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ובחיות .פשד Jבמבוארןןחזה'בןחדיבז-אלבעעמו'א Yנמחואאבל
 1נפסרשיחיההנקנהבש~למזחיחויבשלאמבוארהוא /כןהענין

- .בקודםשהתבארכמו 'נגוחישיהיהיחויבאבל
... " 

עשרשביםפרק

 •האנשו'תההצלחהכענ•ושבואנובמהיי v '1בהת 1ק tסבו,,תובוו 1נחק

אפשראוהאםשנחקוריורא /הנקנההשכלמעניןשחחבארואחר'
רואיםןשחכמו 'ההצלחהמזאתעצומהיותרהצלחהלאוםשתהיה

 .הפועלהשכלהאדםשישיגאפשרשהואהקורמיםח Yק
אלוכלהשיגנואחרבהכרחיהיה 'זהאפשרהיהשאםוכאמו
 1אחרבוחםאשרבצדהפועלהשכלבנפשכלןהיוכי 'המשוכלות

אלקווםאוחםהשינגוהיה'שמחויבוהוא .שקדםמהנסרשהחבאכסר
תחלהשנדעמחויבשהואכמואחר'בוחםאשרכערנםההשגה
שנרעקורםחביתםחםנחיהאשרוהאבניםוחלבניםהקודרתםחוח
השיגנואחרתחיהההשגהשזאתושרבןאמרולזה .הניחםהוח

שזה,ואזנר /זהעלהכריחוהאמתטבעכאלו /האלו~וח~~~המכל
להעזרםםיהחשובנקכוציםשיליםאוליהנה /מארקשה--וא'הואם

לארםאפשרבלתיהיהאםהנהכן'ניזעהונהיות .כקצתםקצתם
השכלשישיג .בו.אפשרשאימבוארהוא /המושכלותאלדכלשישיג
כליחוהיה /המושכלותאלוכלשישיגלואפשרחיהאםרכן .הפועל
 .אחרנוהואאשרהצרשישיגנואפשר

 1הפועלהשכלשישיגלארםאפשרישאנבארהנה ,זהחחשינוכאשר

ניםימככאןכיוזה .הםושנלוחאלוכלשיגישלואפשרשאילפי
אפשרואי ,בחםהמושכלאצלנואיןומחצניםוצמחיםחייםםחכעלי
זהעלבהירתםהחכמהואופןאיבריהםסרורשיורעהמיניםבקצח

גחליםאישיהםאשרבמיניםוגם /מהחושזהיבערקטנםלכיהתאו'
 1הארסכיוהםשל .בכללםאבריהםסרוראמתחעלשנעמודיתכןלא

ועצמיווגיריועוורקיי.אבריובעניזלקורוניםהיחחאשרהחקירהרובעם
נוןר /שלםבאופןבוהידיעהזאתשתשלםיחכןלאהנה /ועצליו
ובאיכותכנמרחניניהםאשרלפות nnוחחנוהדבריםאלומספרשיורע

הפועלהשכלאעלני ·חםפרבזהןלמעייםארמבזארוזה ,וכתמונה
שיתנאונסן /השפלהעולםבזהמהנכביםשיתחייבנמהשלימהיריעה
כזהאעלואשרחלוח nבחלאוםשישלםאפשרבלחיוזה ,זהאחר

חה ,הסוורבזהחאםתשירעלארםיחכןלאחנהוככלל .םחחוש

-------~חנכוזחמןושורותהדפסאוכוזווזולהדפסהמסך-ברזולרצות חספדחו--------
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 , tפעםיחרכהכוזבשיםעאהנכבים,סשפטיבחכמתשיסעאמםחםנואר
לושתהיהעד /בסבותיוהסדורבזההאמתשידעיחכזשלאשבזכל

אלו·כלשישיגלארםאפשרשיחיהרינווחשאםועור--.שלםהיריעה
אפשרבלחיזהעםיהיההנח /הפועלהשכל:;כנפשאשרהמשוכלות

ם nחררגשישיגלאדםאפש-שאילפי·'הפועלהשכלהאדםשישיג
הראשוןלחוסרסדורןשבכא .יראהשכנרוזה .אחדחיותםך yן
יחכןלאוזה ,האנושיתורח Yחאלחעניןשיכלהער ,העדרדחקנולדנ.

חהיוליבסורנחבמוחלטהםהיסודותכיןחםשל .םיזכמיןשיווע
גחבככםהארץכיוזה ... ,!החיוליסכורתגלקעחקעתםוהם /לסחצבים

הואחאוייויסוו /חאוירליםווההיוליכם•וגתוהמים /לםיםחחידלי
חהיוליכםררנחחםהמחצביםחונה ·האשליסווחחיולי nבםורנ

כייראהולזiוו l. ~~ q!לכעליהחיוליבםדרגחחםןה~םחים 'לצמחים
שיגיעעווהחיולינםררבחלקצתקבtחס;כןגםחםהסחצכיםצורזח
 .האלמוגוהוא /והווםסחעםחביזעבםםונסושהואםהאלהנונין

ש'גיעעד ,ההיולי nכםררנ nלקעקעתםשהםדני Yר ,בצמחיםהעניןןנן
הימייםהאספזגוהואוהחי'םח J!הביןםמובועכסושהואםחאלהעניז
אלהעניןבסוףשיכלהערחיים,כנעליחעניזוכן .הקייסיםהחלזדןוםיני
 .~- .האנושיווגין

שהחוסרוזה .שאוסרסמהבכאןשהנחנוםחחויבנראהוכנר.

