
גרבנזור םולש 

רזעילא ןב והילא חל ןויגהה רפס 
(71—63 ימע ,1 'סמ "תעדיימ רמאמה ךשמה) 

.רובדה קלחי םינפ המכ לע .בל 1 
.בכרומ ונממו טושפ ונממ יכ ,םינפ ינשל קלחי רובדה — 

.טושפה רובדה והמו .גל 

וניינעמ קלח לע הרומ םצעב ונממ קלח היהי אל רשא אוה טושפה רובדה — 
.ולוכ וילע הדוי רשא 5 

.בכרומה רובדה אוה הז יאו .*גל 

רשא וניינעמ קלח לע הרומ םצעב ונממ קלח היהי רשא אוה בכרומה רובדה — 
.בכרומה רובדל דוסיכ טושפה רובדהו .ולוכ וילע הרוי 

.רובדה תודוסי םה המכ .דל 

.הלמו לעפ םש םהו ,השלש רובדה תודוסי — 10 

.םשה והמו .הל 

.הניינעל םלשנ ןמז הניינבב הרותש יתלבמ ןיינע לע הדבל הרומ הבית איה םשה — 
.לעופה והמו .ול 

.הניינעל םלשנ ןמזו ןיינע לע הניינבב הדבל הרומ הבית איה לעפה — 
.הלמה איה המו .זל 15 

םירובד ינש ןיב תנבומ איה לבא הדבל ןבותש רשפא יא הבית איה הלמה — 

.רובדב רובד תרשוקו 

.השלש םינושארה רובדה יקלח ויה המלו .חל 

םאו אושנ ןיינע םאו אשונ ןיינע םא .השלש וילע ורוי רשא םיניינעהש יפל — 
הצילמה םא .וילע הדות הצילמ יגה ולאמ דחא לכל היהו .אשונב אושנה תרישק 20 
,לעפה אוהו אושנה לע הרות רשא הצילמהו ,םשה אוה אשונה לע הרות רשא 

.הלמה איהו אשונב אושנה רשק לע הרות רשא הצילמהו 

.םשה קלחי םינפ המכמ .טל 

.הארוהה דצמו האירקה דצמו הריזגה דצמ םינפ השלשמ קלחי םשה — 

*גל רפסמה ןאכמ .עוטק קיב חסונה .פ יפל םיאבומ *גלו גל 'ס [והמו 3 
[ולוכ ...ולוכ 8—5 קי אתיל [ולוכ ...רשא 5 לפ וניינעב רקי [וניינעמ 4 
קי ןמ פ [ןמז / פי וניינבב רלק [הניינבב 12 ל אתיל [הרומ 7 ר אתיל 
קי אושנה פ [אשונה 21 ר הלימ [ולאמ 20 ר אתיל [הניינעל ...והמו 14—13 
ר רזגנ [רזגנה 26 פ 'גמ [השולשמ 24 פ רשקה [רשק 22 פ הרותש 

רפס" :ול .ב קרפ (De Interpretatione) "הצילמה רפס" הוושה : הל .רובידה יקלח 
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גרבנזור םולש 

.הריזגה דצמ ותקולח והמ 

.רזגנה םש ונממו ןושאר םש ונממ יכ אוה 

.ןושארה םשה והז יא 

םא הת וניינעל אשונ וניינבב הרויש יתלבמ ןיינע וילע הרוי רשא םשה אוה 

.ןושאר ןוימד ול רמאי רזגנ םש ונממ השעיש וכרדמ היה 
.רזגנה םשה והמו 

.ןיינעב אשונו ןיינע לע וניינבב הרויש אוה 
.רזגנה םשה השעי דציכ 

אוהה ןיינעהש םצעב ונממ ןבוי יונש הנושמ ןושאר ןוימד םש ול חקלישכ השעי 

.םצעב אלא אשונה הרקמב ןבויש אל ,אשונל ךמסנ 

.האירקה דצמ םשה תקולח והז יא 

,דחא רבדל הברה תומש שיו ,הברה םירבדל דחא םש שי .םינפ השלש לע 

.םיפדרנ תומש ,דחא רבדל םיברה תומשה וארקיו .דחא רבדל דחא םש שיו 

היהיש םשה םלואו .םידרפנ וארקי דחא רבדל םש אוה םהמ דחא לכש תומשהו 

.םיקלח ול שי םיבר םירבדל דחא 

.םיבר םירבדל רמאנ םהמ דחאה היהי רשא תומשה וקלחי םינפ המכ לע 
.םינפ 'ב לע 

.םה המו 

.םכסומהו ףתושמה םה 

.ףתושמה םשה והמ 

.דחא ןיינע לע הרויש יתלבמ םיבר םירבד ול וארקיש םשה 
.םכסומה םשה והמ 

.דחא ןיינע םיבר םירבדל הרוי דשא םשה אוה 

.הארוהה דצמ םשה תקולח והמו 

.ירסומ ונממו ירדעה ונממו םימת ונממ יכ אוה 

.םימתה םשה והזיא 

.םיניינקה ןמ רזגנ םש וא ןושאר םש םא אוה 
.ירדעהה םשה והז יא 

/ לקי וניינעב [וניינבב / ר אוה רזגנה םשה [אוה 31 קי וניינב [וניינבב 28 
אל 34 רקי אוה [אוהה / פ ןכו [ןבוי / פ אתיל [ןוימד 33 פ וניינעב [ןיינעב 
םשה תקולח [לע 36 קי תקלח רלפ [תקולח 35 רלפ אתיל [םצעב ...ןבויש 
י שי פק [שיו / ר אתיל [דחא ...שי / פ יכ + [םינפ / פ 'ג [השלש / ר לע 
[םיפדרנ 37 ל אתיל [וארקי ...וארקיו 38—37 פ תומשב [תומשה 37 
[םשה / ר אתיל [םידרפנ ...תומשהו 38 פי םיפתושמ לר םידרפנ פ םידרפנ תומש 
י רמאנ רמאנ פק [רמא / פלקי אתיל ר [םינפ 40 לקי שיו רפ [שי 39 ל אתיל 
ןלהל ןכו ר ףתשמה [ףתושמה 44 י אתיל [םה 43 ל אתיל [םינפ ...לע 41 
[םירבדל 47 ל אתיל [םכסומה ...והמ 46 לי וארקי פ וארקי רשא [וארקיש 45 
[םיניינקה ...והזיא 50 רפ רסומ [ירסומ / פ רדעה [ירדעה 49 רפ םירבדב 

