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 :אלה ttה·לפנינועולההעתידא'רהעכרמןפנינואתחופניםוכש.אנו

לעולם'י tריליגיומכולהפעםעודשיבואהדבר,ר t:האפ'
שר.צמחהאפ•::ר, :רכיםנחשנתחכטוובאחרתכרונהחזאו.השאלה

בםתרו , >'א ,ח·נהעתיד."של.אייהאזנונהגנם.פרוניא;חדשה~אמונהנימינו

ריליניחמתרקמתשכימינוהדבר.אב:·~ר tt !האומר, /דלויאלהגובלידעת .~א
כתוךאולעים" :cה.הרישלבעמקחםתננאי;:: ,יריז,פים fiסשל?ןומץנתוןחדשה

ככזר 1נחמרגישארםשוםשאיןחת-קמות.וכזהוכיוצאאינדוםטניתדזשונגל~

 ,הדיגיםקומץשלמעשיהםאחריתאהמרא·~לצפור.אדםשוםיכולשלא

 :דבריושארנתוןאומר- /ים·טנריך,גדותג.;ללפניםשנהכאלפיםשהר.אספו

,שהואחדורנין ,חאנטוניניםדורוניןדורנוניןחללוח~נ~לוגיותהן.שטחיות

חריליגיות,לכלניחםניוך,ירקל-אמונהשהיהדור,וניןחדורותמכלקטן"אמונח

חבזדנרהנחששללריליגיחכנוגעגםכךומיטרא'איזיםלריליגיתניחםנמו

ורוותעשרשמונחשנמשך /שוכחים •כתולהנרחםכשרשלכש ,ישושלאו

מקוםנותןאינו'הזנרע •המדע-חדשדנר·מחהאנושיותנר.ולדותנתיצר

עורוכמנור.והריליגיח:מיוסרתשעליהםוולנסיםהטבעמןשלמעלהלגלויים

לשאלתנו,עניזלהן•:~איןחושה,-ראיות,רליגיההתיצרותלאי-אפשרותראיותכמה

חזהנזמן ;העםבהמוניחריליגיוזיותהר.נוערתמר.חילותהיו.לפניםיך: ttממ'הוא

ולאהמזרחעמישלהחשוךההמוןמןלארנותבואחושהשרליגיהאפשר,אי

שררותכלאתאחרוהעתיקור.נציני1ייזציות •חנותנושלהנמוכותהשורותםן

נואשלשכתהוכרחאוריליאוםמרקום •משותפותהכלאמונותהחברה

לושמצא ,מאנונוטיכוסאלכסנדרשלהנחשלככורוהחנינותהצירימוניות

שאנחנו ,זהחראהיוניםוכיןנינינר tt •החלוקמקווניי"•כתוךגםמעריצים

שבעולם,-הריליניותכלאר.היטביודעים"הברברי",העורםכלא.Fוהיטביודעים

אסונהולהודיםליהודיםיתה hאז •נולהתפאריכלולאבשעתםשהיוניםונר,

םחיצהרקנשארה"בזמננו- •יוערהלאהיונים-והיוניםשלםזומרוססתיותר
שכיןהחלוקהוא . :השוניםהעמיםרביןהשונותהשררותניןחשוכהאחת

 ,הזההגבולעללדלגיכולהחרי,יגיהאיןמעכשיו •החשוכיםוניןהמשכילים
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לארםאבלכללית,השקפת-עולםמכיוחשלמהיותראופחותריליגיהשכלמפני
איזושלההמוןמן=אדםשלהטימההשקפת-עולםלהרכיבאי,אפשרמשכיל
כ.שדרור~לחולדיכולהאופןכאיזהרואים,אנואיןכןמפני •שהיאארץ

 .אלינו"ולעבורגדולהריליניהחאנוש,ותשלהעמוקור.·
רליניחההיצרותאפשרותנגררקלכאורהאטכם'ת' 1מכוונחלילוהראיות

כהןהיהאלמליהללו,בראיותואולם •המשכיליםאלועכירתהחדשהגדולה
לחקולטורהאםונאמת' •'זtאלתנועלשליליתתשובחהןליכדאיגםהיה 'ממ•ז~
היאוהמשכיליםההמוןניןהמחיצהואםכחמרעחזקכךכלמניןישהיטבלשל
התעוררותדוקאולאוריליגיוזית'התעוררותשל•זtמנול 1יצוירהאיךחזקה'נ'נ

