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 משה לפי העולם בריאתעל
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 ערומה ובפשטות קשוט שבלי יש, המחוקקים יתר ביןא.
 את שבהעטותם ויש כצודקים, אצלם המקובלים הדברים אתטכסו

 האמת על וכסו ההמון את ההבילו מליצות בגבוברעיונותיהם

 והשני,- האחד )האופן( על שפסח משה, ברם אגדיות.ביצירות-דמיון
 השני, ועל ובלתי-פילוסופי, חסר-עמל בלתי-עיוני, הוא כי האחד,על
 ונעלה מאד נסדרה ראשית לחוקיו נתן - ומלא-רמיה, בדוי דברכעל
 ואף אסור, מה או לעשות צריך מה : מיד אומר הוא אין כי יביותר
 של דעתם את מקודם להכשיר היה נחוץ )לכאורה( והרי - המציאלא

 הסכמתו את הביע ולא ספורי-מו'תיס, - בחוקים להשתמשהעתידים
 היא שאמרתי, כפי זו, וראשית אחרים. ע-י שחוברולספורים
 כי לאמור: העולם, בריאת את מכילה שהיא משום ביותר,נפלאה

 את בפירוש פילון מציג ואילך, 22 111, המיתדים", ,החוקים בספרו משה. מלבד - הכונה יתר!1

 השיכרות", "על בספרו גם המצרי-. "המחוקק הלקידאימוני", "המחוקק סולון, שונים: מחוקקים לעומתמשה

 "נגד יוסיפוס! גם השוה 131(. ספרנו, גם )השוה משה למחוקק בניגוד הפילוסופים" איתר על מדובר1,

 *פתיחה" במובן ראשית: 6 ואילך: 161 5 16, פרק 11,אפיון"
 למושג הכונה *מבוא"לתורה.

 וחילך ד' ב', בראשית את חושב פילון שם ז 129 לחלן השוה Qooi~Lov ;(prooimion)"הספרותי

 י1, "חוקים', בספרו בפרוטרוט אפלטון מדבר פתיחה לחוקים לתת הצורך על העולם. לבריאתכאפילוג
 ההיפך"-הכונה "את במקור ר: אסו מה 7 בהשפעתו. נכתבה פילון אצל זו ופסקה ואילך,7226

 והחוקים המצוות בפירוט מיד מתחילה התורה שאין זו, פרובלימה תעשה".- ולא עשה "מצית העברילמושג

 : % עמ' טה.- להלן: - טהעאדאר, )הוצ' )ל, א', רבה, בראשית השוה ז"ל. חכמינו לפני גםעמדה

 וביום הראשון ביום שנברא מה לישראל הקב-ה גילה טעם מה פתחי לוי ר' בשם דסכנין יהושע*ר'

 היה לא יצחק; ר' אאמר הנחומא( לבשם בראשית לפסוק ברש"י השאלה הובעה בהירות ביתר וג/"".ב'

 פתח טעם ומה ישראל, שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכם הזה מהחודש אלא התורה חת להתחילצריך

בבראשיתו..-
 בולט מו'תיס: ספורי 9 ינאי" ר' בשם )כ-ט( א' רבה, השירים שיר )השוה

 הקוסמוגוניות דוגמת כמו'תוס העולם בריאת ספור את כנראה, שהשבו, היוונים, נגדהפולמוס

 אמיץ קשר שיש הרעיון וכו': לתורה מתאים העולם גם כי 11היהייוה.
 השוה, ובתלמוד. במדרש אחרה, בצורה גם אם נמצא, והתורה, העולם בריאתבין



פילון*

 שומר- האדם וכי לעולם, התורה וגם לתורה מתאים העולםגם
 מעשיו את הוא שמכוון משום העולם, אזרח ממילא הואהתורה
4 את והנה כולו. העולם כל מתנהל גם פיו שעל הטבע, שללרצונו