ןושארה םשה) "המכה" ןיב ,לשמל ,הניחבמ וז הקולה :מ .רזגנה םשה :גמ-מ .ג קרפ ,"הצילמה 
תרות' ירמאמ האר תומשה תקולח לע :חמ-דמ .(רזגנה םשה) "םכח" ןיבל ,(ןושארה ןוימדה = 
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129 רזעילא ןב והילא 'רל ןויגהה רפס 

.רדעהה טשמ רזגנה םשה אוה — 

.ירסומה םשה והזיאו .בג 

המ לע הרומ אוהו .אלו לאו ןיא תלמכ ,קולס תלממו םימת טשמ רבוחמ םש אוה — 
.רדעהה טש וילע הרויש 

.לעפה ןמ םשה לדבי המב .גנ 

,וניינעל םלשנ ןמזו ןיינע לע וניינבב הרומ לעופה יכ דחאה ,םיניינע ינשב — 
אשונ םשה יכ ינשהו .וניינעל םלשנ ןמזו ןיינע לע וניינבב הדומ וניא םשהו 

.םשל םיאושנ םילעפהו םילעפל 

.ןויגהה תכאלמב אושנהו אשונה ןיינע המ .דנ 

רבדה אוה אושנהו ובו וילעו ול דגוי רשא רבדה אוה ןויגהה תכאלמב אשונה 

ןבוארו ןבוארל דגומ םכחה הנה םכח אוהש ןבוארב ונרמאכ ונוימדו .ול דגומה 

.אושנ םכחו אשונ ארקנ 
.תואישנה היהי םינפ המכ לע .הנ 

.יעבט יתלבו יעבט ,םינפ ינש לע — 

.יעבט יתלבה תואישנה ןמ יעבטה תואישנה והזיא .ונ 

יכ ונממ יקלח לע ללכ אשניש המ םהמ דחא .םינפ 'גמ דחא לע אוה יעבטה — 

אשונ הטמל אוהש המ ונממ הלעמל הזש ןוויכ אשונ טרפהו אושנ ללכה םלועל 

אשניש המ ישילשהו .םצע םש לע יירקמ םש ארקיש המ ינשהו .וילעש המ תא 

תואישנ ול רמאי הז ףולחב היהיש המו ,םילעפה אשי םשה םג יכ םש לע לעפ 
.יעבט יתלבמ 

.יעבטה תואישנה היהי םינפ המכ לע .זנ 

ול רמאי תואישנ ונממו ,אשונ לעש ול רמאי תואישנ ונממ יכ .םינפ 'בל קלחי — 

לב ןיא [ןיא 55 רל רסומה [ירסומה 54 ל ירדעהה [רדעהה 53 ר אתיל 
/ ר ינשב לעפה ןמ לדבי םשה [ינשב 58 פ אוה [אוהו / ר אתיל י אל [אלו / פ 
פלקי אתיל ר [ןויגה ...אשונה / ל ןמז [ןמזו 59 רלקי אתיל פ [ןמזו ...םלשנ 
רומא ןכו [אושנ / קי וילעו ל [םכחו / פ ארקי [ארקנ 64 ל רבד [רבדה 62 
ר אושנ תיבבו אשונ ןבואר תיבב ןבואר רמאתו אושנ ךלה אשונ ןבואר ךלה ןבואר 
[וילעש ...םלועל יכ 70—68 ר אשניש הנשיש [המ 68 פ תואישנ [תואישנה 67 
...םג יכ 71 ר אתיל [המ ...המ / לפי אשניש ק [ארקיש 70 רלפ אתיל 
/ ל םיקלח [םינפ / ר אתיל [קלחי 74 ל תואיצמ [תואישנ / לפ אתיל [םילעפה 

:ונ-הנ .105—104 ימע ,(ז"לשת—ו"לשת) זכ ,"ןויע" ,'םייניבה ימיב תידוהיה היפוסוליפב תומשה 
הנבמה םהבש ,םירקמה םתוא תא תללוכ תיעבט יתלבה תואישנה .תיעבט יתלבו תיעבט תואישנ 

— "לע" תואישנו ,"ב" תואישנ) ןלהל ראותיש "יעבט"ה היצקידרפה סחיל םיאתמ ונניא יקודקדה 
,היצקידרפ לש םינוש םיגוס ןיב וטסירא ןיחבמ "תורמאמה רפס" תלחתהב :זנ .(ךליאו זנ 'ס 

:יגולוטנוא עוביר תרצויה הקולח 

אשונב אל  אשונב 

םדא  זבל  אשונ לע 

הז םדא  הז ןבל  אשונ לע אל 
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גרבנזור םולש 136 

.אשונב תואישנ 75 

.אשונ לעש תואישנה והמ .חנ 

םהמש םירבדהמ רבד אשונהמ עידומ אושנה היהיש אוה אשונ לעש תואישנה — 

.אשונה םצע םייקתי 
.אשונב תואישנ והמ .טנ 

.אשונה םצע וב םייקתי אל ןיינע אשונהמ עידומ אושנה ןיינע היהיש אוה — 80 
.אשונ לעש תואישנ ואשניש םירבדה םה המ .ם 

