
גרבנזור םולש 

רזעילא ןב והילא 'רל ןויגהה רפס 
(138—127 ימע ,3-2 'םמ "תעד"מ רמאמה םויסו ךשמה) 

.הלילשו בויחב אושנל אשונה אשני םינפ המכמ .בק 
.ירשפאב םא חרכהב םא ,םינפ 'ב לע — 

.יחרכהה והמ .אכק 

רובעיש יתלבמ וב רפומ רשא דאתה לע אצמנ אשונ היהיש אוה יחרכהה — 

.רחא ןיינע לע ותויה 

.רשפאה והמ .בבק 

היהיש ילוא לבא חרכהב וב רפוס רשא ראתה לע אצמנ אשונה היהי אלש אוה — 

.ןכ היהי אלש ילואו דיתעל ןכ 

.בויחב יחרכהה לשמ והמ .גכק 

.יח םדאה ךרמאכ — 

.ללושב יחרכהה לשמ והמ .דכק 

.ןבא םדאה ןיא דרמאכ 

.בויחב ירשפאה לשמ והמו.*דכק 

.בתוכ אוהש בתוכ וניאש םדאה ךרמאכ — 

.ללושב ירשפאה לשמ והמו .הכק 

.בתוכ וניאש ,בתוכ אוהש םדאה ךרמאכ — 

[דיתעל 79 / ל אתיל [חרכהב 78 / רפ אתיל [ראתה ...וב רפוס רשא 78—75 
פי [ללושב 82 / פ אתיל [יח ... והמ 81—80 / פ היהת [היהי / פ ריתעהל 
אתיל פ [בתוכ ... והמו 85—84 / רפ ךרמא [ךרמאכ 83 / ק ללושה 
/ פ םדאב [םדאה 85 / פ בויחב ללושה ירשפאה [בויחב ירשפאה 84 / קי 

חכ ךרכ ,"ןויע" ,תימייניב הקיגולב ייאוצמו ירשפא :ירמאמ הילע האר ,תוילאדומה :אלק—בק 
,'תימייניבה היפוסוליפב ירשפאו יחרכה' ;([שפא] :ןלהל) 72—56 ימע ,(ח"לשת תבט) א 'בוח 

.([רכה] :ןלהל) 155—103 ימע ,(ח"לשת זומת—ןסינ) ב 'בוח ,םש 
.והשלכ דיתע ןמזב יתימא היהי אוה ךא ,n-t יתימא ונניא p םא t ןמזב ירשפא אוה p :אכק 
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גרבנזור םולש 74 

.יחרכהה קלחי םיגפ המכ לע .וכק 

,יח םדאה היהיש בייוחמ [ךרמאכ בייוחמ] ול רמאיו תואיצמ םא .םינפ 'בל — 

.ןבא םדאה היהיש ענמנ ךרמאכ ענמנ ול רמאיו תואיצמה רדעהב םאו 90 

.ירשפאה קלחי םינפ המכ לעו .זכק 

רשפא םדאה ךרמאכ תואיצמב רשפא ונממ יכ .םינפ ינשל קלחי כ"ג ירשפאה — 
היהי אלש רשפא םדאה דרמאכ תואיצמה רדעהב רשפא ונממו .בתוכ אצמיש 

.בתוכ 

.ירשפאה יניממ יחרכהה ינימ ולדבי המב .חכק 95 

[ב"ע 66] דחא וקדצי אל יחרכהה ינימ יכ ירשפאה יניממ ולדבי יחרכהה ינימ — 
אוהש המו היהי אלש רשפא אוה היהיש רשפא אוהש המ לכ יכ .רחאה לע םהמ 

וניא אוה היהיש בייוחמ אוהש המ לבא .היהיש רשפא אוה היהי אלש רשפא 

.היהיש בייוחמ וניא ,היהיש ענמנ אוהש המו ,היהיש ענמנ 

.ירשפאהו יחרכהה יניממ דחא הב ורכזי רשא הריזגה ארקת דציכ .טכק 0 
.דצ תלעב איהש הל רמאי איהה הריזגה — 

.דצה רדג והמו .לק 
ינימ םהו הלילשבו בויחב אשונל אושנה סחי תוכיא הרות רשא הלמה אוה — 

.םרכז םדק רשא ירשפאהו יחרכהה 

.דצ הב רכזי אל דשא הריזגה ארקת דציכו .אלק 5 
תולעבל תוימתסה םחי דצה תולעבל הסחיו תחלשמ הל רמאי איהה הריזגה — 

.המוחה 

.םתצק לע םתצק תניחבב תוריזגה וקלחי םינפ המכ לע .בלק 
.תוליבקמ םהמו ,תובייחתמ םהמו ,תוכפהתמ םהמ .םינפ השלש לע — 

.תוכפהתמה תוריזגה םה המ .גלק 10 
םיקדוצ וראשיו אשונ םאושנו אושנ םאשונ בישהל םהב רשפא [רשא] םה — 

.םתוכיאב 

.תוריזגב ךופהה היהי םינפ המכ לע .דלק 
שי וכפהתי דשאו .וכפהתי אלש םהמו וכפהתיש םהמ שי יכ םינפ 'ב לע היהי — 

[אצמיש 93 /ר אתיל [לעו ... תאיצמ 90—89 / ר אתיל [וניאש ... בתוכ 87—85 
ברה הז ךירצה בתוכ [בתוכ 94 /פ אתיל [היהי / ר הלילשב [רדעהב / פ היהיש 
/ פ בתוכ היהיש רשפא [בתוכ היהי אלש רשפא 94—93 /ק יב .קוליסו 'יצמב םהינש 
דחא וקדצי ירשפאה ינימי רחאה [רחאה 97 / קי אתיל פ [ירשפאה ... ינימ 96 
[הרות 3 / פ איה [איהה 1 / י רשפאהו פק [ירשפאהו 0/ פ רחאה לע םהמ 
/ י הכזי פק [רכזי 5 /פ הלילשו [הלילשבו /פ אשונב [אשונל / פ לע הרות 
ילעבל [תולעבל / פ תומתסה [תוימתסה / פ תחלושמ רמאי [תחלשמ ... רמאי 6 
/ ללוכה ללושב :תפסות םיילושב [םתוכיאב 12 / ל אתיל [רשא 11 /פ 
[שי / לפ אתיל [שי / קי ויהי [היהי 14 / י תוריזגה פק [תוריזגב 13 

.ענמנהו בייוחמה תא ללוכ יחרכהה ם"במרל ןויגהה תולמבכ :וכק 
ילעב םיקוספ ןיב הנחבה ןאכ תחתמנ ,הצילמה רפסל ושוריפב יבאראפלא לש ונויד תובקעב :טכק 

.(דצ) תשרופמ תוילארומ םיליכמה םיקוספ ןיבל (רמוח) תוילארומ 
.תונוש תוריזג ןיב םייקה סחיה :אסק—בלק 
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75 רזעילא ןב והילא 'רל ןויגהה רפס 

.םתומכ ורמשי אלש םהמו ,םתומכ ורמשיש םהמ 15 
.םתומכב וכפהתי דשא תוריזגה םה המכ .הלק 

כ"ג ךפהתת איה יכ ,ןבא םדא םוש ןיא ךרמאכ תללוכה תללושה ,םינש םה — 

ךרמא ןוגכ תבייחמה תיקלחהו םדא ןבא םוש ןיא ררמא איהו תללוכ תללוש 

.יח םדאה תצק ךפהתיו .םדא יחה תצק וא .םדא ןבלה תצק 

.םתומכב וכפהתי אל רשא תוריזגה םה הזיאו .ולק 20 
ךרמאכ תבייחמ תיקלח דימת ךפהתת תאז יכ תבייחמה תללוכה איהו תחא — 

לכ קדצי אל יכ תללוכ ךפהתת אל לבא .םדא יחה תצק הכופהו ,יח םדא לכ 

.םדא [א"ע 67] יח 

.ללכ ךפהתת אל רשא הריזגה איה וזיאו .זלק 

םדאה תצק וכופה קדצי אל ,םדא וניא יחה תצק ךרמאכ תללושה תיקלחה — 25 
.יח וניא 

.תוריזגב הלבקהה והמ .חלק 

.בזכבו קדצב דחי וצבקתי אל םמצע תניחבב תוריזגה תויה אוה — 

.םיליבקמה ינימ םה המכ .טלק 

ןוגכ 20—18 / פ ןבא םדא [םדא ןבא / פ םיתש [םינש 17 / לפ אתיל 
תבייחמ תיקלח ךפהתת כ"ג תאז יכ םדא יחה תצק ךרמאכ [הזיאו ... ךרמא 
םדאה תצק 19 / ל ךרמאכ [ךרמא ןוגכ 18 / פ הזיאו יח םדאה תצק ךרמאכ 
...וא / רל יח םדאה תצק [םדא יחה תצק / רל םדא יחה תצק [ןבל 
[תללושה תיקלחה 25 /ר בייחתמ [תבייחמ 21 /ל אתיל [אל 20 / ל אתיל [יח 

.[טעק] 'ס ןלהל האר : הלק 
ימינ לבוקמה הלבקהה עובר לע תוכמתסה ךות ,ןוידה תא םכסנ :תוריזגה תלבקה :דנק—טלק 

:םייניבה 

תללוכ תללוש  תללוכ-תבייחמ 

תויכפה 

םדא יח םוש ןיא  םדא יח לכ 

מ  מ 

ת  ת 

ח  ח 
י  י 

ב  ב 

ו  ו 

ת  ת 

תיקלח-תללוש 
תחתש המ 

תיקלח תבייחמ 

םדא וניא יחה תצק 
תויכפה 

םדא יחה תצק 

וכסה הקיגולב םילבוקמה םינמיסבו םינימ העבראל תוקלחתמ המוחה תולעב תורזגה ,לבוקמכ 
: תיטסאל 

 a — תללוכ תבייחמ i — תיקלח תבייחמ
 e — תיקלח תללוש — 0 תללוכ תללוש

.(םכח םדאה) תוימתסה לעו (םכח ןבואר) תוישיאה לע טסקטב רבודמ ,ולא תורזגל ףסונב 
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בויחהו ,רדעההו ןיינקהו ,םיפרטצמהו ,םיכפהה םהו /ד םיליבקמה ינימ — 30 
.הלילשהו 

