולעשות לבוא החוטבים המה מוכרחים הן אזי ,ודאית ידיעה ידיעתנו
 בלתי ידיעתנו אזי ׳ ממנה לחדול או זאת את לעשות בבחירתם נשארים המה ואם

 רק לאמר נוכל זה כל אולם ,שלהם הבהירה מפגי אחור נסוגה והיא כלל ודאית
 נעלה היא שידיעתו האלהים בידיעת אבל העתיד, הזמן ובדבר באנשים

בזמן ובחירה" "ידיעה אגשים אצל במציאות להיות שיכולה כשם אזי ,מהזמן
אהד
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 עבר לא לפניו אין אשר , האלהים אצל כן / ״ההווה״ כזמן הוא הלא אחד
 החפשית האדם לבחירת בנוגע נם ודאית היא ידיעתו אזי ועתיד/ הווה
.בעתיד שתחיה

 את במעט או ברב להטעים רק הנהו מסוגל אבל טוב׳ הוא גם הזה ההסבר
:ז״ל הרמב״ם דעת חות

 וגם בהם לטפל הרבה בדאים אינם אשר / שונים הסברים עוד ישנם
 היתד, לוא :כזה באופן הרשע עונש את להסביר יתאמץ אשר יש ״הגמול״ בדבר

 ביד בה והרג והכה ראובן יד את בחזקה ולקח שמעון ובא ראובן ביד חרב
 ,שמעון יאמר אם אבל ,לוי את להורג ראובן נחשב לא אזי ׳ לוי את ההיא ובחרב

 ,הודה בעצמו ראובן או ,לוי את הורג ראובן היה מבלעדו שגם בברור, יודע כי
 יצא לא אזי / לוי את ההורג הוא היה אז כי ,שמעון הקדימו לא אם , אכן כי

 וחרבו ראובן יד יקח בעצמו האלהים אם כביכול, כזה ובאופן רוצח מכלל ראובן
 הוא יודע כי ,באמרו רוצה בתור ראובן את להרוג יצוה ואח״כ לוי את ויהרוג
 "גברא האלהים כן אם ואשר הורגו, היה ג״כ לזה מכריחו היה לא אם שאף

 כמה עד האלהים". ידיעת בגלל ודוקא להעונש ראוי וראובן קטל" קטילא
 להלאות עוד אוסיף לא ואנכי ,הקורא ישפוט הדעת על לעלות כזה הסבר גם יוכל
.רצון להשביענו עלינו, בל כמעט טובתם אשר ,בהסברים הקוראים את

 דעתי- דבר-לפי העלם ׳ הנאמן ובחירה ןדיעה עאלת תחום ט
העאלה. חחכמיס"בעצם גדולי מצד

 להראות בזה בבואי הזה׳ בענין מעט לא להועיל ראשונה חושב אנכי
 השאלה תוכל בו רק שבו הנכון, התחום את למאד לצמצם גם ולציץ ולהוכיח

 לתחומה מחוץ אמנם כי ׳ להוכח נוכל ולמען ,מקום תופסת להיות הזאת
 בשאלה כה עד העוסקים כי ,דעת ולמען כלל הזאת להשאלה מקום אין הנאמן
 הכבידו לכן ,למותר עד ההוא התחום את והרחיבו הגדילו כי יען / ההיא

 כל אין באשר גם ויגיעה עמל להם והרבו ההיא השאלה של אכפה את עליהם
 גדולי מצד דבר העלם עוד על להתבונן אוסיף כן ואחרי כלל, לזה צורך

השאלה. בעצם החכמים
 גם כי אנחנו, יודעים הן הראשון במאמר דעתי בחות לדעת שהראיתי כפי

 מוכרח מינו וקיום קיומו לשמירת צרכיו להספקת שנוגע ובמה אדם של רצונו
 גרוי עיי בא ז האחרים חיים בעלי רצון כמו זה ורצונו כלל הנהו הפשי ובלתי האדם
 גם כי עד וההנאה, הצער מדבר וכן לזה, אותו המכריח פנימי, או הצוני

 וידיעת הזאת, השאלה בתחום כלל נכנסות אינן ברצונו האדם פעולות פעולותיו
 כזה כי / האלהים ידע אכן כי ,מראש ונאמנה שלמה ידיעה היא האלהים

 / מינו ולקיום קיומו לשמירת הדרושים הצרכים בעד האדם יפעל גם ירצה וכזה
 בהעדר ומכאב" "צעד גם ותענוג" "הנאה גם האלהים לו נתן בגללם ואשר

 גם ,זה ו נ ו צ ר ב גם הנהו מוכרח כאמת והאדם הפעולות, באפיסת הצרכים
בגללו. הרבות בפעולותיו

כמו
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 שעושה הפעולות אלה את גם הזאת השאלה מתחום להוציא עלינו כן כמו

 רצונו צרכי את ולהכשיר לעדן אדם, וחכמת השכל מטעם בהן וחפץ האדם
 בשמירת ומשטר וסדר נאה בגד נאה, דירה כמו מינו, וקיום קיומו לשמירת

 מותר יש הזאת בידיעה גם אשר ,ושלך״ ״שלי את הדעת של ענין ובכל קניניו
 להספיק ,לו מהנצרך עודף לו לרכוש והחפץ הרכוש ידיעת הבהמה מן האדם

 ,שונות בתחבולות הזה העודף את ולקים להחזיק וההשתדלות רצונו צרכי את
 שהנה ,שכלו המצאות חכמה תחבולות הנה אלה כל שמה, שבארתי כפי אשר

 הפשית" #בחירה לאדם יש כזה וחפץ לישע כי אם אשר מאין", "יש בריאות
 בכל ,לבחור במה השכל ומטעמי הדעת שקול ע״י באים המה בעוד לגמרי,

 הפעולות את גם לצרף נוכל ואליהן השאלה, מתחום הנה יוצאות אלה גם זאת
 ,וחמשכלת הנבדלת נפשו תשוקת פי ועל החכמה בשם האדם שיעשה הכבירות

 נעשים מעשיו וכל השלטת היא ההפשית האדם בחירת אלה בכל כי אם אשר
 וכמו הזה והחפץ שהישע בהיות אבל ,חפשי בחפץ רק וכפיה בהכרח לא המה

 של ואינן רשות של ופעולות חפצים הנם הנה בהם האדם שפועל הפעולות כן
 בעצמו האלהים מאת האדם על שמוטלות הפעולות, אל דומות אינן בעוד חובה,

 לא החפשית האדם ובחירת האלהים ידיעת אזי ,הדת בעלי אמונת עפ״י
 להזכיר לי ודי יחד, מתאימות רק רשות, של והפעולות החפצים אל כלל תתנגדנה

 פרץ אשר הפרץ, דרך ממלכתו עיר אל המלך כניסת מדבר ההסבר את
 במכתבו, כתב מראש !דאית ביריעה בחכמתו ההכם ואשר הבירה עיר בחומת

 מבחירתו במאומה אף זאת בכל ממנו שלל לא ואשר ,המלך יעשה ככה אמנם כי
 בחירתו פי על ההפשיים מעשיו בכל בזה שהזכרתי האדם בחפצי נם כן ,ההפשית
 י״עפ האלהים ידיעת אזי רשות, של ומעשים חפצים בהיותם אשר ,החפשית

 בבחירתו האדם יעשה כה אכן כי ודאית, ידיעה תמיד היא האלהים חכמת
. במאומה אף החפשית האדם בבחירת ולפגוע לנגוע מבלי ,ההפשית

 את גם הזאת מהשאלה לגרוע אנחנו יכולים אשר העצום, הגרעון אחרי
 חפשי אדם של רצונו גם כי האמינו, כה עד אשר המוכרח, ברצונו האדם פעולות

 בחירתו תוצאות אמנם שהנה והחכמה, השכל מטעם האדם פעולות את וביחוד הנהו
 לפי הנה מתאימות חובה של ולא רשות של פעולות בהיותן אבל הח"שיתלגמרי,

 הזאת ההתבוננות פי על גם אשר ,לי כמדומה ,והמחלטה הגמורה האלהים ידיעת
 עתה אוכל אשר ,השאלה התרת אפשרות מדבר חרצובות כמה פתחתי לבדה
. לבד האחד בתחומה רק השאלה מקום את להראות

 שלי ההשקפה אחרי ובחירה, ידיעה שאלת הזאת העצומה השאלה תחום
 האדם אותם שעושה והפעולות המעשים על בהשקפתנו רק מצומצם הנהו ,הזאת
 ,דסתרי תרתי והבהירה הידיעה באלה ורק באלה אשר ,ומוסריים דתיים חובות בגלל

 צדיק פעולות תהינה ופעולותיו יהי צדיק האיש זה כי ׳ מראש האלהים יודע אם
 יעשו, לא אשר הרעים, למעשיו קודמת האלהים ידיעת אם ברשע, כן וכמו לחיים
 גם וחפצם בישעם גם המה מוכרחים הרשע גם הצדיק גם אזי בהם הרשיע והוא

 הצדיק כי ,נחליט אם ולהפך כלל חפשית בחירה לאו עצמם ובחירת בפעולותיהם
 לא הן האלהים ידיעת אזי הרשע, כן וכמו החפשית בחירתו עפ״י הנהו צדיק
.ומחלטה ברורה ידיעה ,.ודאית ידיעה להיות עור תוכל

אבל
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 במאד אותנו להעיק הזאת השאלה יכלה לא הזה הצר בתחום גם אבל

 לוא ׳ יחד גם האדם ובחירת האלהים ידיעת את להצדיק אותה, גם לפתור ויכולנו
 התוארים כמו כאלה לתוארים ו״רשע" .צדיק" השמות את לחשוב היינו יכולים
 רשות, של שהנה הפעולות ובעניגי וחכמים חכמה שונא או "כסיל" או -הכם"

 לצרור פעולות עושה או בהן מתרשל וזה החכמה מטעם פעולותיו פועל זה אשר
 מתאימות האדם ובחירת האלהים ידיעת שבארתי, כפי באלה, ואשר ׳ החכמה את
 המה פועלים כי ,נאמר נם אלו ׳ ורשע צדיק פעולות גם הלא כן אם ואשר ,יחד
 ומעשיהם חפצם להיות היו יכולים זאת בכל אבל ,ההפשית בבחירתם זה כל את

 נפש הלך פי על מראש יודע שהוא האלהים, ידיעת עם מתאמתים החפשיים
 בפעולותיו זה ׳ חטאים בדרך ללכת יבחר וזה בצדק יבחר זה כי ,והרשע הצדיק

 יפעל או מהם יתרשל וזה והמוסר הדת מטעם עליו המוטלים החובות את ימלא
 קודמת ודאית בידיעה ידע אשר ׳ החכם אל בדומה כן וגם פקודיהם׳ למרות און

 היתה המלך בהירת כי אף ׳ שלו הממלכה עיר אל בכניסתו המלך יבחר במה
 דרך גם צדיקים דרך גם מראש נגלה האלהים לידיעת אמנם כן שית׳ פ ה בחירה

 וחובות במעשיהם גם כי עד החפשית, בבחירתם הבוחרים המה כי אף רשעים׳
 יוצאים להיות יכולים היו אלה וגם ׳ כלל שאלה ולא סתירה לא גיכ היתה לא הדתיים

 אשר אחד׳ ענין ההוא בתחום בו נמצא היה לא אלו הזאת, השאלה לתחום מחוץ
.הזאת השאלה תתרכז בו

 דתיים חובות בגלל האדם ובפעולות שהזכרתי בתהום השאלה עקר כל אמנם
 הלא והמוסריים, הדתיים ההובות אל הנלוה "הגמול", בענין הוא: הלא ומוסריים

