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עליהונצחונהיקה 1הערכהשקפה-העולםהנצרותשלמלחמתהתקופת
הנצרות •האנושיות.נר,ולרוך,ומ,~ונור.-רקחמעניבותהיותרהתקופותאחת :;.יח

חיתהאם 1עדייןהיאשאלהאכלחיי.ני-הרומאי,בעולםעצומהמהפכההניאה
להיטיבאי-אפשרזושאלחעל •לאחו:·יגה :cנארלאנושיותההקדמותזימהפכה

 1·~נפי-הקילטורהנבלנגעההנצרות •מוחלטתבשלילהולאמוחלטבחיובלא

תועלה:~זבנם, 1הניאהבמקצתםאםהללו.הענפיםככלשונהחיתהוהשפעתה
 •מרונההפסדםפקשוםכליהניאהכמקצתםהנה 1ידועה

כליפווגרסהיוני~הרומאיה;;רלםעייהנצרותקבלהחיתהשנוהמקצוע'
לריליניהיש ם~~ 1נשאלהכאןנדוןלא •הריליגיהמקצועהואםפק'שום

ה~שפעה;צ.ל-פיאלאנמדדתחשיבותהאיןארלעצמה'כשהיאחשיבות
מיוחדטקצועהיאהריליגיהםוף-םוף •מקבליהעלמשפיעהשהיא 1המוסרית

איתן oנחנעםעמהלהתחשבצוינהוההיסטוריההאנושיותשלבחיי-הרוח
הנצרותשהשפיעה 1המוסריתההשפעהאללכשיםכליומפני-כן,עצמו.נפני
הריליניהשכמקצועים' iא•םאנוגדול,נםפקהםוטלתהשפעהומקבליהעל

חלשה•הה•וניסהרומאי~:·היאיםמום i ::הקד•מה'גדולצעדהנצרותקנלר.חיתה
םי"'נר~~םת t!,iזה·תהזןאכל •חן~קסםומלאיפר.אמנם' 1היההואמדאי.יותר
הפוליתיאיםמוסשכ·~·הנגש 1היהגרור •פני~המישורעלהספניםושקופים,זכ'ם
נאכי ,י~דעולאידןעללע tיהעמוקות.המזרח•וך,הריליג·ותאחתעםהזה
זה'נםקצועהנצרותנצחון•:בך,ניא 1ד:י-חיוניור. 1ך,ך,וצאורואולם'ירנן'אל

ואם .ןהםדעהמחשנהבמקצוע-אחרנמק::וענצחונה·זtהנ•אובהפסדיוצאות

נצטרך /ונים !!tחהיותרהקולםורה aענפ'הםוהמדעשהמחשבה /לזהלבנשים
היההנצרותנזחון •התקדמותשלתכונהלנצרותה 1היר?אללכנשלומר,

עלהנואםהנצחוןגםאלאה' 1חנררעלאחתאם~נהשלבצהובהרקלא
הפק•ךלנצרותליהםישכמה ו-<:'לנור,דל 1נשרדברינובהמשך •המחשנה

רנותשניםשההח·ל 1פרוצםפריאלאאינוכמהועדזהננצחוןאקטיבי
 •והמחשנהה~:::ונהנ·ן'(;צומההיא-כלחמההזהמהות·הפרוצםבריאתה.קודם
נו·ם 1מראנולמהבדיוק,לכארצריכיםאנוצרכםכלברוריםדברינושיהיווכדי
 •ומחשבהאםונה-הללוהטרםיניםנשני

טיביהקניוםו.תלכשאו;ךקטיניניאו :הםהשגרה-עולםמינישני
מזמקבלשאדם 1הרשמים 1כמונןמונחים'שתיהןניסור .יוניתמדא'
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אתומכירחמקנלר.הראשונהשהשנת-העולםנעוראבלהחיצוני·העולם
חיאירחכםמשהיאיותרחשביההשגת-ו.עולםחנח /שחםכםוחאלחהרשמים

'ייאין :כלומר /מניריםשח·ש•ומהאלאלואיןהשכליתנעל-ההשגה •רגצריו
יםרדעלשכלו.באמצעותעושהשהואמהעושההואהזהנחום~הנםיון"אלא