 ולא משורר לא איש, שום יוכל לא העולם שבבריאת הרעיונותיפי
 על וגם הדבור )כח( על גם ועולים הם עוברים שכן כראוי. לשבחסופר,6

 לאורגנים שיותאמו מכדי וקדושים גדולים יותר בהיותם השמע,)כח(
5 אלא זה, טעם מפני לדום לנו אל ברם, שהוא. מי בן-תמותה,של

 להגיד- מכוחותינו, למעלה גם אלהים, אהבת בגלל להתאושש,עלינו
 )אותו( - הרבה במקום זאת( )בכל אך, עצמנו, משל לא-כלוםאמנם

 ותשוקה אהבה הנאחזת האנושית, הדעת כי לשער, שיש מועט,10
6 כשהיא ביותר, הקטנה החותמת שאפילו כשם כי, אליו. תגיעלחכמה,

 גם כך הכבירים, הגדלים של הדמויות את לתוכה מקבלתחקוקה,

 אשר המופלגות היפעות קטנים, יותר ברשמים כנראה,תגלינה'
 את מחשיכות הן בזהרן ואשר בתורה, הכתובה העולםבבריאת

 שאין הדבר, אותו מקודם שיאמר אחרי )אמנם( - הקוראים נשמות15
 : בשתיקה עליו לעבור הראוימן

 גהיעץ עולמו את הקב"ה וכשברא - ארץ יסד בחכמה *ה' בראשית: פ' תגחומאלמשל,
 הקב"ה שהתנה אתלמד, )שם( "ז התורה על אלא נתיסד לא שהעולם למדת "הא )שם( ז העולם" את ובראבתורה

 ז ובהו" לתהו אתכם מחזיר אני לאו ואם מוטב, התורה מקבלין ישראל אם להם: ואמר בראשית מעשיעם

 נוסחאות מלא 3 הסעיף כל וארץ".- שמים נתקימו לא תורה שאלמלא תורה, שגדולה ע-א: ל"ב,נדרים,

 הסטואית המצוה של פרפראסה הטבע-לפנינו של לרצונו מעשיו חת מכוון התורה שומר האדםסטואיות:

 חוקי לפי החי והחדם הטבע שבין להתאמה מקבילה והתורה הקוסמוס בין ההתאמה לטבע". בהתאם"לחיות
 הוקי לפי מסודרים פרט בתור הסטואי החכם חיי שגם כשם הטבוע חוקי לפי מסודר הקוסמוס כיהתורה.
 - הסטואים אצל סטואית. נוסחה - (nomimos) 1מקיא~ע התורה: שומר האדם 1הטבע.

VbiLiO~התורה, - המדינה וחוקי הקוסמוס, היא המדינה כאן המדינה-. חוקי לפי שהי אמי 

 והנה... 3 (cosmopolites), 1מין0%(01א%00 הוא בה והאזרח המדינה, סודרהשלפיה

 ומבארו. כמפרשו עצמו לפילון אלא בראשית, ספר כמחבר למשה לא - הכונה : י א..ו רכ

 הדברים בתאור האדם כה של האפשרות גבול אודות על בראשית. בספר הכלולים הרעיונות:4

 שבע. המספר על כשמדובר 90, להלןז מוצחים אנו כזו צורה וגם כזה רעיון 15. להלן,עיין

 כלום". אלא על ולא עצמנו" ,משל על ההדגשה בנספחוה(. )ע" לתקן יש כך עצמנו: משל9

 77. להלן, השוה 11י עיין האקסטאסהו מצב האור בשביל technicas terminus הנאחזת:10



6 העולם בריאתעל

 בורא- את מאשר יותר העולם את בהעריצם אחדים, כיב.7
 ועל ונצחי, בלתי-נברא )העולם( שהוא דעתם, את הביעוהעולם,
 להיפך, היה, שצריך בעוד רבה1 בטלה בפשעם, בדו,האלהים
 את לשבח ולא ואב, כבורא הוא כחותיו על חרדה מתוךלהתפלא