.םהיקלח לע ואשניש םיללכה םה — 
.אשונב תואישנ ואשניש םירבדה םה המו .אס 

.םהב םיללכנ םניאש םירבד לע ואשניש םירבדה םה — 

.טרפו ללכ ול רמאי רשא רבדה והמ .בס 85 

ףתושיש ןכתי אל רשא אוה טרפהו ,רויצב וב ףתושיש ןכתי רשא אוה ללכה — 
.רויצב ול 

.םילילכמה םה המכ .ג0 

.הרקמו הלוגס לדבהו ןימו גוס םהו השמח םה — 

קי אשונב אשונה [אשונב ...והמ 79 לקי םירבד רפ [רבד 77 ר תואישנ [ול 
:םיילוש תרעה י-ב [אשונה 80 פ אשונב תואישנ אשונה והמו ל אשונב אושנה 
ק י 'דאב 'חשה [םהב / ר אתיל [םה 84 "םדאו ןבואר וא יחהו םדאה" 
[לדבהו 89 רפ םיללכה [םילילכמה 88 קי אתיל רלפ [רויצב ...טרפהו 87—86 

: םישי ינימ העברא םירדגומ ךכ 

הרקמה 
ללוכה 

הרקמה שיא 
זמרנ 

םצעה 

ללוכה 

םצעה 

זמרנה 

:לע תואישנ) תיכנא :היצקידרפ לש םינוש םיגוס ינש לש ןמויק רוזגל ןתינ עבורמה חותינמ 
תואישנה םע תיעבטה תואישנה תא תוהזל ןיא .("ןבל ןבואר" : ב תואישנ) תיקפואו ("םדא ןבואר" 
ןיבהל ןתינ .ךליאו 153 ימע ,א ךרכ [אול] יתדובעב הילע האר .ב"היב החתפתה וזש יפכ ,םצעב 

.הטושפ המארגאיד תועצמאב תיעבטה תואישנה תא 

 A
 -*VA

 AT 7 // V
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.131 רזעילא ןב והילא 'רל ןויגהה רפס 

.גוסה והמ .דס 90 

.םירחא םיללכ לע רדוסמ והמב בשומה ללכ אוה גוסה — 

.ןימה והמ .הס 
.עבטב גוסה תחת רדוסמ והמ בשומה ללכ אוה — 

.לידבמה רהט .וס 

םצע וב םייקתיש רבדב גוסב ומע ףתתשמ רחא ןיממ דחא ןימ עידומ ללב — 95 
.ןימה 

.הלוגסה והמ .זס 

.ןימה דימעמ ונניאו רתי אלו תוחפ אל ןימל .רוש ללכ אוה — 

.הרקמה והמ .חס 
.וילא הושי אלו רבדה םצע עידומ יתלב ללכ אוה — 0 

.גוסה היהי םינפ המכ לע .טס 

[ןימה ...גוסה 92—91 רקי אתיל פ רדוסמ / פ והמ [והמב 91 רפ לידבמו 
:םיילוש תרעה י-ב [ןימה / פ וניאו [ונניאו 98 רפ וגוסב [גוסב 95 פ אתיל 

— םילמסמ םידוקדקה .ילארוגיטקה הנבמה תא םיראתמה ,(סויריפרופ ןליא תמגוד) םיצע ונינפל 
אוה ץחה ןוויכ .םישיא תונייצמ תונורחאה תודוקנה .םינימו םיגוס ,תוירוגיטק — הטמל הלעמלמ 
איה ,ילאירוגיטק ןליא ותוא ךותב ,היצקידרפ .(1 ץח) A לע רמאנ B רמולכ ,אשונל אושנמ 
חיננ םא ."ב תואישנ" איה ,(םצע-הרקמ) ןליאל ןליאמ היצקידרפ .(6—1 םירקמ) "לע תואישנ" 
תכיפה .תותואנ תומגוד םה (8) ,(7) ש ירה ,לשמל תומכ ,והשלכ הרקמ ןייצמ לאמשמש ןליאהש 
תואישנל תומגוד םה (7) ,(3) ,(2) ,(1) .תיעבט-יתלבל תיעבט תואישנ ןיב הניחבמ ןוויכה 
,ימינונאה םוגרתה יפל ,יבארפלא לש ונושלב .תיעבט יתלבל — (8) ,(6) ,(5) ,(4) ;תיעבט 
םצעה" .אשניישכ איה ("יעבטה ץורימה" לע וא) תיעבטה תואישנה :(א 135 ףד ,307 ןכנימ י"כ 
וישיא וא וינימ וא םצעה ((3) ,(2) ,(1)) וישיאו וינימו םצעה לע םהינימו םינוילעה םיגוסהמ 
ץורימה תלוז לע אושנהו .(7) ול המודהו ןבל שונאה ונרמאכ םירמאמה ראשל תורזגב תואשונ 
לע וא ((6) ,(5)) םינוילעה םיגוסה ראשמ שי לע וישיא וא ויניממ שי וא םצעה אשויש אוה 
לע שיאה אשויש וא ,(8) "ידבז אוה דמועה הז" ונרמא וא (8) "יח אוה ןבלה" ונרמאכ םהישיא 
םה םיללוכה תשמח (De Predicabili) :ופ-גס ."(4) "ידבז אוה שונאה" ונרמאכ ללכ 
 a-quinque voces םיניטאלה לש : genus, species, differentia, proprium, accidens.
.ה קרפ ,א רפס ,(Topica) "חוצנה רפס"ו ,סויריפרופל (Isagoge) "אובמה רפס" הוושה 
: טס .102a30—102b3 ,"חוצנה רפס" הוושה גוסה לע :דס 
,תוירבע תויתואב םיללכה םינמוסמ ונינפלש המארגאידב 
םיגוס םה ,רתיה ןיב י ,ב ,א .תויניטאל תויתואב םישיאהו 
ד ,ג ,כ ,ג ,י ,א ,אסיג ךדיאמ .םיפסונ םיללכ םתחתמ שי יכ 
םיגוסה גוס אוה מ .םירחא םיללכ םהילעמ שי יכ ,םינימ םה 
םיגוס םה כ ,כ .תורמאמה תרשעמ דחא ונייהד ,ןוילע גוס וא 