 אמנם ובזה ,האדם של והרעים הטובים המעשים בעד והעונש השכר הוא
 כי מחלטה ודאית ידיעה היא האלהים ידיעת אם ׳ למאד ועצומה גדולה השאלה
 למה?׳ צדקתו בעד השכר ההפשית, בחירתו פי על גם ולוא יהי, צדיק הצדיק

 ,הוא גם נפשו הלך פי על האלהים ידע אם ׳ צדק וללא טוב לא לרשע ענוש גם
 הצדיק גם היה יכול לא אחרת בעוד ׳ ברשע עלילות ויפעל חטאים דרך יבחר כי
 הוא והרע הטוב בעד שמים בדיני הגמול כן ואם ולעשות׳ לפעול הרשע גם

 פי ועל אדם בדיני והרע הטוב בעד .הגמול" רק כי היושר, ונגד הצדק נגד
 בעוד הישר׳ בשכל מסלות למצוא יוכל האנושית החברה אצל המוסכמים חוקים

 כל את הפועלים כי עד חבריהם, אדם בני לעלילות קודמת ידיעה לאנשים אין
 עליהם ומקבלים ההפשית בבחירתם המת פועלים האנשים, דעת על אלה

 ידיעה יפעלו ככה כי ׳ צד משום ידיעה ואין האלה המעשים בעד האחריות
 ,האנשים יודעים ובעוד לפעול יהיו מוכרחים והפעולה הפועלים שבגללה ,ודאית

 שרואים כפי יצרו, את לכבוש זאת בכל יוכל לרע גטיה לאדם היה גם לוא כי
 בחירתם פי על זולתם פעולות את יעריכו אנשים שופטי לכן ׳ בנסיון אנחנו

 כאלה שייך זה ומפני ׳ חפשיות פעולות באמת שהן וכפי ,הפועלים של החפשית
 כן לא אבל ׳ נפשות דיני דינים בבתי לרשעים ממש עונש גם תחלה גם תהלה גם

 מראש וידועים גלוים הפועלים גם המפעלות הפעולות גם אשר שמים׳ בדיני
 הצדיק בחירת את כלל מכריחה איננה הזאת הידיעה גם ולוא האלהים בידיעת
 אחרת לבחור , היכולת את שוללת הידיעה אמתת זאת בכל החפשית׳ והרשע
את לענוש בהתגלות, הנתנה בתורה האלהים צוה אשר יש הלא שמים דיני ומלבד

הרשע
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? למה זה וכל מיתר!/ בעונש וגם אדם בדיני גם הדתיים הענינים בשביל הרשע

 הוא איה לדעת הוכחתי אשר וכפי האלה, הנאמנים הדברים אחרי
 השקפתי את עתה לכונן אמרתי למאד/ המצומצם בתהומה גם השאלה מקום

.הזאת התעלומה השכת על אור להפיץ לי יצלח אולי / השאלה עצם הקר אל אני
 נכבדים ענינים בשלשה דבר" "העלם על בזה להעיר עלי וראשון בראש אולם

הזאת. בשאלה עסקו אשר הדורות, חכמי מצד
ז הוא דעתי-הלא שלהם-לפי דבר ההעלם

 מערכה מול מערכה ובחירה ידיעה בשאלת הציבו התיאולוגים החכמים כל א(
 על לא כלל עיונם עיני שמו ולא האדם" "בהירת מול האלהים" "ידיעת את רק

 מתאימות הנה גם אם דעת, למען ,הארסי׳ .ידיעת על ולא האלהים״ .בהירת
 :לשאול מה ויש יש הן דעתי ולפי ׳ שאלה כן גם ישנה באלה גם ואולי יהד

 אצל כי עד ,האלהים צלם בתור האדם את לברוא האלהים ר ח ב אם ,למשל
 ג״כ היא החפשית האדם בחירת—לדעתם—אשר החפשית, בחירתו מהוד עליו

 ולא מהאדם האלהים מנע זה מדוע האלהים׳ בחירת כמו ומחלטה גמורה
 גמורה׳ ידיעה שלמה, ידיעה היא גם להיות "הידיעה", את גם לו אצל
 לאדם לתת ,חלילה האלהים כלפי יש עין צרת האם ? העתיד״ ״ידיעת היא הלא

 בחירה ופגומה? חסרה רק אחרת ומתנה שלמה מתנה אחת מתנה
 שלא לאדם נתן ידיעה אמנם הוא/ בבחירתו לאדם האלהים נתן ת חפשי

 ידיעת לא אבל וההווה העבר ידיעת רק יודע האדם בעוד כלל, כידיעתו
 האלהים בחירת גם כן ואם ? הזאת המתנה את גם ממנו חשך ולמה העתיד

.יחד מתאימות אינן כן גם האדם וידיעת
 בהירת בחירתו גם האדם ידיעת גם כי להתבונן, לב שמו לא המה כ(

 שאלה דעתי-לשאול לפי—אנחנו יכולים בעוד ,דסתרי תרתי הנה החפשית האדם
 תוכל לא להבין נקל אשר כפי הן / בעצמו האדם של ובחירה בידיעה גם גדולה
 מעשה סוף או התכלית ידיעת העתיד, ידיעת מבלי חפשית בחירה להיות

 ובעוד , מעשה או פעולה באיזו האדם יבחר בגללו אשר / תחלה במחשבה
 הן האדם ובהירת והמעשה הפעולה אחרי רק הפועל אל תמיד תצא התכלית

 זאת ובכל בעצמה הפעולה אל גם כי התכלית/ אל רק לא קודמת היא
 ומעשה, פעולה איזו ולעשות לפעול חפשית בבחירה האדם בוחר כי נאמר׳ אם

 ,זה עם יחד להחליט עלינו אזי לבוא, ד י ת ע ב רק להיות תוכל תכליתם אשר
 לו אין כלנו, שידענו כפי הן והאדם/ העתיד, ידיעת הוא יודע האדם גם כי

 ומה הקרוב העתיד מרגע גם בטוחה ידיעה שום לו אין / העתיד ידיעת שום
 לבחור שית חפ בחירה לאדם "מאין השאלה: כן ואם הרחוק מעתיד נם

 תוכל חפשית בחירה אמנם ? לו אין העתיד וידיעת בעתיד שתכליתה בפעולה
 וסוף תכלית וכל ונאמנה ודאית העתיד ידיעת לו שיש לאלהים, רק להיות
 הוא יודע בוחר הוא ואם מראש, לו וידוע גלוי תחלה במחשבה מעשה

 בעוד ,חפשית בבחירה בוחר להיות יוכל איך ,האדם כן לא אבל / בוחר במה
כלל? העתיד ידיעת לו אין

 הובטח אשר "הגמול" ואת הדת מטעם והרע הטוב את לפניהם בהזכירם ג(
 עליו רק עליו אשר והמיוחד, האחד הציר למדי, שבארתי כפי הוא ואשר בעדם

תוכל
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 ,השאלה חקר אל כוננו ולא דעתם את הסיחו ובחירה? ״ידיעה שאלת לסוב תוכל

 לו שנתנו הדת מטעם והרע" "הטוב מהות את האדם הוא יודע איננו או היודע
 הדת בעלי בעד היא השאלה עצם כל כי מאיליו )מובן האלהים? בהתגלות

 איננו באמת/ שהדבר כפי האדם/ ואם האלהים( בהתגלות מאמינים הלא והמה
 כל כי ראיה׳ והא עצמו מצד ידיעה הדתיים והרע הטוב מהות את כלל יודע
 ולא פנימה החוץ מן באה שהיא ואמונה, התגלות ע״י אליו לבוא נצרכו אלה

 ,לאשורו דבר מבין כל שיודע כפי ׳ ההתגלות אחרי גם וכי ,ה צ ו ח ה מבפנים
 והמצות, החקים של וטעמיהם מהותם עצם את כן גם מהאדם האלהים העלים

 מדבר הדת מטעם והרע הטוב עצם אדות על להאדם דעת גלויז כאין כן אם
 במציאות להיות היתבן תחלה"׳ במחשבה מעשה "סוף איזו מדבר תכלית/ איזו

 הבחירה ׳ למדי שבארתי כפי ׳ בעור ׳ אותם עשיתו קודם לאדם הפשית" "בחירה
 מעשה "הסוף הוא ואיה תחלה" במחשבה ותכלית מעשה "סוף בגלל היא החפשית

 הן אנחנו ? הדת מבעל נעלם ותכליתם מהותם אשר ׳ הדתיים בחובות והתכלית״
 החפשית בבחירתו ולעשות לפעול מראש האדם שבוחר הפעולות׳ כל כי יודעים,
 פעולות וגם תהי מה ותהי תכלית איזו בגלל רק הנהו בוחר רשות של בחפצים

 איזו בגלל מראש ההפשית בבחירתו בוחר הוא הבל ושעשועי בכך מה של האדם
 בעל האדם היה יכול איבכה :השאלה כן ואם / ותענוג הנאה איזה של תכלית

 מהותם אם הפשית/ כבחירה הדת מטעם ורע טוב של בפעולות לבחור דת
ממנו? נעלמה ותכליתם

 חדשות שאלות של הענן בעב בא הנני כי בראותו עלי, להקורא יחר אל
 לו אגלה אשר אחרי לכל, הידועה האחת השאלה פתרון את ביותר עוד להכביד

 החדשות השאלות עמל או עול את ולסבול לשאת לו ידרש הרבה לא כי ,מראש
 השאלות שלשת כל על דבר פשר לו לתת אשתדל מעט עוד כי אלה, שלי

 לי/ כמדומה פיהו/ על ואשר הישר שכלי יורני אשר כפי יחד, גם החדשות
 מספקת תשובה בתור להיות ומסוגל נוח הסבר זה עם יחד להמציא אוכל

 נצחת/ תשובה היא כי אחליט/ לא גם ואם בכלל ובחירה ידיעה שאלת על
 ינעם זאת בכל האדם׳ משכל היא נמנעה שאמרתי, כפי כזאת׳ תשובה בעוד

 דעה גדל איש אחרי יבוא אשר עד ,תועלת איזו להביא בזה גם אוכל אולי ,לי
 אני מתשובתי מספקת יותר תשובה להשיב כח ויעצור הוא הישר בשכלו ממני

הזאת. השאלה אל בנוגע

 #אלת על טפ^קת תעובה פתור דך# בהסבר דעתי דוות 0
ובחירה.' 'ידיעה

.הזכרתי אשר שלהם, דבר בהעלם אני שאלותי כל על ראשונה אשיב הבה
 של החפשית הבהירה מגיני גם עמנו חכמי גם כה עד דמו כאשר לא ;(

 ו" נ ו צ "ר גם כי ,אלה בימינו שבהם החדשים ואף העמים חכמי מצד האדם
 בהירת כי / להחליט עלינו דעתם לפי כן אם ואשר ,הנהו חפשי אדם של

הוא אמת וללא למותר אך כי האלהים, כבחירת וגמורה שלמה בחירה היא האדם
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 בחירח לאדם ליחס שקדו ולשוא האדם ת ר י ח ב מדת על גדשו כאחד ^לם י זה

.רצונו פעולות ובכל ברצונו גם חפשית
 איננו האדם רצון אזי , הראשונה דעתי בחות לדעת אנכי שהראיתי כפי הן

 קיומו צרכי ספוק את למלאות ,״הרצוף אל הנוגע דבר בכל כי יען / כלל חפשי
 כמו / פנימי או חצוני גרוי פי על בזה לרצות האדם גם הוא ם ו נ א מינו וקיום
 לא כן אם ואשר' מינם, וקיום קיומם לשמירת המה, בצרכיהם חיים בעלי שאר
 רצונו׳ משאלות כל את גם ומקפת כוללת היא האדם בחירת כי / לאמר נוכל