.תויכפהה תוריזגה םה המ .טק 

ןבואר הז לשמו ,תרחאב אושנה ךפה תחאב אושנהו דחא םאשונ היהיש םה — 

.רוחש ןבואר ,ןבל 

.םיפרטצמה םה המו .אמק 35 

ןבואר וא דבע ןבואר ךרמאכ םיפרטצמ םיניינע םהיאשונ רשא תוריזגה םה — 

.ןודא 

.רדעהו ןיינק תלבקה וליבקי רשא תוריזגה םה המו .במק 

ךרמאכ אוהה ןיינקה ,רדעה תרחאב אושנהו ןיינק תחאב אושנה היהי רשא םה 

.לכס ןבוארו םכח ןבואר 40 
.הלילשהו בויחה תלבקה וליבקי רשא תוריזגה םה המו .גמק 

,תללוש תרחאהו תבייחמ תחאה לבא ,דחא םאושנו םאשונ רשא תוריזגה םה — 

.םכח ןבואר ןיא — םכח ןבואר ךרמאכ 

ןמ תמאה הב ןוחבל הלבקהה קזח רתוי אוה ולאה םיליבקמה יניממ הזיא .דמק 

.רקשה 45 

.הלילשהו בויחה תלבקה אוה — 

.ןכ הז היה המלו .המק 

ראשו .רמוח לכב רדענבו אצמנב דקשהו תמאה וקלחי הלילשהו בויחהש יפל — 

.רמוח לכב רדענב אל םג אצמנב רקשהו תמאה וקלחי אל םיליבקמה 

.דציכ .ומק 50 

םא ןכו .תובזוכ ןהיתש רדענ ןבואר היהי םא רוחש ןבוארו ןבל ןבואר יכ — 
ןהיתש ויהי רוחשל ןבל ןיב םיעצוממ םיארמה ראש וא םודא אוהו ןבואר היחי 

תחאו תקדוצ ןהמ תחא היהת םלועל ןבל וניאו ןבל אוה םנמאו .וילע תובזוכ 

.תרחאה בזכת תחאה קדצתשכו תרחאה קדצת תחאה בזכתשכו ,תבזוכ ןהמ 

.תוינויגהה תוכאלמב דקשהו תמאה הב ןחבי ךכיפל 55 
.הלילשו בויחב תוליבקמה תוריזגה ויהי [ב"ע 67] םינפ המכ לע .זמק 

.םירתוסהו םיכפהה תחתש המו םיכפהו תוימתסו תוישיא םהו .םינפ 'ה לע — 

.תוישיאה םה המ .חמק 

.תויטרפ םהיאשונ רשא תוריזגה ולא הלילשו בויחב תוליבקמה — 

.תוימתסה םה המו .טמק 60 

.המוח םהל ןיא לבא םיללכ םהיאשונ רשא םה — 

.תויכפהה תוריזגה םה המו .נק 

.תויללכ םהיתומוח רשא םה — 

ת"כ [רוחש 34 / קי אשונהו [אושנהו 33 / ילפ אתיל [יח ...אל/פ תיקלחה תללושה 
דחא םאושנו דחא םאשונ [דחא םאושנו םאשונ 42 / פ אשונה [אושנה 39 / י ז"כ 
/ פ רמוחה [רמוח / פ רדענבו אל [רדענבו 48 / פ הלבקה [הלבקהה 44 / פ 
/ ר םיעצומ [םיעצוממ / פ םיארמ [םיארמה S2 / לקי אתיל [ןבואר 51 
םכח ןבואר ךרמאכ [תויטרפ 59 / קי תרחא [תחא / פ בזכשבו [בזכתשכו 54 
םדאה םכח םדאה ךרמאכ המוח [המוח / י ןבא [לבא 61 / ר םכח וניא ןבואר 
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.םיכפהה תחתש המ וארקי רשא תוריזגה םה המו .אנק 

.תויקלח םהיתש םהיתומוח רשא תוריזגה םה — 65 
.תורתוסה תוריזגה םה המו .בנק 

תויללכה ויהיש םא םינפ 'ב לע ויהו תוכיאבו תומכב דחי ופלחתי רשא םה — 

.ךופהב וא הלילשה םע תויקלחהו ,בויחה םע 

.םירתוסה תלוגס והמו .גנק 

תרחאה קדצת תחאה בזכתשכ לבא בזכבו קדצב דחי םירתוסה וצבקתי אלש אוה — 70 

םהינש וצבקתיש רשפא הנה םיכפהה םלואו .תרחאה בזכת תחאה קדצתשכו 

קדצב דחי וצבקתיש רשפא יאו .םדא יח םוש ןיא ,םדא יח לכ ךרמאכ בזכב 

תחא בזכתשכש בייחי אלו ,תרחאה בזכתש בייוחמ ןהמ תחא קדצת םא הזלו 

תצק ךרמאכ קדצב דחי וצבקתיש ןכתי םיכפהה תחתש המו .תרחאה קדצתש ןהמ 

בזכתשכ ךכיפלו ,בזכב דחי וצבקתיש ןכתי אלו ,םדא וניא יחה תצק םדא יחה 75 

.םיכפהה תחתש המ ןידכ ןניד תוימתסהו .תרחאה קדצתש בייוחי ןהמ תחא 

.תוכאלמב ושעי אל תויטרפה ךא .םירתוסה ןידכ ןניד תויטרפהו 

.רקשלו תמאל םיליבקמה תקלח םלשת רבד הזיאב הנק 

בויחב םא יכ תוריזגה יתש ןיב לדבה היהי אלשכ םהמ דחאה .םינפ ינשב םלשי — 

ןווכי וא רמאי ןהמ תחאב ןווכש וא רמאנש ןיינע לכ היהי לבא הלילשבו 80 
םיאנתה הלאב וושי אלשכו ,קלחו לכו לעופו חכו ףוריצו ןמזו םוקממ תרחאב 

אל ,[א"ע 68] תרחאב ןווכי וא רמאי אלש המ ןהמ תחאב ןווכי וא רכזי לבא 

אוהו הלילשה תואב יולת ינשה יאנתהו .רקשהו תמאה תקלח ןהמ בייחתי 

דע המוחה םע היהתש יואר תופקומבש אוהו הל םייוארה תומוקמב חנותש 

ןניא רשאכו ,ךכ אוה ךכ לכ ןיא ונרמא ךכ אוה ךכ לכ ונרמאל ליבקמה היהיש 85 
תוא םע תוישילשבו ,אושנה םע ןהב הלילשה תוא חנות תוינש םה םא תופקומ 

רשפא ונרמאל ליבקמה רתוסה היהיש דע דצה תוא םע תוידצבו ,תואיצמה 
.בייוחמ וניא ונרמא בייוחמ ונרמאל רשפא יא ונרמא 

.תוריזגב תובייחתהה והמ .הנק 

.תרחא הרזג תורקשל תחא הרזג בזכת וא תרחא הרזג הקדצל תחא הרזג קדצתש אוה — 90 

.תובייחתהב תובייחתמה תוריזגה רדס דציכ .ונק 

[תויללכ / פ תוריזגה [םה 63 / פ וארקי רשא [תוריזגה 62 / ר םכח וניא 
םהמ קי םהמ [המ 64 / ר םכח םדא םוש ןיא םכח םדא לכ ךרמאכ תויללכ 
וניא םדא תצק םכח םדא תצק ךרמאכ תויקלח [תויקלח 65 / פ אתיל ל המ 
םכח םדא לכ ךרמאכ הלילשה [הלילשה 68 / ל תוללכה [תויללכה 67 / ר םכח 
םוש ןיא םכח םדאה תצק ךרמאכ ךופהב לפ ךופהב [ךופהב / ר םכח םדא לכ ןיא 
םלואו [םלוא / קי תרחאה הקדצכו [קדצתשכו 71 / ל בזכת [קדצת 70 / ר םכח םדא 
/ פ ביוחי [בייוחמ 73 / לפ יח םדא םוש ןיא יח םדא לכ [םדא ... לכ 72 / לפ 
תרחאה 75—74 / ר בזכתש [קדצתש / לפ תחאה [ןהמ74 / ל קדצתש [בזכתש 
/ פ תקולח [תקלח 78 / ל אתיל [םדא יחה תצק 75 / ר אתיל [קדצתש ... 
/ לפ אתיל [ליבקמה / ל קי םע [דע 87 / ל אשונה [אושנה / פ רשא [םא 86 
אוה אצמי אלש בייוחמ ךרמאל ללושב רמאת וליאכ ראשב ןכו בייוחמ [בייוחמ 88 

.תורזג ןיב (העיבנה) תובייחתהה : הנק 

תמייקתמ (לשמל /םכח x') 'Fx' יהשלכ תיקוספ תינכתבש החנהה לע ססבתמ ונינפלש ןוידה :ונק 
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בייחתת הברה קדצ לולכת רשא הרזגה יכ אוה בויחב תובייחתמה תורזגה רדס — 

הממ בייחתת הברה םירבד לע בזכת רשאו ,ךפהתי אלו טעמ רתוי קדצתש הממ 

לולכת הברה םירבד לע בזכת רשאו .ךפהתי אלו טעמ רתוי םירבד לע בזכתש 

.טעמ בזכ לולכת הברה קדצ לולכת רשאו ,טעמ קדצ 95 
.טעמ בזכו הברה קדצ וללכי רשא תוריזגה ןה המ .זנק 

ןשיהו ןוטקהו רדענה לע קדצת םכח וניא ךרמא יכ תיקלחה תללושה איה — 
.םכחה אוהו דחא לע קר בזכת אלו לכסהו ירבדמהו 

.טעמה לע קדצתו הברה בזכ לולכת רשא הריזגה וזיאו .חנק 

אלו תללושה וילע הקדצ רשא לע בזכת םכח אוה יכ תבייחמה הריזגה איה — 0 
.תודסומבו תוטושפב .דוש ןיינעה הזו תללושה הבזכ רשא ותוא לע קד קדצת 

