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סניול דעו סורדנמיסקנאמ 

ףוסניאה גשומ תודלותל 

ירה ,היפוסוליפב םיידוסיה םיגשומה לככ .תטלוב הרוצב יעמשמ-בר אוה ףוסניאה גשומ 

הנתשמ הקומעה ותועמשמ םלוא ,הטישל הטישמ רבוע חנומה .יתטיש-רשקה-יולת אוה 

'ףוסניא'ה לש וקלח "רפש" םלוא ,םייפוסוליפה םיגשומה בורל ףתושמ הז לרוג .םעפ לכ 

רפסמ לש ןמויק לע םיעיבצמה ,ןיטולחל םינוש םינוויכ וב ןיחבהל ןתינ .םינומ תרשע 
תכירע לע ףא השקמ וז תונוש .ותדילו ותרוה זאמ וברקב תוצצורתמה תויסיסב תויורשפא 

ינפל םימעפל ונא םידמוע ,דחא גשומב תויצאירו ינפל רשאמ רתויש ,ךכ ידכ דע ,תואוושה 

.ידבלב ףתושמ םש לש תילנימונה הירטמל תחתמ םירתתסמה ,ןיטולחל םינוש םיגשומ 
,חנומ ותואב שמתשהל תוכישממ תונושה תוטישה ,גשומבש תויועמשמה יוביר תורמל 

וכישמהש תונוש תושיגל ונא םידע ךכו .ירוטסהה עקרבש תיפוסוליפה תרוסמה ןיגב אקווד 

תא דחאל וסינ תונוש תוירואית ,םנמא .םרחומל וא שדוקמל ןהב ךפהש גשומ לגלגל 
ויה תולוכיש ,תויאמצע םיכרד םצעב ןה ולא תושיגש קפס ןיא ךא ,םינושה םיגשומה 
.ומוקמל אוה ןינע ירוטסיה ןויד םלוא .תוחאתמ ןניאש תופקשה רוצילו ,דרפנב חתפתהל 

םיגשומה תא ריהבהל הסנא ךכ םשלו ,ומצעלשכ גשומב ןומטה תא חתפל ןאכ יתרטמ 

,"קוה-דא" היגולונימרטב שומיש ךות ףתושמה םשה ירוחאמ םירתתסמה םינושה 
.הנחבהו תוריהב תפסות קרו ךא איה התרטמש 

apeiron^ תישארב .א 

לבתהש שי .תויפוסניאל ,הרואכל ,םיסחיתמה םייוטיב םיאצומ ונא ארקמב תומוקמ רפסמב 

"רקח ןיא" םירבד םה "קמועל חאו םורל םימש" :םייפוסניאכ םיראותמ וב תויושי וא 

ךדיאמו ,(ז א תלהק) אלמ ונניא םיה ,םיה לא םיכלוה םילחנה לכש פ"עא .(ג הכ ילשמ) 

,ה"ע סניפ המלש 'סורפל יתשגהש א"מ ראותל רמגה תדובעמ םיחוקל הז רמאמ לש םינוש םיקלח 
תרוסמל וסחיו ב''היב תידוהיה היפוסוליפב 'תויפוסניא'ה גשומל תורעה" :רוא התאר םרטו 

Jonas Cohn, Geschichte des- התוללכב היגוסל .ל"שת םילשורי ,"תיללכה תיפוסוליפה 

 1896 Unendlichkeitsproblems im abendlaendischen Denken bis Kant, Leipzig.
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םלוא .(ה וס תישארב) הריפסל ץתינ יתלבה לש למס םה םימשה יבכוכו םיה לוח ,אסיג 
ו יפוש ,טמ אמ 'ארב)דחוימב הלודג הדמל אלא ,"שממ" יפוסניאל אקווד ואל יוטיב ונינפל 

,זט ,ד בכ א"יהד ,ח ו ש"הש ,דל הק ,הכ דק ,גי מ םילהת ,ו א לאוי ,גכ ומ ,טי י 'מרי ,בי ז ,ה 
.(ג בי ב"יהד 

יוצמ וניא תויפוסניאה רוקמ .תיפוסוליפ-םדקה תינוויה תרוסמב היוצמ וזכ העפות 
סחיתמ ,ףוסניאה תא רידגמ אוהשכ .תינכט התונכל ןתינש היעבב אלא ,תינורקע היעבב 

.2"ישוקב רובעל ןתינש המ"ל ,יפוסניא םיארוק ונא תמיוסמ הרוצב .וז ןיעמ היעבל וטסירא 

התוא ,תאזה תויפוסניאה ןיבש לובגה המ םיהמתו םידמוע ונאו ,תובר ןכא ןה תואמגודה 

.שממ תויפוסניאה ןיבל ,ירוטירה ףוסניאה הנכא 

ןיא םיבכוכה יכ םאש עונכשה םש אטובמ .ןויערה שרוש יוצמ ארקמבש ,קפס יניעב ןיא 

לודג" םלוא ,"ארקי תומש םלכל םיבכוכל רפסמ הנומ" :םרפסמ תא עדוי 'ד ,רפסמ םהל 

רמאי הושאו ינוימדת ימ לאו" וא ,(ה-ד זמק םיליהת)"רפסמ ןיא ותנובתל חכ ברו ונינודא 

בורמ ארקי תומש םלכל םאבצ רפסמב איצומה הלא ארב ימ וארו םכיניע םורמ ואש .שודק 

לכלו ךשחל םש ץק" :םירבדה לכ לובג תא אוה עדוי ,(וכ-הכ מ 'עשי)"תכ ץימאו םינוא 

טלחומ ןוימד-יאבו תלוכי-לכב ןאכ תאטבתמ 'ה תויפוסניא .(ג חכ בויא)"רקוח אוה תילכת 

ןיא עגיי אלו ףעיי אל ץראה תוצק ארוב 'ה" :השגדהב הז גשומ רזוח ךשמהב .םיאורבל 

ןיא ותלודגל ,(חכ ,םש)ונתגשהמ הלעמלו תיפוסניא המצע איה ותנובת ,"ותנובתל רקח 

ןיא דע תואלפנ ,רקח ןיאו תולודג השע" :תויפוסניא ןה ויתולועפ םגו ,(ג המק םילהת)רקח 
.(י ט :ט ה בויא) "רפסמ 

'א רקחה" :ויכרד תנבהו םיקלאה תגשה תורשפא-יא תא התיא תררוג וז תויפוסניא 

"רקח אלו וינש רפסמ עדנ אלו איגש 'א ןה" ,(ז אי בויא)"אצמת ידש תילכת דע םא אצמת 

אלא ,תויפוסניא ןה עבטה תואלפנ קר אלש העיבקב ,יתעד יפל ,שי דחוימ ןינע .3(וכ ול םש) 

.(וצ טיק 'להת) "דאמ ךתווצמ הבחר ,ץק יתיאר הלכת לכל" :תווצמהו 'ה תרות םג 
.םיטארקוס-הרפה לא הנפנ ףוסניאה גשומ לש תיפוסוליפה ותישאר תא תולגל ידכ 

,"יכרא"ה תא תולגל תונויסנה ןיב ,תיטלימה הלוכסאב יפוסוליפ גשומכ דלונ "ןוריפא"ה 
תועפותה תא ריבסמה דוסיה תא ,תואיצמה לש "תישארב"ה וא "הלחתה"ה תא 

ודקפתב ,הז רבסהל םורתל הלכי "ןוריפא"ה תחנה .יונישה ,לכל לעמו ,לבתב תוילקיסיפה 

יתש תינורקע ונכתיי םש רבכש ,הארנ ןכא .םהל רוקמכו ,םיכילהתל דימתמ עצמכ 
וד רוקמ תא התע ריהבהל הסננ .סורדנמיסקנא ינפל דחי םג ודמע הארנכש ,תויצטרפרטניא 

םלועב םידימתמה םייונישל קיפסי ותומכבש ידכ יפוסניא רוקמל םיקוקז ונא .תועמשמה 

רפלרדור ,בושחה יאניטנגרא-יקלטיאה רקוחה לש ורפסב האר ,וז תויפוסניא לש םיינוויה תורוקמה לע 

Rodolfo Mondolfo, El infinito en el pensamiento de la antiguedad clasica, Buenos ופלודנומ 

 287 .Aires, 1952, ρ (ופלודנומ :ןלהל). תא ולא תואבומב תוארל הסנמ ופלודנומ .'יאו 39 ימע ,יה קרפ

ינפב קר םש םיאצמנ ונא םינפ לכ לע .תינוויה הבשחמב תויפוסניאה גשומל תונושארה תואמגודה 

זי) הדאיליאב שומשה ,לשמל ,ךכ .תויפוסניאה גשומ ינפל רשאמ תויקנעהו לדוגה תשגרהל םייוטב 

הנווכהשכ ,'ףוסניאל םישנא' לע רמולכ .(776 ,דכ םש)"ןוריפא סומר" לע רבודמ ןכ ומכ .(297 זט ,425 

.יקנע ליחל 

תא םג שיגדהל יוארה ןמ .דואמ הברה לש ןבומב ,(ג הכ ילשמ) הז חנומל לאשומ שומיש םג שי יכ םא 

'רפסמ ןיא' ןכו (בי בי :זט ,ח ד תלהק :ה בכ בויא :י ב םוחנ :ו ט ,ז ב יעשי)'הצק ןיא' ,'ץק ןיא' יוטיבה 
.<גל אכ בויא) 
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רמוחה לש קלחש ןכתי יוניש לכב .ןיידע םייק אל רמוחה יוניש קוח ירהש ,יחצנ אוהש 

,אסיג ךדיאמ .ךשמהבש המ לכל רוקמה ,יפוסניא ןסחמב ךרוצ שיש ןאכמ .דוביאל ךלוה 

לעב תויהל היה בייח ,'רמוח' ותונכל ןיא ונלש יטסינורכנאה יותיפה תורמלש ,הז דוסי 

,םהל רוקמ ותויהב ,דחי םג םיילקיסיפה תודוסיה תויוכיאמ ןרקיעב תונושה תויוכיא 
.4הילפאו לדבה אלל ,םלוכ םיירלוקיטרפה םירמוחה םויק תא רשפאמ ותויהבו 