נעל-ההשגחוהשקפת-עולמו.אר.ונונהצירופיםמצרף Jהיקשיםעושההואהנםיון
דמיונו.שפופרתמתוךיוצאיםשהם /נצורהרשמיי-החושיםאחמקבלהדמיונית
והחםתנלוה iחנםיימתוןאמצע-ינלר.יכאופןלונאותאינןהעולםע"דידיעותיו
חדמיון.-שלבנית-מלאכתוידועהצורהומקבלותתחלהמשהכרתאלא .במציאות

ה'אהשניוא•פן-חהתרשטוהדעםלתוכןחנותןהואהראשוןאיפן-חחתרשמות
 .היגילירלתיכןהניתן

יכל ,חיהה-רציישלמק·ראלאחקירהשלאמצעילאהדמיוןונהיות
נוחותשני,מצראכל. •העולםמןשלומושגכדמיונוליצורנעל-דמיוןכל

משפיערת iכזםשקדם~הדמיוןיצירות :כלומר.םםורה•,ליעשוההדמיוןיצירות
עיריגנו~ "'"""כ·ה , •• ,, ''"'''"המ'חומרלוי•ו-·ותה"א'םדםיי•-חדוררה .)ע  r1 ,, 1,-ן/ JI(וו J 1 11-11..,..1ג t:-1 l,..11 ~ 1!ו-,

עלסומכותאינןלדוררר iםהםסרררר.שיצירור.-הדמיוןמכיון ,נס ::tוא .למעופו
.אטונה",שללר.בוידוענזמןנעשותהן /:רנםי~ןאינושלהןוהקריטריוןהמציאות
'-השנט-llא"וכלהאוםהשלאוה•זzנטשלכלל·הסכםמקבלותהדמיוןנ·:ניצירות

בעשיך,אז• ,האבותשלעוור.םםטךעל iלהנזקקים :i~וה'ה iלרוהאומהאר
.מונחיהניםורזiאכל ,להה:החםוםי~החרילי;•ה ,אמנם .מוכחאחריליניה

 •המחשנהיצירותלרור.-לא-נןמדורוהמסורותהמקובלותיצירות~חדמיוןכנר
אוניקם תי:.ז·.;·יל·נ~להוא i 'ז~ומפני-כןחנםיוןועל·יאות iהמעלס·םךהמדע
ארה'שניוהילנך !דוקרבצא :אדםכללפניופתוחגלויהעולם .אסונהשל
שםוא:ונהמם·רה שי~~·כמקוםרגלי-חברו.אר.א•ש :rדוחקי ,והמדעסורה rהנ
כל rt'ii jארנזשענדהאינהשהסמורהכמקום'רקח jלהתפריכולהםדע .מרעאין

יצירתהיאהריליג·ח:::םו-ני-.היאערכיהואתהיאתנבחאתעליוכופהוא•נ;יי:
1 

יצירותהםוהאליםהו'וחרת .שכההקדומההשכנההיאכזאתלפחות, 1עםהלכ
 .העם J"'1יצירהיא.עטמיר.·הנקריתחם!:רותשנם ,ונמוכןנמרהו.עממי iהדמיי

 .•כמציאור':מת'ת Jהםתנלרר .·ואל'רג 1אינדיגימהותהעצםע"פהיאלהפך,המחשנה'
יחידי-םגולח,נח'תהזוהנסתריםהגלוייםויצודיוהעולםשלהאטת·פרצופו .ר.ו~·ה

~דער.-ח.חכל·-המחשבהיצירוהלהתפתחותמוכרחהנא·זהנם iומ.פני-נ
 • ::tהמעול·דער.-היחידיםאתברחהנעלנתונהותבטלו.בלעלא

לאמהןהנבנותהשקפית-חעולםושתיו.ללוהשגור-.·חעולםשתיואולם
להשקפת·נזמןקודמו.הריליניוזיההשקפת-העולםאחר"נעונהזובצדזונולדו
להשתחררנידושעלהקורםהשכלנפתלנפתולי-אלחיםהונה •המדעיתהעולם

נבולות- .-אלהכירכטובתו,שלאהריליגיהנחםאותושזנתההמושגים'מן
שלחריליגיוזיםהמושגיםהיוומעולםמאזנישלו,השקפה-עולםולכנותהשגר.ו
להשתחררראדםלוקשה •המחשנהעלמשפיע·םהדמיון,נאםור, ,שמקורם ,חום
למרותגםנידועולההדבראיןולפעמיםנשחר-ילדותו,סופגשהוא /המושגיםמן