.הרסההו תוטישפהו הלילשהו בויחה דצמ תוריזגה וקלחי םינפ המכ לע .טנק 

ךרמאכ תרסומ תבייחמ םא ,םכח ןבואר ךרמאכ הטושפ תבייחמ םא םינפ 'ד לע — 

תרסומ תללוש םאו םכח ןבואר ןיא ךרמאכ הטושפ תללוש םאו ,םכח אל ןבואר 

.םכח אל ןבואר ןיא ךרמאכ 5 
.תרסומהמ תללושה לדבת המב .םק 

אשונה ןמ קלח וניא תללושב הלילשה תוא יכ .קולמה תחנהב דחאה .םיניינע ינשב — 

תוא אובת םא הלילשה תואו !אושנה ןמ קלח אוה הרסהה תואו אושנה ןמ אלו 

היהת הלילשה תוא הילע אובת םא הרסהה תואו תבייחמ בושת [ב"ע 68] הלילשה 

/ ל [םירבד לע 93 / פ תקדצל [הקדצל 90 / ר אצמי אלש בייוחמ וניא ךרמא 
קי רבדמהו [ירבדמהו 98 / קי םדא לכ [ךרמא 97 / רפ תוחפ [טעמ רתוי 94 
תוטושפהו [תוטישפהו 2 / ל קי אתיל [הוש 1 / ל בזכתו [קדצתו 99 / לפ 
/ פ הרסההו תוטישפהו הלילשהו בויחה דצמ תורזגה הרסההו [הרסההו / פ 
אלו 8 / ר קולסה תוא פ קולסמ םוקמ לק קולסמ י [קולס 7 / רפ י"פע 5—4 

תשולשמ דחא םא .(םכח) F םנמא xn ,x לע לח ('םכחי) 'F' טקידרפה ,םייק x ,םא קרו ךאו םא 
אל ונייהד) 'םכח וניא םדא לכ' קוספהש ןאכמ ^-ש ןוכנ אל יזא ,םייקתמ ונניא הלא םיאנת 
."םכחה אוהו דחא לע קר בזכת אלו לכסהו ירבדמהו ןשיהו ןוטקהו רדענה לע קדצה" (Fx-» ןוכנ 
,םייקתמ ינשה יאנתה ןיא "ירבדמה ןשיה ,ןוטקה" יבגל ,םייקתמ ןושארה יאנתה ןיא "רדענה" יבגל 
העיבנה סחי תא ריבסמה ןורקיע עבונ וז הרדגהמ .םייקתמ ישילשה יאנתה ןיא "לכסה" יבגל 
.הז קוספ םיתמאמה םילדומה לכ תצובק רידגהל ןתינ קוספ לכ יבגל .םינוש םיקוספ ןיב םייקה 
תוצובק םירידגמה q ,p םיקוספ ינש ןיב .עצומה ןורקיעה תא חסנל ןתינ ,הז גשומ תועצמאב 
יכ" :והילא 'ר לש ונושלבו .q ררוג ק-ש ירה ,Kq^ לכומ Kp םאש ךכ ,Kq ,Kp םילדומ 
דצמ ."(Kp) טעמ רתוי קדצתש (p) הממ בייחתת ,(Kq) הברה קדצ לולכת רשא (q) הרזגה 
והילא 'ר .(p) םיוסמ קוספ "םיביזכמה" (Kp לש םילשמה) םילדומה תצובק רידגהל ןתינ ינש 
בזכתש הממ בייחתת טעמ םירבד לע בזכת רשאו" רדסה תא ךפהל שי יתעדלו ,חוסינב ןאכ העט 
."טעמ בזכ לולכת הברה קדצ לולכת רשאו" עטקה םויסמ ונא םידמולש יפכ ,"הברה םירבד לע 
— םכח אל ןבואר ;הטושפ תבייחמ — םכח ןבואר :ןלהל תומגדומה תורדגה תרוש ונינפל :טנק 
הלאל .תרסומ תללוש — םכח אל ןבואר ןיא ;הטושפ תללוש — םכח ןבואר ןיא ;תרסומ תבייחמ 

.תירדעה — לכס ןבואר : ףיסוהל שי 
וניא ןבואר' ילילשה קוספה ןיב הנחבהה דחוימב הבושח [ונק] ליעל ועצוהש תוחנהה רואל :םק 
ןבואר לע ונא םיליחמ וב ,בייחמ קוספ ונהש ,'םכח-אל אוה ןבואר' רסומה קוספה ןיבל 'םכח 
אשונה ןמ קלח וניא ,חללושב הלילשה תוא" :והילא 'ר לש ונושלב .'םכח-אל' רסומ טקידרפ 
תוינשה" תורזגב הלילשה תוא אובת ךכיפל .ולוכ קוספה לע הלח אלא [סק] "אושנה ןמ אלו 
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.יוצמב םא יכ קדצת אל תירדעההו ,יוצמהו רדענב קדצת תללושה הרזגהו תללוש 10 

.שקהמ הריזג בייחתה ןיבו תדרפנ הרזגמ הרזגה בייחתה ןיב לדבהה והמ .אסק 

תוליבקמה תורזגה תחא לע קדציש המב תדרפנ הרזגמ בייחתת הרזגה יכ אוה — 

ונרמאב הז ןוימדו דחא דצמ םיליבקמה ץובק רשפא יאש יפל הליבקמ קולס 

וא בויחה קדצי רבד לכ לע יכ לכס וניא אוהש ונממ בייחתמ םכח אוהש ןבוארב 

וילע קדצי ןכ םאו .םכחל רדעה אוהש לכס אוהש בזכי םכח אוהש רחאו הלילשה 15 

.בזכב וא קדצב הז היהיש ןיב הרזגמ הרזג לכ בייחתמה ךרד הזו לכס וניא אוהש 

יח אוהש ןבוארב ךרמאכ לכב קלחה סנכה םוקמב אוה שקהמ הרזג בייחתי םלואו 

תדרפנ הרזגמ תבייחתמה הרזגהו ,יחה תחת סנכנה םדאה תחת םנכנ ןבוארש יפל 

תבזוכ תחאה םאו ,תקדוצ תרחאה םג היהתש תקדוצ ןהמ תחא היהי םאש בייוחי 

בייחתמה היהי רבכ שקהמ הרזג בייחתה םלואו .תבזוכ תרחאה םג היהתש 20 
יח אוהש ןבאבו ןבא אוהש םדאב ךרמאכ בזוכ תובייחתה ונממ רשאו קדוצ 

.תובזוכ םהו קדוצ הזו יח םדאהש ונממ בייחתי הז יכ 

.ישקהה תובייחתהה םלשי וב רשא רדסה והמ .בסק 

ול רמאי רשא ןיינעה והזו תרחא הרזג תחת תללכנ תחא הרזג היהתש אוה — 

םדא ןבואר יכ .יח םדא לכו ,םדא ןבואר ךרמאכ הז ןוימדו לכה לע ןיינעה 25 
םדא ןבואר יכ ןבא םדא םוש ןיאו םדא ןבואר ררמא ןכו יחה םדאה ללכב 

.ןבא םדא םוש ןיא ךרמא ללכב 

.שקהה דומעי םירבד המכמ .גסק 

.םילובג 'גו תומדקה 'במ דומעי שקהה — 
.המדקהה אוה המ .דסק 30 

.שקהב יחרכה קלח היהתשכ הרזגה איה — 

.לובגה והמ .הסק 

אשונ םא ןהו המדקהה וילא ךתת רשא אוהו ,המדקהה ןמ יימצעה [קלחה] אוה — 

וא ,[תויאנתה] תוריזגב [א"ע 69] ךשמנו םדוק וא ,תויאשמה תוריזגב אושנו 
.םהינשמ בכרומ 35 

[תורזגה ... ןיבו 12—11 / פ הלילש [הלילשה 9 / לפקי אתיל ר [אושנה ןמ 
[בייחתמ 14 / ר ונרמאכ [ותמאב 13 / ר קדצי [קדציש 12 / קי אתיל רלפ 
/ לפ בייחתה [בייחתי 17 / ר םא ןכו [ןכ םאו 15 / קי ךרצ ר לפ [רבד / פ בייחתי 
[תובייחתה 21 / פ אתיל [םג 20 / לפ תבייחמה [תבייחתמה 18 / ר םוקמל [םוקמב 
ורמאי [רמאי 24 / ר םתואו [םהו 22 / לפ ךרמאכ הזו [ךרמאכ / פ תבייחתמה 
שקהה 29 / רל קי אתיל פ [ןבא ... יכ 27—26 / ל אתיל [1ןבואר 26 / ר 
ןתת ר ךתות ל [ךתת / לפ קי לובגה ר (!) קלהה [קלחה 33 / פ אתיל [דומעי 
תויאשמה ר קי [תויאנתה / פ ןיא [וא 34 / פ םאו [ןהו / פ וילע [וילא / פ קי 

הלח הרסהה הז תמועל .[דנק] "דצה תוא םע תוידצבו ,תואיצמה תוא םע תוישילשבו ,אושנה םע 
םא .תפסונ הניחבמ רסומה קוספל ללושה קוספה ןיב לדבהה תא םיגדמ והילא 'ר .אושנה לע 

.ללוש ינשהו ,יבויח היהי ןושארהש ירה ,הלא םיקוספ לולשנ 
.שקהה תרדגה :זסק—אסק 

.[ועק] ןלהל האר לבה לע רמאנה ןינעה לע : אפק 
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.םילוגג 'גו תומדקה 'במ רבוחמ שקהה היה המלו .וסק 

םא חרכהב םיקלח וב שי שורד לכו דחא שורד לע רדוסמ אוה שקה לכש יפל — 

םהינשל ףתושמ ישילש רבד םהל תחקל ךירצו ךשמנו םדוק םאו אושנו אשונ 

ףתושמל רמאיו ,חרכהב םימעפ 'ב לופכיו יעצמא לובג ףתושמל רמאיו ,חרכהב 

אושנה םע ינשו םדוקהו אשונה םע דחאה םימעפ 'ב לופכיו יעצמא לובג 40 
אשונה םהו 'ג םילובגהו םיתש תומדקהה ויה הזלו .תרחא המדקה ךשמנהו 

ארקיו .םהינשל ףתשמה לובגהו ,ךשמנה וא שורדב אושנהו ,םדוקה וא שורדב 

ןוטקה לובגה הב רשא המדקההו ןוטקה לובגה שורדב ךשמנ וא אשונ אוהש המ 

המדקההו לודגה לובגה שורדב ךשמנ וא אושנה ארקיו .הנטקה המדקהה ארקת 

לפכנו ףתשמ היהי רשא לובגהו .הלודגה המדקהה ארקת לודגה לובגה הב רשא 45 

.יעצמאה לובגה ול ורמאי תומדקה ינשב 

.תומדקהה יתש ןיב יעצמאה לובגה רודס םארקי דציכ .זסק 
.הנומת ול רמאי — 

.שקהה תונומת םה המכ .חסק 
.ד םה — 50 

.ד ויה המלו .טסק 

לובגהש הזו ,םינפ 'ד לע היהי שקהה תומדקה יתש ןיב יעצמאה רודסש יפל — 
אושנ היהיש וא ,ןהיתשב אושנ וא ,תומדקהה יתשב אשונ היהיש םא יעצמאה 