דוסי לש ומויקש ןעוטה וטסירא לצא רמתשנ ,םורדנמיסקנא לש ותשיג סיסבבש ןויערה 
לש ותבושת .תודגונמ תויוכיא ילעב תודוסיה רתי לכ תא לטבמ היה תיפוסניא תומכב 

,םיידוסי םייוניש ךות ,יתעדל ,הלגלגתנ ,ךיואמ יתלב שי לש ומויק חינמה ,סורדנמיסקנא 

,יפוסוליפה ותדיל עגרב שממ .ללחה יבגל הזכ םגד םשיימה שקשרק יאדסח 'ר לש ותטישב 
,יתומכ דמימ םג שי יפוסניאב .רוד רחא רוד הלגתתו רוזחתש ,תועמשמה-בר ונינפל תגצומ 

"ףוס" ,ןכא .אסיג ךדיאמ 'רדגומ-יתלב'הו ,אסיג דחמ ףוסניאה :יתוכיא דמימ םג 
םיארמ םניא ,םינד ונא וילע חנומה ןינבב קלחל ויהש םיירבעה םיחנומה ,"תילכת"ו 
םיירוטסיהה םהישומישב ,"לובג''ו "רדג" םלוא .הז לופכ ןכות לע תידיימ הרוצב םהילאמ 
רדגה .תוינוויכ-ודו תועמשמ-וד התוא לע רוריבב םיארמ ,םהב תולולכה תונושה תוארוהבו 

תויצנימרטד ,תועיבקל יוטיב םג םיווהמ םה םלוא ,רועישב ,תומכב םוחת םיעבוק לובגהו 

.תונוש תויוכיא וא תוירשפא תוארוה ןיב םימוחת תעיבק ,הקיזיפטמבו הקיגולב 
.יתוכיאה דצל םג ,יתומכה דצל םג םיסחייתמ 'לבגומ-יתלב'ו 'רדגומ-יתלב' םיחנומה 

גשומבש תידוסיה תועמשמה-וד תא ,יקלח ןפואב יכ ףא ,תרשל ,איה םג ,הפשה המתרנ ךכ 

אלמל הסנת םעפ אלש דיקפת ,םינושה תומלועה ןיב הפשה תרשגמ ךכ .יפוסוליפה 
.תינויער תכרעמב תוינושלה תויצאיצוסאה תא הרימהב ,היפוסוליפה 

תיתומכ תויפוסניא .ב 

תויפוס-לאו תויפוסניא .1 

הניחבהמ 'תויפוס'ה לע םילכתסמ ונאשכ ,ונינפל ןתינ ןושארה תוביטנרטלאה רורצ 
ןויפא .יוכו ללחה ,ןמזה ,ךרואה :יטרקנוק ןפואבו ,יוכו הדמה ,רפסמה :היגוסל תיתומכה 
אצמנ ,תיתומכ הלבגהב תויפוסה תעיבק לע תינורקע םיכסנ םא ףא .קיפסמ וניא הז 
עדוי ,וז היגוסב הרישע תרוסמ וינפל אצמש ,וטסירא .תונוש תויורשפא וברקב םינומטש 

.('יאו א204,5 ,ג הקיסיפ)תיתומכה תויפוסניאה גשומ לש תונוש תוארוה עברא ןיב ןיחבהל 

רמוא ,הנושארה הרדגהה יפל .תונושארה םייתשה ,ןאכ וננוידל דחוימב תובושח ,ןהמ 

רומגל ילב וב רובעל ןתינ — היינשה יפל .ףוסניאה תא רובעל ללכב ןתינ אל ,וטסירא 

ונלאשש םשכו ,הלילש לש תונוש תורוצ יתש ינפב ,ןכ םא ,םידמוע ונא .הז ךילהת םלועל 

"אל''ה וא ךיא''ה לע התע ונא םילאוש ןכ ,"ףוס" חנומה לש תקיודמה ותועמשמ לע 

.הז רשקהב 

הצילמה רפסב חתיפש העודיה הקולחה לע וטסירא ךמתסמ וז הנחבהב 
 (De Interpretatione). ח''נפ א"ח נ''ומל ושוריפב ינוברג השמ 'ר בתוכ ,לשמל ,ךכ:

הלחתהה הנהש ,תיטלימה הלוכסאב "סיסיפ"ה לש התוהמב רושק הז ןורחא ןויערש ,ןעט ופלודנומ 

היצנטופה — סרוגסכנאו סלקורפמא דע — תינוויה היפוסוליפה לש התישארבש ןעט אוה .תווהתהל 

םילוגלג ויהי הז ןויערל .תיפוסניא היצנטסבוס השוריפ תיפוסניא היצנטופש ןאכמו ,רמוחל תיטננמיא 
.287 ימע ,ופלודנומ האר .םייניבה-ימיב דאמל דע םינינעמ 
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ומכ תדחוימ תחאה ,םינימ ינש הלילשה יכ ןויגהה תכאלממ תארקש הממ תעדי רבכ" 
אוהו תחלושמה הלילשה ינשהו ,תיתימאה הלילשה אוהו 'האור ונניא םעלב' רמאנש 

הלילשה איהו 'האור וניא לתוכה' ומכ וב אצמיש וכרד ןיאש המ אשונה ןמ לולשיש 
איבנ ונא .תאז הנחבה ןיחבמ ,ם"במרל תומדקה ה"כל ושוריפב ,יזירבתלא .,"תללוכה 

ינוכיתה וניא וב ירבעה חונימהש תורמל ,ןתנ ןב קחצי לש ומוגרתב 'יהז טסקט ןלהל 
:לבוקמה 

ד"ע םהמ דחא םינפ ינש לע רמאי ,'ול תילכת ןיא' אוהשב רבדל ונרמאש רמאנו 
.הרסהה ד"ע ינשהו הלילשה 

ןינעה הזו תילכתה והגישי רשא ןינעה רבדל היהי אלש אוה ןושארה ןפואה םלוא 
הנממ הלוגסה תלילש בויחל תלוגס איה רשא תילכתה ונממ לולשנו .המכה אוה 

וא ארובה תומצעו הל תילכת ןיא הדוקנה רמאי רשאכ .הלוגסה לעב ונממ ללשיש 

ךותח אוה םנמא תילכתהו .םהל המכ ןיא םירבדה הלא יכ םהל תילכת ןיא שפנה 

אוה הרסהה םלואו .ול תילכת ןיאו ול ךותח ןיא ול המכ ןיא רשאכו רבדה תומכ 

.7תילכתה ונממ קלוסי לבא המכ רבדל היהיש 

ןתינ רדעהה תלילש ןבומב .רדעהה-תלילש תדחוימה הלילשה תארקנ הרומה רפסב 

ונא ,תללוכה הלילשה ןבומב .הז רבעמ םייסל ןתינ אל םלוא ,ףוסניאה תא רובעל םנמא 

וליא ."הארנ וניא" לוקהש ןבומה ותואב יפוסניא אוה רבד .תומכה םוחתמ ןיטולחל םיאצוי 

,הז ןורחא הרקמבש רמול ףידעמ יתייה .םזיגולואינב וז הנחבה םשל שמתשהל יל רתוי 
."תויפוס-לא" ינפב אלא תויפוסניא ינפב אל ונא םיאצמנ 

רשא תעב ,תומכה תירוגטקמ ןיטולחל ןודנה רבדה תא האיצומ "תויפוס-לא"ה 
איה החינמ הז בקעו ,התוא תללושו תויפוסה תא החינמ איה .הילא הפופכ תויפוסניאה 

הבושח היצאירו .רועישהו הדימה תורשפא רמולכ ,הקולחה תורשפא תא ףא ,המ תדימב 

תרדענ איה יכ םאש ,הדוקנל ףוסניאה תאוושהב ונא םיאצומ "תויפוס-לא"ה גשומל דאמ 

.8וז הירוגטקל קדצב הבורק איה תיארנ ,לכו לכמ תומכ 

תילנויסנטניאו תילנויסנססקא תויפוסניא .2 

גשומ .יתומכה ףוסניאה לעו ,תויפוסלאה לע ,םינוש םיגשומ ינש לע ,הז יפל ,הכ דע ונדמע 

,עדומ היהי הגוההש ילבמ תוטיש הברהב לולכו םיבר םינויד סיסבב דמוע הז יתומכ ףוסניא 
וכותב ליכמ תיתומכה תויפוסניאה גשומ ,התע הארנש יפכ .ותרדגה תויתיעבב ,םימעפל 

.םינוש םיגשומ-תת ינש 

יאנתכ הקולחה תורשפא תא וחינה ,ב"היב תוילטוטסיראה םג ויתובקעבו ,וטסירא 

ינש ןיב ןיחבהל ונתוא בייחמה ןויפאל ונתוא האיבמ הקולחה תלאש .תויפוסניאל יחרכה 

,ןכא .1.(}.-ה תדידמב תוילנויסנטניאו ,ךרואה תדימכ ,תוילנויסנטסקא :תויומכ ינימ 
לש ותרדגהב ונא םיארוק ,לשמל ,ךכ .ילנויסנטסקא ןפואב בור יפ לע רדגוה 'המכ'ה 

רשפא םא ,6-מ לודג רידגהל רשפא ."ונממ קלחב ולוכ רעושיש רשפאש" :ד"בארה 

.ב"ע ט ,1832 הניו ,הרומה שוריפ 5 

.ילש תושגרהה .ד"לש היצנו סופד י"פע 6 

.א"ע ד ףד ,םש 7 
אוהשכ ראותי אל הנה ,הקולחה לבקמ יתלב היה םאו" :רשור 'ן לש ינוניבה שוריפה םוגרת ןושלב 8 
.(1381 הנילדוב י''כ יפל)"עמשנ יתלב אוהש הארמבו ת"בב איהש הדוקנב רמאיש ומכ אל םא ת"בב 
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,תומכה תא םיניפאמ הלא םירבד .'A=B^ ךכ n-B הלולכה A' הצובק-תת תמייקש עובקל 
רז היה אל תיביסנטניאה תומכה גשומ ,תאז תורמל .תוכיאה יבגל רמול לוכי התא יאש המ 