 ,הדרג'יםהמושגיםםןהשכלאתלשחררלקדמוניםחיהקשהכיחודהשתדלותו.
נהה·~רנרתשנפדוווום, jכ 1אפתלמידיהחיםטורי-נ,ררתי.החושלהםהיהשחםדמפני
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שחרית

כפירהלידיאף-על-פי-כןהניעולא /חריליגיחםהננדיוחיובני-האדםנםעשיהאלים
שעלאראבעולם'חנםצאיםשארככלנמצאיםחםהאליםהאלים.האוציבם

עדות-ה.היסטוריה",באחהאליםםציאותוערחושינוערותנאהחנ:נצאיםכלםציאות
והשתדל > Iחםאנםיקחנםציאותלכפורחעיולאאריםפו', ,שכענקי-חםחשנההענק

עייהיאנםםקויסתחםאנםיקהשמציאותולהורות,טבעייםטעמיםעיילבארה
יכרהוחםדעחםחשכהשלשניםםאותכתהתפתחותאחרירקה.היסטוריה",

שמונחםחוכיןהשכלע·ישםושגםחכיןםדויקיםתחומיםרקכועהפילוסופיה
השגתו.רנחסחוץ

שחיאתמוצאיםאנוהעתיקה'צ,.ולםשלהגאונייםהעמיםשניאצל
 ;זיתויגליירנולההיאהעבריתהשקפה-העולם :הנזכרותהשקפות-העולם

 :אומריםאנו •תידעמההשקפת-העולםראשיתאתמוצאיםאנוהיוניםאצל
הםחשנההיתה 1כאמור 1כיוןשנםספניהמדעיה·,השק:::ה·העולם.ראשית

שכליתלהשקפת-עולםהיזlאיפהואולם •העםמיההריליניההשפעתתחתנמצאה
היוניתהמחשנההניעהידועותובתקופותחכמי-היוניםאצלתמידמצויהחיתה
היאהעברי;ייי;עםשלהמקוריתהיצירה •היהודיםכןלא •אמתיתחירותלידי
שלא ,יורשתההמאוחרתוהספרותהתלמוד /המקרא •הריליניהכמקצוענולה
שאיןכמהעדהחרשה:ספרי-"הבריתכםד·כן ,הגריםחכמתהשפעתתחתכאו

העבריתחריליגיהוטהור.עמוקרילינירזירוחפרינולםחם 1יוניתהשפעהנהם
נשעהנו,הרגלדריסתלמחשכהנחנהולאהעבריםשלעולמםכלאתככשה

המרדנהאלאאינםאלי-יוןנו.להתגדרלשכלמקוםהניחההיוניתשהריליניה
אל,-מדבר,חי,צומח,דומם. :בעולםהנמצאיםהיצוריםנםולםנבוחההיותר
 :לאלים ינ'&!דרוהםבעולםהםושליםהאליםהם.יצוריםאלוכןכאלואבל

i היהבראשיתולד.באלהואשנם 1כוונוסאביומידהמלוכהאתגזליאום
הנבראכעולםההשבחהגםולמ·. i(ה'האלה•הנחע"יהתחילהוד'.צירה 1הכאוס
םחליtכהואפיחםשעל 1מא:ניםישלזיאום .האליםנירינולהמסורהאינה
דוםכזהובאופן •וכאליםבאדםהשולט 'גורלהעל-ידיהאוםעלנגזרסה
להפך,כעולם.השולטיםהנחותםנתאינםחםלאלים.חוץמנמצאעולםה

הללו,הנחותאתלחקורלשכלניתנהורשותנחם.גםשולטיםחללוהנחות
יכולהפילוסוףלחוגה.מחוץאותםומשארתמהותםאהמבררתאינהשהריליניח

שכקרנו,יטוריםהההחו•זtהתפתחותלפיהכל 1באליםלהאמיןשלאאולהאמין
לשכל.-הריליניהפתור-והפתרוניםכלתיהעולםםורנשארמאםיזכשהואגםאכל