6 פסגת עצם אל חדר שגם משה, ברם המדה. מכפי יותרהעולם8

 המרובים בדברים היה מלומד גלויי-אלוה ע"י וגםהפילוסופיה,
 שבנמצאים רב, הכרח יש כי הכיר, שבטבע, ביותרוהיסודיים

 הזה הפעיל וכי מסיבב' - והשני פעילה סבה האחד)יהיה(
 ביותר, וטהורה ביותר צרופה כולו, היקום של הבינההוא

 10 הטוב מן ומשובחת המדע, מן ומשובחת הטובה, המדה מןמשובחת

 ובלתי-נע חסר-נשמה הוא המסובב אך עצמוו היפה ומן עצמו9

 לספר, מוקדם תנאי זה כי קדמון. ואינו נברא העולם כי יוכיח בו אכסקורס, הם 12-7 וכו': כי1

 בעיקר פולמוס ונצחי: בלתי-נברא 2 172. הטפר, בסוף הנזכרים העיקרים מחמשתאחד

 נצחיות ב"על נתונה זה נענין הפילוסופים דעות על מפורטת רשימה ואפיקורוס. אריסטונגד

 אף "כי 5: ן, החוקים", "אלגוריות ביחוד עיין רבה: בטלה 3 ואילך. 7העולם",

 הבריאה גם כך לשלג, והקרירה- לאש מיוחדת שהבעירה כשם אלא מלברואו שובת האל איןפעם

 בזה מאמין שאינו "ומי א': א', גראשית התורה, על פירוש רמב"ן, השוה לאלהים".מיוחדת

 האלהים הוא: כחותיו 4 כלל". תורה לו ואין בעיקר קדמון-כופר הוא שהעולםוחושב

 העולם בין המתווכים והם שלו, )1~8אניעaynameis-5) הכחות ע"י אלא בעצמו, פועלאינו

 כבורא החמרי. העולם עם ישר במגע בא אלוה אין לעולם כי המושכל. והעולםהמוחש

 (28, טימאיוס מאפלטון, לקוה זה בטוי "הכל". הוספת עם קרובות לעתים פילון אצלואב:

 על בחבורו משה, של ידיעותיו : ע ב ט ב ש . . . ה ש מ 5 פילון. אצל מאד שכיחוהוא

 על אלוה. גלויי ועל ענפיה לכל הפילוסופיה על יסודות: שני על מבוססות העולם,בריאת

 האחד 8 ואילך. 22 1, משה-, ב"חיי בפרוטרוט פילון מדבר משה- של והשכלתוחנוכו

 הפרינציפים שני על הסטואים תורת את למשה מיחס פילון מסובב: - והשני פעילה,סבה

 בריאת לפני היה" "לא החומר והפעול-החומר. הפעילה-האלהיט: הסבה העולם: שלהחשובים

 החומר יימן, "הכלתי-ק 10( me )ת0 ~ז 4ק ov בשם קוראים אחריו ופילון שאפלטון מה הוא הואהעולם:

 לידי אותו המביא אלוה, מצד בריאתו ידי על ורק - 22 להלן השוה - מעצמו צורה לושחין
 69, להלן עיין האלהים. כלומר ביותר: וטהורה הבינה... 9 וקיים' נתהוה הואקיום,

 טהורה-בניגוד בינה. )15נג ~פסד אלא אינם שהם הכוכבים, על מדובר שם אשר ל-73,בגידוד

 אל. - הכל בינת הסטואים: אצל עמרה. בינה אלא אינם שהם בתוכם, והאדם הנמצאים,ליתר

 הש שונה זה רעיון הטוב. של האידיאה על אפילו עולה הבינה כי ...: מן ת בח משו10



פילון8

 עיי ונשמה צורה וקבל תנועה לידי שהובא אחרי אלאמעצמו,
 ואלה זה. לעולמנו - ביותר המושלם למפעל נהפך הואהבינה,

 את שמקצצים מהם, נעלם בלתי-נברא, הנהו )העולם( בישאומרים,

 יראת אל )המובילים( הדברים מן ביותר וההכרחי ביותרהמועיל
 10 דואג והיוצר שהאב מלמדת, התבונה כי ההשגחה. אתהאלהים:6

 )לקיום( היוצר וגם ילדיו לקיום שואף האב שגם משום,להנברא.