ןרדסלו ,תויוכיא תוושהל תורשפאב וריכה הלא םיגוה .ב"היב תועדה-יגוה לש םתבשחמל 

המגוד .יהשלכ תוכיאב הקולח לע ןהב רבדל תורשפא ןיאש י"פעא ןטק וא לודג רדסב 

יללושש תולאשה תחא .קירה לש ומויק תיעב לע םינוידל ,הקיסיפל ונתוא חקית תרחא 

.לשמל ,ץחל ייוניש בקע םימרגנה םירמוחב םייונישה תיעב איה ,תונעל םיבייח ויה קירה 

,תאז הדמע ?םירמוחה ךותב םיקיר םיקלח לש םמויק תא תוחיכומ תועפותה ןיא םאה 

תלילש םע השגנתה ,(ינוברג לש ונושלב ,"ךבוסמה קירה") קירה לש ומויק תא החינהש 

רשא ,תיביטנרטלא הבושת ונתנ ולא .םיפוסוליפהו םיאקיסיפה בור לע תלבוקמה קירה 

.רמוחב םייביסנטניא םייונישל םימרוגה ,הסיחד יכילהת םירמחב םימייקתמ ןכאש החינה 

,ףוסניאה תליספל ב"המיב רתויב תוצופנה תוחכוהה תחאב ,יתעדל ,הרושק וז הנחבה 

תויצאיראו הל שי ,וז החכוה ."תוקבדהה תפומ" :דרוסבא ידיל הז גשומ תאבה ידכ ךות 

[םלשה=] לכהו קלחה ןיב ,ךורעל ןתינש ,המאתהה סקודרפ לע תוססבתמ ןלוכ ךא ,תונוש 

תמייק תאזל רבעמ .תילנויסנטסקאה תומכה תא ןיפאמ הז רבד .,תיפוסניא הצובקב 
םלוא ,ילנויסנטסקא ףוסניא ,םיקלא יראת ףוסניא לע ,לשמל ,רבדל ןתינ .תפסונ תורשפא 

.ילנויסנטניא ףוסניא והז .התוכיאב תיפוסניא איהש םיקלא תמכח ,יפוסניא ראות לע םג 

,ליעל רכזנש תוקבדהה תפומ תא הז םוחת יבגל רוזגל ועדי אל ב"המי ימכחש הדבועה 

,יתעדל ,דמוע הז ןויער .תולקב לספהל הלכי אל ,הנושארל דוגנבש תורשפא תחיתפל םרג 

.10הילא םירושקה רופסךיאל םינועיטו ,יא תואיצמל היגולוטנואה החכוהה עקרב 

תוילגעמו תויפוסניא .3 

יתלבל תיסאלק אמגוד .תולבגומ-יתלבה גשומ דימת דמע תויפוסניאה גשומ די לע 
.תונוש תויעב ןורתפב תויפוסניאב התרחתה םעפ אלש ,תוילגעמה איה וז תולבגומ 
הלחתה ואצמי אל לגעמב ףא ירהש ,תויפוסניאה לש התומדבו המלצב איה תוילגעמה 

:"[ףיקמה=] לגעמה לש תויפוסניאה לע םייניבה-ימימ טסקטב ונא םיארוק ךכ .ףוסו 
:םינפ 'ב לע ןכ םג אוהו 

הלוגעה ומכ לעופב תאצמנ יתלב איה לבא תילכת ול הרקיש וכרדמ היהיש םהמ דחא 

לובגב לבגומ יתלב הלוגעה חטשש וב ינוצר ןיאו .תילכת הל ןיאו המכ תלעב איה יכ 

הלצא עיגי לעופב הדוקנ וב ןיא יכ ומצע ףיקמה וב הצרא םנמא לבא ,ףיקמה אוה 

...לובג אלו וב שרפה ןיא קבדתמ אוה לבא הלוגעה ףיקמ אוה רשא לוגעה טוח 

,הרומה תעבג ,הרומל ןומימ המלש לש ושוריפב אוצמל ארוקה לכוי וז החכוהל תינרדומ תוסחיתה 

םוקמל ףיסוה חונמה לקנרפ 'א .'יאו 150 ימע ,ו"כשת םילשורי ,ךיירטשנטור ינו ןמגרב ה"ש תרודהמ 

'עה 151 ימע ,םש האר .הרבעש האמה ףוסב תוצובקה תרות לש התוחתפתה רואל ,תיתרוקיב הרעה הז 
 80,

,תויוכיא תוושהל תורשפאה לע היונב ,תיטסלוכסה תוגהב ,'אה תואיצמל תוחכוהה תחא ,לשמל ,ךכ 

לדוגכ תויביסנטניאה תייאר ,תוילנויסנטניא תודימ תוושהל רמולכ ,רתוי הלודג םהמ ימ עובקלו 
ידי-לע הרקחנ ,תיעישתה האמל רוע תכיישה ,דחוימב תטלוב אמגוד .ב"היב שרופמב םימעפל העיפומ 

Thabit Β., Qurra's :האר .תויוכיא לע ףא תומכה תא ליחהל ןויסנ הב האורה ,סניפ 'ש יפורפ 

 Conception of Number and Theory of the Mathematical Infinite, Actes du Xle Congres
 160-166 ..international I'history des sciences, pp

.א"ע ד ףד ,ם"במרה תומדקהל יזירבתלא לש ושוריפב 
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וכרדמ ןיא לבא תילכת ול היהיש ועבטו ונימ ךרדמ היהיו המכ ול רבד היהיש ינשהו 

.12ת"בבה וקה ומכ ,תילכת ול היהיש וניעב 

תוילגעמה העיפומ ,ינורקע אוה תויפוסניא — תויפוס לע ןוידה םהב םימוחתה ינשמ 

— תומרואיתהו ,היגולומסוקב — תוביסה תרוש :הלילשו ןוידל תישילש הביטנרטלאכ 

ןושאר בלש תלבק ךות תיפוס הרוש :הביטנרטלא ינפב םידמוע ונא הלא םירקמב .הקיגולב 

אלל תויפוסניא הרוש וא ,המויסקאה וא ענומ-יתלבה-עינמה :םיבלשה רתימ הנוש ותוהמב 
יתלב''ה תואצותה יתשמ םיענמנ ונא הב ,תוילגעמה איה תישילשה תורשפאה .הלחתה 

."תויפוסניאהו הנושה הלחתהה :דחי םג "תומיענ 

םומיסקמו תויפוסניא .4 

גשומ ,רחא גשומל ברקתהל ונתוא איבמ תויפוסניאה תרדגה שופיחב רחא ןוויכ 
.,4םיבברעתמ םהיניב םימוחתה םימעפלש דע דחוימב םיבורק הלא םיגשומ .םומיסקמה 

יתלבה תמועל ירהש ,תינושל הניחבמ השק הז םימוחת בוברע םייניבה-ימי לש תירבעב 

םומיסקמל הוושמש המ ,"...ה תילכתב" רמול ןתינ "תילכת ןיאל דע"ה וא ,תילכת-לעב 

רשא דועב ,םומיסקמה לש ותויסחי תדבועל ונתוא הנפמ קר הז ,םלוא .תויפוס לש הנוכת 

התע ונא םיסנמ ותוא ,יטולוסבאה םומיסקמה ירחא שופיחב רושק תילכת-לעב-יתלבה 
.,,רתוי תיפיצפס הרוצב רידגהל 

"לכה"ו תויפוסניא .5 

ול הצוחמ ןיאש לדוג וא תוהמ אוה ףוסניאה .לכהו ףוסניאה תא ההזמ תפסונ תורשפא 

.,6הילא םיכייש-סניאשו םיכייש םיטנמלא ןיב הנחבהו הצובק תריציב רושק הז גשומ .םולכ 

א"ח נ"ומ שוריפ) התעה לע ונוידב ינוברג םג האר ,תויפוסניאה ןיבל תוילגעמה ןיבש וז האוושה לע 

החנהה תא לבקמ אוה יכ תמלשומ האוושהה ,ינוברג לש ותנשמב .(א"ע כ ,לאטנדלוג יצוה ,דע קרפ 

ןכא איה "הלוגע'יה תמגוד .ףוס ול ןיאו הלחתה ול ןיא יפוסניאה .הלכת ול שי הליחת ול שיש המ לכש 
.תידדצ-בר 

הינווגל תוירוזחמה ןויערב רקיעבו .ותוהמ תנבהב ,ןמזה תרותב תובושח תוכלשה הנייהת תוילגעמל 

תורעה — ןדעהךגל הבישה ,ירמאמב וז היגוס לע האר .רכו תושפנ לוגלג ,תירוזחמ האירב :היגוסו 

,לארשיב יחישמה ןויערה ,םייניבה ימיב תידוהיה היפוסוליפב תיביטרוטסרה הלואגה ןויער תודלותל 

.86-37 ימע ,ב"משת םילשורי ,םולש םשרגל הנש םינומש תאלמ לגרל ןויע םוי 

םיאצומ סונאסוק סאלוקינ לש ותנשמב .(א 505 ו רפס ,הנידמה) .םומיסקמה ,"בוט"ל ארוק ןוטלפא ךכ 

וא תוחפ''ה םוחת אוהש םלועה תמועל ,םומיסקמה םוחת אוהש ,יאל סחוימ הזה גשומה תא בוש ונא 

תויהל םימעפל הלוכי וז הנחבה .(סובליפב עיפומו ,ינוטלפא אוה הז ןורחא גשומ םג ,בגא) ."רתוי 

'א ןד וז היגוס לע .טרקיד לצא לשמל ,תולבגומ-יתלבה ןיבל תויפוסניאה ןיב הניחבמה וזל הליבקמ 

Ernst Cassirer, The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy, Oxford, :רריסק 
.15 הרעה םש דוחייבו ,ייאו 20 ימע ,1963 

לדוג לכ)ןותנ לדוג לכמ לודג (2 ,ונממ לודג ןיאש (1:בושח לדבה ןהיניב ,תורדגה יתש ונכתי הז ןודינב 

,יטאמירוגטקניסהו יטאמורגטקה ףוסניאה ןיב הנחבהה לע םינויד .(ונינפל ותוניתנ םצעמ ,יפוס ןותנ 

איה יאדוו ,תמדוקה הפוקתב רתוי הברה תחוור תרחאה הרדגהה .ינימירמ סוירוגירג לצא ונא םיארוק 