 שלמה האדם בחירת אין זה ומפני חפשית בבחירה פעולותיו המון את לפעול
 החפשית הבחירה היא חסרה בעוד ,האלהים לבחירת דומה להיות ומחלטה,

 גם כי עד ,יום בכל מעשים שהנה ,הרבות ובפעולותיו אדם של ברצונו
 ,שלמה ידיעה שאיננה ,האדם יריעת ,ידיעתו כמו חסרון בעלת היא האדם בחירת

 למה :שאלה כל עוד לחיות תוכל לא כן ואם העתיד/ ידיעת לה חסרה כי יען
 כבחירת שלמה להיות העתיד ידיעת שלמה, ידיעה גם מהאדם האלהים מנע

 שלמה בחירה איננה האדם בחירת גם בעוד שחשבו, כפי השלמה/ האדם
 במרה רק לאדם האלהים חלק שתיהן את אשר שלמה/ כלתי שהיא כידיעתו,

• יותר ולא לאדם הדרושה
 הידיעה על גם הבחירה על גם חדשה שאלה לנו נשאל אם אבל

 האלה הכשרונות י ג ש את לאדם לחנן האלהים הואיל לא מדוע :האדם של
 גם בתבל יצוריו ובחיר בכור האדם בהיות שלמותן, ובעצם תומן בעצם

 על ם"?/ י לה א "צלם בשם אותו לכנות הדת מטעם לו נודעת יתרה חבה
 גם ואולי מספקת תשובה להשיב הישר שכלנו גם יוכל ,דעתי לפי ,זה

 מפעלות על ולהתבונן החרכים מן מציץ להיות יאבה רק אם חת, צ נ תשובה
.נעלה מאד באופן האדם על גבר אשר / וחסדו האלהים

 גם להם בתתו אדם לבני חסדו את האלהים הפליא הגדיל אמנם
 ולא ־ החיים בעלי כל על האדם ליתרון מהדרוש פחות לא נכונה במרה ידיעה
 הבחירה את וגם לקללה לאדם הזאת הברכה תהפך לבל מזה, יותר

 היותר לפעולותיו שנוגע במה רק והדרושה הנכונה במדה לאדם חנן החפשית
 אבל ,בארץ אשר החי מכל לו מותר להיות / ולמעלה מהרצון נכבדות

 כן וגם נחוצים היותר צרכיו להספסת אדם של רצונו אל שנוגע במה לא
. האדם לטובת

 הרצון אל שנוגע במה הפשית בחירה גם לאדם היתה אלו נתבונן: הבה
 או חצוני גרוי כל מבלי כי עד מינו, וקיום קיומו לשמירת צרכיו ומשאלות

 בהעדר "צער" או ספוקו במלאת ותענוג" "הנאה רצון שביעת כל מבלי גם פנימי
 הפעולות את מעצמו החפשית בבחירתו לבחור היה האדם ועל הצרכים אלה

 ,לגמרי חפשית בהירה היתח בזה גם ובחירתו מינו וקיום קיומו צרכי להספקת
 אזי !האלה הצרכים השגת בגלל המעשים את לעשות רוצה ולא חפץ להיות

 החיים בעלי מכל ומרומם נעלה האדם היות בגלל דוקא כי / בדבר לערוב נוכל
 האדם התרשל ההפשית בבחירתו אז כי אלהים"/ "צלם היותו בגלל ורוקא
 גופו את וליגע לעמול כלל וחפץ ישע כל לו היה ולא האלה בפעולות לגמרי
במעלות לעלות האדם הוסיף אשר עוד וכל ,האלה הצרכים אחרי לחזור ושכלו

חכמתו
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 היה אשר ,הגשמיים הצרכים את מעצמו ומונע גורע היה , אדם חכמת חכמתו

 .־ נשתוו יחד ה מ ה ב ו אדם הצרכים אלה בבקשת כי ,כזכרו , בהם בוש גם
 בנוגע החיים, בעלי כל כמו מוכרח, רצון בעל עתה שהוא כפי האדם, הן

 הנהו וטרוד שעסוק בעת כי ,אנחנו רואים ,מינו וקיום לקיומו הדרושים צרכיו אל
 הרשות כעניגי וגם החפשית בבחירתו וחפץ ישע של ופעולות במעשים
 הצער ,החצוני או הפנימי הגרוי ולמרות המוכרח הרצון בפעולות הנהו מתרשל
 צרכיו את בהספיקו לו תהיה אשר האדם, בזכרון רצון ושביעת הצרכים בהעדר
 את ומונע לחמו מאכול גם שוכח האדם אשר יש אחד, כל שיודע כפי אלה,
 בעסק גם הנהו ושקוע טרוד אם שונים, צרכים משאר ועוד ה^נה מן עצמו

 ,אנחנו רואים ובשמה החכמה ובגלל בחכמתו החכם גם ומה רשות של וטרדה
 כל ביותר ועוד רצונו צרכי ספוק בפעולות למאד ומזלזל רצונו את הנהו כובש כי

 את ומסגח צם הוא חפצה בנפש כי עד ,ומוסריים דתיים חובות בגלל דת בעל
 ידוע הן זה וכל צרכים בכמה ויצרו רצונו כובש כן וכמו הצומות, בימי נפשו
 מתרשל היה כמה עד לנו ולציר להבין נוכל בנקל הלא כן אם ואשר לכל,

 היה לא אלו ,מינו וקיומו קיומו לשמירת ,הגשמיים צרכיו לשם בפעולות האדם
 צער לאדם היה לא אלו ,חצוני או פנימי גרוי ידי על מוכרח רצון כל לו

 הנזכרים הצרכים נשארים היו לוא כי עד ,ספוקם במלוא והנאה הצרכים בחסרון
 בצרכי הזלזול מפני אזי ,בעדם מפעולותיו לחדול או לפעול החפשית האדם לבחירת
 גם ומה בחיים האדם יתקים כי ,כלל אפשר היה לא מינו וקיום קיומו שמירת

 את לו להספיק המוכרח האדם רצון בחסרון אף נולד, דור אחריו להשאיר
 והבחירה החפץ גם לו היה נמצא לא כי ׳ לשער אנחנו יכולים נחוצים היותר צרכיו

 ,האלה הצרכים את ולהכשיר לעדן אדם ובחכמת בשכל גם להשתמש החפשית
 בהיות לאדם חסרות היו פעולות וכמה וכדומה נאה, דירה נאה בגד אחר לחזור כמו

 בחירתו בגלל הנחוצים הצרכים בעצם האדם זלזל ואם מוכרח ברצון תחלתן
 בגלל פעולותיו חוג את ולהרחיב להגדיל לחפוץ דעתו על גם עלה לא החפשית,

 גם החפשית, בבחירתו האלה הצרכים את ולעלות לפאר ההשתדלות עודף
 מהאדם מנע אשר ,זה הוא האלהים חסד לא ואם ,אלה כל את ומבזה מואס היה
 מוכרח רצון גם לאדם עתן בכל, תשלוט לבל החפשית בחירתו שלמות את
 •הנאה גם "צער" גם האדם ברגש לקבוע אף ,פנימי או חצוני גרוי ידי על

 ישען אשר הפעולות, באלה רק הפשית בבחירה האדם את ולחנן ותענוג"
והמשכלת. הנבדלת נפשו ובשאיפות אדם בחכמת הוא וחפצן

 ,זאת היא אלהים חסד החפשית האדם מבחירת השלמות מניעת ואם
 כמח אחת על מהאדם עתיד׳ .ה ידיעת מניעת היא הלא השלמה הידיעה מניעת

 היתה יכולה העתיד ידיעת ׳ כזאת ידיעה בעוד ,הנהו נעלה מאד חסד כי ,וכמה
 מה אחד, כל שיודע את להזכיר לי ודי שבאומללים, לאומלל האדם את לעשות

 את ,מחלתו ימי את ,מותו יום את מראש תמיד ידע אלו ,האדם היה אומלל
 ופגע נגע ונזק, אסון מיני כל את בחייו, לו שיקרו הרעים, המקרים עתותי

 אלו ואשר ,גורלו ומנת בחבלו יראה אשר ,תבוא שלא צרה וכל ומחסור עוני
 האדם היה לא אזי העתיד, ידיעת קודמת בידיעה זה כל את האדם ידע
 הוא ורואה גורלו יאושר אשר ,בעת בה גם כי ,חלקו במתנת שמח פעם אף

האדם
24
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 אלה/ לטובה בעתים לו בצע מה לנפשו אומר היה בטובה, עצמו את האדם
 העתים על נאמנה כידיעה העתיד על מביט וצופה עינים גלוי היה בהם גם בעוד
 הרעה ימי את תמיד זוכר היה הוא ,חייו את למרר עליו יעברו אשר ,לרעה

 ביגון בצער׳ שרוי תמיד היה האדם כי עד העתיד, בחיק לו הצפונים
 חלדו בח*י נהלך היה האלהים כצלם ולא וכצל חיים היו לא וחייו ואנחה
 אדם פעולות ולעשות לפעול לבו נתנהו לא אף ,חליפתו בוא עד אדמתו בתבל

 אני ולמה למי לנפשו: בשאלו אחרות, בשאיפות גם ונשגבות רמות פעולות
 של הסד לא האם העתיד, ידיעת את לגמרי מהאדם האלהים העלים ואם עמל,
 ולפעול החיים על להתענג יוכל למען ,האדם כעד זה הוא האלהים מאת אמת

 לו יארכו כי , ולקוות ה ו ה ה ו העבר ידיעת ידיעתו פי על גם הרבה ולעשות
 בבואה וגם עליה נעצב אז רק להיות בשעתה, לצרה ודי ושמחה אורה ימי

 יוסיף ולא בטובה יראה הפעם ועוד כליל תחלוף היא גם כי ,ליחל עליו
. עוד לדאבה

 האלהים הסד כי לדעת, להוכח לנו הנקל האלה הנאמנים הדברים אחרי
 במדד. רק הבחירה את גם הידיעה את גם לאדם לחנן זאת, היא האלהים הכמת גם

 בעד להן הדרושה השלמות על לגרוע ומבלי להוסיף מבלי ,לטובתו מגבלה
 עצם כמו גדול חסד כן גם היא הגמורה השלמות מניעת אמנם וכי האדם,

 גם ידיעה גם לו להיות האדם את בהן חגן אשר ,האלח המתנות בעד החסד
. נכונה במדה בהירה

 אשר אחרי ,לאדם חפשית בחירה להיות תוכל מאין :השניה השאלה על ב(
 במחשבה מעשה "סוף בלי הן הפשית ובחירה העתיד ידיעת לאדם היא חסרה

 במציאות, להיות תוכל לא הפעולה קודם הדעת" כשקול קודמת "תכלית בלי תחלה",
 בעתיד, רק הפועל אל יוצאים להיות המה יכולים והתכלית המעשה וסוף

 גם להשיב כלל לי יכבד לא לגמרי? האדם מידיעת הנהו נעלם הן והעתיד
אחד. לכל די-באר מספקת תשובה כן

 ממעל שהמה והפעולות, העגינים בכל לאדם חפשית בחירה יש אמנם הן
 תכלית גם תחלה במחשבה מעשה סוף גם למדי, שבארתי כפי המוכרח, להרצון

 הבחירה, בשעת לאדם נמצאים הפעולה קודם האדם של הדעת לשקול הדרושים
 רק העתיד מן לא האדם לו לוקח "התכלית" גם המעשה" "סוף גם אבל