 משום בהם שיש הדברים את שהוא אמצעי בכל ודוחהיצירותיו,

 משתוקק הוא - ותועלת ריוח משום בהם שיש ואלה והפסד,היזק

 שלא לזה, לו אין הבלתי-נברא לגבי אך שהוא. אופן בכללהמציא
 11 בגללה לריב בלתי-ראויה )דעה( והנה כלל. שייכות שוםעשהו,10

 כאלו הזה, העולם בשביל המתקינה הדעה היא מועילהובלתי
 שופט, או מנהיג, או משגיח, לו יהיה שלא אנרכיה,במדינה,

 12 משה' האיש הוא, אבל הכל. ויתנהל יסודר - ! הוא דין -שעל-ידו

 כל שהרי - הנראה לגבי לגמרי זר שהבלחי-נברא בידעוהגדול,
 חלק - שוה במצב הוא אין ולעולם ובשנויים בהתהוות נמצא מוחש16

 כנה המוחש את אך לו, וקרוב כאח הנצח את ולמושכללבלתי-נראה
 וגם נראה הוא הזה והעולם איפוא, הואיל, התהוות. לו: השייךבשם

 בניגוד תאר-לא לפיכך נברא. גם שיהיה ההכרח מן הרימוחש,
 רבה. קדושה מתוך עניני-אלוה את וחקר התהוותו אתלתכלית-גם

 הטוב כי סובר, פילון האל. עם אידנטית היא הטוב של האידיאה כי החושב אפלטון, שלמדעתו

 ואלה 2 הימנו. משובחת והתבונה 21, להלן עיין הבריאה, לכח מקור משמשבעצמו

 אפיקורוס נגד מפורש פולמוס בהשגחה. וגם העולם בבריאת כפרו אשר לאפיקיריים, הכונה ם:שאומרי

 שלא 12 בנספחות. עי' לתקף יש כך בגללה: והנח... 10 50. 1, ההשגחה", ב"על זה-בענין

 שאין ומקום מקום כל -אין 108( עמ' )טה. י-ב, רבה בראשית השוה שופט: ... משגיח לויהיה
 ממונה במדינה במטס אגבה : שלה ביה על ממונה במדינה אגדיקוס שלו. ביה על ממונהלו

 אבל 13 שמו". ביה שמו ביה הקב"ה שלעולמוז ביה על ממונה מי כך שלה. ביהעל

 כפי העולם לבריאת האכסקורס שב yiveab~ ,(genesis) המלה באור ע"י זה, בסעיף : ...הוא
 שהבלתי-נברא 14 האפיקוריים. לעומת פעמים משה הוצג הזה נפרק משה.שתארה

 ובין אחד, מצד והבלחי-נצחי המשתנה המוחשי, הנראה, הנברזל העולם בין ההבדל ר:ז
 ולקוח אפלטוני הוא זה הבדל - והנצחי הבלתי-משתנה המושכל, הבלתי-נראה, הכלתי-נברא,העולם

 המלה yiveag. במקור התהוות: לו: השייך בשם 17 אפלטון. של טימאיוסמתוך



7 העולם בריאתעל

 שהיוצר משום לא אומר, )משה( הוא העולם, נברא ימים בששהג.13
 בבת- הכל פועל שהאלהים הדבר, מובן הן - הזמן לאורךנצטרך
 מפני אם כי )בלבד(,- חושב כשהוא גם אלא מצוה, כשהוא רקאחת,לא