ל ,ג .("גוס ונממ הטמלו גוס ונממ הלעמל שיש") םיעצמא 
םינימה םה ,("גוס תחת רדוסמו גוס וניאש ןימ") םינימ םה 
כ ,כ ."םינימה ינימ" וא ,(י רעש ,"ןויגה תולמ") םינורחאה 
.("גוס תחת רדוסמו גוס אוהש ןימ") םייעצמא םינימ םה 
אוה ותוא ןימה תא (דימעמ =) םייקמ לידבמ לכ :גע-אע 
:דע .קלחמ אוה ,הז לדבה ,וילעמש גוסל סחיב .רידגמ 
יפכ .קלחמ אלו םייקמ לידבמ ול ןיאש שיו 
,"חוצנה רפס" : הלוגסה :זע-הע .םישיאל ותנווכ הארנה 
: צ-זס .(102b4—102b26) "חוצנה רפס" :הרקמה :ופ-חע .(102a17—102a30) ה קרפ ,א רפס 

ם 

נ 
 a b c
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גרבנזור םולש 

אוהו ונממ הלעמל רחא ללכ ןיאש ללכ אוהו ןוילע גוס ונממ יכ םינפ 'ג לע — 

ונממ הלעמל גוס שיו ונממ הטמל ןיאש גוס אוהו לפש גוס שיו .םיגוסה גוס 
.גוס ונממ הטמלו ,גוס ונממ הלעמל שיש גוסה אוהו יעצמא גוסו 

.ןימה היהי םינפ המכ לע .ע 
וניאש ןימ שיו ,גוס תחת רדוסמו גוס אוהש ןימ שי יכ .םיגפ 'ג לע היהי ןימה — 

.גוס תחת רדוסמ אלו ,גוס וניאש ןימ שיו ,גוס תחת רדוסמו גוס 

.לידבמה קלחי םינפ המכ לע .אע 

.קלחמ לידבמ שיו םייקמ לידבמ שי יכ ,םינפ 'ב לע קלחי לידבמה — 
.קלחמ לידבמ והז יא .בע 

.יוברה לא תודחאה ןמ ותוא בישיו ויתחתש םינימל גוסה קלחי רשא אוה — 
.םייקמה לידבמה והז יאו .גע 

םייקמ קלחמ לידבמ לכו ,ןימה םצע ונממ םייקתי גוסה לא רבחתישכ רשא אוה — 

.וגוס תא קלחי קמה םייקי רשאו ,ויתחתש ןימה םייקי גוסה קלחי רשא יכ 

.לידבמה דצמ םירבדה וקלחי םינפ המכ לע .דע 

קלחמ לידבמ ול שיש םהמ שי יכ .םינפ 'ד לע וקלחי לידבמה דצמ םירבדה — 

ול ןיאו םייקמ לידבמ ול שיש שיו .םיגוסה גוס אוהו םייקמ לידבמ ול ןיאו 
םיגוסה ראש םהו קלחמו םייקמ לידבמ ול שיש שיו .םינימה ןימ אוהו קלחמ 

אוהו קלחמ אלו םייקמ לידבמ ול ןיאש שיו .םינימה ןימו םיגוסה גוס ןיבש 
.גוסה תחת רדוסמ אלו גוס וניאש ןימה 

.הלוגסה היהת םינפ המכ לע .הע 

.תבכרומ םאו הטושפ םא היהת הלוגסה — 
.הטושפה הלוגסה איה וזיא .וע 

.םדאל קוחצכ דחא ןימל יעבט דחא ןיינע אוה — 
.תבכרומה הלוגסה איה וזיאו .זע 

הוש םצבוקמו ןימהמ רתוי ללוכ םהמ דחא לכ םירקמ רובחמ היהת רשא איה — 
דחא לכ יכ הצונ יתלב םילגר יתש לעב עעונתמה אוהש םדאב ותמאכ ןימל 

.םדאה ןימל הוש םצובק םלואו םדאה ןמ ללוכ רתוי םהמ 

.הרקמה קלחי םינפ המכ לע .חע 

.תוללכה דצמו ורדעהו תוקבדה דצמ םינפ ינשל קלחי הרקמה — 

.תוללכה דצמ ויקלח םה המכ .טע 

.דחי יקלחו ללוכ ונממו ,יקלח ונממו ,ללוכ ונממ שי יכ ,םינפ 'ג לע םה — 
.ללוכה הרקמה והמ .פ 

[גוס 3 קי רובדה ר [רבדה / ל אתיל [יתלב 0 "רזגנה הצור יכ ירבד לע הייאר" 
תועט קפס אלל קי םיגוסה גוס אוהו [ונממ 4 רל אתיל [ונממ / פ גוסה 
ר קלחמה לידבמה [קלחמ לידבמ 10 ר גוסה [גוס 7 לקי רדסמו פ [אוהש 6 
[םייקי / פ תא [םייקי 14 ר ןימ [ןמ / ל בושיו [בישיו / ר אתיל [אוה 11 
/ ל אוהו [שיו / לפ קלחמ [םייקמ 17 ר אתיל [לידבמה ...םירבדה 15 רפ תא 
פ גוס [גוסה / לקי אתיל רפ [ןימה 20 ר אלו [ול ןיאו , ר אתיל [לידבמ 
םיצבוקמו פ [םצבוקמו / פ רבוחמ [רובחמ 26 ר אוה הטושפה הלוגסה [אוה 24 
[הרקמה 30 רפ רתוי ללוכ [ללוכ רתוי 28 רפ ינוימדו [ןימל 27 קי םצבקמו ר 
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לכל אצמי יכ םדאל םילגרה יתשכ ותלוז רחא ןימלו ולכ ןימל אצמי רשא אוה — 