תונומת ויה הזלו •הלודגב אושנ הנטקב אשונ היהיש וא ,הלודגב אשונ הנטקב 

.יד שקהה 55 

.רוחאו המידקב ולאה תונומתה רדס דציכ .עק 

איה הלודגב אשונ הנטקב אושנ הב יעצמאה לובגה רשא הנומתה יכ אוה — 

/ ר רמאיש אוה [רמאיו 39 / פ םהיתשל [םהינשל / רפ דחא רבד [רבד / לפ 
/ פ אשונה [אושנה / ר רבע [םע / ר תחא (!) המודקה השע םדוקהו [םדוקהו 40 
:םיילושב הרעה [ךשמנ 43 / ל םהינשב [םהינשל / פ אשונהו [אושנהו 42 
פ ןטקה [ןוטקה / לפ ןטקה [ןוטקה / שיגרמלו םדאל בייחתהכ שורדב בייחתמ 
[רודסש 52 / ל רמאי ורמאי 46/ ל לודגה לובגה הב רשא המדקההו ןטקה 
אשונ שיגרמו יח ךשמנו אשונ יח םדא :םיילושב הרעה [םינפ / ר לובגה רודסש 
[ארקת 59 / םימעפ 'יב [הנומתה יכ אוה 57 / ל אושנ [אשונ 54 / ךשמנו 

ילובג תשולש תא רדסל ןתינ ןהב תונושה תויורשפאה ןמ רזגנ תונומת עברא לש ןמויק :טסק 
.(M) יעצמאה לובגהו (P) אושנה ,(S) אשונה :שקהה 

 S—M  S—M  M—S  M—S
 M—P  P—M  M—P  P—M

 S—P  S—P  S—P  S—P

 1  2  3  4

,תויגולה תורוסמב תלבוקמ !דתיה אל איה .הטלבהל הייוארו ןפוד תאצוי תונומת עבראל הקולחה 
תיעיברה הנומתה ינימ .דבלב תונומת שולש לש ןמויק וחינהש ,תידוהיהו תיברעמה ,תיברעה 
תרוסמב תיעיברה הנומתה לש הדמעמ לע .הנושארה הנומתל וכייושו ,םייעבט יתלבל ובשחנ 
תרוסמב לבוקמה יפל ןאכ אבומ תונומתב תומדקהה רדס .רחא םוקמב ה"יא דומענ תירבעה תיגולה 
ירמאמב הז לע הארו .הנטקה המדקהה תא וז המידקה ,הקיטסלובסכ אלש .תידוהיה-תיברעה 

 Barbara Gelarent ט"לשת ,חמ ,"ץיברת" ,ירבע שובלב (ןלהל: [BAR]), יאו 87 ימע'.
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הנומת איה תומדקהה יתשב אושנ הב יעצמאה לובגה רשאו הנושאר הנומת 

.תישילש הנומת ארקת תומדקהה יתשב אשונ הב יעצמאה לובגה רשאו ,היינש 

.תיעיבר הנומת איהו הלודגב אושנ הנטקב אשונ הב יעצמאה לובגה רשאו 60 
רמאנה לא ךשמנה תונומתב רכזנה רוחיאהו המידקה רדס ךשמנ רבד הזיאל .אעק 

יולג רתוי לכה לע רמאנה ןיינע היהי הנומת וזיא יכ הזו [בי'ע 69] לכה לע 
.התלוז לע הנושאר איה הב 

.לכה לע רמאנה ןיינע והמ .בעק 

ןכ םא היהיו אושנה וילע אשני אשונב רפוסיש המ לכו אשונה היהיש אוה — 65 
םדאה םנכהכ אושנה תחת סנכנ אשונב רפוסיש המו אושנה תחת םנכנ אשונה 

שקהה תרוצ אוה לכה לע רמאנה ןיינע היהש יפלו םשגה תחת יחהו יחה תחת 

שקה והבשחנ לעפב םא חכב םא לכה לע רמאנה ןיינע ול אצמנ רודס וזיא 

שקה ול רמאי לעפב אלו חכב אל לכה לע רמאנה ןיינע אצמי אלש המו ,דילומ 

.דילומ יתלבו רקע 70 
.שקהב תומדקהה ואצמי םינפ המכ לע .געק 

תויקלח ןהיתש וא תויללכ ויתומדקה 'ב ויהיש םא שקה לכש הזו ,םינפ 'ו'ל לע — 

תיללכ וא ,ךפהב וא הלודג תיקלחו הנטק תיללכ וא] — תוימתס ןהיתש וא 

לכו .ךפהב וא הלודג תימתסו הנטק תיקלח וא [ךפהב וא הלודג תימתסו הנטק 

הנייהתש ילואו תובייחמ תומדקהה יתש הנייהתש םא ולא םינימ 'טמ תחא 75 
רשאכו .ךפהב וא תללוש הנטקהו תבייחמ הלודגה היהתש ילואו תוללוש ןהיתש 

םינימ 'ויל לפכה ןמ הלועה היהי תומכה דצמש 'טב תוכיאה דצמש 'ד ולפכנ 

.רקע םהמ שיו דילומ םהמ שי םינימ 'ד'מ'ק תונומתה 'דל םרפסמ אצמנ 
.תונומתה עבראב םידילומה םינימה רפסמ המכ .דעק 

הנומתב הששו ,הינשה הנומתב 'דו הנושארה הנומתב 'ד םהמ ,םינימ 'ט'י םה — 80 

.תיעיברה הנומתב 'הו ,תישילשה 

[ךשמנה 61 /פ איה [איהו / םילימה רדס ךפוה ל [הלודגב ... אשונ 60 /ל איה 
אוה לעופב הב לכה לע ןיינע היהי הנומת הזיא יכ הזו [התלוז 63 / פ ךשמנ 
/ תרחואמ הנומת אוה (יחוכב) [חוכב] לכה לע רמאנה הב רשאו הנושאר הנומת 
/ קי אתיל [אשונב ... אשני 66—65 / פ אשי [אשני 65 / ר ןכות [ןיינע 64 
[םינפ 'ול 72 / פ ול אצמי [אצמי 69 / ל דילומ ןיינע [דילומ שקה 69—68 
/ ל ןה פ ילוא [םא 75 / יתעדמ יתפסוה [ךפהב ... וא 74—73 / קי םינפ 'ו 
/ פ היינשה הנומתב רקע [רקע 78 / ל םלואו [ילואו / קי תובייחתמ פ [תובייחמ 
ויתומדקה [תומדקה / ל היהיש [ויהיש 83 / לפ המ [המכ 82 /פ אתיל [םה 80 

יגוס השולש ונתוא םיניינעמ תומכה תניחבמ .םיירשפאה םישקהה לש היצזיטמטסיס ונינפל :געק 
:םינוש םיגוס העשת רידגהל ןתינ וז הניחבמש ןאכמ .(תימתס=ס ,תיקלח=ה ,תיללכ=כ) תונעט 

סס חח ככ 

סה סכ הכ 

חס כס בח 

:(תללוש=ש ,תבייחמ=מ) תוכיאה תניחבמ — העבראו 
טש שמ שש טמ 

םיירשפאה םינימה (x 36 =144 4) ד"מקו ,הנומת לכב םיירשפאה (4x9=36) םינימה ו"ל ןאכמ 
.(ףקת) דילומ ןימ ןיבל (ףקת יתלב) רקע ןימ ןיב ןיחבהל ונילע םהיניב .תונומתה 4-ב 
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.הנושארה הנומתב םידילומה םינימה םה המכ .העק 

לכ ךרמאכ תללוכ תבייחמ דילויו תוללוכ תובייחמ תומדקה 'ב ויהיש המ םה — 

תללוכ תבייחמ הנטקמ היהיש המו .םשג םדא לכ דילויו םשג יח לכו יח םדא 

יח םוש ןיאו יח םדא לכ ךרמאכ ,תללוכ תללוש דילויו תללוכ תללוש הלודגו 85 
הלודגו תיקלח תבייחמ הנטקמ היהיש המו .ןבא םדא םוש ןיא דילויו ןבא 
קחוצ םדא לכו םדא יחה תצק ךרמאכ תיקלח תבייחמ דילויו תללוכ תבייחמ 

תללוש הלודגו תיקלח תבייחמ הנטקמ היהיש המו .קחוצ יחה תצק דילויו 
םדא םוש ןיאו םדא יחה תצק [א"ע 70] ךרמאכ תיקלח תללוש דילויו תללוכ 

.ףפועמ וניא יחה תצק דילויו ףפועמ 90 
.תודלותה ולא בויח ראבתי דציכ .ועק 

.לכה לע רמאנה ןיינעמ ראבתנ — 

.דציכ .זעק 

המ לכו 'ב לכ וניינע 'ג 'ב םוש ןיא וא 'ג 'ב לכ הלודגה המדקהב ףרמאב יכ — 
ולכ יכ חנוה רשאכו הלילשב םאו בויחב םא 'גב ראותי בויח ראת 'בב ראותיש 95 

ראות 'גב ראותי אוה יכ וילאמ ראובמ אוה בויח ראת 'בב ראותמ ותצק וא 
.הלילש ראות וא בויח 

.תינשה הנומתב םידילומה םינימה םה המכ .חעק 

דילויו תללוכ תללוש הלודגו תללוכ תבייחמ הנטקמ היהיש המ 'אה ןימה .'ד םה — 

.ןבא םדא םוש ןיא דילויו יח ןבא םוש ןיאו ,יח םדא לכ ךרמאכ ,תללוכ תללוש 0 
.הזה ןימה ראבתי דציכ .טעק 

[תללוכ ... תובייחמ / .יתעדמ יתפסוהו פ יפל יתנקת קי ךרמאכ הלודגה ןכו תוללוכ פ 
דילויו / פ אתיל [היהיש ... לכ 84 / לפ הנטקמ דילויו [דילויו / קי אתיל 
/ ל לכ ךרמאכ [ךרמאכ 87 / פ אתיל [הנטקמ 86 / ל אתיל [תללוכ ... 
[םא 95 / פ רזוח [ראבתנ 92 / לפ תודלותה ולא בויח תודלותה [תודלותה 91 