נדברהשאלהעללעמודהמקוםכאןרא •כזהפנוימקיםהשאירהלאברית
 jהראשוהנהכסוףואורם .העבריתמושגי-חריליגיהשלההיסטוריתהתפתחותם

ואיןכעורםיחידיהוה •יהוהשלחגםורהאחדותווהכללדבריהוכרזה,כנר
איןאחרון.והואראשוןהואהעורם.יוצרהואאבות.יחםאיןליהוהלו.דרסה
 •ליחוחיחסוכעולם'העבריםשהכירו /הנחותכללו.מחוץבעולםאחרנח

הואסבתו,הואהלאו.כקרבעולםרהוםאתסרושהוהי 1ואם-כן
מלנדכעולםרארםישמהראם-כןעולם.לשקומומהואויצרו,בראו

 •כח~ש ) 1
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האלאםזלמההםכחה-הרותיflיאםלו'נתןזהשאלחין /הריליגיח
הכל,היאחריריגיהזיחקורכי 1חראםהדברר-השכלאתלורססולאדםגלה

 "."!חכסחהיאה'.יראת ;בהיוכולה 1כהוהפוךנח.חפון
 ,םוצאיםאנוריליגירזית,כולההיאהיהדותשלשהשקפת-העולםוסביון

ההכרח :פוזיטיביתהשקפת-עולםכרניסודחםונחתהחכרה.לנםריכהשחסרה
משליטההריליניה •משתנהוכלחיקבוע·עולםסדרעיר ,טבעהקוחעיר

ובמקוםת. 1חוק~איזשםת 1נירצושישוכמקים •רצוז-האלהרתאתכעולם
הנסיוןעלהסומךהשכל •שכליתלחסידהסקרםנםםםילאאיזחוקיות/ואין
אדב_.~קטלהיותיוכלוהעולםשחזיונותנדי •ועוסוהקבוע·אתרקלהכיריכול
נפרעשאינוסדר 1ומסונניםסנוהשלקבועכסדרשיתגלוצריךחקירהשל

הרצוןאראכעולם'ש·לטהחוקלאואם •לעולםיוצאיםאינםושמחוגועולם 5'
החפשיהרצוןאתלהכירסדריו.אתלר:פוסיכולהשכלאין 1והמשתנההחפשי

אתהריליגיוזיתיהודהנראהספני-כן •וילבע'ירקאפשרהאלהרתשל
ההכרהאתמוצאיםאנוהשכלית,רהק.יחהאבותחכמייידן,אצלואולםה.אחנכו

לאבות-נצדקהיוניםחשוכיםומפני-כןבעולם.השולטתהםוחלטתהחוקיותע"ד
יצירוהככל •כאירופהעצומהפר.חרת 1הרלידישהגיעו ,הפוזיטיבייםהמדעים
הפרימיטיביותכשיטותיהםהחל 1הזוההברהאהמוצאיםאנוחיוניתהחכמה

נקשההריאריסטו:שלוחננוי:ד,-הךרהמשוכללתכשיטתווכלהוחבריומלסשל
 1נאויראונמיםאוחומצאווחבריושi-ולס 'לכלאחדיסודשלעצiכהזו

ח,יטנהמציאותעלכנרמעידה 1וכבסיוןכידיעותעניותעלאמנם.כהעירה,
הקילטוריהעולם- •אירופהשלהפוזיטיביהםדעלכללאםלהיותשעתידה

להנטליכלהשלאהזאת,היסודיתההכרהאתכיורשהקבלההיליני-הררמאי
שםשחיתהסקרם,נבלבעולם.אזשפשטו /ריליגיוזיוחחזירהשלקניםכתשעה
להבדילה,שאפשרזו,הברהמוצאאתה iחכמת-יוניתלרוחכל-שהיאשליטה

ודומיהםהאפיקורסייםהשקפותעל •ריליגיחשליפהנסרחממוזגתכשהיא :iג
 1וחניאואפלטונייםהניאופ·ת~נורייםכהשקפותאפירוואולם ;לדברצררךאין

 1הנורםהאתתסירמוצאיםאנושנהם'חסרונההריליגיוזיהיסודלמרוח

פלוט~רנום •טבעיתהסתננותלקביעתהשאיפה-היוניהשכלע'ישנקבעה
המנטירנשררן.ביאורים·כסהלמצואחוך,רהמ~נזפיקה.עלכרכרוהניאראפלטוני,