 המוליד ובמספרים מספר, שייך ולטכס בטכס. צורך היהשלנבראים
6 היחידה, מן החל כי, שש. המספר הוא הטבע, חוקי לפיביותר,

 שלו, לחלקים שוה בהיותו משוכלל, שהנהו במספרים הראשוןהוא

 ומן שתים, שהוא השליש מן שלוש, שהוא החצי מן מהם: נשלםוגם
 נקבה, וגם זכר גם כביכול, הוא, מטבעו ואף אחת, שהיאהששית

 הוא הבלתי-זוגי : בנמצאים כי מהם. אחד שבכל מהכח מחוברוהוא
 10 הוא הבלחי-זוגיים המספרים של הראשית והנה נקבה. - והזוגיזכר,

 המספר הוא שניהם של והכפל הזוגיים-שתים, ושל שלוש,המספר

 הנבראים, בין ביותר המשוכלל בהיותו שהעולם, היה, צריך כי שש.14

 לכלול היה ועתיד והואיל 1 שש המספר - משוכלל מספר לפייחובר
 לפי שינצר היה( )צריך זווג, מתוך )הבאות( הבריות אתבתוכו
 15 של האידיאה את גם שיקיף זוגי/בלתי-זוגי, הראשון, המעורבהמספר

 הזרע. את המקבלת הנקבה של וגם המזריעהזכר

 זאת, במלה להשתמש מרבה אפלטון גם ה-םנ(נ[. לפי גראשית ספר של הרשמיGenesis.-השם

 פירוש את למשה מיחס כמנהגו, שפילון, לציין, יש 294. ביתד ואילך, 274 טימאיוס,למשל:

 היווני. התרגום לפיהמלה
 המשנה חכמי לפני גם עמדה זו פרובלימה הזמן: לאורך נצטרך שהיוצר1

 ?" להבראות יכול אחד במאמר והלא לומר תלמוד ומה העולם, נברא מאמרות "בעשרה : א' משנה ה', פרקבאבות

 100(. עמ' )טה. )ג'(, י"ב 78(; עמ' )טה. )ה(, י' רבה, בבראשית למצוא אפשר פילון לתשובת דומהתשובה

 לפני במחשבה שעלה *בשעה ע"א: כ' דף שמות, זהר, השוה בבת-אחת: הכל פועל2
 הראשון 6 כולם". נבראו זו ובמחשבה - אחת במחשבה עלו העולמות כל עולמו, לברואהקב"ה

 מתחבר הוא אם "משוכלל", המספר נקרא המספרים בתורת משוכלל: שהנהובמספרים

 הטבעיים. הממפרים בטור הראשון המשוכלל המספר שהנהו 6, כגון מחלקיו, או גורמיו כלמסכום

 הם: גורמיו 28; הוא השני המשוכלל המספר 1. 4-24-3 = ו-6 ז 1 2, 3, הם: גורמיו הנהכי

 3,1. החוקים", *אליגוריות השוה 101(. להלן גם )עיין ו-28=14ן-11,2,4,7,1414-24-44-7

 על מאד החביבה הפו'תאגורית, תורת-המספרים על מבוססות למספרים בנוגע כאן המונאותהדעות
 נמצא זה בספרנו בניתש ואת המספרים את מחקים בטבע הנמצאים כי אומרת, זו תורהפילון.