.תוצובקה תרות לש םיסקודרפהמ תינורקע םיקוחר אל ,םיטעמ אל םיסקודרפל הביסה התיה 

,לשמל ,םקוא לצא תרחואמה הקיטסלוכסב ,לשמל ,ונא םיאצומ תאזה הנחבהה לש הרורב אמגוד 

תנינעמ הז ןודינב םקוא לש ותעיבק ,הנוכנ ןיבמ ינא םא .היגולוטנואה החכוהה יבגל וז הנחבה םשיימה 

תורשפא ןכא שי ,יפוס שי לכמ לודג רמולכ ,ינשה ןבומב םלשומה שיה תא םיניבמ ונא םא ,דחוימב 
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ףוסניאה תא לולכל תלוכיה-יאל אקווד ןעוטה ,וטסירא לש ותרדגהל םג תפתושמ וז החנה 
תויפוסניאה תא האורה ,ונינפלש הגשהה .ול הצוחמ והשמ היהי דימת ירהש ,הצובקב 

םצעכ ןאכ תספתנ תויפוסה :ול הצוחמ רבד םוש ןיאש ,ךפיהל אקווד תעבוק "לכ"ב 
.לובג תעיבק ושוריפ ,תויפוסניאל הצוחמ רבד לש ומויקו ,תוילובגה 

יפכ ,הלבקבש "ףוסניא"ב ונא םיאצומ תאזכ תיטיצילפמיא הרדגהל תיניפוא אמגוד 

ףוסניאב ונא םיאצומ ,תומיוסמ תולבגהב יכ םא ,היינש אמגוד) .י''ראה י"ע ןבוהש 
י''ע החסונש הרוצב טלחהב יפוסניאל וגוסב יפוסניאה ןיב הנחבהה םצע .יטסיזוניפשה 

ומויק .(םירחא םינווכו תורוסמל םידה םש שי יכ םא ,המוד הרדגה לע העיבצמ ,התניפש 

םצעל םדוקה עצמ ,קירה םוקמה תריצי רמולכ ,םוצמצ םדוק ךירצמ 'אל הצוחמ םלוע לש 
.,7האירבה 

תיתוהמ — תויפוסניא .ג 

הנושארה תא .תויורשפא יתש — וניארש יפכ — הליחתכלמ וכותב ליכה ףוסניא גשומה 

התועמשמ בקע רקיעב ,תוחפ אל הבושח — היינשה .הייונישו הינווג לע ונרקח 

ןבומב ותוא ונא םיניבמ םא ,ךפיהלו .ותודחא תא חיכוהל תורשפא ןיא םלוא ,ותואיצמ תא חיכוהל 

וז הנחבה .ותואיצמ תא אל לבא ,ותודחא תא חיכוהל תורשפא שי ,יטולוסבאה םומיסקמה לש ,ןושארה 

תא אל לבא 'אה לש ומויק תא חיכוהל רשפאש ןעוטה ק''חר לצא ונא םיאצומ הילא הליבקמו ,תנינעמ 

ול המודכו ,ק"חר לצא םיאצומ ונא ןיא יכ לע רקיעב ,בר אוה םינועיטה ןיב לדבהה םלוא .ותודחא 
.היגולוטנואה החכוהה תא ,ללכב תידוהיה תיפוסוליפה הריציב 

מ"ר לש ותנשמב דוחייבו ,תיסאלקה הלבקב .ףוסניאה תגשה ןפואל בושח ןחוב ןבא וניה "םוצמצ"ה 

ותוליעפ תמועל 'אה לש תיפוס הלועפ השוריפ ,ב''היב תונוש תויפוסוליפ תוריציב ןכ ומכו ,וריבודרוק 

ךפוהה ,םוצמצה לש ומוקמ םג הנתשמ ,"ףוסניא''ה לע היצפצנוקה יונש םע .תיתוהמה תיפוסניאה 

.ונממ יונפה ןושארה ללחה ,םלועל עצמה תריצי ,המצע איה הנושארה הריציל ,הריציה לש תוילאדוממ 
תונויער ירבשו תונויערמ םינוש םילוגלג אלא םניא ב''היב םיחיכשה תוחכוהו םינועיט רפסמש יל המדנ 

לכ תא סונכל םיברה תונויערהמ האצותכ ,תורחא תורוסמל ובברתשנש ,וז הפקשהב םירושקה 

ירהש ,דחא ת''בבמ רתוי ןכתי אל יכ ,עבוקה ןועיטה תא איבנ אמגודל .וז איגוסב םירושקה םינועיטה 

תודוסיה=ן םיטושפהמ ת"בבה ויה םאו" :דשור 'ן לש ונושלב] .לכה תא אלמל ךירצ היה אוה 
יפל ,םוקמ םיראשנל ראשי אלו,םוקמה אלמי רשא .אוה םהמ דחא היהיש ביוח ,דחאמ רתוי [םיטושפה 

םנמא ת''בבה םשגה היהיש ביוח ,ששה תואפה ל"ר ,םיקחרה לכ לא ךשמנה אוה היהש המל םשגהש 

ןיב םוקמ ראשנל היהי אלש ,ת"בב דבל םהמ דחא תחנהב בייוחי הזו .תואיפה לכב ת"בב םשג אוה 

ימע ,שקשרק ,ןוספלוו יפל טטצמ ינא .ג ג יעצמאה רואיבה ,הקיסיפ) ."ת"בב היהיש ןיב ת"ב היהיש 

.[(61 הרעה ,350 

,ותנבהב רבכ השקתה ומצע דשור 'ןשו ,תרחא הטישל ךיישה ,םדוק ןועיט ינפב ןאכ םידמוע ונאש רורב 

.איה הרזומ ,סיקחרה לכב אוה ת"בב לכש הנעטל ,םיקחר השלש ףוג לכלש ,הנעטהמ רבעמה ירהש 

וירטק לכב חמצי ,חמצירשא םשגהש הארנ ונאש יפל" :קחודב בשיל הסנמ ,דשור 'ןל ושוריפב ינוברג 

ג''בלרה םג םינתונ םיקוחד םישוריפ ."וירטק לכב ת"בב היהיש אוה בייוחמ ת''בב לדוג רמאנשכ כ''או 

הנועשקשרק .(דשור 'ן ירחאש חוכיוה לע ,48 הרעה ,429 ,שקשרק ,ןוספלוו האר) .בוט-סש ןב קחציו 

ימצע ת''בבה היה םאש .הז בייחתמ אל" :תיקלח הרוצב ת"בב לש ומויק תא חינמ אוהש תוטישפב 

לכב הז בייחתי אל ,ול ימצע יתלבו ויגישממ גישמ ת''בבה םא לבא .אוהה בויחל םוקמ היה ,םיקחרל 

.(194-192 ,שקשוק ,ןוספלוו) "דואמ ראובמ הזו .םיקחרה 
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אל ןאכ תספתנ תויפוסניאהש ,םהבש הוושה דצה ,םיבר הפקשהה ינווג .תיגולואיתה 
,תילאטוט ןאכ איה תומכהמ הגירחה .תוהמכ אלא תומככ אלו ,םצעכ אלא הרקמב 

.ימשג יתלב םג אוה יפוסניאהו 

היצקלפרבש ףוסניאה .6 

עבוק ךכ .תינוטלפואינה תרוסמהמ חקלת תיתוהמה תויפוסניאל הנושארה המגודה 
תנינעמ החסונ לע ךמתסמ אוהשכ ,תאז חיכומ אוה .תויפוסניא ןה "תודנה"הש ,סולקורפ 

בורב .לכהו קלחה ןיב תיכרע דח-דח המאתה רצויה תפומה ,"תוקבדהה" תפומל רתויב 

םיכילהת וא תויומכ לולשל ןויסנב הזה תפומב שומיש ונאצמ ,תויסאלקה תוטישה 
החכוהב הבר הדימב ןכו ,תומוד תוחכוה סולקורפ לצא ונאצמ ,ןכ ומכ .םייפוסניא 

ןיב תיכרע דח-דחה המאתההש םייסאלקה םיגוהה םיחינמ םנמאו .תיפוסניאה היסרגרהמ 

תנינעמה הזיתה תא סולקורפ לצא ונאצמ םלוא .ידרוסבא אוה ונממ שממ קלחו םלשה 
לע םירזוח םימיוסמ םישי .18תואיצמה לש םירחא םיקלחב תמייק תאזכ היצנדנופסרוקש 

.ומצע תא עינמה רבדכ ףא וא ,המצע תא תבשוחה הבשחמכ ,םמצעל םיסחייתמ וא םמצע 

ןיב וז הקולח .קלחכ ומצע תא ליכמ וליאכו ,ומצעל רבד ןיב היצנדנופסרוק הז ידי-לע תרצונ 

,וז תימצע תוסחייתה תמייקתמ הב תושי לכש עבוק סולקורפ ןכאו ,תינורקע איה םישיה 

.תימשג הנניאו םיקלח תלעב הנניא 

לש הניערגב ,המצע לע תושיה לש הרזחה תורשפא תא ,היצקלפרה תא ןאכ ןכ םא ונאצמ 
.תויפוסניאה 

םיגשומה :(א) "םיוסמ-יתלבה" .7 

לכ ול ףיסוהל תורשפא ןיאו ,יטולוסבא אוה ףוסניאה ,"רדגומ יתלב" לש הארוהב םא 
אמגודה .תיקלח קר איה וז תועיבק-יתלב וב ,ףסונ שומש ונא םיאצומ ,איהש הרדגה 
הז יפל ןועמשו ןבואר .םיללוכה םיגשומל יפוסניא ראותב שומשב אוה ,וז הארוהל תטלובה 
ותויהב ,יפוסניא שי אוה ,הז תמועל "םדא" .םימיוסמו םייטרפ םתויהב ,םייפוס םישי םה 

.םויס ידיל ואבוה אל "הרדגה"ה וא "ףוס"ה .םיוסמ יתלב 
.ודי-לע העפשוהש ב"המי תוגהבו םזינוטלפואינב תויוצמ הז שומשל תואמגוד 
תרזחשמ הב ,תויפוסניאה לש תפסונ הארוה ידי-לע וז היגוס תכבתסמ םזינוטלפואינב 