אחרלחחללאוהאדירע"יראדםניתןשהיאלדבריו,אפשר.האדם.שבנשמת
 ;רגילכרתימצבלידיהנשמהאתמניאהואאחריםרעצםיםהתחברותושע"י
לחוךנננםות t ~שעל-ידםהדקיםהנקניםנפר.חיםוההתרחנור.החוםשע"יאפשר
כשרוןמול•דוחהרוחותוהtתעננוחשהתקררותאפשר' ;העתידחסונותהאדם
הםסגולותיהםשע·פאנסטזה,לידיהמניאים 'שהאדיםאפשר. ;כנשמהנבואי
לזה".זהאוחםומר,רניםכהאשרהריקיםהחרליםאתממלאיםלנשמה,דומים

נריהיוני,הפלוסוףשעקםהללו.והעקימותהדחוקיםבלאתלהשוותלנודי
גלוי :העבריתהנבואהשלהפשוטהמושגעם /שכרווניןאמונתוניןלפשר
שתיוtנניזהרב,המרחקאתלראותכדי- 1עמהםודבורו_לכני-ארםאלחים

ניותר.מתקרנור.שחןכמקוםאפילוחלרוהשקפות-העולם

ניןמרחמהרקר,יך,הראהאלירות.וניןהנצרותנירשנטשההמלחמה,

"' 
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שחרית

אתלהכירגפיהוכין :הררלהנפיזהשה•כיןמרחמהנםאלא 1רחנרתהאמונה
אתוהנירהבטיחןיוכת/וצרנהתהרנניהדותכשנתבטאלוי.בהי'עהעורם
שיעכרו .היהצריך •השכרערוןנצחהיהתונוה•עיןנצחוחר~שכהע'יהעורם

נית•והשסללההדרך,עוהפעם:.ד~עודמתעתיואנושהשעדנחשסאותטהנד'ע
 :היחהחרשהרםוהע-השקפתשלכיזהד •ןנ•תשסבותי·עסםנוושנטתה

"! Credo, quia a bsurdum • )האנהשברזכ'ות .>נרס $:1יט~ל-.טi ונסרינשרורשי, 
בארםצחקר 'שנקש ,רע·סהומלא:יו jט ttה· •לררעהרינתונרה~מדעוהה'הפילוסופ
היח·רהךהדרהואי"וגה-השכרבמקום .ורראניכדיהםאחרורסשכו

 •האמתתורחב
תויסודעלסנוםםתלםזזקפת-ע ttהזזהההמוזרןהחזירהיהאפשרןהאי

םלעו-השקפתתרךסיר.ניםדרגרפתתפתחוה-ריפרנתוהמחשצי, ttיזהאנלשכה
תהמיאחרילתחיה 'םוולקצחלנהיהפהושס ,ולםעת-השקפ- /תיזגיורילי
 "שקפתהעס aהעורבססתתמסקוובהערוערתרעמה-שניםחומאנסחשל

התראחענוכברושז ,הסטורנסר:ושק~ת·עו :כלומר /יתיזדליגויעיים
עםירהחכברשבהדותמתנג 1רינואטהסרארםוע-פתק tהי .פתחותח.רבה

ריחאשנהמאותשכסה ,ההיראפוטאיךהזהבזצאווכיהמתים'רג;חרישראל,
פרושכישסיה·כרזtו·יושהאנרכרשזוושיב .םילימשכםיאנשוסרקי 'וריסטא

-רבןכדבריחבתן-שאז ,וווםוקוש•נוס) t:tאריכנו•הימחכםוקני 1'הרנמעשי·נםים-
 ,•אחרהאוזוחברתנזאס iנ'.לבחורתוחזנרק.םחייהיהשרעל •בצאתוסלא
שלקוי-ה~כרלסכתתהיחסה iמנדטקחרתיהזהברירה ,יךזנונסכעטדושע
זיתורח~נרחוששאיןו,נסינוחדמי .חזיון-שעהזה•ההה ~אהה~נדורתשיווהאנ

חדנותיורעפמהתנערשנראחרי ,נארהי-םולקמ::נירייעתהשכלנברהנםוח

זכאירופהיהח 1רלםרק
 .)או::•זר(ע

26 