ואולם ?הקילrפוריהעולםארגהפעםע"יתשטוף 1חרשהריליגיהכעקבשנאה
ה"מחיצהיושלה.מדעישרה.תכםיםי"הערךחפוזתעל-ידינאההטעותכל

בהשקפהיםודחזווט;ות .הקדמוניםההילינייםשלוהמחיצההטדענגדשלנו
,-השקפה,הנצרותיריעלהעורםכנישתשלההיסטוריהפרוצםכרעלמוטעת
ומפני-ההי.ליניוחשלמזומפרחחהיותרהנצרותשרהעולםהשקפתחיתהשלפיה

אתלהרכיבהיהאי-אפשראמתייונילמשכי~נםוהרי .םiבניהזונדחחהכן
ניןאלילי'שהיהניןההוא'נזמןההמוןמןארםשלהתמימההעולםהשקפת
שאינוהמדע,נר.יצרםאזשעכרו /הרודותעשרהנשז.:ונה 'א~נם .נוצרישחיה

ואורםהריליניה'ם·וסרה iשעליהולנ~:•ם' ,;:·נטהמןשלמעלהלבלריםמקוםנותן
מקוםכןגםהיהלאיוניתנחכמהי 1א::רחכם•טלעולמוחיזtקפתפיעלהרי

אמונות-נכמהמודים'ההכמ'iכהיושנוהדור' •הטבעמןשלמעלהלבלויים
הגמורההמפלהאתשנשרדור 1ירידהשלדורהיהנברהריההמון'שלהכל

ככלוקי~נוס),סר.ולהיחידיהסרו ttנ·אזגםוהריהrבזרחיהרוחזרםע"יהיונותשתנחל
כני ל~·המרע •דורםבניהכליעלוצחקויוןחכםתרווחנאמניםשנשארו
 iכוהר. 1ערךלאיןהיוניםל t: •המדעעלכהתפתחותו 'אמנםעולה,אירופה

לנידוןעיקרהואשהואהמדעי'רוחהואולם, 1מאואמנם, 1נתעשרהמדעשל
הראשון.נפרקכנרשאסרנוכמורמונים' iהכהיוניםאצלגםהיהכנר ,.,.., ,שלנו
שניסורהריליגיה'בהורה·,נרחםנ•זtרשלכשישו'"שלריליגיהאופן'ככל

היוניהמשכילל tt •השקפר.-העולםאתמוהרך,המתים',חית 1נ.ראמונה .מונחת
ולפלא •החרשחוררמןאירופהגןשלה•בקפר.-העולםאר.סוהרהשהיאנמרה '

אחריבעולםלשלוטיכולהכזושהשקפרג-עולם ,בעינינוהוכרנחשבחיה
ההשפעהידישע'י ,ההיסטוריהשלהאטיהפרוצםאללבשמנואלםליאריסטו'; .

אכןהדוהםגם tt • /כךלידיהדורמ·~נ·ליהגיעוהדתיתההתלהבותשלהעצומה
שלאלנו,יערובמיהיוניהקולטרריל·~ולםהגיעכךואם ,האנושיונשכלנחכםה
קיזtהזיותרמלחמהאחריגםאםהאירופאית'הקולטורהעלר.םזוכוסתעכור

עסוקיםוולויש , ,=:•.וט~חלצריכההחדשהשהקולטורהח' iההחששואולם
המדענלכד. •אמ~·.טענתואינובננתה,'זtעליוהמדע'וכםינהקילטורחכרוח
ו.עדותוהמרע .שהיאו iאימ'tפ!':יזיתשאלוזמכלעצמואתםלקגופוהחדש

אתיוחד.ולאחושינוע"יהמוכריםהחזיונותשלהחוקיםאתולהכירלחקוררק
אףושא·נוכןומפני 1יכולאינוהעולם,נשמתאתלעצמם'נ·~הסהחזיונות
ואתמיכניים.חוקיםקובעהואנכרהעולם:קלפת hאר.רקחוקרהוא •להכיר
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שחרית