המ ,(חכב וא לעופב ףוסניא) םייטרפ םישי ףוסניא לע םילח םיללוכה ירהש ,וז הארוה 
וז הלופכ הארוה .תיפוסניא היצנטופ ילעב םהש החנהב ,וז הטישב — יתעד יפל ,אטובש 

תונירטקודל הקזח הרוצב הרושק התיהו ,ב"המי תוגהב היתואצותב דאמ היירופ התיה 
.יטסילנימונ-יטסילאירה סומלופב הנפמו רבשמ ידיל האב איהש ,אקע אד .הלש תויזכרמה 

החינה ירהש ,תיטסילאירה הפקשהב הנוגע התיה יפוסניאה גשומה לע וזכ הפקשה 

החתיפ תיטסילנימונה הבשחמה .גשומה לש לדבנה ומויק תא ןיעדויב אלש וא ןיעדויב 

"חנומ"ה .םיילקידר םייונש ךות ןבומכ תגשומה ,תויפוסניא לש ינשה טנמלאה תא אקווד 

The Elements ofTheology, ed. by Ε. R. Dodds, Oxford 1963 18, (זט ,וט םיטפשמ (סולקירפ :ןלהל, 
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תויפוסניא לע זא רבדל תועמשמ ןיאו ,םייטרפ םישי ףוסניא םוקמב םידמוע "הלמ"ה וא 
.'ישממ גשומה 

רמוחה :(ב) םיוסמ יתלבה .8 

ותויהב יפוסניאכ בשחנ יללכה גשומה .תויפוסניאה לדומכ גשומה תא םדוקה ףיעסב וניאר 

יללכ אוה גשומש המכ לכ ירהש ,יפוסניא חכל הרושק וז תויפוסניא אקווד ."םיוסמ יתלב" 

רשאכ .עדונה סויריפרופ ץעב ןומטש ןויער ,םיטרפ לש רתוי בר רפסמ לע לח אוה ,רתוי 

.יפוסניא חכל ,תוליצאו עפשל ךפוה יגולה סחיה ,יגולוטנואל ךפוה יגולה רשקה 

בר .םינוש םינבומב ,תויפוסניאל תובשחנ תונוש תויושי ,תוינוטלפואינב ,ןכא 
םינוש םידבר ןייפאל םיאתמ ילכ ,יתעדל ,תשמשמ איה .לושכמ הניא גשומה לש תועמשמה 

רמוחה םג ,עיתפמ ןפואב ,ךא .לכשל קרו ךא הרושק תיתימאה תויפוסניאה .תואיצמה לש 

ןבומב חכב תויפוסניא תאז .לובג ילב דע תורוצה תא לבקל לגוסמ ותויהב יפוסניא אוה 

לש ץופנ שומיש ונאצמש םשכ .לעופב אוה יפוסניאה לכשה רשא דועב ,ילטוטסיראה 

תורוצה לשו תוינוטלפאה תואידיאה לש ןלוגלג ,םיגשומה יבגל םיוסמ-יתלבה 
יתלב ותויה בקע ,רמוחה לע לח תויפוסניאה גשומש ונא םיאצומ ךכ ,תוילטוטסיראה 

לעב אוה ךכל ףסונו ,רבד לכ תויהל לוכי ותויהב ,תילמיסקמ תומיוסמ-יתלב תאזו .םיוסמ 

תורוצל רשקב עיפומ היצנטופ גשומה םג ,תויפוסניאה קר אל ,ןכא .תיפוסניא היצנטופ 

לש היצנטופה .היצנטופהו חכה יגוס ינשל ,וניארש יפכ ,איה הנווכה .דחי םג רמוחל רשקבו 

תאז אטביש יפכ .לועפל תורשפאה השוריפו ,תיביטקא — גשומה לש ,תיביספ איה רמוחה 

תיביספ הרוצבש אלא ,לוכי לכ אוה רמוחה ןכ םיקל-אכ :תילסקודרפ הרוצב ,ק"חר 
.תילילשו 

"רדגומ יתלב''הו יפוסניאה .9 

תועבקהל סחייתמכ ,תיתוהמ אלא תיתומכ הניחבמ אל "ףוס"ה תא ןיבהל ןתינ ,וניארש יפכ 

םילוכי התע .יטרפל יללכהמ ונתוא הריבעמש תועבקהה לע ונרביד וישכע דעש ,גשומ לש 

זא וא .יהשלכ תועבקה לע אלא ,תיטרפה תועבקהה לע אל רבדלו ונתשירד תא לידגהל ונא 

.הגשה לכמ הלעמל אוהש המכ ,ללכ הרדגהל ןתינ וניאש המכ ,"יפוסניא"ה גשומל עיגנ 

יגוה ןיב וב השענש ברה שומשה ןאכמו ,תובר תויגולואית תוכלשה ויה וז הארוהל 

יללוש לש םינוויכ ינימ ינש ןיב ןיחבהל רשפא ,לשמל ,ךכ .ב"היב םיידוהיה תועדה 
.ל-אה לש הטושפה תודחאב המיגפ םיראתה לש םמויקב האור ,לשמל ,ם"במרה .םיראתה 

תויפוסניא תא רתוסה ,דרוסבא םייבויח םיראת לש םמויק תחנהב םיאור םירחא םיגוה םלוא 
.רבד רמול רשפא-יא וילע ,ל-אה תא "רידגהל" ושוריפ םיראת בייחל ירהש ,ל-אה 

ךא ,ללשנ יתומכה ונבומב ומויק .'ףוסניא' חנומב ינוטלפואינה שומישה םע םיבלתשמ הלא םירבד 

יתלב"ו (וצ-טפ ,הפ-דפ ,ופ טפשמ דחוימב האר) "תויפוס-לא" לש םירחא םינבומ םילבקתמ 
גשומ םע הז גשומ גוזימ י"ע ,סולקורפ לצא דוחיב ,םזינוטלפואינל ףסוותמ דחוימ ןווג ."תומיוסמ 
חכ לע ןאכ רבודמ .יפוסניאה חכה גשומ תא ונאצמ סולקורפ לש ותנשמב .(ופ טפשמ)חכב תויפוסניאה 

לע רבדל רשפא הז ןבומב .לועפל תורשפאה ,יביטקאה חכה אלא ,יביספה ילטוטסיראה ונבומב אל 

ימע ,סולקורפ ,סרוד לש ותרעה האר .רחא רבד םוש ידי-לע לבגומ ונניאש ,דחאה לש יפוסניאה וחוכ 

.3 'עה 245 

This content downloaded from 192.115.99.134 on Sun, 22 Sep 2019 10:08:47 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



גרבנזור םולש 86 

'ן ףסוי 'ר לצא ונא םיאצומ ,תידוהיה היפוסוליפה םוחתב הז שומשל תטלוב אמגוד 

'תשי וב רמול יואר ןיאש" חיכוהל קרפ שידקמ אוה ןטק םלוע לש ישילשה רמאמב .קידצ 
לש םינפוא םה הלא םידאתש ,הנעטב ונויד תא ליחתמ אוה .20''תילכת-אלב אלו תילכתב 

ומכ תומכה יניממ ןימ םושב תומכ ילעב םהש םירבדב אלא הצקו תילכת ןיאש עד" :תומכה 

םשגה תילכתו...םיוקה חטשה תילכתו [תודוקנה-] םיקלחה םה וקה תילכתש ,הזה וקה 

ןידמו םוקמ ןידמו ןמז ןידמ אצוי אוהש ימו .הצקו תילכת וב רמאיו...ןמזה ןכו ,םיחטשה 

יתשמ תחא לבקמ וניאו ליאוה ,תילכת-אל אלו תילכת וב לפונ ןיא ,םיארבנה לכ תודימ 
."ולא תודימ 

תורשפאה-יא איה ,'הל "םימכח"ה םיסחימ התוא ,תויפוסניאה לש תיתימאה הארוהה 

לכשהש יפל ,'תילכת-לעב-וניא' וליבשב םימכחה ורמאש המ לבא" :ותוא גישהלו רידגהל 

יפל ,תילכת-ולךיא אוהש ורמא כ"עו ,דואמ דע תעדה הרצק לבא ותעידי לע ףיקמ וניא 

הלעתי החבשות לכמ הלועמו הדימ לכמ הלענ אוה לבא ,יטרפ ףקומ לכו ,ילוכ ףיקמ לכש 

רבכ ונאצמ הזכ שומש .לכשה תולבגומ םע ןאכ תרשקתמ תויפוסניאה .21"ןמא לודג יולע 

תפומ אלו ול רדג ןיא ןכ םאו ,קרפ אלו ול ףוס ןיא ןושארהו אניס ןב רמאו" :אניס 'ן לצא 

22"כ"ע ךל הלע ןיא ןכו רילע 

'ן השמ 'ר לש ותוגהב תאצמנ ,תוינוטלפואינב איה םג ,תידוהיה תוגהב תפסונ אמגוד 
אלו רבד לכמ הלעמל איהש הנושארה תושיה תעד ונממ הבגשנ ףוסוליפה רמא" :ארזע 

לע ףיקמו טלוש עדוי לכש תויהל אוה עדמה םש שוריפ יכ...וניממ הניאו לכשה הל תואי 

,ךונח אוהו סמרה רמא .תילכת ול ןיאש המ לא טולשלו ףיקהל לכשל רשפא יאו עודיה לכה 

רפסמו דיגמ תויהל תילכת ול רשא ףוגל רשפא יא יכ ארובה דוס לע דומעל השק דואמ המ 

רמא" :ןכ ומכו .25"םלשה דוס גישהל םלש וניאש ימל רשפא יאו ,תילכת ול ןיאש רבד 

תגשומ הרוצ ול ןיא דחוימ ףוג ול ןיאש ימו דחוימ ףוג ול ןיא תילכת ול ןיאש המ ,טרקוס 

גישי אל ינחור לכשהש י"פעאו ... לכשה הזו תילכת ול ןיא ,תגשומ הרוצ ול ןיאש המו 

ןיא תילכת ול ןיאש המ לכו תילכת ול ןיאו תוילכשה תוחכה לכ לע ןוילע אוהש ינפמ ארובה 

.24"לכ אלו תצק אלו יובר אלו קולח ול 

לע ןוידה רחאל .יפוסל יטולוסבא ןוימד-יא ,וז הפקשה יפל השוריפ תויפוסניאה 
אוה המכ וליבשב לואשל יואר ןיאש" עבוקו ,יה יראת לע ןודל קידצ 'ן רבוע ,תויפוסניאה 
הזל הביסה .25"אוה יתמ אלו אוה הנא אלו אוה רבד הזיא אלו אוה המל אלו אוה ךיא אלו 