.הנושארה הנומתה :זעק—העק 
ןימה ; Darii :ישילשה ןימה ; Celarent :ינשה ןימה ; Barbara :ןושארה ןימה : העק 

.Ferio :יעיברה 

W. and M. Kneale, The Develop- : האר ,Dictum de omni לכה לע רמאנה ןינעה :ועק 
 ,pp. 79, 272—273; I.M. Bochenski (ןלהל: [ment of Logic, Oxford, 1962 ([DOL
 80—79 .A History of Formal Logic, Notre Dame, Indiana 1961, pp. חסונ םימעפל

.Dici de omni et de nullo :דחי םג תילילשו תיבויח הרוצב ללכה 

,יהשלכ החכוהל םיקוקז םניאש הלאכ ונייהד ,םימלשל ובשחנ הנושארה הנומתב םישקהה :טעק 
ישקיהמ רוזגל שי תורחאה תונומתה ישקיה תא ."לכה לע רמאנה ןינעהמ" םירזגנכ וספתנ יכ םא 
הקיגולב תולבוקמה תויתואב םנמסנ) היצמרופסנרט יללכ העברא ידי לע הנושארה הנומתה 

:(תיטסלוכסה 
 (1) conversio simple — S, םתומכ ורמשיש" תורזגה ךופיה והז ,[הלק] ליעל האר"

: לשמל .s :ןלהל ונמסנ : (i, e ךופה ונייהד) 
.ןבא םדא םוש ןיא s -*• םדא ןבא םוש ןיא 

.ןבל םדאה תצק s םדא ןבלה תצק 
 (2) conversio per accidens — P, ךופהב םתומכ ורמשי אלש תוריזגב (ונייהד a), ליעל

.[ולק] 
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ןימהו .הנושארה הנומתה ןמ ינשה ןימה לא בושי זאו הלודגה ךופהב ראבתי — 

.תללוכ תללוש דילויו תללוכ תבייחמ הלודגו תללוכ תללוש הנטקמ ינשה 
.ןבא םדא םוש ןיא דילויו םשנתמ םדא לכו ,םשנתמ ןבא םוש ןיא ךרמא לשמהו 

.הזה ןימה ראבתי דציכ .פק 5 
ךפהל ןכ ירחאו הלודגה תללושה בישהל אוהו תומדקהה בצמ תרמהב ראבתי — 

יפלו הדלותה ךופה דילויו הנושארה הנומתה ןמ ינשה ןימה לא בושיו תללושה 

הדלותה איה היהת ךפהתתשכ התוכיאו התומכב ךפהתתו תללוכ תללוש איהש 

דילויו תללוכ תללוש הלודגו תבייחמ תיקלח הנטקמ ישילשה ןימהו .תשקובמה 

םי בלב םשנתמ רבד ןיאו ,םי בלב אצמנ יחה תצק ךרמאכ תיקלח תללוש 10 
תאזמ ןושארה ןימה רואיבכ הזה ןימה רואיבו .םשנתמ וניא יחה תצק דילויו 

הנומתה ןמ יעיברה ןימה לא בושת הזבו הלודגה ךפהתתש אוהו הנומתה 

תיקלח תללוש הנטקמ היהיש המ אוה הנומתה תאזמ יעיברה ןימהו .הנושארה 
רבדמה לכו ,םדא וניא יחה תצק ךרמאכ תללוש דילויו תיללכ תבייחמ הלודגו 

.רבדמ וניא יחה תצק דילויו ,םדא 15 

/ לפקי [בושו ר [בצמ 6 / לפ המ [המכ 98 / ל אתיל [ראות 97 / ר וא 
היהיש אוה [הנטקמ 9 / קי תשקובמה איהו [הדלותה 8 / פ הלודג [הלודגה 
םישוע הנה :םיילושב הרעה [תיללכ 14 / ר םי בלכ [םי בלב 10 / לפ הנטקמ 
קי תצקמ [תצק 15 / פ אתיל [רבדמה / לפ [םדא ... דילויו / רפ תללוכ החנה 
[לא רבוחיו / קי שקובמה [תשקובמה 19 / יתעדמ יתמלשה שבושמ עטקה 

.יח םדא לכ P -* םדא יחה תצק 
.[הפק] ןלהל האר .ךפהתת אל (0) תיקלחה תללושה 

 (3) metathesis proemissarum : הנטקהו ,הנטק תכפוה הלודגה ,תומדקהה בצמ תרמה
.[ופק] ,[םקנ ןלהל לשמל האר .הלודג 

 (4) reductio per impossibile, [בפק] ןלהל האר.

SaM SaM . cesare :טעק—חעק 
 PeM s -* MeP

 SeP

SeM PaM : camestres :פק—טעק 
 PaM m-> SeM

 Celarent

 PeS S -> SeP

 SiM SiM . Festino
 PeM s -> MeP

 S0P

 Ferio
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.הזה ןימה תדלוה ראבתי דציכ [ב"ע 70] .בפק 

.ףולחה שקהב היהי — 

.ףולחה שקה והמ .גפק 

שקהה תומדקהמ תחא [לא] רבוחיו תשקובמה הדלוהה רתוס הקליש אוה — 
איה יכ החנוה המדקהה יכ .לטב הז לבא תרחאה המדקהה רתוס חרכהב דילויו 20 

רתוס לא תרבוחמה המדקהה ןמ בזכ הבייחתה אל םגו לטב הרתוס 'יפלו תקדוצ 

רתוסמ בזכ הבייחתה כ"או תקדוצ איהש לע תחנומ כ"ג התוא יכ הדלותה 
כ"או בזכ הדלותה רתוס ךכיפל ,בזכ אוה בזכה ונממ בייחתיש המו הדלותה 

.שקובמה אוהו תקדוצ הדלותה 

.רכזנה ןימב הז ןוימד דציכ .דפק 25 

לכ ונרמא אוהו ורתוס קדצי רבדמ וניא יחה תצק ונרמא קדצי אל םא יכ אוהו — 

יחה תצק קדצ ונמעש בזכ הזו .םדא יח לכ דילויו םדא רבדמ לכ ונמעו רבדמ יח 

חנוה רבכ הז יכ םדא רבדמ לכ ונרמאמ בייחתה אל ונמעש בזכה הזו .םדא וניא 

אוה בזכה ונממ בייחתיש הזו רבדמ יח לכ ונרמאמ בייחתה כ"א קדוצ אוהש 

וניא יחה תצק ונרמא אוהו קדוצה אוה ורתוסו .בזכ רבדמ יח לכ ךכיפל בזכ 30 
.ונראיבש ומכ שקהה תדלות איהו רבדמ 

/ פ אתיל [םגו 21 / פ איהש [איה יכ 20 / ל אתיל [לא / פ הילא רובחיו 
/ פ אתיל [בזכ 22 / פ תבייוחמה [תרבוחמה / ל אתיל [בזכ / ל אלו [אל םגו 
תינשה המדקהה תארוהמ :םיילושב תפסות [שקובמה / ל אתיל [תקדוצ 24 
/ לפ יפל בזכ [בזכ / קל יכ דילויו [דילויו 27 / ל ונרמא יכ [יכ 26 / .בזכ אוה 
/ ל אתיל [ונמעש / ל ונמעמ בייחתה אל בזכה הזו [ונמעש בזכה הזו 28 
/ פ המו [הזו 30 / י ונירמאמ [ונרמאמ / פ אתיל [בייחתה 29 / פקי ונמעמ [ונרמאמ 

החכוהה .Baroco שקה ונינפל .([אפק] תועטה תורמל ,ירוקמה רופסמה לע ונרמש) :בפק 
ףולחה שקה לע תססבתמ 

(SoM (1 — םדא וניא יחה תצק 
(PaM (2 — םדא — רבדמה לכ 

S0P — רבדמ וניא יחה תצק 

קדצי ,(S0P) 'רבדמ וניא יחה תצק' ונרמא קדצי אל םא" יזא ,תיתימא הנניא הנקסמהש חיננ 
לא ונא םירבחמ וב ,שדח שקיה רבחל ןכ םא ןתינ ."(SaP) 'רבדמ יח לכ' ונרמא אוהו ורתוס 

:ןמקלדכ ,ירוקמה שקהב הלודגה המדקהה תא ,(SaP) השדחה החנהה 

 SaP (הנקסמה רתוס) רבדמ יח לכ.
 PaM (הלודגה המדקהה) םדא רבדמה לכ.

 SaM םדא יח לכ.

ונייהד ,(S0M) 'םדא וניא יחה תצק' איה שקהב הנושארה החנהה ירהש ."בזכ (SaM) הזו" 
בזכהש ןאכמ .ףקת ,Barbara ןיממ ,שקהה .בזכה תביס לע דומעל שי התע .הנקסמה לש הרתוס 
'םדא רבדמ לכ' ונרמאמ בייחתה אל" הז בזכ .תוירקש תוחנהה יתשמ תחאש ,הדבועב ורוקמ 
 (PaM), הביסה איה היינשה החנההש ןאכמ .ירוקמה שקהב "קדוצ אוהש חנוה רבכ הז יכ
יחה תצק ונרמא [ורתוס] אוהו ,קדוצה אוה ורתוסו ...בזכ אוה בזכה ונממ בייחתיש לכו" ,בזכל 

."(SoPnrra וניא 
שקהה רפסב הרוקמ .Bocarckn Baroco :םינימ ינש םיחכומ וז הדותמ י"פע :גפק 

 (.An. Pr. I, 23, 40 b 16 ff). האר DOL] Kneale], 77—76 ימע.