 אשר ומהנסיון לאדם וידועים גלויים שהמה וההווה, העבר מידיעת
 מעשה "סוף גם לו לכונן ,האדם יוכל פיהו על גם כי עד ,בינה לאנוש ילמד

 < העתיד בעד לודאי קרובה ובהשערה הבנתו פי על הדעת״ בשקול תכלית גם
:דברי את ואפרש

 הקרוב העתיד רגע גם כלל העתיד ידיעת בעל איננו האדם באמת
 בשכל האדם הנהו שמחונן מלבד אולם הרחוק, העתיד גם ומה ממנו נעלם
 דבר להבין יתירה בינה גם לו נתנה והמשכלת הנבדלת נפשו מעלת פי על טוב

 וההווה העבר ידיעת יעתו מיד וגם ן נסיו ה פי על כי עד דבר, מתוך
 ולפי אני בלשוני או מהסבה יצא אשר המסובב, את ולדעת ללמד האדם יוכל

 ואם תכלית בתור והנפעל הפועל הכח פעולות את הסבות באפיסת שטתי
כזאת מפעולה ונזה, כזה מכח כי לדעת, האדם את הורה העבר של הגסיון

וכזאת
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 בינת בינתו פי על אזי ׳ וכזאת כזאת הפעולה תכלית או מסובב יוצא וכזאת

 כי / הנולד" את הרואה "חכם גם להיות האדם יוכל דבר"/ מתוך דבר .להבין אדם
 שקול את נגדה יכונן אשר ,הפעולה מזאת ה״תכלית" גם דבר״ ״סוף יהיה וכזה כזה

.ממנה לחדול או ולעשות לפעול החפשית/ בבחירתו לבחור שלו הדעת
 הנהו שחפץ ,הפעולה קודם הנהו יכול העבר של הגסיון פי על האדם

 מעשה "סוף גם לו ולערוך הדעת ל ו ק ש לו לכונן ׳ ההפשית בבחירתו לעשות
 זה, בגלל הנולד את ורואה חכם הוא העתיר, בעד "תכלית׳ גם תחלה" במחשבה

 בשכלו הנהו שופט כן ואם לזה בדומה מפעולה העבר בזמן הנולד את ראה כי יען
 גם יהיה ככה כי / רחוקה כהשערה או לודאי קרובה בהשערה אם ,דעתו ובשקול

 בעצמו האדם גם כי אם ,בה בוחר הוא זה ומפני הזאת מהפעולה המעשה״ ״סוף
 ברור דבר בתור מעשה הסוף כי / הדעת שקול כשעת אופן ם בש לערוב יוכל לא

 אשר / עתה לו ידועים בלתי מעצורים יהיו ולא הפועל אל יצא כי / גמור וודאי
 ידיעה לו אין כי ,האדם יודע כי ואם / הפועל אל מלצאת המעשה סוף את יפריעו
 למד אשר את ׳ החפשית בחירתו בעד דעתו, שקול בעד לו די זאת בכל בזה וראית

 .תכלית גם תחלה" במחשבה דבר "סוף גם לפניו להעריך העבר/ ומידיעת מהנסיון
 בעלת היא גם ואם ידיעתו עם האדם בחירת היא מתאמתת הזה ובאופן הפעולה"

 להמציא בעזרתו׳ המה הן והנסיון העבר ידיעת בעוד העתיד, ידיעת חסרון
העתיר. בעד לפעולתו ותכלית מעשה׳ "סוף דעתו בשקול לו

 את יעוררו וההווה העבר ידיעת מידיעתו גם ולוא האדם ובינת הנסיון כן כמו
 חדשות המצאות ולהמציא מאין׳ .יש בריות גם חרושים אדם בחכמת לברוא האדם

 רמים כמו בנה בלבד הדמיון רק כי ,תחלתו׳ על מוכיח דבר ״סוף אשר אלה גם
 בגלל ג״כ דעתו בשקול באדם יתעורר הדמיון גם אשר אחרי / דעתו בשקול מעליותיו

 המצאות ולהמציא מאין" .יש בשכלו בורא להיות החפץ הוא הלא / העבר של הנסיון
 כזאת המצאה המציא וכזה כזה ממציא אשר / ונוכח ראה כי וביען יען / חדשות
 ,תכלית" גם מעשה" "סוף גם לו בורא והדמיון למאד לו וצלחה לה כדומה או כזאת

 / לגמרי אחר באופן אותה ימציא גם ולוא תצליח׳ המצאתו גם כי ,ואומדנא בהשערה
 אבל / כזאת״ ותכלית מעשה ״סוף יביא זה שכלו יצור גם כי ,למשפט הושב הוא

 יהיו אשר יש ותכלית"/ מעשה "סוף מהולל היה הדמיון אשר הפעולות, אלה גם
 ובהשערה באומדנא האדם שעושה הפעולות בכל כן וכמו האנשים בעד רבה לתועלת
 בעוד כי / מאיליו ומובן / תוחלתו תכזב אשר ויש לו יצליח אשר יש אשר ,בעלמא

 ותכלית מעשה סיף של בחירה בגלל הנעשית והפעולה העתיד ידיעת לאדם אין
 להביא רחוקות לעתים או לרוב רק פעם בכל תוכל לא לבד׳ בדמיון שיסודתם

 חפשית בחירה הזאת ההתבוננות פי על להיות תוכל פנים כל על אולם ,ברכה פרי
 הנכיון והכרת העבר מידיעת גם כי וביען יען העתיד, ידיעת מבלי גם לאדם

 תכלית גם תחלה׳ במחשבה מעשה .סוף גם דעתו שקול לפני לערוך האדם יוכל
ולעשות. לפעול החפשית בבחירתו יגמור אשר הפעולה׳
 ובהירה ידיעה שאלת עם ביחוד מקבילה שהיא השלישית, השאלה אל ובנוגע ג(

 הנני ,נכון לפתרון הזאת השאלה היא ומצפה עומדת שבגללו ,״הגמול״ בדבר גם
 תשובה לתת אליהם׳ הנלוה "הגמול׳ ועצם הדתיים החובות עצם חקר אל לכונן בזה
רתוקה ולא נפלאת לא זח ידי על בי / אקוה אמנם ואשר אני, שאלתי על

תהיה
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 בעצמת. ובחירה ידיעה שאלת על גם מספקת תשובה לתת / ממגי עוד ;תהית

 לאדם חפשית בחירה להיות יכולה זה מפני רק הקודמים בדברי שהוכחתי כפי
 גם מראש לערוך יוכל העבר מידיעת הנסיון פי על כי יען , רשות של בפעולותיו

 בגלל לו באה היא מהנסיון וידיעה הפעולה ותכלית תחלה" במחשבה מעשה .סוף כן
 )מובן העבר מידיעת גם ולוא בכלל והפעולות הדברים מהות את האדם הוא שיודע
 דינג )דאם שהוא" כמו .הדבר בשם הנקוב דבר בהעלם בזה מדבר אינני כי מאיליו

 את לכונן מהנסיון/ בלמדו הנהו׳ יכולת בעל זה ובגלל קאנט( של בפלוסופיא זיף( אן
 בשקול אדותם על ולדון העתיד בעבור גם מהם שיצאו "התכלית" ואת המעשה" "סוף

.החפשית בבחירתו פעולה איזו ולעשות לפעול החפץ לו נמצא יהיה עת דעתו
 ובתור בהתגלות מתאלהים שנתנו הדתיים החובות על נתבונן כאשר והנה
 מהותם כי , אנחנו יודעים ׳ נפשו פנים אל החוץ מן לאדם באה שהיא אמונה׳

 תעיד זה על אשר ,ההתגלות קודם רק לא מהאדם נעלמה הפעולות אלה של
 לירי להביא יכלה לא בלבד נפשו טבע פי על האדם ידיעת כי ׳ בעצמה ההתגלות

 כן גם הדתיים החובות של ההתגלות אחרי גם כי ,כאלה פעולות לפעול וחפץ ישע
 תכליתם וטובם, טיבם מה וטעמיהם, האלה החובות מהות לו פורש לא

 האמתית התכלית גם ם ת ו ה מ גם כי ׳ להחליט עלינו כי עד ,עצמם מצד ותועלתם
.לבדו לאלהים רק וידועה גלויה שלהם

 יכולים כי / לי כמדומה הזאת האחת הקצרה ההתבוננות אחרי גם והנה
 השכר הוא הלא ׳ .הנטול" ענין בדבר הנאמן הצורך את לני לבאר אנחנו

 בעד העונש גם העברות מפני והזהירות ועשה" "קום של המצוות קיום בעד
 פי מול להג כי תעשה"/ "לא מצוות על העברות ובעד המצוות קיום התרשלות

 חפשית" "בחירה לאדם להיות תוכל ידו׳ על ורק הגמול, ירי על יען א( בתועלתו שנים
 גס לאדם האלהים חנן הגמול ירי על יען וב( הדתיים בחובות פעולה כל לפני

 תחיה למען רשות, של הפעולות עניני בכל לאדם חסרה שהיא העתיד, ידיעת
 תהינה זה ובגלל הרשות בפעולות בחירתו על נעלת הפעולות באלה האדם בחירת

 / הדעת בשקול בחירתו ע״י האדם מפעולות יותר רב ונמרצות כבירות הפעולות גם
 ותכלית" מעשה "סוף לכונן / העבר של מחנסיון יריעה רק העתיד ידיעת לו שאין

בלבד. והשערה אומרנא פי על רק
 החובות בעד ־הגמול" ענין גם דת בעל לאדם נגלה היה לא אלו נתבונן הבה

 הזה כאופן בעוד כלל, ת י ... פ ח בחירה כל דת לבעל היתה לא אזי / הדתיים
 במחשבה מעשה "סוף שום הפעולה קודם דעתו בשקול לכונן האדם היה יכול לא

 שנעלמה מפני גם לאדם, אין העתיד ידיעת בעוד בעתיד, תכלית שום תחלה"
 בעד לו להועיל יכלה לא העבר ידיעת גם אזי וטעמיהם החובות מהות ממנו

 האדם ומכיר יודע למצער אשר / רשות של ופעולות בענינים כמו ,במאומה בחירתו
 לא הן הדתיים החובות של בפעולות כן לא העבר, של הנסיון ואת מהותם את
 את לודאי קרובה בהשערה מראש לו יכונן למען מאומה/ מהעבר ללמוד יוכל
 הפעולות מהות אשר אחרי תחלה׳ במחשבה "התכלית׳ ואת המעשה׳ "סוף

 מן לו לכונן יאבה אם / דת לבעל אזי ״הנסיון״ אל שנוגע ובמה ממנו נעלמה
 1ל די כי / לפעולתו תכלית איזו / במחשבה מעשה ס*ף איזה הפעולה קודם הנסיון

רומא שאותה לו"׳ וטוב רשע לו ורע דיה "צ של הידועה השאלה את להזכיר
יראה
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 שקול בעד בלל לא-נוחמה היא הזאת והידיעה בעליל הנסיון לנו יראה

 .סוף דתית פעולה איזו בעד פיה על יכונן למען דת/ בעל של הדעת
 מעשה "סוף באפם כן ואם ולעשות לפעול בו יבחר אשר ,ותכלית״ מעשה

 מהנסיון לקוהה ואוטרנא השערת איזו של למצער "תכליות" באפס תחלה" במחשבה
.לאדם חפשית״ ״בחירה אופן בשום להיות תוכל לא הן ,הפעולה קודם העבר של