םיקרפו םיניממ חוקל לובגהו ,רבדה [הרדגה-] לובג לאוש אוה המ לאושה לכש" ,איה 

."ועבט ונקתו והומדק םיקרפהו ןימהו ליאוה שדוחמ אוה לובג ול שיש רבד לכו [לדבה-] 

ןיאו ותנובתל ןיאש לודגה ומש חבתשי הז רואיב לכ קיפסי" :העיבקל קידצ 'ן רזוח םויסב 

ל-אה תויפוסניאש חיכוהל ןויסנל אופיא םידע ונא .תויפוסניא איה ותושי ."ותמכחל הגשה 

,טושפ ל-אה םאש ןאכמ .תיגול הבכרה השוריפ הרדגה לכ .הטושפה ותודחאמ תעמתשמ 

.54 ףד ,1903 ואלסרב ,ןטק םלוע 

.27 רש 54 ףד ,םש 
.76 ימע ,סיכילסיב תאצוה ,יא ,ב"ח ג"ומל ושוריפב הריקלפ 'ן י"ע אבומ 

ןויצב םשובה תגורע םשב ספדנ .הקידהלב הלאקמלא ורפס לש תירבעל יקלחה םוגרתה יפל טטוצמ 

.'יאו 123 ימע 'ב ךרכ ,ב"רת ןיימ נ"ע טרופקנרפ ,ךאנציירקו טסאי תכירעבש 
.136 ימע ,םש 

.57 ימע ,ןטק םלוע 
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תויפוסניאה יכ וניאר .םדוקה ןועיטה םלשוה ןאכ .יפוסניא אוה ירה ,טושפ אוה םנמאו 

:הכופהה הנעטה החכוה ןאכ .םיראתה לש םמויק-יאו תילאטוטה תוטשפה תא תררוג 
:ןוימדה-יאמ הז יפל חיכוהל ןתינ תויפוסניאה תא .תויפוסניאה תא תררוג תוטשפה 
'תי אוה היהיש תילכת ילעב םה םאו...בייחתהו...ויאורבמ דחאל המוד וניא 'תי ארובהש" 

.26"תילכת ןיאמ 

האידיאכ ףוסניאה .10 

ןבומב ,האידיאכ יפוסניאה תא סופתל איה ןאכ ונתוא קיסעת אלש תפסונ תורשפא 
הפקשהל שי .תויפוסניאה איה התוהמש ,תושי ןאכ איה תויפוסניאה .גשומה לש ינוטלפאה 

ןתינ תמיוסמ הדימב .טרקיד לש ותטישב האישל העיגמ איה ךא ,םייסאלק םישרש תאזה 

יתשמ תבכרומ תואיצמהש הנעט רשא ,תויארוגתיפב תאזה הסיפתה רוקמ תא תוארל 
.27תויפוסניאהו תויפוסה :תולחתה 

סניול לש ותנשמב תויפוסניאה .ג 

?סניול לש ותטישב ףוסניאה תועמשמ המ 

גשומ תא תוולמה תוברה תוירוטסהה תויצאיצוסאב שמתשמ סניולש קפס ןיא 
.הז גשומב טרקיד לש ושומיש יבגל דוחייב ןוכנ רבדה .הירוטסהה ךרואל תויפוסניאה 

ותנשמב גשומה תא ןיפאמה דוסי ונשי .תושיגה תא תוטשפב ההזנ םא ,העטנ ,יתעדל ,םלוא 

לש ותנשמב היוצמ ,יל הארנ ךכ ,הז גשומ לש ותרושב .ןלהל ריהבהל הסנא ותוא ,סניול לש 

.גייווצנזור ץנארפ 

יל המדנש לשמ ידי-לע תויפוסניאה ןויערבש תיסיסבה היציאוטניאה תא ריבסהל הסנא 

ונאש קחשמה .םיקלח םיקלח יושעה הבכרה קחשמ ונמצעל ראתנ .וניניע תא ריאהל לכוי יכ 

תונוכת יתשב תוחפה לכל ,םידליל םינתונ ונאש לבוקמה קחשמהמ הנוש וב םיקחשמ 
הנומת היוצמ הספוקה ךותבש תויה ,"שארמ רוכמ" קחשמ אוה לבוקמה קחשמה .תוידוסי 

קלח לכב ,ינש דצמ .ןותנ ןורתפה ,הנומת ביכרהל םיבייח ונא םא םג .שרדנה ןורתפה לש 
תמועל .הנוש הנומת תספדומ קלחו קלח לכב ,בור יפ לע .הנומתה לש קלח ספדומ קלחו 

יפ-לע אל םירדגומ םיקלחה .ללכ תונומת אלל אוה ,וכותב םינותנ ונאש קחשמה ,תאז 

,רמולכ .םירחא םיקלח םע םהיתולובג יפ-לע אלא ,םהילע תקבדומה הנומתה 
יפ לע ,וינכש יפ-לע רדגומ אוה אלא ,וב תאצמנ הנניא ,יטרפה קלחה לש תוילאודיבידניאה 

לש ,יתעדל ,םלוה גוציי אוה הנומת םע הבכרהה קחשמ .םתוא ביכרהל ןתינ ובש םוקמה 

,םלוא .תואיצמל המאתהכ תמאה תא הרידגמה תיתרכהה הדמעה .היצנדנופסרוקה תרות 

םיקלחה לכ םא ,לזאפה תא הנוכנ יתרתפ ינא — היצנרהוק לש אוה ןורתפה ,ונלש לזאפב 
.תוילוכ םירצויו ,ינשל דחא םימיאתמ 

לש תוילאודיבידניאהש ירה ,םדאה ינב ,ונתוא םג םיגציימ לזאפה יקלחש עגרל חיננ םא 

העיבקה לש הדוס ץוענ ןאכ .לולכמ לש ומויקב אלא ,םמצע םכותמ תנבומ הניא ,םירבדה 

.51 ימע ,םש 26 

ןועיטל תואמגוד .םייפוסניא םלוכ ויה ,תאז הפקשהד אכילאש ירה ,םיקלח ףוסניאב דדובל ונלוכי וליא 27 

.ךכב ךיראהל םוקמ ןאכ ןיא ךא .ב"היב םינוידב תויוצמ ,הז ןיעמ 
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גרבנזור םולש 

,n-dasein תוהז איה ונתוהז ."םוצמצ" :הלבקה ןושלב וא ,"הלילש איה ,תועבקיה לכ" 

לש יפוסוליפה שרושה .המחלמ ידי-לע אקווד תלבקתמ תאז תוהזש עובקל הז יפל ןינעמו 
תאזב קרו ךא ימצע תא רידגמ ינא .םישיה ראש תא יתלילש ,הז םוצמצב יוצמ המחלמה 

םניאש ,םיקלחל ךכ תרבשנ ,תישארה תדוקנ ,תידינימראפ תושיה .ינשה תא ללוש ינאש 

— ינידמה היוטיבו ,תומילאה .תלוזה לש ותלילש ךותמ אלא תועבקיה םילבקמ 
.וז ןיעמ םוצמצ תרות לש יטילופה םוגרתה אלא םניא ,םזירטילימה 

דחא ןפ ןאכ דעש שיגדהל יוארה ןמ ,םלוא .לגיה לש ותשיג לש יטמיכס רואית ןאכ דע 
םצעב אלא ,תיטרפה הרדגהה שרוש ,םוצמצב תאצמנ הניא תיתימאה היעבה .היעבה לש 

לומ לא .םזירטילטוטה לש יסיפאטימה שרושה ,םיקלחהמ תוילוכ רוציל תורשפאה 
גשומ לש םידחוימה וינווג תא רידגהל ונל רשפאמ הז רבד .תויפוסניאה העיפומ תוילטוטה 

גשומל טסרטנוקב תאז ןיבהל לכונו ,וב שמתשמ סניול לאונמעש יפכ תויפוסניאה 
.םואודיבידניאה 

םגדה .הקולחל תנתינ הניאש תושי התואכ םואודיבידניאה תא ונא םיניבמ ,לבוקמכ 

הז ןוויכב תושעל אילפה .םוטאה היה םיפוסוליפה ינפב םעפ רחא םעפ דמעש יסאלקה 

ךותב םיללכנה תושיו רבד ןיא .ימייניבה םזימוטאה תורוקממ הארשה לביקש ,ץינבייל 
תושי .ךופה ירטמיס ןפואב תספתנ תויהל תבייח תויפוסניאה הנהו .םואודיבידניאה 
,הנממ הפיקמ וא הלודג תרחא תושיב תללכנ תויהל הלוכי הניאש תושי התוא איה תיפוסניא 

אקווד אלא ,תוילאודיבידניאה וניא םדאה תא ןיפאמש המ .הנממ קלח תויהל הלוכי אלו 
.תויפוסניאה 

ןתינ וניאש המכ תויפוסניאה תייאר לש םייסיסבה תונויערל ונא םירזוח ךכ ידי-לע ,ןכא 

ונינפלש לודגה שודיחה .עודיהו רכומה תא "הפיקמ" איה ירה תישונאה הרכהה .הרדגהל 

ונא .תלוזה תא אלא ה"בקה תא ןיפאמ וניא ,תויפוסניאה לובג ,תאזה הרכהה לובגש אוה 

תלוזה תא סינכהל םילוכי ונא ןיא ,םלוא ,ויקלחמ לולכמ םירצוי ונא ,סומסוקה תא םיריכמ 

לש יטילופה יוטיבה איה תוירטילטוטה .יטולוסבא לובג ינפב ןאכ תדמוע ונתרכה .וכותל 

,תדגונמה הפקשההמ תדלונ הקיתאה ,תאז תמועל .לולכמה לע היגולוטנואה הפקשהה 
.יפוסניאה תא םדאב האורה 