.תופועל ףאו םדא 

.יקלחה הרקמה והמו .אפ 

.ףאל תומירחכ ולוכב אצמי אל ךא דחא ןימל םא יכ אצמי אל רשא אוה — 

.דחי יקלחהו ללוכה והמו .בפ 

אצמי אל דחא ןיממ רתויל אצמנ םירקמה ןמ היהיש המ אוה יקלחהו ללוכה — 

תפזל תורחשכ יקלחו ללוכ ןימה ותואל שקהב והנה ולכב םינימה םתואמ דחאב 
.םדאלו 

.קבדה הרקמה והמו .גפ 

.גלשל ןבולהו תפזל תורחשכ ונממ ואושנמ אשונה לדבי אל רשא אוה — 

.לדבנה הרקמה והמו .דפ 

.דגבל ןבולכ ותלב אצמיש ואשונב ןבחי רשא — 
.השמח םיאושנה םיללכה ויה המלו .הפ 

אשונהמ אושנה והעידויש המו אשונה עידומ אוה אושנ לכש יפל השימח ויה — 

אשונה עידוי רשאו .ותוהממ אצוי ןיינע וא ותוהממ קלח םא ותוהמ היהיש םא 

אוהה קלחה היהיש םא אשונה תוהמ קלח עידוי רשאו .ןימה אוה ותוהמ ללכב 

.לידבמה אוהו וב דחיתיש המב וא ,גוסה אוהו ותלוז וב ףתתשיש הממ 
דחיתיש רשפיאש הממ אוהה ןיינעה היהיש םא ותוהממ אצוי ןיינע עידוי רשאו 

םיללכה ויה הזלו .הרקמ ול רמאיו וב דחיתיש רשפא אלש וא הלוגסה אוהו וב 

.הרקמו הלוגסו לידבמו ןימו גוס השמח 
.השימחה םיללכה ולא ופתתשי המב .ופ 

לידבמהו גוסהו ,תוריזגב םיקלח ושעי םלכ רשאב ופתתשי ולאה םיללכה — 
ןימהו גוסהו .םימשרהו םירדגה םהמ ושעי רשאב ופתתשי הרקמהו חלוגמהו 
וילידבמו וינימ ויהי םצע גוסה םא יכ .דחא עבטב םתשלש יכ ופתתשי לידבמהו 

.םירקמ ויהי הרקמ םאו םצע 
.םינימל םירדגה ודמעי םיללכה ולאמ הזיאב .זפ 

.לידבמו בורק גוס רובחמ ודמעי — 
.םימשרה ודמעי רבד הזיאב .חפ 

[ללוכ / רלפ אתיל [שי / פ 'ב לע [יג לע 32 לקי רדעהו רפ [ורדעהו / פ אתיל 
ל אתיל ר ףא [ףאו 35 פ אוה יכ [יכ 34 פקי ויקלח [יקלח / פקי ויללוכ 
לפ ףאב [ףאל / ר תומידאכ [תומירחכ / לקי םלוכב פ [ולוכב / ר ול [אל 37 
ןיאו (!) םדאהה ןמ רתוי ללוכ אוה יכ םדאל לפ תפזלו םדאל [םדאלו תפזל 41—40 
[תורחשכ / ר ונממ אשונ פ ונממ אשונ [ונממ ...אשונה 43 ר רוחש םדא לכ 
/ רפ וא [םא 48 לקי אתיל פ [השימח 47 פ ותלוז [ותלב 45 ר תורחשב 
[ותלוז / פ המ [הממ 50 ר אוהו [אוה 49 פ תוהמ ללכב אשונה [עידוי 
ל אתיל [ןיינעה 51 לקי שבושמ [הלוגסה ...רשאו לידבמה 52—50 רלפ אתיל 
ופתתשיש [ופתתשי 54 רלפ םיאושנה [םיללכה / קי הרקמה אוהו [ול רמאיו 52 
[עבטב 57 קי אתיל [ופתתשי ...םיללכה 55 קי אתיל [השימחה ...ולא / ר 
גוסה םאו לקי אתיל פ [ויהי ...םצע 58 ר םילידבמ קי [וילידבמו / פ עבטמ 
[ודמעי 60 לפ [םינימל ויהי [םינימל 59 ר םירקמ וילידבמו וינימ ויהי הרקמ 
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.הלוגסו בורק גוס רובחמ ,לידבמו קוחר גוס רובחמ ודמעי — 

.םיקחה ודמעי רבד הזיאב .טפ 

.הרקמו גוסמ ודמעי — 

.תוריזגה ןמ םירדגה ולדבי המב .צ 65 

.רקשבו תמאב וראותי אל םירדגהו רקשבו תמאב ראותת הריזגה — 
.הריזגה גוס והמ .אצ 

.רמואה אוה הריזגה גוס — 

.רמואה והמ .בצ 

.ולכ וילע הרוי רשא ןיינעמ קלח לע םיימצעה ויקלחמ דחא לכ הרוי רובד אוה — 70 

.םינושארה רמואה יקלח םה המב .גצ 

אלש וא הריזג ול רמאיו בזכבו קדצב ראותיש לא ורמא תואיש ונממ יכ אוה — 

.בזכבו קדצב ראותיש לא ורמא תואי 

.בזכבו קדצב ראותי אל רשא רמואה קלחי םינפ המכ לע .דצ 

םירדגה םהו ,דרפנ םש ותרומת דומעל ןכתי רמאמ ונממ יכ קלחי הזה רמואה — 75 

דומעל ןכתי אל םירמאמ םהמו .דרפנ םש םתרומת דומעיו .םיקחהו םימשרהו 

.םיירופסה םירמאמ םיארקנו .דרפנ טש םתרומת 

.םיירופסה םירמאמה וקלחי םינפ המכ לע .הצ 

ורבחל םדא ןיב ףא היהיש םא םהש הזו ,םינפ 'ג לע םה םיירופסה םירמאמה — 

ןטק לצא וא ,הנחתהו השקבה אוהו ונממ לודג לצא וא ,הלאשה אוהו ול הושה 80 
הקחרה וא הזרכה ול רמאיו ,םוסרפה רובדב הנווכה םאו .יווצה אוהו ונממ 

.םוזגו םויא ול רמאיו 

.ןויגהה תכאלמ שמשת םיקלחה ולאמ הזיאב .וצ 
.רדגבו הריזגב שמשת — 

.הריזגה קלחת םינפ המכמ .זצ 85 
.התופרטצהו ,התומכו ,התוכיאו המצע דצמ קלחת הריזגה — 