 תכלית בשביל לא הדתיים חובותיו את הנהו ממלא דת בעל כי נאמר ואם
 את עושה והוא ככה, ולעשות לפעול הנהו ועומד מצווה כי בעבור, רק כלל

 ׳ בהתגלות הדת נותן המצוה מכבוד כלבד הרוממות מיראת או מאהבה מעשהו
 או תועלת של תכלית ובלי דעתו בשקול תחלה" במחשבה מעשה "סוף כל בלי
 כל את לעשות מוכרח הדת בעל היה הזה באופן אזי עצמו, בעד נזק

.מצדו חפשית בהירה כל מבלי ,הדתיים הענינים
 השכר "הגמול", על להביט עלינו הישר, שכלי והחלטת דעתי לפי לכן

 תעשה" "לא מצוות על והעברות התרשלותם בעד והעונש הדתיים החובות בעד
 עצם עם יחד הרת לבעל הנחיל אשר ,האלהים חסד כעל ,נעלה מאד נחוץ ענין כעל

 לחנן האלהים הואיל ידו על ורה ידו על כי יען הדתיים/ והפעולות החובות של ההתגלות
 מעשה "סוף לעצמו לכונן יוכל למען החפשית"/ "הבחירה את דת בעל לאדם

 לאדם יחסר לא ולמען ,דעתו בשקול הפעולה לפני הפעולה ותכלית תחלה" במחשבה
.ופעולותיה הדתיים החובות אל בנוגע גם חפשית בחירה

 הגדיל האלהים כי "הגמול"/ ירי על דת בעל לאדם נודעת יתירה חבה אף
 אל נוספה ידיעה גם ידה על לו לתת הדת אל בנוגע האדם עם חסדו את הפליא

 פעולות ,פעולותיו בכל לאדם אין אשר ,העתיד״ ״ידיעת היא הלא האדם ידיעת -
 הדת, ירי על האלהים מאת ד י ת ע ב לו המובטח "הגמול" יריעת הרשות/

 את דעתו בשקול לו לקחת אלה חובותיו אל בנוגע הדת לבעל נצרך לא כי עד
 יריעת של מהנסיון רק הפעולה תכלית את תחלה", במחשבה המעשה "סוף

 ומהנסיון מהעבר ללמוד שבארתי, כפי היה, יכול לא כי מלבד/ אשר העבר,
 הלמד דבר כל כי ,ידענו הלא מהנסיון ללמוד לו היה אפשר אלו גם כי / כלל

 והתכלית" המעשה .סוף עצם בעוד / ואומדנא השערה רק איננו העבר של מהנסיון
 בלתי מעצורים איזה בגלל ,לא או הפועל אל י״צא אם / בספק מוטל עודנו שלו

 המובטח הגמול מפני הדתיות הפעולות כן לא הבחירה, בשעת ידועים
 מראשית "התכלית" את המעשה" "סוף את הדת בעל יודע הן האלהים מאת

 זה מפני ואשר בטח, תתקיים הפעולה תכלית אכן כי / ודאית ידיעה אחרית
 מפעולות יותר רב ונמרצות כבירות פעולות הדתיות הפעולות להיות תוכלנה

 על האלהים בהבטחת הנהו מאמין או יודע הן הדת בעל כי* מפני הרשות,
י הפועל אל בטח יצא והתכלית המעשה" "סוף כי / דתו פי

 לבעל האלהים חגן אותה אשר ,״הגמול״ ידי על העתיד ידיעת אל כן כמו
 אשר העתיד/ יריעת גם נלותה דתיים, ופעולות חובות האדם בעד לקבוע דת

 גם יוכלו למען ידועות׳ בעתים חוזי-יה לנביאים גם לחנן האלהים הואיל
 בהתרשלותם אותם יקרה אשר את ,יחד ואדם לגוי אחרית מראשית להגיד המה

 תעשה" לא "מצות על בעברם או לעשהי "קום של הדת חובות את מלמלאות
החסד מלבד כי אנחנו, רואים מזה גם ואשר למוטב, החזירם למעז הדת׳ מטעם

שעשה
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 הפליא החפשית" "הבחירה את "הגמול" ע״י לו בחננו לאדם האלהים שעשה
 ידיעה בעצמו, הגמול ע״י העתיד ידיעת הדת לבעל לגלות עמדו, חסדו עוד הגדיל
• ת ו ש ר של מפעולות אחת בכל לאדם שאין

* •
*

 הוא הלא / שלה התחום ובמקום ובחירה ידיעה שאלת אל אשוב עתה
 השאלה תוכל לא זאת השקפתי לפי אשר ,״הגמול״ ובענין הדתיים בענינים

 הזה האחד המקום את נם לעזוב ועליה כלל בזה מקום תופסת גם להיות
י ערד אליו שוב מבלי

 אשר והמלך׳ החכם עם ההסבר וכפי , ת ו ש ר של ופעולות בענינים כמו הן
 לבוא / שלו החפשית בבחירה המלך יבחר במה ,מראש ידע בחכמתו הראשון זה
 ,החפשית בבחירתו האדם יבחר במה מראש האלהים יודע כן ,ממלכתו עיר אל
 הגמול ידי על הדת בעל יבחר במה הדתיים, בענינים חובה של בפעולות גם

 בהם להתרשל או ועשה" "קום של המצוות את הפעולה קורם דעתו בשקול לקים
 יכבד לא ואם ,המקום בפני רשע ולהיות תעשה לא המצוות על לעבור גם או

 דבר, הסוף את מראש יודע חאלהים בחכמת האלהים כי לנו, להסביר עלינו
 בעניני הפועל פעולת קודם האדם של הדעת בשקול יעלה אשר התכלית את

 אדם של דעתו על לעלות יוכל התכלית זאת דבר הסוף זה אשר הרשות,
 בטבע לאדם שיש החפשית, הבהירה ועל העבר מידיעת ואומדנא בהשערה רק

 להבין האלהים מחכמת תבצר לא כי וכמה, כמה אחת על יצירתו, מתחלת נפשו
 שלו החפשית הבחירה עקר כל אשר ,הדת בעל בחירת אופן את מראש ולרעת

 העתיד יריעת בתור והתכלית דבר" ה״סוף הבטחת ירי על "הגמול" ע״י לו באה
 ע״י פגימה החוץ מן לו באו הידיעה גם הבחירה נם אלה שתי אשר ,ודאית

 אשר התכלית", ואת המעשה "סוף את לו להודיע הדת בתורת האלהים התגלות
 ספלא לא ואם הפעולה, קורם תחלה במחשבה לבחר הדת בעל יוכל

 שלו כלה שהיא ,האדם בהירת עם להתאמת תוכל כי ,האלהים ידיעת בעינינו
 והשערה אומדנא של ותכלית מעשה סוף ידי ועל הרשות בפעולות נפשו מטבע

 האלהים ידיעת תתאמת איך :ולשאול עוד להתפלא נוכל האם ,בעצמו האדם של
 האדם נפש מטבע באה איננה האחרונה זאת אשר הדת, בעניני האדם ובהירת

 פי על גם ל ו מ ג ה ע׳י ההתגלות במסורת אם כי ,שכלו של והשערה מאומדנא
 והידיעה, הבחירה אלה, שתי אשר ,הדת בתורת האלהים מאת העתיד ידיעת

 המחולל הוא ולא בהן זכה רק והאדם ,האלהים מאת הדת לבעל נתונות
? עצמו מצד אותן

 המהוללת היא היא הגמול הבטחת כי ,שלי ההסבר לפי אם ,כן אם ואשר
 העתיד, יריעת את לאדם והנותנת החפשית הבחירה את דת כעל באדם והמולידה

 מעצם המסובב הנהו הגמול כי עד תחלה", במחשבה המעשה "סוף את
 מראש האלהים וידיעת לזה סבה בתור בעצמה האדם של החפשית הבהירה

 ,הדת בעל של ההפשית הבהירה עם ״הגמול״ ידי על ודוקא נלמאד מתאימה היא
 הדתיים בחובות הגמול בתהום מציאותה בתחום גם ובחירה" ,ידיעה שאלת אזי
.לגמרי ומבוטלה בטלה שמה גם

בדבר
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 צדק עם חאלחים" "צדקת עם הנהו מתאים אם הגמול/ עצם בדבר
 יהי צדיק זה כי מראש/ האלהים ידע אם למשל* לחשוב שלו עולמים

 ההתבוננות לפי אזי ? לרשע ועונש לצדיק שכר יתן בצדק האם ׳ רשע וזה
• יחד יצדקו אף למאד המה מתאימים בזה אציג אשר / שלי

 הלא מהגמול האחד צד על יתפלא אשר / מאתנו איש אין פנים כל על
 מראש/ האלהים ידע אם שאלה, להיות תוכל האם לצדיק, השכר הוא

 לבעל בצדק הוא מגיע השכר אשר מלבד הן ? למה ר כ ש ה ,יהי צדיק זח כי
 ׳ שלו ה" ר י ח ב ה מסבת "מסובב בתור בעצמה החפשית בחירתו פי על הדת

 היודע ,מורה או אב על יתפלא מאתנו מי אשר ,קרה לא עוד כי / להבין נקל הן
 שנה כעבור זאת ובכל פעלו, יהי וישר זך אמנם כי / מראש תלמידו או בבנו

 ועל / הישרה הנהגתו על הבטחה כל מבלי גם / פרם או מתנה לו יתן שנתים או
 לבנו ולהבטיח מראש להגיד המורח או האב הואיל אלו וכמה, כמה אחת

 אם ,והעונש הטובים מעשיו בעד השכר הוא הלא ,הגמול עצם את תלמידו או
 ובגלל החפשית בבחירתו מעשהו אופן את הוא יבחר למען ,ההפך יעשה

 וכמה כמה אחת ועל ,העונש מפני מרע ולסור השכר מפני הטוב לנ/:לעשות ו מ ג ה
 וכפי ,טוב אך להם לגמול ,ודתו בריתו לשומרי השכר בדבר האלהים אל בנוגע

מראש. הבטחתו
 / יהי ע ש ר כי ,מראש האלהים ידע ואם / טוב״ לא לצדיק ״ענוש אבל

? רשעתו כדי אותו יעניש אם האלהים/ היצדק
 ידיעה שאלת את השואלים על ביותר אכפה הכבידה ביחוד חזאת השאלה

 כי אף הרכח׳ בה משתמשים הדיטירמיניסטים גם להם, דמי נתנה ולא ובחירה
 האינדעטערמיניסטים את הקניט למען ורק ,דת בשום ולא באלהים לא מאמינים אינם

 בעוד ! ולא לא ? לרשע העונש יפלא בעינינו הגם אבל ,הדת בעלי את וביהוד
 לפי הנהו, הרעים/ מעשיו בעד לרשע המגיע העונש זה הרשעים, שלמת גם

הגמול אל הסבה שהיא ,החפשית מבחירתו המסובב עצם / השקפתי
אדם בחר ואם ,הפועל אל ולצאת מקוים להיות כן אם עליו ואשר בפועל,

 שומר להיות האלהים, על הן אליו/ הנלוה ובעונש ברע דוקא דת בעל
היה הצדק למרות הן הוא ונהפוך ,כגמולו לו לשלם לרשע/ גם הבטחתו

השני הגמול באופן גם הבטחתו את האלהים שמר לא אלו / להיות יכול
♦ כמפעלו לרשע לשלם הזה

זאת: גם אף
 "העונש" השני הגמול אופן ובדבר לרשע שנוגע במה כי ,יודעים כלנו הן

 הרחמים, מדת גם לרשע הדין מדת אל לצרף חסדו להטות האלהים הואיל
 הנביאים ובדברי ישראל בתורת וידועים גלויים מבטאים איזה בזה להזכיר לי ודי