:םדאה תוילוגס לע רבדמ אוה רשאכ גייווצנזור ינפב רבכ םידמוע הלא םירבדש יל הארנ 

העפות תרותב שבול אוה התואש ,תוילאודיבידניאה ןמ אופא תלדבנ םדאה לש וז תוילוגס" 

יאב האגתמ אוהש ךותמ אקווד ,םואודיבידניאה ירהו .קלח איה ןיא ... םלועה ךותב תידיחי 

תורמל ,םלועב רחא טרפ לכ .28"אוה קלח ורקיע לכש ומצע לע אוה דיעמ הקולח-רב ותויה 

:תויפוסניאה ןורקע ןאכמ .םדאה ךכ אל .קלח אוה ,םיקלח וב ןיאש ונייהד ,ימוטא אוהש 

םעו איה טרפ ;יפוסניא-'ב' איה היורש לבא ,המצעב תיפוסניא םנמא [תוילוגסה] איה ןיא" 
.אוה יפוסניא םדאה ,םדאה לש ותויפוס תורמל ."לובג-אלל הז םעו תיפוס ... איה לוכה הז 

ותפקשה תא רבחמ סניול .סניול לש ותריצי לכב ,יתעדל ,יוטיב ידיל םיאב הלא םירבד 

תאידיא לש התואצמיה תדבוע לע טרקיד לש תיסיסבה היציאוטניאה םע ףוסניאה לע 

הדמעה תוכלשהב ןנובתנ םא ,ותשיג תא רוריב רתיב ןיבהל ןתינש יל הארנ .ונכותב ףוסניאה 
,וטסירא לש הזכ-םימתה םזילאירה לומ לא תדמוע תיגולונמוניפה הדמעה .תיגולונמוניפה 

לומ לאו ,םיימוימוי םיטקיבואו םיצפח רמולכ ,ןחלושו אסכ ובו םלוע וינפל האורה 
,םימוטא :הליג עדמהש תויושי לע רבדמ ,םייעדמ םייפקשמ ושבלב רשא יעדמה םזילאירה 

.103 ימע ,ל"שת םילשורי ,הלואגה בכוכ 28 
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רשא תישונאה תוסנתהה תא תוניצרב תחקול ,תאז תמועל ,היגולונמוניפה .םילג ,חכ תודש 

תועצמאב — ןהמ םינוב ונאו ,תיסיסבה תואיצמה ןה תועפותה .ונמלוע תא םינוב ונא הנממ 

ןתינ ,תיטסילאידיא-טעמכ ,םילדבהה תורמל תיארנה ,וז הפקשהב .םלועה תא — הפשה 

.תיטננמיא איה תואיצמה .הפקה איהש העידיה לדומ ,םדוק ונאצמש לדומב שמתשהל 

תויהל לוכי וניאש לודגה םלענל תסחייתמ איה .ףוסניאה לש האידיאה העיפומ הנהו 

יוליג ,קוידב והז ,ןכ םנמאו .רזה יוליג .היצנדנצסנרט ושוריפ ףוסניא .ונתעידי ידי-לע ףקומ 
.רחאה 

תויטסיביטיזופה תושיגה .תויפוסוליפה תושיגה לכל ףגנ ןבא הווהמ תלוזה לש ומויק 

ןיבל םדא ןיב ןיחבהל םילגוסמ היהנ וב ןחוב שופיחב תורסייתמ ,ןהיתונורקעל תונמאנה 
תושיגה םג ,םלוא .םדא םע ונלש שגפמה ירוחאמש 'התא'ה תא "תולגל" רמולכ ,טובור 

הרורבה המגודה .ןמלועב תלוזה לש ומוקמ תא ריבסהל תולוכי ןניא תויטסילאידיאה 

אצמנ םלועה לכש חיננ .םזיספילוסב יניעב תאצמנ ,תאז תויתיעב ןיבהל ידכ ,רתויב 
.דחא רבדל טרפ .םולכ אל ?תאז החנה חיננ םא הנתשי המ ?הנימ אקפנ יאמל .יתעדותב 

תונהיל ךישמא .ךרדב רשא םילושכמהמ רהזהל ךישמא .ימלועב ,ילש העפות היהי לכה 
?תלוזה םע המו .תחאל טרפ ,ימלועב ררועתת אל הלאש םוש .ישעמ יפל לכה ,לובסל וא/ו 

.םזיספילוסה חבזמ לע ברקוהש דיחיה ,יגולוטנוא ןברק אוה רסומה 

שופיחל ןאכ סנכנ אל ?יאלט יבג לע יאלט קר ולו ,רסומה תא ליצהל ןתינ םאה 
םזיספילוסמ הגירחה תרכה תא גציימ ףוסניאהש ,ונתוא דמלמ סעול .תרחא הביטנרטלא 

שי .רחאה לש ודמעמ קוידב והז .ותוא תבשוחה הבשחמה תודג לע רבוע ףוסניאה .הז 

םיאטבמ ונא תאז תאו .ןהמ גרוחש והשמ שי לבא ,רחאה תא םינוב ונא ןהמ תועפות ונכותב 

קשח םישיגרמ ונא .רסומה לש ורוקמ יוצמ תלוזה לש תויפוסניאב .'םינפיה גשומ תועצמאב 

.בוטה אוה ףוסניאל קשחה ,תועפות ינימ לכל 

ףוסניא חנומה תודלותל תורעה :חפסנ 

תויפוסניאה ןויער תא עיבהל ידכ היבוברעב םישמשמה םינוש םייוטיב ונא םיאצומ ארקמב 
הלימה םע םיפוריצ .הצק ןיא ,ץק ןיא ,רקח אל ,רקח ןיא ,רפסמ ןיא :תונושה ויתוארוהב 

"ףוס םהל ןיאש םימ" עודיה יוטיבה תא ונא םיאצומ ךכ .םיאנתה תורפסב םייוצמ 'ףוס' 
לשמל ,םימוד םירחא םיפוריצ ןכו ,(ח די תומבי ,אתפסות :ד זט תומבי הנשמ) 
:םה םג םיעיפומ םירחאה םייוטבה יכ םא ,(ה ב הבר תישארב) "ףוס הל ןיא...םוהתה" 

תועמשמ ול שיש ףוריצ שיגדהל יואר דחוימב .(זי ז הבר רתסא) ,"רקח ןיא דע םכל םולש" 

חסונה בושח דחוימב .(דועו א א אמוי :א א םיחספ הנשמ) "ףוס רבדל ןיא" :תיגול 
יונישבו ,"ףוס ןיא ירבח ירבדל ,ץק ןיא ירבדל ,ג"בשר רמא" :(א"ע חנ הדנ) אתיירבבש 

.('ץק ןיא' םוקמב 'ףוס ןיא')ג ז הדינ אתפסותב םיוסמ 

,ספדנה ימראה םוגרתה .גשומה תוחתפתה לע תובר עיפשה הז יל"זח תונימש קפס ןיא 

ןיא' .םדוקה רכזנה שומישה תעפשהב יאדו ,'ףוס תיליב ץק ןיאו רקח ןיא בור יפ-לע םגרתמ 

:הריצי רפס לש היגולונימרטל םיאתמ הז רבד .'םוכס תיל' וא 'ןינמ תיל' :םגרותמ 'רפסמ 

םגו ,(ו א)"ץק םהל ןיא" םג עיפומ הז רפסב יכ םא ,(ה א)"ףוס םהל ןיאש רשע ןתדמ" 
.29(בי ד)"עומשל הלוכי ןזואה ןיאו רבדל לוכי הפה ןיאש המ" :רחא ירויצ יוטיב 

"ץק ןיא דע תודמ" ,ג קרפ ,יתבר תולכיה הוושהו 29 
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ב"הי לש תיפוסוליפה היגולונימרטה ,םינושארה היבלשבש ,הלקנ לע חכוויהל ןתינ 

התאר םרטש ,תועדהו תונומאה רפסל תימינונאה הזרפרפב ךכ ,תועיבק רסוח ותואמ הלבס 

לכב שומיש ונא םיאצומ ,ידוהיה יפוסוליפה חונימה תוחתפתהב םודק בלש הווהמה ,רוא 

תילכת ןיא ילוא יתרמא דועו...תילכת ץראל ןיא ילוא אמש" :דחי םג םירכזנה םיחנומה 

בצקו רועיש םמצעב םידדוצמו םילבגומ ץראהו םימשה ונל עדותנש םשכו...םימשל רקחו 

"תילכת ול ןיאו ףוס ול ןיאש רבדב ןימאהל ידכ...ףוסו שאר םרקעל תויהל יואר...תילכתו 

רועיש ןיא" תמגוד ןושל תועבטמ ףיסוהל שי םהילע .(ןושארה רמאמה תלחתהמ) 
."וליבגהל לוכי לובג ןיא" ,"ותמכחל 

לעב יתלב' חנומהו ,תילבקה תורפסל ךייש 'ףוסניא' חנומהש בושחל לבוקמ יכ םא 

.תועיבק תמייק התיה אל יפוסוליפה חונימב םגש ירה ,תיפוסוליפה תורפסל ךייש 'תילכת 

לכו ,םינוכיתה ,ןכא .הנוש יתוברתו ינושל עקר לש ומויקמ ועבנש םימיוסמ םילדבה ויה 
םיחנומ םייוצמ ויה דימת םלוא .'תילכת לעב יתלב' חנומב ושמתשה ,םהמ ועפשוהש הלא 

תרחואמ הפוקתל דע רמתשהש רתוי קיתע חנומ םייק היה ,ינוכיתה חנומה די-לע .םייפוליח 

לש דחאה ,תוינויערה תולוגעה לש םימוגרתה ינש תאוושה ךות תאז תוליפכ םיגדנ .רתוי 

:,0טוטומ ןבא לש ינשהו ןוכית 'ן השמ 

טוטומ 'ן ןוכית 'ן 
ךרמאכ םירבשה סחי אוה 
תישימח ,עיבר ,שילש ,יצח 
םיינשהש ומכ ... ול המודהו 

תוגרדמ ןושאר 

הלאה םיכרדה לעו... ךלי אוהו יוברהו לפכה 
םידדצה ינשמ דחא לכ לא 

.יירקח ןיאל קוליחה ךלי ...תילכת אל לא 

Die Spuren Al-Batlayusi's in der Judischen Religions ,ןמפואק דוד לש ותרודהמ יפל 
 Philosophie, 29-28 ימע ,1880 טשפדוב.