.םצעה דצמ הריזגה תקולח איה וזיא .חצ 

האושנו םש האשונ היהיש הנממו ,תומש ויקלח ויהיש הנממ יכ םינפ 'ב לע — 

האשונ ןיב שיש יפל ,הישילש הריזג תומש היקלחש הריזגה ארקתו .לעופ 

!ובורמ 62 ר אתיל [ודמעי ...ודמעי 63—61 פ םירבד קי [רבד 61 רלפי אתיל 
[םיימצעה / לפי לע פ [לכ 70 ר אתיל [רובד ...גוס 70—67 פי רבוחמ ק 
[םיקחהו 75 י ויקלח לקפ [יקלח 71 רלקי אתיל פ [ןיינעמ / פק םיימצעהה 
[םינפ 78 רלפ אתיל [דרפנ םש םתרומת דומעיו 76 םיימעפ וז הלמ לע םירזוח קי 
ל אתיל [ףא / שבושמ ר-ב פ לע וקלחי וניתנווכ יפכ [םיירופסה 79 ל אתיל 
סנוא רקי [סוזגו םויא 82 םיימעפ הז עטק לע םירזוח קי [הזרכה ...רמאיו 81 
תקלח [תקולח 87 ר תשמשמ לפ שמתשת [שמשת 84—83 ל סויפ וא פ םוזגו 
/ לקי אתיל רפ ןבואר 90 ר האושנ [האשונ 89 פ האשונו [האושנו 88 ל 

לש םייגולה םיבתכב הרוקמ וז תלבוקמ יתלב הקולח .רמואה תקולח :הצ .םימשרהו םירדגה 
,ןילרב ,"תורואמה ינש" ,רדיינשנייטש השמ 'ר לש ותרעה האר הז חנומ לע .םוזג .יבארפלא 
תירקיעה היגוסה .הריזגה תוכיא :וק-טצ .ךליאו 9 ימע ,ב"לשת ,םוליצ-סופד ,ז"רת 
לע רמול ןתינ .הרסהו (privatio) רדעהל ,(negatio) הלילש ןיבש הנחבהה איה ןאכ הנודינש 
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רשאו .םכח אצמנ ןבואר דרמאכ אשונב אושנה תרשוק תישילש הלמ האושנל 

אושנה תרשוק תישילש הלמ לא הכירצ הניאש יפל ,הינש ארקת לעפ האושנ 

.ךלה ןבואר ךרמאכ אשונב 

.תוכיאה דצמ הריזגה תקולח איה המו .טצ 
תללוש הנממו ,רבדל רבד תואיצמב הב רמאי רשא איהו תבייחמ הנממ יכ אוה — 

,ךלה אל ךדמאו ,םכח וניא ןבואר ךרמאכ רבדמ רבד קולס הב רמאי רשא איהו 

תרסומ הנממו .םימת לעפ וא םימת םש האושנש איהו הטושפ הריזג הנממו 

.ירדעה םש האושנש איהו תירדעה הנממו .רסומ לעפ וא דסומ םש האושנש איהו 

.תירדעהה ןמ תללושה לדבה המב .ק 

קדצת רשאמ רתוי םירבד לע קדצת תללושה יכ תירדעהה ןמ לדבת תללושה — 
תללושה יכ .תללושה בזכתש הממ רתוי םירבד לע בזכת תירדעההו .תירדעהה 

.רתוי לע בזכת תירדעההו ,בזכת אל ראשה לעו קידצה לע בזכת 

.דציכ .אק 

ןבואר לעו ,רבועה ןבואר לעו ,רדענה ןבואר לע קדצי םכח וניא ךרמא יכ — 

ןבואר אוהו ,דבל דחא לע בזוכ אוהו ,הטושה לעו ,ינידמ וניאש לעו ,ןטקה 

ינידמ וניאשו ןשיהו ןטקהו רבועהו רדענה לע בזכ אוה לכס אוה ורמאו .םכחה 

.הטושה אוהו ,דחאה לע קר קדוצ אוהו ,םכחה לעו 

.טעמ לע תקדוצו הברה לע תבזוכ תירדעהה התיה המלו .בק 
.וניינע הז רדעההש יפל — 

.רדעהה והמו .גק 
וכדדמש תעבו ול היהיש וכרדש הממ אוהה רבדה היהישכ רבדמ רבד תרכה אוה — 

.ול היהיש 

.רדעהה םשורב םיאנתה הלא ןיינע המו .דק 

םילדבה םתצקו הלילשה םע רדעהה וב ףתתשי םיגוס םתצק םה םיאנתה הלא — 
.הלילשה ןמ רדעהה וב לדבי 

.רדגה הזב גוסה והז יא .הק 

ונא םילשכנ ,תרחא .הנוכת התוא ב-ל סחייל ןתינ םא קרו ךא ,F הנוכת רדענ אוהש a טקייבוא 
.ןהשלכ תולבגהל הרושק הניא ,תאז תמועל ,הלילשה ."תילארוגיטק תועט" תונכל ןתינש המב 
,(רדעה) (א"ע הק ןירדהנס הוושה) "רוויע םעלב" רמול ןתינ ,ינוברג לש ותמגודב שמתשהל םא 
,איה תיתימא תללושה הריזגה ,וזמ הריתי ."רוויע לתוכה" אל ךא ,(הלילש) "האור וניא לתוכה"ו 
לבוקמה גהונה ןאבמ ."רדענה ןבואר לע קדצי 'םכח וניא' ךרמא" :םייק ונניא אשונהש הרקמב ףא 
וניא ןבואר"ו ,ירקש — "םכח ןבואר" קוספה ,םייק וניא ןבואר םאש עבוקה ,תימייניבה הקיגולב 
"םייק ןבואר" :םיקוספ ינש לש היצקנוינוקמ ןכא ספתנ "םכח ןבואר" קוספה .יתימא — "םכח 
תרותל אובמ" ,ןמגרב ה"ש :האר וז היגוס לע .םיללוכה םיקוספל ןידה אוה ."םכח ןבואר"ו 