 ועוד ועוד וחיה• מדרכיו בשובו אם כי וגו׳ אחפוץ לא "כי אפים׳ "ארך :כמו
 להיות הרשע מיכולת / בהצדקו״ וחפץ לרשע ״הצופה כמו ,ידועות מודעה מסירות
 /תזכרנה לא עשה אשר ,חטאותיו כל אז אשר להיטיב/ תשובה בעל

 כלל/ ננעלות בלתי תשובה שערי לבד/ לתאבון בעל רק שהוא רשע, לכל כי עד
 דרכיו בכל צדיק גם להיות הנהו עלול עוד מהעונש, לחמלט יוכל שהוא ומלבד
.טוב שכר גם ולקבל

ואשר
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 להיות היתח יכולה אם הנזכרת, השאלה בעד נשאר הן כן אם ואשר

 בין מיוחד לרשע העונש הוא הלא ,ש נ ו ע עזל ל ו מ ג מ אחד אופן רק ,שאלה
 ,מעיניו נסתר נוחם כל אשר עריץ, להכעיס״/זד ״רשע שהוא הרשעים/

 ,חייו ימי כל און ופועל רע עושה והוא יחד נם דתו ותורת אלהים נאץ רשע
 יודה, לא מאתנו מי אבל בתשובה, חוזר איננו גיהנם של פתחו על גם כי עד
 "ידיעה שאלת של החררה כל את עלינו להחריד יתכן לא כזה וזד רשע בגלל כי

 ידע אשר אחרי :ולאמר האלהים של הצדק מדת על תגר לקרוא או ,ובחירה״
 ובפני המקום בפני ימיו כל רשע להיות יבחר הרשע זח כי מראש/ האלהים
 האלהים, מצד טוב לא כן גם כזה רשע בעד גם "ענוש"/ כן אם הבריות,

 נמצאח מאין כזה: מדעת שלא שואל על מאד להתפלא עלינו הוא, נהפוך הלא
 לבריות׳ ורע לשמים רע איש על ולחמול לחום כזאת, נפרזה במדה רחמנות לו

 פתוחים היו מראש והעונש" "השכר הגמול אפני ושני הדרכים שני אשר איש
 בדרך דוקא בהר שית החפ בבחירתו והוא דת בעל לכל כמו לו/ גם ,נמסרים
 זאת ובכל הרעה מדרכו ולשוב להנהם היה יכול אדמתו בהיי גם ואשר חטאים,

 יזעף האלהים על ודוקא ,האחרונה נשימתו עד ימיו כל לבו ובזדון ברשעתו נשאר
 ינקה לא ונקה כרשעתו ה ז כ לרשע גם ישלם ולמה מה על ,השואל של לבו
 שומר יהיה לא כי האלהים, מאת כזה שואל ידרוש בצדק האם אותו/ גם

כזה? גמור ע רש ם ג הצדיק למען הגמול הבטחת הבטחתו
 דעתנו על לעלות תוכל האלה הנכוחים הדברים אהרי גם כי ,אכהד לא אולם

 "הצדק" שאלת לא גם ובחירה" "ידיעה שאלת לא גם ואם ,קטנה לא שאלה עוד
 פשוט להיות יכול איככה * בעצמו הרשע אל ובנוגע לגמרי אחרת שאלה רק

 באח בעדם אשר ,דת בעלי בקרב וביהוד ? רשע״ -איש אדם בני בקרב במציאות
 מעשה סוף , חפשית בחירה להם להמציא העתיד, ידיעת בתור הגמול" "יריעת

 יש אכן כי / הדת בעל הוא יודע אשר ואחרי ,הפעולה ותכלית ,תחלה במחשבה
 מצוות נגד עברות עובר או ועשה" "קום מצוות בקיום יתרשל אם לרשע, "עונש"

 כזאת קודמת בידיעה דת בעל האדם הנהו יכול איך הדת, פי על תעשה" "לא
 על מראש לו המובטח העונש את לקבל ומזומן מוכן להיות גם ׳ "רשע" להיות
? הרעים מעשיו

 אלה רק פעולות עושים שלהם האינסטינקט פי על החיים בעלי גם הן
 ידיעה לו שיש ,האדם כי היתכן, / כן ואם הנזק מן ובורחים תועלת להם המביאות

 מדבר מראש לו הוגד בפרוש אם גם ומה נזק, הוא ומה תועלת היא מה
 האדם הנהו יכול האם פעולותיו, ירי על לו יניעו אשר והנזק", "התועלת

 שהיא ,בפעולה דוקא ולבחור לו המובטח השכר של התועלת מן לברוח דת בעל
 בפני ברשע גם היא שאלח לא ואם ,קשה״ ועונש ״גמול נזק לעצמו לו תביא

 העונש את הוא יודע בעוד אדם, בדיני גם רשע לנו נמצא "מאין הבריות:
 היודע שהוא ,דת בעל רשע ,המקום בפני ע ש ר גם ומה , ? החוק כפי בפלילים המוכן

 ומה שמים, כדיני ענשו את ולקבל הדין את ליתן הוא עתיד כי אמונתו, פי על
? הרשע של ת י ש פ ח ה בחירתו בשעת תחלה״ במחשבה מעשה ״סוף זה הוא

 על היטב נתכונן אם הרשע, נפש הלך לחקר נכונן אם דעתי לפי אולם
.הזאת השאלה את גם לנו לפתור נוכל ,בעצמו הרשע של הפסיכולוגיא

אמנם
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 הרע את אוהב שאיננו פשוט, אדם נם היה רשע, היותו לפני הרשע גם אמנם

 הרע כי לו, בהודע גם ומה טוב, שהוא בגלל הטוב את ושונא רע שהוא בגלל
 למרות ברע, זאת בכל בוחר הרשע ואם רבה, תועלת והטוב נזק לו יביא

 בחר הרשע גם כי ׳ ולהבין והסבה הטעם את לבקש עלינו ,אליו הנלוה העונש
 ותכלית תחלה" במחשבה שלו מעשה "סוף הוא להיות תועלת, באיזו ב ו ט באיזה

 בטוב הנהו בוחר הרשע גם אמנם , החפשית בחירתו של הדעת בשקול הפעולה
 ונכבד גדול כה ההוא הטוב כי ,ידמה אף ׳ הרע מעשהו לפני עצמו של ובתועלת

 בשכרו" הפסדו "יוצא כעין להיות בעיניו הנזק ואת הרע את להכריע יוכל כי עד
 והעונש מהרע דעתו את להסיח כח תעצור ההוא לרשע חטוב אל תשוקתו או

 הנחשב הוא שהוא תחלה", במחשבה המעשה "סוף את בחירתו בשעת לגמרי
 ,כי ואם ,ברשע עלילות לעולל הרשע יבחר בגללו אשר ,ולתועלת לטוב בעיניו

 ם, י ל פ ש ב ש ל פ ש לבב ישרי כל בעיני הוא ההוא לרשע הטוב כי ׳ מאיליו מובן
 תועלת• של ולתכלית לטוב הנהו נחשב ובחירתו, חפצו ולפי עצמו, הרשע בעד אבל

רשעים. בפעולות פיהו על לבחור
 יענישו אותו אשר רוצח גם או גזלן גנב׳ :הבריות בפני רשע על נתבונן הבה

 גם או שודד גנב להיות בהר מדוע ,הרע מעשהו להם כחורע אנשים שופטי נם
 אבל ? הרציחה או הגזלה הגנבה, של הרע למעשה אהבתו בגלל רקז האם ,רוצח

 הראשון במעשהו גם ומה הרשע לנפש גם ליחס נוכל לא הרע לעצם אהבה הן
 רק ,שגי״ ״טבע כעין ההרגל בעדו להיות ׳ הרעים למעשיו עצמו את הרגל בטרם
 בתור תחלה" במחשבה מעשה "סוף כתור ובבחירתו נפשו בהלך כי ,לשער עלינו

 ,מהגנבה ישיג אשר ,.הבצע״ את דמיונו או שכלו לנגד הרשע שוה לפעולה תכלית
 הון בידו בהיות למו להכין יוכל אשר התענוגים, ואת הרציחה גם או הגזלה

 אזי ׳ ״נקמה״ בגלל מהרשע נעשתה הרציחה אם באופן גם ;בו עמל לא אשר ,זרים
 נבזה שבשפלים, שפל תענוג מין גם ואם "הנאה", מין היא הנקמה גם כידוע
 רשעים הן לבבנו לדאבון ואם ,הרשע לנפש למאד יקר אבל ,וישר תם לנפש נמאס
 בורא הוא גם אשר בגלל היא כזה רשע איש מציאות אזי במציאות׳ ישנם כאלה

 שחושב כזאת׳ תכלית תחלה" במחשבה מעשה "סוף ובבחירתו דעתו בשקול לו
 לבחור בבחירתו יכריע אשר עד ,עצמו בעד ולתועלת לטוב ההוא השפל האדם בלבו

 יגיע כי ׳ מראש הוא שיודע העונש, ולמרות שבמעשהו הרע למרות ההיא, בפעולה
 ,הרשע ידמה לרוב אדם לדיני בנוגע אבל ,פעלו יודע אם אנשים במשפט גם לו
 לא רעה וכל העונש מן וינצל ישתמט ,מעשהו את להעלים בידו יצלח אמנם כי

 גם כמפעלו לו לגמול הרשע את אנשים שופטי יהיבו בצדק אמנם זה ומפני לו תאונה
 "האחריות את הרשע על מטילים בצדק יען ,הרעים מעלליו על אותו ולענוש אדם בדיני

 גם בעוד ,ת י ש פ ח בבחירה זה כל את עושה כי ,מפני מעשהו בעד המוסריות״
 במציאות חפשית בחירה להיות תוכל לא בלעדו אשר ותכלית"׳ מעשה .סוף להרשע

 ולבער והונם האנשים חיי את לשמור האדם, חברת כח באי אנשים שופטי על אף
 העצמית טובתו בגלל אשר להרשע, הרע לעושה והעונש הגמול ע״י הרע את

 או מאיש אותם לשדד החפשית׳ ובבחירתו פעולתו לתכלית בחר והמדומה,
♦ זולתו מאנשים

היא שיעדה וכפי הדת׳ נגד רשעים מיני שלשה ישנם שמים ובדיני
מראש



 אחד א( המקום: בפני רשע ^ונש ענשו את לקבל אחד כל כעד ל ו מ נ ה את מראש
 תעשה" "לא מצות נגד עכרות העובר ב( הדת. של "עשה" מצוות בקיום המתרשל

 שגם המעשים, באלה יחד, גם הבריות ובפני המקום בפני רשע ג( בלבד. חדת מטעם
 ומעלים מסתיר הפושע אבל רציחה, גזלה/ ,גנבה כמו עליהם מענישים אנשים שופטי

 נסתר אין כי מראש, דת בעל הרשע יודע זאת ובכל / האנשים מעיני מעשהו את
 האלה העברות בעד שמים בדיני מהגמול ימלט לא אף האלהים, מאת ונעלם
.אדם בדיני אנשים שופטי ע״י מהעונש להמלט לו יצלח גם ולוא / ינקה לא ונקה

 איננו בחירתם תכלית תחלה" במחשבה מעשם "סוף הרשעים אלה גם אמנם
 הבורחים החיים מבעלי גרוע ויהיה בעונש יבחר זה מי ,שאמרתי וכפי והעונש/ הרע