האמה עצמאמ הארנכ ,דיסחה ןתנ רב קחצי 'ר לש ומוגרתב ,ם"במרל סחוימה דוחייה רמאמ הוושה 

החלצהו הלכי אל תומיענב ךדעיו" :(170 ןקיטו י"כ יפל ,ז"רת ןילרב ,רדיינשנייטש תאצוה י"פע)ד"יה 

ם"במרה .(35 ימע)"הלכתו ץק ול ןיא קבדתמ ךוראו בוט ולוכש םלועל" ,(3 ימע)"תילכתו ץק הל ןיא 

ץק ול ןיאש חכב לגלגה גיהנמה אוהו" :םינווגמ םיחנומב אוה ףא שמתשמ םיירבעה ויבתכב 
'לה)"ףוסו ץק וחכל שי תילכתו ץק ופוגל שיש לכו...תילכתו ץק ול היה...ףוג היה וליאו...תילכתו 

.בושח יל הארנה טרפ שיגדהל יוארה ןמ .(ב ב ,םש)"ץק אלו ךרע הל ןיאש ותמכח" ,ןה א הרותה ידוסי 

תמייק איה ךא ,תינוויב תמייק אל וז תועמשמ-וד .'תילכת' הלימה לש תועמשמ-וד תירבעב תמייק 

'תיווצק הבסי םיחנומה תא ונא םיאצומ םימיוסמ םימגרתמ לצא .(Iis, in/initum«"/causa) תיניטלב 

'ן לאומשל תורז םילמ שוריפ הוושה .85-84 ימע ,ד ךרכ ,ןיקצלק לש ונולימב האר)'תימימת הבס'ו 

'ן לש ונושלל Goichon לש התלימב הארו ,םינוש םיחנומ ונא םיאצומ בוש תיברעב .תילכת ,לכ :ןוכית 

םש הארו .238 ימע 448/2 יסמ ,Lexique de la Langue Philosophique d'Ibn Sina, Paris 1938 ,אניס 
ינשש דועב ,תיתילכת הביס איה 'היאג הלעי :הנוש בצמה תיברעב .405-404 ימע ,721-719 'סמ 

.ףוסניאהו תילכת לעב יתלבה תא םיגציימ 'היאהנ אל'ו ,'יהאנתמ רייע' :םירחא םיחנומ 

הכס רסחכ ·ת"בב' חנומב ושומישב תיניטלהמ היצאיצוסא ינוברג לש ונושל ירוחאמ הדמעש ןכתי 

חנומה תא סינכה ינוברג .סוטוקס סנוד יבתכב םג יוצמה שומש ,(א"ע אנ ,נ"ומל שוריפ) תיתילכת 
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ןיא" ןינבכ ,םייטמיתמה וירפסב דוחיב ,בורל שמתשמ אייח רב םהרבא יבר ,םלוא 

ןיא"ב הברה ןיידע שמתשמ ארזע ןבא םהרבא יבר רשא תעב ,"ףוס ןיא דע" וא ,"ףוס...ל 

הפוריא תודהי לע תובר עיפשה אוהש תויה ,דחוימב ןינעמ ח"באר לש ושומיש ."ץק 
לש התורפסב םג רכינ הז שומיש .סנבורפ ידוהי לע דחוימב ,תיברע העדי אלש תירצונה 

.זנכשא תודהי 

םייוטיב .דרפסב תיפוסוליפהו תיתדה הרישב יוצמ 'ףוסניא' חנומה תריציב בושח בלש 

דע ןכוש" רישב דחוימב ,לוריבג 'ן המלש 'ר לצא םג םייוצמ "ףוס" חנומה לע םייונבה 

:הריצי רפס לע הזרפרפ ןיעמ אוהש ,"זאמ 

ףסכנ ףסכנ ןומא תצעל 

ףושחל םזי תוריפס רשע תחקל 

ףוס ןיאב הרשע םדגנכ רלבל 
."םימכסהמ שמחב שמחו 

תורפסה ,'ףוס ןיא'ב השמתשה הלבקה רשא תעב .חונימה לוציפל םידע ונא ג"יה האמב 
היגולונימרט הנניא הז לוציפ תועמשמ ."תילכת לעב יתלב" חנומב השמתשה תיפוסוליפה 

,םיטסקטה לש "הנוכנ יתלב" האירק ךותמ דלונ ילבקה חנומה ,םולש םשרג יפל .דבלב 

ןיאל" לש תילאיברבדא תועמשמ ,םצע םשל לעופה ראות הכפהש תרצוי הנבה-יא ןיעמ 

,33"ףוס ןיא"ל :תיביטנטסבוס תועמשמל ,"ףוס 

םלוא .הז חנומ לש תיריבחתהו תיקודקדה תוחתפתהה תא תונמאנב תפקשמ וז הדבוע 

םשכ שומישה ןיבל ,לעופה ראותכ שומישה ןיב רורב לובג ןיא תינכת הניחבמש ,יל הארנ 

סחייל שי התוא הנוכתל םג זמר ,'ףוס ןיאל' הנוכת החדש ימש ,העונצה יתעדל ,ןכתי .םצע 

םהב ארקמב תומוקמ רפסמל ףא המיאתמכ יל תיארנ תאז תועמשמ-וד .תויפוסניאה :'אל 

םירפסו ,(י ט בויא) רקח אל םיריבכ ,(בל ב 'מרי) רפסמ ןיא םימיכ ,שומשה 'ל הטמשוה 

.(בי בי תלהק) ץק ןיא הברה 

וניאש ןינב ,הז חנומ לש רזומה ונינב לע ,רתיה ןיב ,תססובמ םולש םשרג לש הזיתה 

"הגשה ןיא"ה וניא הגשהל ןתינ וניאש רבד ,ןעוט אוה ,לשמל ,ךכ .ץופנה שומשל םיאתמ 

שיש ,ריעהל ינוצר םלוא .תילכתו ףוס ול ןיאש רבד לש וניד ןכו ,"גשומ יתלב"ה אלא 
,ע"בארל סחוימה ןטק רוביחב ךכ .רזומה ןינבה יפל םייונבה ,םיבושחו םינינעמ םיגירח 

:ונא םיארוק ,למכורק ןמחנ 'ר ידי-לע דמח םרכב םסרופש המיזמה סדרפו המכחה תוגורע 

ןומדק אוה יכ עדת אלה 
שדחמ ול היה שדוחמ היה ול יכ 

.34שי ןיא דע ישילש ינשלו ינש שדחמלו 

רמאמ)"הלוכמיתלב" :ינוברג מ"ר לצא יוצמ ףסונ חנומ .םייפוסוליפה םינוידה ךותל 'ףוסניא' ילבקה 

תויהמ בייוחמ ולוכ הזו" :םולש םהרבא 'ר לש ורפסב רזוח ,הז רידנ יוטיב .(ג ,דשר ךל לגלגה םצעב 

.(ב''ע 100 ףד ,1575 היצנו .3 ,א ז ,םולש הוונ) "הלוכמ יתלב לעופ תלעופ םתרוצ 

ךרכ ,ןדרי בר 'דהמ = 56 ימע ישילש רפס ,ח''פרת א"ת ,יקצינברו קילאיב 'דהמ ,לוריבג 'ן המלש יריש 

.9 ימע ,ןושאר 

Ursprung und :ורפסב הז לע האר .רוהנ יגס קחצי 'ר לש ויבתכ תובקעב םולש יפל שחרתה הז יוניש 

 Anfäng der Kabbala, Berlin 1962,230 ff. הילוחש םג ריעמ םולש .267-266 ימע ילגנאה םוגרתבו
.סמרוומ רזעלא לש ויבתכב היוצמ הז יונשב הבושח 

.4 ףד ,ד ךרכ ,דמח םרכ 
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:וירישב םג עיפומ ,לעופה ראותל םצעה םש ןיב ,הז שומש 

ינתניכה שי ןיאב ודי 
.55ינתאיבה הפ וריכהל 

ולצא תשמשמה ,ךיא' הלימב ע"בארה לש דחוימה ושומישמ עבונ רבדה יכ יל המדנ 
:רפסמ תואמגוד ןלהל איבנ .וירישב דואמ ץופנ היה הזה שומשה .'ילב'כ 

.56והרימאא תירחאו תישאר ןיאב לא 

דחא דובכ רוא 

ויתולודג שאר 

ויתולהת ויז 

ויתולועפ וב 

...רקח ולדגל ןיא 

ןושיא וינפל ןיא 

ןושאר ץק ןיאב יכ 

.57ןושל רבדי םא 

...ןושל ןיאב רבדמ 

...ןויער ןיאב בשוחו 

...לגר ןיאב ךלהמ 

.58...ןיע ילב הפוצו 

םוקמו ןמזב אצמנ יכה 
.59ויתומיזמ תואיצמ ,תונכשמו םינמז ןיאמ אוהו 

,ןיול לארשי 'דהמ ,ע"באר לש שדוקה יריש = 35 ףד ,102 רפסמ ריש ,ו"מרת ןילרב ,ןאוויד ,ע''באר 

.143 ימע ,ןושאר ךרכ ,מ"שת םילשורי 

.391 ימע ,ינש ךרכ ,ןיול 'דהמ = 31 ימע ,94 'סמ םש 
.33 ימע ,97 'סמ 

.200 ימע ,אנהכ תאצוהב ,ע"באר ידירש 

ןיאב ילדת" :עטקב אצמנ "ילב''ל ףדרנכ "ןיא''ב הז שומישל רחא חטשמ המגוד .192 ימע ,םש 

ושוריפב ,לשמל)ארקמל ושוריפב טלוב רבדהש יפכ .(88 ימע 188 'סמ,ןאוויד)"ילכ ןיאב תושוע...ילד 

הוושהו)וירוציו ויראת תויפוסניא ןבומב ל-אה תויפוסניא תא ע''בארה שיגדמ ,(וצ טיק םילהתל 
.192 ,191 ימע םשו ,29 ימע 88 'סמ ,26 ימע 78 יסמ [35 'עה םש] ,ןאוידב 
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