קי תקלח [תקולח 93 ר הלעמל ל הלמל [הלמ לא 91 ר רמאו [רשאו 
'מאתו ןבוארל (!) םכחה םיקתש ומכ [רבדל / ר םויקב י תאיצמב ק [תואיצמב 94 
[לעפ 97 ר אתיל [רסומ ...םימת 97—96 ר ךלה ןבואר ךרמא ןכו םכח ןבואר 
...יכ 1—0 ר קדצמ [קדצת / ר קדצמ [קדצת 99 ר םע [ןמ 98 פ דימת 
[תרכה 10 י רדעהה פק [דחאה 6 ר עירמ [ינידמ 4 רלפ אתיל [רתוי 
לפקי אתיל ר [גוסה 15 לקי אתיל רפ [וב 14 ר הנממ [הממ / פ תרסה 
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גרבנזור םולש 

רבד תרכה איה הלילשה םג יכ רבדמ רבד תרכה ונרמא אוה רדגה הזב גוסה — 

.םילידבמ םירבדה ראשו רבדמ 

.דציכ .וק 

ןמ ןבאה תלילשב ,ול היהיש וכרדמ ןיאש רבדמ רבד תרכה היהת הלילשה יכ — 

וניאש ימ הב ראותי אל יכ רדעהה ןכ אלו ןבא םדאה ןיא ררמא אוהו םדאה 

ןיא ולאש יפל ןוטקב אלו ,רדענב אלו ,לכס אוהש ןבאב רמאי אל יכ וכרדמ 

וכרדש תעב ךרמאו .תולכס םהמ המכחה קולס היהיש ידכ םימכח ויהיש םכרדמ 

אוהש תעב יכ רדענב אלו לכס אוהש ול רמאי אל ןשיה םכחה יכ ול היהיש 

.םכח וניאש ןשי אוהש תעב ול רמאיש קדציו המכחה וכרדמ ןיא ןשי 

.תומכה דצמ הריזגה תקלח איה וזיאו .זק 

.תיטרפ הנממו ,הצורפ הנממו ,תפקמ הנממ — 

.תיטרפה הריזגה איה וזיא .חק 

וא ,ןבואר אוה םדאה הז ךרמאכ יטרפ האושנ היהיש ןיב ייטרפ האשונש איה — 

.םדא ןבואר ךרמאכ ללוכ היהיש 

.הצורפה הריזגה איה וזיאו .טק 

אושנה אצמי אשונה ןמ המכב הב ראבתי אלו ללוכ םש האשונש הריזגה איה — 

ותצקמב היהיש רובעיו ,רבדמ םדאה ךרמאכ ולכב היהיש רובעיו ,אצמי אל וא 

.בתוכ םדאה ךרמאכ 

.תפקומה הריזגה איה וזיאו .יק 

אושנה אצמי אשונה ןמ המכב הב ראבתיו םיללכ היקלחש איה תפקומה הריזגה — 

תצק ןיא ,ןבא םדא םוש ןיא ,בתוכ םדאה תצק ,יח םדא לכ ךרמאכ אצמי אל וא 
.בתוכ םדאה 

.אצמי אל וא אושנה אצמי אשונה ןמ המכב עידות רשא הלמה ארקת דציכ .איק 

.המוח ארקת — 

לע היהי רבדמ רבד תרסהו [רבדמ ...רבדמ 17—16 לקי אתיל רפ [תרכה 16 
אוהו םדאה ןמ ןבאה תילילשכ ול היהיש וכרדמ ןיאש רבד רבדמ תרסה םא םינפ 'ב 
תאזו וכרדמש רבד רבדמ תרסה תינשהו הלילשב דחוימה הזו ןבא םדאה ןיא דימא 
ןינקה וכרדמ וניאש ימ רדעהב ראותי אל 'יפלו רדעהב תדחוימה (!) תרסהה איה 
[הב 20 קי תלילשב [תלילשכ 19 ר ןבאב רמאי אל יכ וליבקמ אוהה רדעהה רשא 
לפקי בורהמ היה ר [םכרדמ ןיא 22—21 ר לכמ [לכס 21 לקי אתיל 
...ןשיה 24—23 ר ןשי [לכס / פ רמאיש [רמאי 23 קי ויהיש [היהיש 22 
רזוח ל [תומכה דצמ הרזגה תקלח 25 פ וניא יכ [וניאש 24 ר אתיל [ןשי 
יטרפ [תיטרפ 26 פ יכ תומכה דצמ הרזגה תקולח [תומכה / הז טפשמ לע םיימעפ 
[איה 30 לפ הז יא [הז / פ תיטרפ [יטרפ / רל האושנש [האשונש 28 פ 
האושנו [ללוכ / ל יללכ םש האושנש [הריזגה 31 פ הסורפה [הצורפה / ל אתיל 
ר יבתוכ [בתוכ 33 ל רובעיש [היהיש 32 ר אשני [אצמי / פ ללוכ םש 

לש ותנשמב הלילשה יראות לע ןוספלוו לש ורמאמו .ךליאו 204 ימע ,ד"ישת ,םילשורי ,"ןויגהה 
H.A. Wolfson, "Maimonides on negative attributes", L. Ginzberg :ם"במרה 
 411466 .Jubilee Volume, New-York, 1945, pp רסומ םשב תשמתשמ תרסומה הריזגה
,אושנב קלח איה הלילשה .תבייחמ הריזג איהש ןאכמ .בג 'יס ליעל האר — (יוכו "האור אל") 
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137 רזעילא ןב והילא 'רל ןויגהה רפס 

.תומוחה מה המכ .ביק 40 
דחא לכל אצמנ אושגהש הניינעו לכ תלמ איהו תגייחמ תללוכ ,העברא םה — 