עירנחידיעלחמתנלנ'ותוחייםרוחנחשאיןלמכונהחופךהואהעולםכל

הכרתעלחחיזונ',העולםחכרתשלוםעניןחשובח•ותרהחלקעלואם-כן •וחרש

יסודלנוחיש ." jg:ו orabimus !' :בל-יפתחחותםםנ•חהוא ,העולם•שלוך' jח"ר

ולאקליפה' oהבחקירת•ךןח jקוךךםיד jךו.מצאהמשכלתשהאנושיות 1להאמין

שרויוכשהעילםקונן jכרכשהשניםהמדע'שנבל 'לגבולמעברלעולםרגפרץ jר

ואולם •שלותשוקר.-חדער.אתולו.שתיקרוחואתלננו•ז~ארםיכולנישוב-הדעת

דתיתאגדהכשאיזןהרוחות'םערר.שלנשעהרבונויעמודאםהואספק

נשכחאלוסוף~םרף •האטםוםפירהאתותלהטההמונים jארהפעםעירתעורר

בבלויים-כפירתוחד•~חאנדהלידתנפניהמדעשלחזקהיותררים iשהר

הגנתוכהאיןהואגם-הרי'ייניהםיוםדתשעליהםוננסים'הטבעמןשלמעלה

 .חנ~:יםאי.-אפ·~רותעלחיוכיו,ראיהלהניאיכולאינוהריהמדע •כיותרחזק

 .הטבעמחוקשיצאדנו,עדייןהראהלאשחנםיוןווהעלרקסומ::תכפירתו

ים rtאנ•ישזמןו.:כלמקוםככל .חירוםבשעתראיהאינהזוראינו""לאוראיו.

חללוהאנשיםהמוניתהתרגשותשלנשעה .ולריליגיזיותלמיםזפ•קהנוט'ם

אחרויקכסוק /זרימ .עמהם 6אחריאר.ז.םים ;tוםיחנזרםראשונהנסחפים

ככספרונותב :,קינםויםםודשלמתרםידיו 1הרום·יםחאלהיםימ.מכקש•

 :האלהנדבריםישוהופעתעלוטולסטוי"/.דוסטוינסקי

 1הטבענורךהיאישוהופ·:;,ת 11ופילטרםכרנןספקניםנ'זtניל •. ",

נילנר zנ·אבל .•.הח·םטורייס ,הפיזיים ,הטבעיים ,הכללייםלחוקיםמשועבדת

 'ה~יז··יםהטבעיים' ::iחחוקילר.וךנדחקתאיכההאר~~עלאלחיםהופעת

ראינוש.לאובשבילנו,ש.ואן•והאדוןו.לסידינשכיל ;הה·סטוריים·הבלליים

לשוםנתןלאלחנםשלאמהאפילוראינוואלמרינאמתהמשיחקם 1והא~:נו"