This content downloaded from 192.115.99.134 on Sun, 22 Sep 2019 10:53:37 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



85 רזעילא ןב והילא 'רל ןויגהה רפס 

.ךופהב ןימה הז ונראיב אל המלו .הפק 

ךפהתת תללוכה תבייחמה ךפהנ םאו ךפהתת אל הנממ תיקלחה תללושהש יפל — 

.תויקלח 'במ שקה דומעי אלו תיקלח 

.תישילשה הנומתב םידילומה םינימה םה המכ .ופק 35 

ךרמאכ תבייחמ תיקלח דילויו תוללוכ תובייחמ יתשמ דחאה ןימה ,השש םה — 

יח םדא לכ ךרמאש יפל ,רבדמ יחה תצק דילויו רבדמ םדא לכו יח םדא לכ 

.הנושארה הנומתה ןמ 'גה ןימה לא בושיו םדא יחה תצק ךרמא לע ךפהתי 

תיקלח תללוש דילויו תללוכ תללוש הלודגו תללוכ תבייחמ הנטקמ ינשה ןימהו 

יפל ןבא וניא םשגה תצק דילויו ןבא םדא םוש ןיאו ,םשג םדא לכ ךרמאכ 40 
לא בושיו םדא םשגה תצק ךרמא לא םשג [א"ע 71] םדא לכ ךרמא ךפהתיש 

הלודגו תיקלח תבייחמ הנטק ןמ 'גה ןימהו .הנושארה הנומתה ןמ יעיברה ןימה 

,שיגרמ יח לכו םשג יחה תצק ךרמאכ תיקלח תבייחמ דילויו תללוכ תבייחמ 

ךרמא לע ךפהתת םשג יחה תצק ךרמאש יפל ,שיגרמ םשגה תצק הדלותהו 

הנטקמ 'דה ןימהו .הנושארה הנומתה ןמ ישילשה ןימה לא בושיו יח םשגה תצק 45 

םדא לכ ךרמאכ תיקלח תבייחמ דילויו תיקלח תבייחמ הלודגו תללוכ תבייחמ 

,םיכופה ינשב ראבתתו .בתוכ שיגרמה תצק דילויו בתוכ םדא תצקו ,שיגרמ 

בתוכ תצק ךרמא לא בתוכ םדא תצק ךרמא ךפוהי רחאו ,תומדקהה בצמ ךופה 

/ ל וניא םשגה [םשגה 41 / פ אתיל [ןבא 40 / ל םה המ [םה המכ 35 
ךופהה :םיילוש תרעה [םיכופה / לפ אתיל [ראבתתו 47 / פ ךפהתי [ךפהתת 44 
/ קי דחאה לפ [רחאו / לפקי דצמ ר [בצמ 48 /פ םיכפה .הדלותה ךופהו המדקהה 

: תישילשה הנומתה :ופק 
Darii" ל ךפוהה Darapti:ןושארה ןימה 

Ferio-5 ךפוהה Felapto :ינשה ןימה 
Datisi:ישילשה ןימה 

 MiS s -* SiM
 MaP MaP

 SiP

 Darii

Disamis :יעיגרה ןימה 
 MaS MiP s -* PiM
 MaS MaS <1מ-י MiP

 PiS s -* SiP

 Darii

Ferison :ישימהה ןימה 
 MiS s -> SiM
 MeP MeP

 SoP

 Ferio

Bocardo :יששה ןימה 
םאיליול ןויגהב הוושה ,תיטסלוכסה הקיגולב לבוקמהמ הנוש תישילשה הנומתב םינימה רדס 

.66 ימע ,[ITL] דוורשמ 
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תאזו ,שיגרמ בתוכ תצק הנושארה הנומתב דילויו .שיגרמ םדא לכ ךמעו םדא 

תללוכ תללוש הלודגו תיקלח תבייחמ הנטקמ 'הה ןימהו ,הדלותה איהו ךפהתת 50 
םדאה תצק דילויו ןבא יח םוש ןיאו םדא יחה תצק ךרמאכ תיקלח תללוש דילויו 

תבייחמ הנטקמ 'וה ןימהו .הנושארה הנומתל בושי זאו הנטקה ךופהב ןבא וניא 

לכ ןיאו םשג יח לכ ךרמאכ ,תיקלח תללוש דילויו תיקלח תללוש הלודגו תללוכ 

.ףולחה תפומב ןימה הז רואיבו ,םילגר לעב םשג לכ ןיאש דילויו ,םילגר לעב יח 

.תיעיברה הנומתב םידילומה םינימה םה המכ .זפק 55 
,תובייחמ יתשמ ['בהו] תוללוכ תובייחמ 'במ היהיש המ ,'אה ןימה .השמח םה — 

תומדקהה בצמ תרמה ותפומו תיקלח תבייחמ ודילוי ולא ינשו תללוכ הלודגה 

תללוש דילויו תללוש הנטקהו תויללכ יתשמ ישילשה ןימהו .הדלותה ךופהו 

הנטקהו תויללכ יתשמ 'דהו .הדלותה ךופהו תומדקהה בצמ תרמהב תללוכ 

ןהיתשו ,[ב"ע 71] תללוכ תללוש הלודגו תיקלח תבייחמ הנטקמ 'ההו ,תבייחמ 60 
.תומדקהה ינש ךופהב תיקלח תללוש ודילוי 

.ולאה תודלותל ולאה תונומתה םהב ודילוי רשא םיאנתה םה המ .חפק 
.תודחוימ םהמו תונומתה לכל םיפתושמ םהמ םיאנתה — 

.םיללוכה םיאנתה םה המ .טפק 

ןהמ תחא אלו ,תוימתס ןהיתש אלו תויקלח תומדקהה יתש ויהי אלש אוה — 65 
.תוללוש ןהיתש ויהי אלשו תיקלח תדחאהו תימתס 

.הנומתו הנומת לכל םידחוימה םיאנתה םה המו .צק 
תבייחמ הנטקה היהתש רמאנש ומכ םיתש היאנת הנושארה הנומתה םא םה — 

היתומדקה יתש ויהי אלש םיתש ןכ םג תינשה הנומתה יאנתו תללוכ הלודגהו 

תישילשה הנומתה יאנתו .תיללכ הב הלודגה המדקהה היהתש 'בהו תובייחמ 70 
וצבקתי אלש תיעיברה הנומתה יאנתו תבייחמ הב הנטקה היהתש אוהו דחא 

היהת םא אלא תומדקה יתשב אלו תחא המדקהב אל תויקלחהו תוללושה הב 

.תללוש הלודגה היהתש רובעי זא תיקלח תבייחמ הנטקה 

רואיבו 54 / פ תללכש דילויו [2דילויו 51 / לפ תשקובמה הדלותה [הדלותה 50 
/ ל יתשמו [יתשמ 'בהו 56 / לפ המ [המכ 55 / י שייה [ףולחה / י ראיבו פק 
/ י תוללוש פק [תללוש 58 / י יתפומו פ תפומו [ותפומו / קי אתיל פ [ודילוי 57 
[רמאנש ומכ / ל אתיל קי יכ [םא / פ אתיל [םה 68 / ל תיקלח [תויקלח 65 
/ ל קי אתיל רפ [תבייחמ ... תבייחמ 71—68 / ל אתיל [רמאנש / פ אתיל 
,' פ העברא םה [העברא 77 / קי זאו ל םאו [זא 73 / פ תללושה [תוללושה 72 

: תיעיברה הנומתה :זפק 
Baralipton :ןושארה ןימה 

Dabitis :ינשה ןימה 
Celantes :ישילשה ןימה 
Fapesmo :יעיברה ןימה 

Frisesomorum :ישימחה ןימה 

ןייפאמ [צק] ףיעס .תונושה תונומתה לש ןהינויפאמ המכ ונל םיעצומ םישקיהה םוכיסל :גצק—צ!ל 
תא םינייפאמ םירחאה םיפיעסה .תונושה תונומתב םייקל תומדקהה לעש ,םינושה םיאנתה תא 

.תודלותה 
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.תוללוכה תובייחמה ודילוי רשא םינימה םה המכ .אצק 

.הנושארה הנומתה ןמ ןושארה ןימה אוהו דחא ןימ קר וניא — 75 

.תללוכה תללושל םידילומה םינימה םה המכ .בצק 

ישילשה ןימהו ,תינשה ןמ תינשהו הנושארהו ,הנושארה ןמ תינשה .העברא — 

.תיעיברה הנומתה ןמ 

.תיקלחה תבייחמל םידילומה םינימה םה המכ .*בצק 

.תיעיברה ןמ 'בו ,תישילשה ןמ השלשו ,הנושארה ןמ 'גה םה .השש — 80 

.תיקלחה תללושל םידילומה םינימה םה המכ .גצק 

.תיעיברה ןמ 'בו .תישילשה ןמ 'גו .תינשה ןמ םיתשו .הנושארה ןמ תחא .יח םה — 

.רמחה דצמ םייאשמה םישקהה וקלחי םינפ המכ לע .דצק 
ןהיתש ויהיש וא ,תויחרכה שקהה תומדקה יתש ויהיש המ םהמ יכ .םינפ 'ט לע — 

תחלושמ הלודגהו תיחרכה הנטקה היהתש וא ,תוירשפא ןהיתש וא ,תוחלושמ 85 
היהתש וא .ךפהב וא ,תירשפא הלודגהו תיחרכה הנטקה היהתש וא ךפהב וא 

.ךפהב וא תירשפא הלודגהו [א"ע 72] תחלשמ הנטקה 

.שקהה תונומת 'דב תויחרכהה תומדקהה ןמ תובייחמה תודלותה ןיד והז יא .הצק 

היהת תויחרכה תומדקה יתש היהתש שקה לכ יכ אוה תאזה הדלותה ןיד — 
.תונומתה 'דב תיחרכה הדלותה 90 

.תונומתה 'דב תוחלושמ ויתומדקה יתש רשא שקהה ןיד והמו .וצק 
.תחלושמ היהת הנממ הדלותה יכ אוה — 

.תוירשפא תומדקה יתשמ רבחתמה שקהה ןיד והמו .זצק 

יתשמ דילומ היהיש םהב ןכתי םתצק יכ תונומתב ףלחתמ אוה דשא אוה — 
יגהו הנושארה הנומתה םהו תירשפא םהמ הדלותה היהתו תוירשפא תומדקה 95 
תינשה הנומתה ינימ םהו תוירשפא תומדקה יתשמ דילוי אל םתצקו .'דהו 

.םללכב 

.תוירשפא 'במ תינשה הנומתב שקה היהי אל המלו .חצק 
ירשפאה רמוחב ןיאו תללוש הב היהתשכ אלא דילות אל תינשה הנומתהש יפל — 

.תרסומ איהש אלא תבייחמ איה היהי אלש רשפא ררמא יכ ,תללוש 0 
.םלכ תונומתב תיחרכהו תחלושמ המדקהמ רבחתי רשא שקהה ןיד והמ .טצק 