ןיא ךרמא אוהו תללוש תללוכו .יח םדא לכ ךרמאכ הזו ,אשונה יקלחמ דחאו 

םוש ןיא ךרמאכ אשונה יקלחמ דחאב אלו אשני אל אושנה יכ הניינעש םוש 

קלחל אצמי אושנה יכ הניינעו תצק ךרמא אוהו תבייחמ תיקלחו .ןבא םדא 
וניא תצק ררמא אוהו תללוש תיקלחו .בתוכ םדאה תצק ךרמאכ ,אשונה יקלחמ 45 

.םדא וניא יחה תצק ךרמאכ אשונה יקלחמ קלחל אצמי אל אושנה יכ וניינעו 

.רובתה דצמ הריזגה קולח והזיאו .גיק 
.תיאנת הנממו תיאשמ הנממ יכ אוה — 

.תיאשמה הריזגה איה וזיא .דיק 

טפשמל ךמסנ יתלבמ טלחומ הלילשב וא בויחב הב טפשמה היהי רשא איה — 50 
.רחא 

.תיאגתה הריזגה איה וזיאו .וטק 

םויה םא ךרמאכ ,רחא טפשמב הלתנ הלילש וא בויחב הב טפשמה רשא איה — 

.םויה תואיצמב הלתנ שמשל החירזה בייחמ רתויהש הזו חרוז שמשה אצמנ 

ייאשמה יכ םייאשמ םיטפשמ 'במ תבכרומ איה תיאנת הריזג לכ דכ אוה רשאכו 55 

יאנתהו ךשמה תואו, ךשמה תוא ינשהו יאנתה וב קבודי דחאה ,טלחומה אוה 

ןיא תיאשמה הריזגה םלואו .תיאנת תחא הריזג תוריזגה ינש ובישה רשא םה 

אשונה לע הרויש ןיב דחא אושנו דחא אשונ םידרפנ םיקלח םינש םא יכ הב 
.תודרפנ תולמ וא תובר תולמ אושנהו 

.תיאגתה הריזגה יקלח וארקי דציכ .זטק 60 

הינשה הרזגהו ,םדקנה ארקת יאנתה תלמ הל רבוחי רשא הנממ הרזגה םא — 

חרוז שמשה םא ךרמאש הזו יוצמ םויה חרוז שמשה םא ךרמאכ .ךשמנ ארקת 

.ךשמנה אוה יוצמ םויה ךרמאו ,םדקנה אוה 

.תיאנתה הריזגה היהת םינפ המכ לע .זיק 

.תקלוחמ הנממו תקבדומ הנממ יכ .םינפ ינש לע איה — 65 

.תקבדומה תיאגתה הריזגה איה דציכ .חיק 

שמשה םא ךרמאכ תוללושב וא בויחב םדוקה םע ץבקתמ הב ךשמנה היהיש אוה — 
.יוצמ םויה הלוע 

/ רפ הניינעו [הניינעש 43 ל אתיל [יח 42 לפקי אתיל ר [לכ תלמ איהו 41 
[קולח 47 רל אוה [תצק 44 פ אשינ אל קלחל אצמי אשונה יכ [אלו ...יכ 
[תיאנתה 52 ל אתיל [וא 50 ק תומכה רפ ףורצה י [רובחה / פ קולח וקלח 
[רחא 53 קב תעד ונממ ץוח םיטפשמל ךמסי רשא יאנתה ךפה : םיילוש תרעה .י-ב 
[תיאנת / ר אתיל [ךכ 55 ר וב הלתנש ימו הלתנה םיטפשמה ינש םה היקלחו 
ק טילחמה [טלחומה 56 רלפ אתיל [טלחומה ...יכ / קי םיניינע [יבמ / ר תיאשמ 
ארקי [ארקת / פ םיאנתה [יאנתה 61 פ אשונו [אושנו 58 פ יתש [ינש 57 

גיק .םיילטוטסירא םניא "תומכ"ו "תוכיא" םיחנומה .הריזגה תומכ :ביק-זק .הריזגב אלו 
William :האר ,םצעה יפל הקולח איה וז הקיטסאלוכסב לבוקמה יפל .ה ר י ז ג ה רובח:טיק 
 ,translated by N. Kretzmann ,(ןלהל: of Sherwood, Introducion to Logic (ITL
 27 .1966, p. טיק-וטק .הבחרהב הנודנש (תילאירוגיטקה) תיאשמה הריזגה :ריק:
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גרבנזור םולש 138 

.תיאנתה תקלוחמה הריזגה איה דציכו .טיק 

ךרמאכ תוללושב אלו בויחב אל םדוקהו ךשמנה הב ץבקתי אלש איה תקלוחמה — 70 
.דרפנ היהיש םאו גוז היהיש םא רפסמה 

.פ אתיל [תקלוחמה 70 רפ תקלוחמה תיאנתה [תיאנתה תקלוחמה 69 קי 
[הרות רשא / י אשונה [אושנה / פ אתיל [אושנה ...םשה אוה / ל אשונה םשה 

םיקוספה תא איה תללוכ הרוקמב .וטסירא לש ויבתכב היוצמ הניא (תיטתופיהה) תיאגתה הריזגה 
.("תקלוחמה תיאגתה") האיצומ היצקנויסידב וא ("תקבדומה תיאנתה") היצאקילפמיאב םירושקה 
"הקיטקלאידל אובמ"ב הריפסל היינשה האמב יוצמ (בכרומ =) יטתופיה גשומב הז שומיש 
William and Martha Kneale, The Development of Logic :האר .םונילגל 

 182 .Oxford, 1962, p (ןלהל:DOL).
(אובי ךשמה) 

ההגה תעשב תפסות 

:"ךליאו" הלימה ירחא ףיסוהל שי ,הנורחאה ינפל הרוש ,134 ימעל 
תורוקמ האר .א"ע ומ תועובש ,דומלתה יפ-לע ,"םויא" תועמשמב הז חנומב רבחמה שמתשמ ןאכ 
.ד"לרת קיל ,שפנה ילומגת ,הנוריומ ללה הוושהו .739—738 ימע ,ב ,הדוהי-וב לש ונולימב םיפסונ 

.ב"ע הכ 
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