הנשריםכלאתננ,ינהנופהההיסטוריהשנרהכאלוככאןלראותנויה

יכולנואלמליהחושי>,והנסיוןהקצרה·~כלנשכילחדרניםכלאתוהפסיקה

לאאזנם- 1ארונונך,וךוהרקיבהמתישושלנופראתולמשמשלראות

שלעדותםאתהטבענבל /ההיסטוריהככלוכאןדוקא 1כאןמקבליםהיינו

הונאתש;והילרכזו,הזכותלנוחיתהכאן ;החר•::ינסיובנוושלהקצרשכלנר

 •••':בוא' i1'i,ח /השטן·"תעלוליוהחושים

 •נכוחהםתימטיתנלח ttה•נעלושרים ,,r:ה•חטאה iמאישכותבכך

היאאלחים'כקשת ••חרשהריליניחתצאשיר.יואילומ.םנקשי-אלהים'לא /כמונן

תנועה •נהדרותנאםפור. 1המקושטיםכסלוניהםנולענותלאנשיםעניך

שאי;לנו,מוכיחההיאאכל •האלה·ם·.נקשתהולידלאחזקהריליגירזית

 1החושיי·נסיובנוושל:הקצר ..שכלנושל.•עדותם ל,;:·נשעןכולושהוא 1המדע

המשכיל·םעללשמוריכולשאינואלאערד,ולאהנפשותכלאת jלרווריכול

בשנותםוהטבעמןשלמעלהמהעלהבנויותהעםאמונור.אחרימהמשך

נתוןואולם •והדורותהזמניםבכלשהיהכמר /רוחםלפייותראופחות j1איר

לעולםי•::.ארוההםונ·ם .קה iחוילי;יוזיהתנועהך ..lלהועדייןיכילהההמונים

 1ונ :tלח·הrפעאר jר:שלרוחוהזוז .ריל'גיוזי~האגדות jלליררמונ•זtרקרקע

הוא •ריליגיה'.סוףהואהזהרשחזזבןהםדעמפניונדחיתהילכד.שהריליניה

ירואחו r., "rי"'ראיםר "'עה ה"""ב , ..1 ;ו" "'!-, די''""ח'"" ~ש'=~'"' ך"''"מ
-""" / ,,, 'l ~ -1 - 1-t ._..,. / 11- r / "'1-1 •ו t"'+i v 1 / j,.... " ,,.. 
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האריליםעונדילאחרונישקראווכמו.כפריים" , paganiגם~כןצריםנדח
כמקוםהנוצריםנ;דליוס qאורמרקי'םחשתם'זlשרא ל::מצטערהוא •כשעתם>

רציונליםט•תוכהוראהלמתחיליםנכתי-ספר- ttנא'מלובניםוכמאיתאריות
חדרךזוהי-הטבעמן•זtלמעלהנמההאמונההכלאר.ש.להראות 1וחושב

הזמניםמזנזמןיהיההאפשרואולם •הפנiפיםמום" iנזרדיקליתלרפואה
רפואהשירפאכזו,נמרההטבעמןשלמ·~להנמההכפירהאתלהטוןלהרכיב
זושכפירהמהמלנד •גדולפק :tנמיטלזהונרזחפנט'םמוםמןרדיקלית

תע·~חהמדעיתשהשקפה-העולם 1נכללאי-אפשרחותך.מופתעליהאין
היאמראיויותרהיאמורכנתמרא~יותר •ההמוןלנחלתהזמניםמןנזמן
נאותהמםהלק""•·~היאעמוקה'וםמירור.עמוקים jםודורמלאהעולםאתעושה
 •ההמוןמחעל-ידיולהםגללהר.פסשהוכלנדיואותםמלפתורעצמהשעה

סוכלאינווט ttחפ•השכל jיפהוטנוארוט ttפ•הכלמפותחהכלתיהשכלנשכיל
יםפו.ר tt •וכמה .זואי-אפשרותעםלהשליםצריך ttו•לפתרהשאיןופמירות
נערלעצורנחנויהיהולאונשרולעצמוזהיעשהלאהמדע iמההמון

 •••להם tt •שאינהלרשותיתפרצו•זtלאודמיונו'וגשרו.יו
אתלקבוערוציםאנואיןזישורנהמיהאירופאיתהקולטירהואחרית

דורדור .האנושיות•טלהקולטורהעללנאהע.רידהריליגיוזיהמבדלומרה
אר.לר.ציףכדי ;לגמריחרי:בהריליגיהשתולךצורךאיןשאטדנו,כמוורוחו.

 1לשכוחאין •נות ttהייהריליגיותמןאחתשלחרשהבתקופהגםויהקולטירה

מעמקיהאנושי,הנואלשלשכיח"ניאה uלמחנההעולםכלנמעטשעדיין
אפילואו 1האגדיותננהקיפור.האדםעםמתהלכיםהאלהיםעוד ::tש'זt ,רוסי;;-
;;'התפרץיכולה 'ריליגיוזיותחעלהגוללאהום i1לסהקרים iנרש ,אירופהמלנ

מןדוקאתצאויצוא •פיהעלהעולםקערתאההפעםעודולהפיךהסערה
אתעצמ.םמעליפרקואשרהמ·~נילים'ימשכוואחריהם 'החשוכיםההםונים

וירוצו'עולםהאתנהםהמרעשמלאהאלמים'הפםיליםאתינפצוהמד·~'ככלי
הנצורההחומהאהלנפץנדי 'הם ::tגמצח,יהיהםאתוישתפו jההםראחרי

 ." lgnorabimus " :האכזריתהכתובתחקוקה::נל'ה t~ '•החזקה
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