הדלותה דצ ךשמי הנושארה הנומתב אוה יכ והזו ,תונומתב ףלחתי שקהה ןיד — 

הנומתבו .תללושה המדקהה דצל ךשמי 'בה הנומתבו הלודגה המדקהה דצל 

.ךפהתת אל רשא המדקהה דצל ךשמי תישילשה 

/ ל רמוחה דצמ קלחי רמחה [רמחה 83 / ל קי אתיל רפ י"פע .[*בצק] 80—79 
לע םירזוח קי [ךפהב 86 / פ ויהיש וא [יוא 85 / ק םינפ 'ז פ [םינפ 'ט 84 
/ לפ תחלושמ [תחלשמ 87 / .ךפהב וא הנטקה היהתש וא םיפיסומו םמצע 
' קי היהת פ [היהתש / ל אתיל [תאזה 89 / לפ תובייחתמה [תובייחמה 88 
/ י אתיל [תוחלושמ 91 / ב םימעפ רזוח הז עטק [תונומתה ... ןיד 90—89 
/ .ךופהה רדעהו הלילשה רדעה תובס יבמ :שייה [דהו 96 / פ ונממ [הנממ 92 
( י רבחת פ [רבחתי 1 / ל איה [איהש 0 / [ל] [תויורשפא ... המלו 98 

: םה םינפה תעשת .(יחרכה = L ,ירשפא = M ,תחלושמ = X) לבוקמה יגולה ןומיסב :דצק 
 XM ,MX ,LM ,ML ,LX ,XL ,MM ,XX ,LL•
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המדקה וא תיחרכה המדקהו תירשפא המדקהמ וברעתי רשא םישקהה ןיד והמ .ר 

.תחלשמ המדקהו תירשפא 

.תירשפא היהת םהמ הדלותה יכ אוה םהב ןידה — 

רשא שקהל תירשפא [ב"ע 72] המדקה וב היהת רשא שקהה ןיב לדבהה והמ .אר 

.תירשפא המדקה וב היהת אל 

םוקמב ללושה וב דילוי תירשפא המדקה וב אובי רשא יכ אוה םהיניב לדבהה — 
.םירמתה ראשב ללושה דילוי אלש 

.דציכ .בר 

תללוש הנטקמו תינשה דבלמ תוירשפא תוללוש יתשמ שקה רבחתיש ןכתי יכ — 
.תישילשהו הנושארה הנומתב 

ןיבו תוירשפא תומדקה יתשמ היהת דשא תירשפאה הדלותה ןיב לדבהה והמ .גר 

תיחרכה תרחאהו תירשפא תחאה תומדקה 'במ היהת רשא תירשפאה הדלותה 
.תחלושמ וא 

תחלושמ וא תיחרכהו תירשפאמ רשא הדלותל תוירשפא 'במ הדלותה ןיב לדבהה — 
תירשפאמ הדלותהו ,תיתמא תירשפא םלועל איה תוירשפא יתשמ הדלותה יכ 

.ףותשב תירשפא היהתש ילואו תיתמא תירשפא היהתש ילוא תירשפא אלמו 

תויחרכה תומדקה יתשמ בייחתת רשא תיחרכהה הדלותה ןיב לדבהה והמו .דר 

.תיחרכהו תחלושמ המדקהמ דלות רשא הדלותה ןיבו 

רשא איה םצעב תיחרכהה העידיה יכ וב ונתעידי ןפואב אוה םהיניב לדבהה — 
היהת אל תיחרכה יתלב הבסב ונל היהת רשא םלואו ,תיחרכה הבסב הנעדנ 

תיחרכה ונשפנב איה תויחרכה יבמ רשא הדלותה הז ינפמו םצעב תיחרכה 

ונשפנב היהת תויחרכה 'במ אל רשא הדלותהו ,הרקמב אל הנושארו תומצעב 

.הנושאר תומצעב אל הרקמב תיחרכה 

.וילא ךרטצנשכ שורדה לע שקהה דימענ דציכ .הר 

אשניש המ חיגשנו םיימצעה שורדה יקלח לא ןייענשכ שורדה לא דומעי שקהה — 

םשורו רדגו הרקמו הלגמו לידבמו גוסמ הלילשב וא בויחב םהמ דחא לכ לע 

תואישנב ףתושמ רבד אצמנ םאו [א"ע 73] םהמ דחא לכ לע וילע אשניש המו 

םיאנתה תרימש םע שקהה ונאצמ רבכ רחאהמ הלילשבו דחאל בויחב םהיניב 

רבדה ראבל לכות רשא דוע לכש םהמ 'א ,םיאנתמ וב רמשתו םיישקהה 

אשונמ םייטעמה םיגישמה לא חיגשת אלש 'בהו .תויקלחב ונראבת אל תוללכב 

/ לקי אתיל פ [ךשמי / פ הזו [והזו / פ הזה שקהה [שקהה 2 / פ םלש [םלכ 
/ [תירשפא ... שקהל 9—8 / פ תחלושמ [תחלשמ 6 / ל תללושה [הלודגה 3 
/ שבושמ לפקיב חסונה ר יפל 17—16 / קי תירשפא פ [תוירשפא 13 
הדלותמ רשאו [הדלותהו 19 / פ אתיל [יבמ 18 / פ יחולשמ [תחלושמ 17 
תיחרכה 26—25 / ר ושפנב קי טשפנב פ [ונשפנב / ל היהת [איה 25 /ר תירשפא 
/ לקי תוירשפא רפ [תויחרכה / קי אתיל [2אל 26 / ל אתיל [היהת ... 
/לי אתיל [לע 31 / קי חבשנו [חיגשנו 29 / קי דומענשכ פ [ךרטצנשכ 28 
[רחאהמ ... בויחב / פ בויחב היהיש וא בויחב [בויחב 32 /ל תאישנב [תואישנב 
/ ל ראשתו [רמשתו 33 / ל רחאהמ הלילשבו האישנבו דחא לא בויחב 
ש"ת [םיידואמה / פ םיידימתה אל [םיידימתה לא 35 / ר תוילכב [תוללכב 34 
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.םיידואמה לא םאו םיידימתה לא םא לבא שורדה יקלחל אושנ וא 

.רדסה לא רדס ןיאמ םירפסב םישענה םישקהה בישנ דציכ .ור 

רשפא יאו םייחרכהה ויאנתו ויקלחב שורדה אוצמל חיגשנש אוה הזה ךרדה — 

לדתשתו הנטקה םאו הלודגה םא שקהה תומדקהמ דחא רמאמב רכזי אלש 

תאצמ שורדה םע יכ שקהה ילובג תשלש תאצמ רבכ הנאצמתשכו .הנאצמתש 

ראבתיו יעצמאה לובגה תאצמ תחאה המדקהה ןמו לודגה לובגהו ןוטקה לובגה 

'ג ךדיב ולעי רשאכו שורדה יקלחמ הב אצמנה ןמ הנטק וא הלודג איהש ךל 

ונימו וגוס עדתו שקהה ךדיב הלע רבכ הנטקה וא הלודגה המדקההו שקהה ילובג 

.שורדה ןיינעמ 
.שורדב הנומאה ונל היהת םינפ המכ לע .זר 

שקהב 'גהו .יאנת שקהב 'בהו ,רשי יאשמ שקהב םהמ דחא םינפ 'ה לע היהת — 
.לשמהב 'ההו שופתב 'דהו רתוס 

.רשיה יאשמה שקהה והזיא .חר 

יקלח 'ב םה םהמ םילובגה ינש היהיו .תומדקה 'בו םילובג 'גמ רבוחי רשא אוה — 
וינימו ויגוס ונרכז דבכו יעצמאה לובגה םהיניבו תומדקהה יתש ןיב שורדה 

.רמוחה דצמ הקולח ול שי דועו ,הרוצה דצמ הקולחה ותבייח רשא יפכ 

.רמחה דצמ שקהה תקלח איה המ .טר 

רבכ רשא םהו תויאשמ םהיתש [ב"ע 73] ויתומדקה יתש ויהיש ילוא יכ אוה — 

ויתומדקהמ תחא היהתש ילואו .תויאנת ויתומדקה יתש ויהיש ילואו ,םרכז םדק 
.תייאנת תרחאהו תייאשמ 

.תויאנת ויתומדקה ויהי רשא שקהה היהי םינפ המכ לע .יר 

ויהיש ילואו תוקבודמ תויאנת ויתומדקה 'ב ויהיש ילוא יכ ,םינפ 'ד לע היהי — 

תרחאהו תקבודמ תיאנת ויתומדקה תחא היהתש ילואו .תוקלוחמ תויאנת םהינש 

תקלוחמהו הלודג תקבודמה היהתש םא םינפ יתש לע הזו .תקלוחמ תיאנת 
.ךפהב וא הנטק 

/ קי אתיל פ [לדתשתו 38 / בור ינשהו יטעמ ןושארהש הכאלמו המכחב 
/ לפקי לובג [2לובגה / לפ ןטקה [ןוטקה 40 / לקי אתיל רפ [תשלש 39 
/ פ רבוחיו [רבוחי / ל אתיל [רשא 48 / ל אתיל [םינפ 44 / ר את יל [יג 41 
תחאהו [תרחאהו 54 / ל קי םלואו ... םלואו פ [ילואו ... ילואו 53 / ל םה [יב 
/ ל קי אתיל רפ [ויהיש ... היהי 56 / ל תוקבדומ תויאנת [תויאנת 55 / ר 
וא 62 /ל תקלחמ [תקלוחמ 61 / ל תקלחומ [תקלוחמ / לפ אתיל [תיאנת 58 

רתוסה שקהה םירסח .םהמ קלח קר ךשמהב ריבסמ והילא 'ר .םינפ 'הב לבקתי שורדה תומא :זר 
 (Redcutio ad absurdum), שופחה (Inductio) לשמההו (Analogia). ןכתייש ןאכמ
ןיחבה ןכ םא אלא ,ףוליחה שקהכ [גפק] 'סב ליעל ןודנ רתוסה שקהה .רמג ידיל אב אל רפסהש 

.[זינ ליעל האר "הנומא" לע .םיינשה ןיב והילא 'ר 
תונומתה עבראש קפס ןיא .דבלב םינושארה םינימה ינשמ תואמגוד תואבומ [ביר] ןלהל : איר—ייר 

:ייאשמה שקהה םגדב ונבנ יאנתה שקהה לש 

 pq pq qp qp

 qr rq qr rq
 12 3 4
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גרבנזור םולש 90 