 בדת באלוהים כופר אם כי / בעונש בוחר איננו להכעיס הרשע וגם הנזק מן
 המאמינים ועל בכלל העונש על ובלצון בכפירה בוחר הוא ,לגמרי ובעונש
 / לו הוא ותענוג״ ״הנאה מין והלצון ה ר י פ כ ה גם ואשר / בפרט הדת וחובבי
 / חפץ שלבו מה כל יעשה למען עול, פריקת לזה ונוסף ומזוהמה גסה הנאה

 זאת ובכל הרשע ובגמול כדת מאמין גם דת בעל שהנהו ,הרשע זה גם אבל
 בחירה בעל כמובן איננו תכלית, איזו פי על בבחירתו כזה לתאבון רשע הנהו, רשע

 השפל הטוב ובדמיונו/ נפשו בהלך לו שיר אשר לרשע/ הטוב את רק העונש את
 במצוות מתרשל הוא א׳ הרשע .עצמית לתועלת אותו יחשוב אשר / שבשפלים

 רצון לשבוע לו וטוב רצונו את לכבוש לבלי הוא בוחר כי יען / ועשה״ ״קום
 גדולה מהן הנאתו אשר מנוחה/ שנה, שתיה/ / אכילה הגשמיים: צרכיו מהספקת

 שלו/ השפל הטוב בגלל הדת במצוות להתרשל עליו מתגבר ויצרו למאד עד בעיניו
 שרצונו בעת ותנועת זריזות הדורשים הדתיים, מהחובות יותר רב מוקיר אותו אשר

 של תעשה" "לא מצוות נגד עברות גם עובר ב׳ הרשע כן וכמו / ומנוחה בעצלות
 אותו אשר שלו, השפל והטוב לבו תאוות מול כצר מתיצבות הנה אשר / הדת

 שקול את המכרעת היא והיא בחירתו ולתכלית שלו עצמית לתועלת הנהו: חושב
 תאוות על הרשע אשר אליה/ הנלוח והעונש הדתית העברה למרות / לפעולה. דעתו
 עוד העונש ותכלית קרובה ההנאה תכלית הן הבחירח/ בשעת ללבבו אומר נפשו

 גם שהוא ג׳ הרשע אף .כן אחרי יהי מה ויהי בראשונה אבהר לכן , רחוקה
 תכלית בתור המדומים/ והתענוגים הבצע / למעלה שבארתי כפי הכריות/ בפני רשע

 רעה כל כי / בחשבו גם ומה דעתו בשקול הכף את המכריעים המה ,לבחירתו
 אנשים מעיני מעשהו את להעלים יוכל כי יען ,אליו תאונה לא אדם בדיני

 ,שטות רוח גם , הדת לפי והעונש האלהים מאחרי גם לבו את יסירו אלה וכל
 בגלל הנאה ה את בעיניו יחבב ,בחירתו בשעת זו עברה בעבור יכנס אשר

 שיבוא ,שמים בדיני העונש על הכף את להכריע ההווה./ של השפלה התכלית
. הרחוק ובעתיד זמן לאהר

 הרשע על ישיתו אשר ,העונש על אנשים שופטי את כלנו נצדיק אם והנה
 שבגללן עברות/ לעבור בחר שלו העצמית תועלת השפל הטוב מפני אשר ג׳

 המוסריית" "האחריות את הרשע על מטלת האדם וחברת אדם בדיני גם הרשע נענש
 והתועלת התכלית להיות דעתו/ בשקול גמר בגללה אשר ההפשית׳ בחירתו בגלל

 לזולתו רעה יעשה הרע במעשהו אשר למרות / לראש לכל לו עולה שלו השפלה
כמה אחת על / בפלילים ענשו את יקבל פיהו על אשר / החוק את ידיעתו ולמרות
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 בבחרם הגזברים הרשעים לשלשת והעונש שמים דין את להצדיק עלינו כי וכמה

 אשר ׳ הרע למרות , שלהם מעשה וסוף לתכלית השפל הטוב את החפשית בבחירתם
 עד ,מראש יעדה אשר העונש ולמרות בעצמה הדת אלה מעשיהם על נקבה

 מניע העונש אזי / מעלליהם את להיטיב הללו הרשעים ינחמו לא אם , באופן כי
 ויוצא לרשע בא העונש כי זה/ לפני שזכרתי מה מלבד נם וביושר. בצדק לרשע

 הארץ כל להשופט שיש / התביעות הן / בחירתו מסבת״ ״מסובב בתור הפועל אל
 האנושית לחברה אשר ,מהתביעות יותר רב ועצומות גדולות הנה הדת׳ נגד להרשע

 לשופטי / האנושית לההברה בעוד , אדם בדיני הרשע אל כחה באי אדם ולשופטי
 אולם , לזולתו שעשה והנזק הרע בעד להרשע האחת התביעה רק ישנה ,אנשים
 שעשה, הרע בעד גם להרשע תביעה לו יש / הדת ונותן האדם יוצר העליר^, השופט
 בזדון כי ,לעצמו שעשה הרע בעד או מעצמו שמנע הטוב בעד גם אדם בן לחברו

 והדר כבוד אשר האדם׳ יתרון את ,ממנו האלהים״ ״צלם את הסיר לבו
 רצונו צרכי וספוק לבו שרירות אחרי ללכת לו, בהמה להיות ויבחר הדת תעטרהו

 ונעלה יקרה ותאותו רצונו הנאת להיות ,נשתוו יחד והבהמה האדם שבו ,בלבד
 הכובשות פעולות גם נמצאות שבהן ,והדתיות המוסריות האדם פעולות מכל בעיניו

 אבל וישר, תם הדת מבעל והבהמית הגשמית ההנאה את והמרחיקות הרצון את
 יסודתם אשר רוח, וקורת נעלים מאד חפצים ישנם הן הדת לבעל זה לעומת

 נהנה הוא ,אלהים״ ״צלם באמת האדם היות ובגלל הנבדלת נפשו במשכיות
 על יבוא וכי לפעולתו שכר יש כי / שלו והודאית הברורה ומידיעה מצוה מצוד. משכר
 קדשו ודת אלהיו תורת נם עמו אלהיו מקרבת נהנה הוא ,בבא או בזה שכרה
 כל השפלים צרכיהם וספוק רצונם אשר ,הרשעים כן לא ,סלה ומשענתו שבטו
 העונש ולמרות הדת נגד ברשע עלילות החפשית בבהירתם יעשו המה ,סלה מעינם

 ושבו טובים בדרך ללכת יבחרו ,הרעים ממעשיהם ינחמו ^על אל ישובו המה גם או
להס. ורפא

 והדת, האמונה עקרי אל הנהו מתיחם תבנו פי על הזה האחרון המאמר אמנם
 חתימה ובתור בזה אותו להציג ,נמנעתי לא זאת בכל / השני בספר מקומם אשר

 עצם אל למאד היא קרובה ובהירה" "ידיעה שאלת כי / וביען יען ,הזה להספד
 הנפסדות הדעות שתי בעלי כי ,מפני וביהוד , החפשית האדם בחירת השלישי העקר

 להקניט הזאת, ההמורה בשאלה הרבה משתמשים והדיטירמיניסטים הפאטאליסטים
 לכן להם, אותה פותר אין כי ויידעם, הבחירה, במעוז המחזיקים את ולהכעיס

 מתנגדיהם את לנצח למאד, להם תועיל ובהירה ידיעה שאלת כי יאמינו
 יריעת עם לא עסק להם אין כרבם אשר / הדיטירמניסטים לנו יעשו צחוק כי ואם

 נמנעים אינם זאת בכל / בו גם יכפרו לרוב אשר ,בעצמו האלהים עם ולא האלהים
 בבואם כי / בעצמם יודעים בעוד ,פלא כל אין אף ,הזאת בשאלה הם גם לעסוק

 מציאות על המוסריות" "מהאחריות הנאמן המופת את לסתור / שלהם הבל בפלפולי
 להוכיח יוכל נקלה על אשר האינדעטערמיניסט, בעיני לבוז להיות יוכלו הפשית בחירה
 "איך .ולדידך"? בטענת מוחו את לבלבל המה באים לכן ריק, יביעו כי להם/

 האחרון מאמרי גם לי כמדומה לכן האדם?" בחירת עם האלהים ידיעת תתאים
 נגד האחרון נשקם את הנפסדות הדעות בעלי שני מידי להפיל ,למאד יועיל הזה

 עד בחשבם נגדם, ובהירה ידיעה בשאלת לבוא עוד יוסיפו ולבל מתנגדיהם,
כה
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 במדע אשר מלבד / עליה הגונח תשובה איזו לחוות הישר מהשכל נמנע כי כה,

 הבחירה צוררי דברי כל וכי שית חם ה הבחירה צדקת את לדעת הראיתי השלישי
 להועיל ,בכלל הקוראים בעד הזה האחרון המאמר יוכל לזה נוסף יסודם. ובהבל כשקר

 בענף הרמים הענינים באלה גם כן בזח כיוצא כי דעת, ולמען דוגמא, בתור נם
 ;דרש אשר ׳ אחת פעם אף יקרה לא השני בספר יבואו אשר / והדת האמונח

 בתור / הוא ונהפוך ,דומיה לרזאלם או אחור לסוג ,הישר שכלם את לבקש להם
 עקרי בשלשת שנתתי כשם כי מראש, להם להבטיח אוכל הדור" נבוכי ,,מורה
 לחות והפשוט, הישר ו נ כל ש ל הבכורה משפט את הזה הראשון בספר הדעת

 השני בספרי גם אעשה כן ,לאשורו דבר כל על צדק משפט ולחרוץ דעתו את
 את אקרב וראשון בראש אשר ,,עמנו של והדת האמונה ״עקרי אמתת בדבר בעז״ה
 חקר אל ויכונן וישכיל יבין למען הללו, ת ו י ת מ א ה אל והפשוט הישר שכלנו

 שכלנו אם והיה .האלה העקרים לטובת הוא משפטו לחרוץ יוכל כי עד ,תכונתן
 כי הקוראים, יהיו בטוחים אז או יחד, גם צדקו המה כי לדעת, מכח הישר

 ממקומם אותם לזיז תוספנה לא עוד ,בהם גם הכפירה של הרעות הרוחות כל
- .קלה מעענו כל שהיא ״האמת״, נקודת על עמדתם וממצב



טובה בשורה
 וביחוד ,דט׳ מפ״פ זצ״ל הירש רפאל ב״ר שמשון ר׳ הגאון ספרי לחובבי

גם העברית, בהעתקתי תורה" חומשי "חמשה על באורו

וברכה. תודה

 הנעלה הבאור עם וב׳( א׳ )חוברות בראשית" ה״סדרה את לאיר הוצאתי שנים עשר לפני
 עם אור" •תורה החומשים של ההדפסה כובד את מעלי הקל למען אז, בחפצי צבי', *עטרת
 .חוברות לאור להוציאם למאד, הכמות רב וגם האיכות רב שהוא הניל, הבאור

 שקשה חוברות/ בחוברות ההדפסה מאופן נוחה היתה לא דעת-הקהל אבל חוברות";
 ׳ שלם אחד חומש גם אחת בפעם להדפיס אשר ואחרי שלם, לחומש הק?צן עד לשמרן

 וכמעט הבאות החוברות את עוד; מהדפים חדלתי , ידי קצרה ,מרובים לדמים עולה הוא גם שהדפסתו
י החימשים מהדפסת לבי את יאשתי

 לא אז גם ,ם ל ש ש מ ו ח ש ו.ט ח פעם כל להדפיס אמצעים די לי היו גם אלו / לזה נוםןמ
 ע״י הכללית התועלת אל בנוגע המבוונה התכלית אף ,ההדפסה אל לגשת ן ו ב ש ח כל היה