כלח.יודלוח ., nחםעיאואלםהחעדרהצורותבאלווווךהראשון
מעיאותשהםרצוניר' l!מומציאזתםצרהעדרהאמעעיותהצורות

 'סחעווותשאחריהםמהםצרוהעררמהצורותלחםשקדםםהזנצו
םחר Yמןכחסהתנדעהשעברמהסערפעלחםהתנועהשחלקיכסו

חחיוליבמדרגת .הצורותמאלוצורהכלשתהיה .יחויבולזה .שעתיו
והוא .האנושיתהצורחאלהעניןכלשיכלהערשאחריה'וםהאל

שאםאחת'בסורגההצורותמאלושחיםשתהיינהאפשרבלחישהוא
לצורדחתכליתאחתכלשתחיהאםיסנעלאהנהזה'אפוסהיה
שתהיתאןאמצע'מהןאחתכלשתחיהאןוהראשוזהחוסריוקבלשאר
תכליתאחתכלשתהיהואולם .אמצעיוהאחרתתכליתסחן nnא

התכליותאלושיחיואםיחויבהנה 'כןהרנוחיהשאםשקר'הוא
אוחןהניחנואכל .מתחלפותנועוח nלשיחייאובעינה,ח nאלתנועה
יםעאלאהאחתהתנועהכי 'שקרהואבעינהאחתלחנועהכnליות

 nתבליושיהיוהנחניואם .בנפשומבוארוזה ,אחתתחבלאםני'וה
אלשיגיעעריקבלאשרהצורותשתחיינהוג~ונילפוח' nםחלתנועות

n אחתלושיםגזאםםהובריחיהשלאםזחיחויבהנההאחר'כליח

------~ rnהתכןמישירותהדטפאיוכתיתזולרהסo •סמןובצרלדזוזו.ה-והספ--------:---
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נוחע nבאשר. nסהצורו nאחלקבולכחייהאחתבתנעוהאסרובחעררדח
חאחרראשונים'חסריםשנ,ההנחהזאתלסיבכאןויהיר , nר.האח
ורוח l!היקבלאשרהואוהאחוהאחת'כתנעוהאשרהעוררתיקבלאשר
סאלואחוכלשיהיהיחויבהנחזה'היהראם • nהאחרנחנזעחאשר

לקבל ,סתםאחחטבעהיחבה ,ח Pררח l!נעלראשרנים~ pהחםרי....,
כונוואפשרכלחירזה ,אחרותורוח Yלקבלהאחרוטבעווכחגlורוח

ככאןא Yחםלאכן'זההיחשאםועוו .סעשהםכראשוןשתבתאר
כהכרחהואכיעליה'כח,יםהנפסויםהחריםחוכריםכליהיר~ורה-

חוכריםשיהיואפשריח,חולא , nnאנועח nנאשר nררר t!סח nאח
כרכניושקררזח .עליהכחייםהאחרתנחנרעהאשרהצורוחבעלי

כטבעיות,שהתבארכסרהיסווות,גודרותעלכחייםחובריםאלוכלנםעאר
הםורככיםוח.גשמים 'עליהםכחייוכחםאחוכליסגtאשתיסרורחזזה
שהואעונשהונכראשוןהתבארנברהנהוככלל .אליהםנחכיםiר-ם

אלושחישתהיינההנחד,נם Nו-אחו•הראשוןהחוכרשיהיהובחויב ,_
אמצעשנניחםאפשרשא,שקרםמסהמבראוהואאמגזע'ורוח Y;ן

לתנועהאםצעתהייהנהנה ,כןהעניו nרבחיו .םחחלפרחתנועותלשחי
מאולאחתןוהראשחחרזכרשיקבליחויבולדהזה,אפשרהיהאםאחת

יחריב /זבהעניוהןנחשכאשרונאמר .האחרתברלו pקורםהצוררת
",.. 