.תיאשמ תרחאהו תיאנת ויתומדקה תחא רשא שקהה היהי םינפ המכ לע .איר 60 

לכו ,תקלוחמ היהתש ילואו חקבודמ תיאנתה היהתש ילוא יכ הזו םינפ 'ד לע — 

.ךפהב וא הנטק תיאשמהו הלודג תיאגתה היהתש ילוא םהמ דחא 

.תונומתב ולאה םינפה ילשמ דציכ .ביר 

הנומתב ונוימד ,תוקבודמ תויאנת תומדקה יתש היהיש אוהו ןושארה ןימה םא — 
דילויו םימלענ םיבכוכה חרוז שמשה םאו ,חרוז שמשה יוצמ םויה םא הנושארה 65 

שמשה יוצמ םויה םא ,תינשה הנומתב ןוימדהו .םימלענ םיבכוכה יוצמ םויה םא 

םיבכוכה ןיא יוצמ םויה םא דילויו .חרוז שמשה ןיא םיארנ םיבכוכה םאו ,חרוז 

יוצמ םויה םאו ,חרוז שמשה יוצמ םויה םא ,תישילשה הנומתב ןוימדהו .םיארנ 
תיעיברה הנומתהו .םימלענ םיבכוכה חרוז שמשה םא דילויו .םימלענ םיבכוכה 

תרדענ הלילה היהתש דוע לכו .חרוז שמשה היהי יוצמ םויה היהיש דוע לכ 70 
.תרדענ הלילה היהת חרוז שמשה תויהב דילויו .יוצמ םויה היהי 

םא 'א לכ הנושארה הנומתב ונוימד .תוקלחתמ תויאנת יתשמ רבוחי רשאו 

דילויו 'ה היהיש םאו 'ד היהיש םא 'ג לכו 'ג היהיש םאו [א"ע 74] 'ב היהיש 
םאו 'ב היהיש םא 'א לכ ,תינשה הנומתבו .יה וא 'ד וא 'ב היהיש םא 'אהש 

.יד 'א םוש היהי אלש דילויו /ג םאו 'ב םא םינפ םושב 'ד היהי אלו .יג היהיש 75 

תצק יכ דילויו 'ה וא 'ד היהיש םא 'א לכו ,'ג םאו 'ב םא 'א לכ ,יגה הנומתבו 
'ב םא 'א לכ תיעיברה הנומתבו .יה םאו 'ד םא ויהי 'ג םאו 'ב םא היהיש המ 

תצק היהיש םא דילויו /א 'ה לכ היהיש םאו ,'א 'ד לכ היהיש םא דימתו 'ג םאו 

המ לע רכזנה לשמ חקו .'ה םאו 'ד םא 'ג תצק היהיש םאו 'ה םאו 'ד םא 'ב 
.אובמב תואי אל םהינימו םינפה ולא רואיב יכ רכזנ אלש 80 

.ייאנתה שקהה והמ .גיר 

אוהו דחא רמאמ םהב בייחתה ולבוקשכ םיטפשממ רבוחמ רמאמ כ"ג אוה — 
.שקהב לעפב תרכזנ הרתוס וא הדלותהש אלא ,הדלותה 

[1חרוז 67 /ל אתיל [םויה 66 / ק תיאנת [תויאנת 64 / ר אתיל [ךפהב 
/ ל רבוחת [רבוחי 72 / ל היהי [היהת 71 / ל רדענ [תרדענ 70 / ל אתיל 
איה הנומתה : ש"ת [יה םאו 77 / ר דחא [יא / קי וא [םא 75 / לפקי אתיל ר [םא 
ןמ לשמ [לשמ / פ וא [1םא 79 / ל 'א םא [יא 78 / יעצמאה לובגה ל"ר םלועל ץוח 
בכרתי [בכרוי 87 / לפ םהמ [םהב 82 / ר יאובמב [אובמב / ל הלא [ולא 80 / פ 

,ףקת שקהב וז הנומת םיגדהל היה ןתינ ,םלואו .הפקת הנניא ישילשה שקיהל תעצומה המגודה 
שמשה םא דילויו םימלענ םיבכוכה יוצמ םויה םאו ; חרוז שמשה ןיא יוצמ םויה ןיא םא' : לשמל 
.סוטסרפוית לצא אלא ,וטסירא לצא שרופמב םייוצמ םניא םיאנתה םישקהה .'םימלענ םיבכוכה חרוז 
ושוריפל אובמב M. Wallies םסרפש ימינונא עטקב .דחוימב םתוא החתיפ תינקיוטסה הקיגולה 
המגודה ."תוקבודמ-תויאנת" ויתומדקהש םישקה ינימ ינש םיאבומ ,שקהה 'סל סוינומא לש 
Ammonius, Im Aristotelis Analyticorum :האר .ונינפלש המגודל ההז ,ולצא תאבומה 
 Priorum Librum I Commentarium, Commentario in Aristotelem Graeca IV
 ed. M. Wallies) Berlin 1899, p. IX). םיברועמ םישקיהל תואמגוד םג םיעיפומ הז עטקב.
'ח—'ה םירפסב הייוצמה ,דואמ הבחר הרותמ קלח םיווהמ ,תוקלחתמ תויאנתמ םירבוחמה םישקהה 

.אניס 'ן לש אפש-לאה לש שקהה קלחב 
ללכ .םישקה לש םיגוס ינש ןיב הנחבה ונינפלש הארמ [ביר—טר]-ל [אכר—גיר] תאוושה :גיר 
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.יאנתה שקהה היהי םינפ המכ לעו .דיד 

.קלוחמ ונממו קבודמ ונממ ,םינפ ינש לע — 85 
.קבודמה יאנתה שקהה והמ .וטר 

.תובייחתמה ןמ בכרוי רשא אוה — 

.קלחומה יאנתה שקהה והמו .זטר 

.תוליבקמה ןמ בכרוי דשא אוה — 

.קבודמה יאנתה ןוימד והזיא .זיר 

ןיא חרוז שמשה םא ונרמאו יוצמ םויה חרוז שמשה םא ונרמא אוה ונוימד — 

.יוצמ הלילה חרוז שמשה ןיא םא ונרמאו יוצמ הלילה 

.קלוחמה ןוימד והמו 2.זיר 
.דרפנ היהיש םאו גוז היהיש םא רפסמה ונרמא ונוימד — 

.ללכב יאנתה שקהה ינימ ויהי םינפ המכ לע .חיר 

ןייע תאנשהו .וכופיהו ךשמנה ליבקמ תדלוהו םדוקה ליבקמ תאנשה .'ח םה — 

ךשמנה ןייע תדלוהו םדוקה ןייע תאנשהו .וכופיהו ךשמנה ליבקמ תדלוהו םדוקה 

.וכופהו ךשמנה [ב"ע 74] ליבקמ תדלוהו םדוקה ןייע תאנשהו .וכופהו 

.קבודמב דימת דילוי םינפה הלאמ הזיא .טיר 

הז ןבואר םא ךרמאכ ,ךשמנה ןייע תדלוהו ,םדוקה ןייע תאנשה .םינימ ינשה — 
תדלוהו ךשמנה ליבקמ תאנשה ינשה ןימהו .יח אוה כ"א םדא אוהו ,יח אוה םדא 

.םדא ונניא כ"א יח וניא לבא ,יח אוה םדא אוה םא זומרה הז ךרמאכ םדוקה ליבקמ 

.קלוחמה יאנתב םידילומה םינימה םה המו .בר 

.קלוחמה יאנתב םידילומ םלוכ םינימה — 

/ רפ האוצמ [2יוצמ / רפ האוצמ [!יוצמ 92 / רל קלחומה [קלוחמה 88 / פ 
,רדס יונישב ל ,פ יפל [תאנשה 96 / פ יללכה [ללכב 95 / קי גווז פ [גוז 94 
תדלוהו [תדלוהו 97 / קי ןייע ... ליבקמ [ליבקמ ... ןיע 97—96 / םישבושמ קי 
ליבקמ ןיע [ןיע תאנשהו / פ םדוקה ליבקמ ןיע ל [ןייע / פ וכפוהו [וכופיהו / פ ןיע 
/ ל ךשמנה ליבקמ תדלוחו [ךשמנה ... תדלוהו 0—98 / פ וכפוהו [יוכופהו 98 / פ 
[תדלוהו 0 / קבדומב פ [קבודמב / ל ולא [הלאמ 99 / פ וכפוהו [2וכופחו 98 
/ ל אתיל [הז / פ הז ךרמאכ [ךרמאכ / רקי ןיע תדלוהו פ ליבקמ תדלוהו 

םירמושה םימדוקה םישקהה םתמועל .םייאנת םישקיה םה ול םימודהו (Modus Ponens) קותינה 
.תייאשמה תישקהה הרוצה לע םהינבמב 

 [b] Cpq
 Cqr

 Cpr

 [a] Cpq
 P

איה [b] הרוצהש דועב ,הנוש גוסמ שקה וז הלוכסאמ םיימייניבה םיגקיגולל התארנ [a] הרוצה 
.דבלב רמוחה תניחבמ הנושה ייאשמ שקה ןיעמ 

.תבכרומ המדקה לע לעפומ (קלוחמ וא קבודמ) ללכב יאנת שקהו תויה :חיר 
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.דציכ .אכר 5 

,גוז אוה לבא רמאתו םדוקה הנשתו דרפנ םאו גוז םא רפסמה הז רמאת התאש — 

גוז וניא לבא רמאתו ךשמנה דלותו םדוקה ליבקמ הנשת וא .דרפנ וניא ב"או 
.דרפנ אוה ב"או 

יתאלפנ תוארונ יכ לע ךדוא .תובושתו תולאש ךרד לע ןויגהה רפס םלשנו םת 

.דאמ תעדוי ישפנו ךישעמ 10 

ותיתחתו םלוע םורב לשומ 

ותלהת יח לכ יפב דימת 

ותראפתו ודוה בורב בגשנ 

.ותואיצמ לא םיכירצ לכה 

,קלוחמ יאנת םוקמב קבודמ יאנת ,[חיר] ןמיס לש תואמגודב ביצנ םא .קיודמ וניא הז חוסינ : אכר 
.שבושמ טסקטה ןאכ םגש ןכתי .8 ,7 ,4 ,3: םינימה םיפקת ויהי 

פ ןויגהה םת [םת 9 / פ אתיל [דלותו 7 / ר קלהומה י קלוחמב [קלוחמה 4 
.ל תובושתו תולאש ךרד לע ןויגהה 'ס םלשנו םת 
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