 מפני ,הפועל אל לצאת יכולה היתה לא כן גם והיהדות הדח ,התורה לחזוק / הזה הנעלה הבאור
 כל על לקצוב , ד א מ ל המרובות ההדפסה הוצאות מפני ,הייתי צריך כי הפשוט, הטעם
 ,אותו לקנות מאד קשה היה ,ועושר בהון מחוננים הבלתי ,הבאור ולחובבי ♦קר, מחיר חומש

 חומשים לקנות ,בנסיון לעמוד היו יכולים יכולת בעלי גם אם הוא, גדול ספק גם
 כה נמכר עברי ספר שום אין ,עתה הרגיל כפי ,אשר , בעת בה כאלה, מחירם ב—ם יקרי

 סגולה, יחידי על ולסמוך ,פרושים כמה עם תורה חומשי חמשה כמו זול בזילי
 אפשר אי כן גם ,הם רה אל הזה הנחמד האוצר את הביא למען ,י״חשבו לא כסף כי ,לי כתבו אשר
 במחירו, כפלים כפלי או כפלים לשלם הרבו גם ואלו המעטים, הטה לבבנו לדאבון יק כלל/ היה
 ,מראש לרעת יכולתי אשר מלבד ,העם מפלגות מכל קונים באין מרובה מהפסד ימלט לא
 הסכום מכל יותר רב תמיד יהיה בביתי, בשלום ינוחו אשר ,הספרים סכום כי
 חקות גם כן ואם ביתי׳ זולת ישראל בבתי מהלכים להם עןצאו אשר / הספרים אלה של

.מעל תשאר היא גם הכללית תועלתו בגלל הבאור מוקירי
 צבי', ־עטרת הבאור עם החומשים להדפסת ישע מקור ב״ה לי נפתח שנה לפני והנה

 זצ״ל הירש הגאון של חתנו , שליט׳א ברייער דר. שלמה ,ר הטאוהיג הרב :ידידי בהשתדלות כי
 מרדכי ר׳ הרה״ג :היה דמי בפראנקפורט צבי״ *נחלת הח׳ בראש העומדים עם יחד / מקומו וממלא

 הח׳ נדיבי הואילו נ״י ר^זענהיים יעקב ר׳ והרה״ג זציל( הירש הגאון של )נכדו נ״י הירש )מאיקום(
 חלקי ובשאר בארצנו עברית קוראי בעד הרבים ולזכות זצ״ל ורבם מורם לזכות הניל
 מארק אלפים שלשת סך בראשית החומש להדפסת תמיכה לע״ע לי לחת ,תבל
 ושתים החומשים( משאר אחד כל להדפסת כזה תמיכה סך יתנו כי / תקוה יש כן )ונמו

 כי ואף ,ההדפסה כובד את מעלי להקל א( :בזה היקרים האדיבים המה עושים נעלות מאד טובות
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 של ההדפסה הוצאות מחצי פחות עוד הוא מארק אלפים שלשת על התמיכה סך

 כל את לבדי אשא לבל ,הרפות ידי את לחזק ,הוא גדול דבר הן בכ״ז / בראשית החומש
 הנ״ל הנדיבים בחסד לי נתנה בעוד , העקר וזה וב( ההדפסה, אל הדרוש העצום, הסכום משא

 ערוך אין אזי ,החומשים מחיר את להוזיל ביחוד בה אשתמש אשר ,כזאת הגונה תמיכה
 רב, במספר אחב״י מפלגות כל בקרב והפצתם הספרים ממכר אל בנוגע גם מזה שתצא הטובה אל
 מחיר )וכן בראשית החומש מחיר את להוזיל אני רוצה וגם יכול התמיכה סכום לפי כי

 חפצה בנפש ספר יודע מאחב״י כ״א כי ,מובטחני כזה ובאופן ,האפשר ככל החומשים( שאר
 מכפי המחיר בחצי כמעט לו יעלה אשר / דוגמתו אין באור עם ״חומש' ״חומש״ לקנות יאבה
 שאמכרם ,והחצוני הפנימי בערכם האלה היקרים החומשים כי עד ,הדפסתו הוצאות ערך לפי / שויו

 וחפץ חפצי ואדיר ישראל, בית כל קבין באמת יהיו ,כמוהו מאין ד א מ ל זול במחיר
 באופן ה׳ ברצות הפועל אל יצא ,ת י ל ל ב ה ו ח ל ע ו ת בגלל , הבאור חובבי וכל היקרים הנדיבים

 חסדם כעד ,והמעשים העושים ,הנזכרים היקרים להנדיבים ולברכה לטובה אלוה זכרה / נעלה מאד
• הזה והנעלה הרם וטובם

 ת ל ח ת מ הנהו נמצא כבר צבי" "עטרת הבאור עם בראשית החומש כי , בזה להודיע והנני
 ועשית הסדור )מלאכת בווילנא ר$ם והאחים האלמנה של הדפום בית במלאכת ס'ז תר חורף

 החומש אייה יצא ו ז ה ג ש הקיץ סוף בערך אחדים ירחים ובעוד והפלאטטען( המאטריצען
 שנדפסה כמו )בפארמאט, והחצוני הפנימי בהדרו כלול לאור" צכי" "עטרת הנעלה הבאור עם בראשית

 את מראש דעת ולמען אשכנזי( ותרגום פרש״י ,אונקלום תרגום עם , ת״ י ש א ר ב ה ר ד ה״ס
 בראשית החומש את לקנות החפץ כל את לבקש בזה הואלתי להדפיס, שעלי האקזמפלרים מספר

 האפשר' במוקדם זח מחפצו להודיעני ,בטובו יאבה כי ,עליו אשית אשר הזול, במחירו
לשלוח. לי נצרך לא קדימה ודמי ,החותמים בפנקס שמו את וארשום

 את והנעלים הגדולים הספרים שני את לדפוס מסרתי העברה/ שנה בתחלת אחת/ בעת אמנם
 בחשבון אבל הדור"/ י כ ו ב נ "טורה ספרי ואת צבי' "עטרת הבאור עם בראשית החומש

 לאור, בראשית החומש צאת לפני לאור עתה זה .יצא הזה המקורי ספרי כי ערכתי, ובכתה
 בכמותו שמחזיק / החומש של וההדפסה הסדור למלאכת כי יען א( : מקודם חדשים כמה עם
 הסדור ממלאכת יותר כפולה עת דרושה כי מאליו, מובן הן ספרי, מכמות מכפלים יותר רב

 "טורה המקורי ספרי מפדיון כי ,אייה אנכי מקוה כי ,וביען יען וב׳( ,מונה״ד ספרי של וההדפסה
 גם ,מפדיונו לי יהיה אפשר מרובה, בכמות מהלכים לו יהיו כי ,יזכה אם / הדורי נבוכי

 וצאת דם. פ׳ם מנדיב• התמיכה על העודפות בראשית החומש של הרפוס הוצאות את להספיק
 גם אפשרי, היותר במוקדם לאור צאתו את להחיש גם למאד יועיל החומש לפני ספרי

 בגלל הזה המקורי ספרי אח מראש יקנו אשר / הדפום כבית שעודנו ,הבאור עם החומשים לחובבי
 לקים זה עם יחד יוכלו ספרי ת י נ ק עיי כי !לדעת למאד ינעם הן / העצמי וטובו טיבו

 הפריון ע״י גדול/ וסמך סעד להיות למאד/ יועיל מונה״ד ספר בעוד / ה" ו צ מ גוררת ה ו צ ״מ גם
י בעז׳ה לאור צאתו את ולהחיש בראשית החומש להדפסת / שלו

 של ן א י צ א ר ע ם א ל היא עולה האלה הגדולים הספרים שני הדפסת אופן בכל כי ויען
 / לזה הדרושים האמצעים את להספיק יכולתי לא עצמי מצד אשר רובלים, אלפים כמה
 עולה ,ראש למעלה שעלה האחרונה בעת המלאכה שכר מפני ,ספר הדפסת אשר ,בעת וביהוד
 א, ק ו ד נים ז.^מ מ ב הכל בעד לשלם לי ונצרך "ההקפה' עתה חדלה גם / ד א מ ל מרובים בדמים

 מלאכת גם לאור, בעזיה יצא כנר הדור* נבוכי "מורה ספרי כי ,ה׳ עזרני כה עד זאת בכל ואם
 בעת לאור הוא גם יצא כי ׳ אי״ה בטוחה והתקוה מהחצי יותר בדפוס נעשתה כבר החומש,

 מפעל את לפעול הייתי יכול לא עזרה מבלי כי / מאליו טובן אזי / לכן קודם גם אפשר או הנ׳ל
 וברכה תודה להביע מאד, לי נעימה חובה למלאות , בזה הנני לכן הזה/ הענק
 בירי' לתמוך / ובחסדם בטוכם הואילו אשר על ,האלה הספרים וחובבי הנאמנים לאוהבי לבבי מקרב

בתורת אי הספרים, מחיר את להוזיל אוכל ידה על למען תמיכה, בתור אש ההדפסה אל
 הלואח
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 הנני ותודה טובה הכרת ובתור ,רבה לטובה זו שגם / הספרים מפדיון אח'כ לשלם גט״ח, י?>אה

 גם דורות לדורי ותורה ברכה יקבלו ולמען עולם, לזכר בשמותיהם להזכירם גם בזה
 נדיבי : המה חלא ,האלה הנעלים מהספרים תועלת ויקבלו נפשם את וישיבו ישביעו אשר , אלה מכל

 והרה״ג מווילנא נ״י אלפסי בנציון ר׳ הרהיח למעלה, בשמותיהם הנזכרים דט* פראנקפורט
 נ׳י, ורוח לב נריבי הנעלים, ובניו נ״י וואלף בער איפר ר' הרהיג :ומעירי ממאסקוי ניי פערסיץ זעליג ר׳

 • בנטו״ס לה׳ היקרים הנדיבים יהיו ברוכים ניי. בלום יהודאליב ר׳ והרה״ג נ׳י ראבינאוויטץ יוסף ר' הרה״ג
ערכם כרום ומכבדם מוקירם / לעד הנאמן אוהבם כברכת

אהרנזאהן. זלמן משה המחבר
ז י תרפיח, כסליו בחדש א נ וו $ ק
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כבד! אבל

 שקעה פתאם !וחשך מר יום !ואיום נורא , ליום אהה'
 נחתם הזה הספר חתימת ביום כי בעדנו! אורו ויחשך שמשו׳

 אבינו נשמת יצאה הזה האחרון הדף יציאת ועם ,עלינו נורא נדד
 פתאם ראשנו, מעל לקה פתאם - ז״ל-בטהרה! המחבר מויר

 הששים בשנת האלהים אל רוחו ותשב !תפארתנו עטרת נפלה
 לקברות והובל התרס״ח, טבת. כ״ח ה׳ ליום חייו-אור לימי
.טבת כ״ט ו׳ ביום

 שאבדה האבדה יקרה ומה מאד! נורא שברנו כים גדול
 לכל כי הזאת, הטובה המרגליות אבדה לבדנו לנו לנו!-ולא

 שוחרי ׳ ישראל חכמי שרידי מיקירי אחד מהם שדד כי ,יחד עמנו
 כל על פאר שת אשר דברו, על וחרדים שטו יראי אלהים,

 יבכו ישראל בית וכל יתפאר. ישראל ובו היקרים, בחבוריו עמו
 נורא ואבל לישראל הוא כבד ה׳,-אבל שרף אשר השרפה את

.-להתנחם יוכלו מבלי עליו המתאבלים ולזרעו לאשתו

אהרנזאהז. שלום ובנותיו( )ואשתו יחידו בנו אנקת