האחתשהתנועההזרהאחרת'ונןנככוrוירחוהמאוחרתרהרחנlשתהיה

ית'~~י.rאלהעניןשיכלהאחריוהנאהחלקבעבורממנהחלקכלחייה
רשחייח 'המשלשלחסםשחייתבעברוהואהםבשלהסםששחייתןהםשל
היאהםחליאהןהנה /המליחההליחההוצאתבעברוהםשלשלהסם

הואעיים Yמהאםוחלק pחלכלהנח ,כןהעניןובהוית •תוהבריאבעבור
שוקוםמסהנכבוירוחחראשהתכליתולפי .שלפניובאופןיחלחכ

 nחעותםאלובחויח nחרוהםארהו iYןשתהיהיחויבההנ ,התכלית
האתחשנניחאפשרשאיםבוארהואולזה 1מהאחרתבככוחירחו
לתנעותבהכרחחיהוזהאפשרהיהשאם /אמצעוהאחרחתבליחוכחם
 nנכבויותרתבליחשהיאהעדרהשתהיהמחויברחיהבעינה'אחת

 •אםעעשהיאםהעורח
הצורותאולשתחיינהמחויבשהואאחרפןובאיתבארוכנר
חח .השלםהםעיאוחאלהחסרםחםעיאותוסוררכהדרגההולכת
האפשרייםםהסזניםאחולכלעורהןשמיחר t!יקלאשהטבע
בםספרהנפסדיםההריםלוכדיםאשר nרורחעחיוולזה 'ליסודות
 'הרקןתאלםחערכיוסוררכהרוגהחולביםשהמזגיםולפי .הסונים

אלשקרבםמחהצורהמתלךהולךהרקוחאליותרשקרבםהוהיא

-------~התכנהמןושוררתהדפסאונרחותסתהדפלמסן-נרזולוצנת-והדפסה-------
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הוא.וםר nחאלוםר riהיחסכי ,כןכצורותיהםהעניויהיההנה ,הערבי
 'נמשכיםבלםשהמזגיםשבזכר :שיחריבמהולזה .הצורחאלהנtורהח.ס,.,ו~

ורוח Yהכן ,חשלםיאוח i!הסאלהחסריאוח Yסהמוהרוגה ~רנסרו
המציאותאלהחסרמהמציאותוהדרגהנסרורנזכשכוחכלןהאלו

 .חשלם.
למזגים'אשרהסוררתרכשלסשישיגנארסנחשאיזמבואררזה

סזה ·ישיגאבל .לדורותאשרסדרר i'Iלהשיגנחבושאיןשכןכל
דסח l!לההירלי nנםדרגהואמםושהדאסר nכאלו , nדקר nרמדרגות
חשלםדחצדiכח ,השלםלצומחחחירלי nנםררגהואהחסרדמח l!רח ,החםר
ההיוליבמדרגתהואהחסרוהחי Jחחםרלחי ·חחיוליבמדרגתהוא
ודמיהמעופף'לרסיהחידליבסורגתהואהשחדרסי . 'השחדמי

הוא 1כןהעניזונהירת .ההולךלדמיהחידליכמדרגתחראהמעופף
 •אחרכלותחמושאלונואשרחנtרכשלמרתשנדעאפשרשאימבואר

ולזה Jאחרבוחסאשרהעדשנדעיתכןלאחדרגחסנרעכשלאכי
לא .אם 'לחיםהא .הפועלהשכלשנשיגאפשרשאימבואוהוא

 1הסרשכלוחואלכהשיגנומהבאופןכשיגהרשכבראוסרשיאמר

עםלנויהיהאשרההתאחרותוזהרהפועל'השכלבנפשכלןשהןלפי
שהואשיאמרואלןהכריחםלקודמיםהטעהזהוכאלו .הפועלהשכל
לכונפלתקמחלושזהבותחשואל •הפועלהשכלשישיגלארםאפשר

 •זיילהקרומיםוחוותינחכמיביןכןגםמצאהר nאבלסופים'והפלבין
ברירוארניאמרכ,טייכויאהאתסיהאלירא 1במדשראמרר
יכולנויהכל .איז .אמר /לעצמןהאדראתהקנאההבדילסימון

לונלןמשלשריה·העמיראונהוונתיבהואאני,הראאלאברלהשתמש
לצדיקיםליתנר .לוהבריקאמריורבבן .לעצמיזראמר 1יפהסנהשראה
ורבדבשהםמבוארוהוא .קי ·רצלערןזריאוכתיבהואחרא ,לבאלעתיר
 .המרגישיםכרישתמשוככרהמוחשהארדכי Jהנפרדיםהשבליםנאור
 .אפשרהנפרדים .השבליםהשגחשאיןסימוןכרוארירכיויצרה
ונפסקתחלושההשגהלארםמושגיםשתםיאמינועמווהחולקיםולאום
הבריקאמררולזה ,ברקלוהמושגהאדרחיהכאלועליו'שישפיעובמה

כזהרצד ,לנאלעתידריקים Yלליחכההיאההשפעהשזאתואמרר ,לד
תגהששכשינםאללהגיענרהיאבהםחלח nלבראשרהחלושהשההשגה

 .בחס pנרברוtזלסה

. ..,,. 

--------חנכוtחמןושורותהדפסאוכוtווtולהדפסהמסך-ברזולוצוtו חספדחו---------
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