 באפילוג שבע. המספר על וביחוד המספרים, תורת על רק הדן 128-89(, )הסעיפים מיוחדהלק
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 15 ל הכ של מחלקיו אחדים חלק הימים מן אחד לכלוהנה

 קורא אינו עצמו הוא שגם הראשון, היום את הכלל מןוהוציא
 בראותו אלא האחרים, עם יחד ישפר שלא בכדי ראשון,לו
 מכנהו )ליום(, לו אותם וביחסו וכנויה יחידה של טבעבו

 להגיד עלינו והנהד. "אחד". המטרה: אל קולעבשם6
 אי שכולם מאחר בו, הנכללים הדברים מן שאפשרמה

 כמיוחד, המושכל העולם את מכיל הוא שכן )להגיד(.אפשר

 16 מראש, בידעו האלהים, כי עליו. הדן המאמר שמספרכפי

 בלי להעשות לעולם יוכל לא יפה חקוי כי הוא, ואלהיםהואיל
 בלי אינו המוחשים מן שהוא, איזה דבר, שום גם וכי יפה,דוגמא10

 כשרצה מושכלת,- ואידיאה ראשון טפוס לפי נצטלם שלא מהפגם,
 המושכל, העולם את מקודם יצר הזה, הנראה העולם אתלברוא

 לאלהים ביותר ודומה בלתי-גופנית בדוגמא שבהשתמשובכדי

 בתורת העמלים והברברים, הישנים בין ביותר -החשובים על פילון מדבר )128( זהלחלק

 עצם מתחיל מכאן הימים: מן אחד לכל והנה 1 לפו'תאגוריים.המתימטיקה"-הכונה

 היום במשך כולו שנברח 35ג - )15 המושכל העולם לתאור שנחלק העולם, בריאת שלהתאור

הראשוני
 הכוונה "אחד": ... אלא ". ראשון לו קורא אינו 2 ואילך. 36 המותשי, העולם ילתאור

 אלא אראשון", סדורי, במספר לא הראשון היום נמנה הימים,  ששת ליתר בניגוד הנה, כי ה'. א',לבראשית,

 המספרים לתורת משה כאן כוון פילון, של לדעתו בתרגומם. כך על הקפידו ה-~נ~נ[ גם ,אחדי. יסודיבמספר

 הטוש : והוא המספרים יתר כל מקור שהוא מפני היסודות יסוד הוא אחד שהמספר הפו'תגוריים,של

 במינו, והמיוחד היסודי הוא הראשון שהיום המסקנה, את פילון מסיק זה ומתוך עצמה. התבונההאל,

 הימים. חמשת ביתר לפועל שיצאה המוחשיים, הנבראים כל ולבריאת מקור שמש בו שנברחומה
 נברא שבמחשבה העולם כל כי פילולו של זה לרעיון וכו': מכיל הוא שכן7

 נברא ימים לששה אומר: יהודה "ר' תנחומא: בשם 6, עמ' שמעוני ילקוט השוה הראשון,ביום

 דבר - הארץ" "תשא שנאמר העולם, כל נברא הראשון מיום אומר: נחמיה ור' ...העולם

 את הקב"ה ברא ימים לכמה : חלפתא בן יוסי לר' שאלה אחת מטרונא מבראשית. מוכןשהיה

 וכמה א"ל: הן. ליה: אמרה אריסטון? עשית א"ל: מנין? א"ל: הראשון. היום מן א"ל:עולמוז

 בשלתי אלא לא, א"ל: בבת-אחתז לפניהם נתת וכולן לה: אמר וכך. כך א"ל: לךז היומינין
 וכו': מראש בידעו האלהים כי 8 אחד". אחד לפניהם והכנסתים כאחד, התבשיליןכל

 דוגמאות בתור האידיאות על אפלטון תורת את בראשית של הראשונים הפסוקים לתוך מכניספילון

 המושכל העולם של היחידית הראשון-פירושה: היום של היחידות שבטבע. המוחשיים הנמצאיםשל

 צטלם: נ 11 דמותו. אלא אינו המוחשי הקוסמוס אשר האידיאלי, הקוסמוס אותו 35(, להלן גם)עיין



 העולם בריאתעל

 ממנו, הקשיש של יותר הצעיר צלמו הגופני, )העולם( אתיעבד

 מושכלים )סוגים( שיש כמה המספר, באותו מוחשים סוגיםשיכיל
 ההוא.בעולם

 מאידיאות המורכב שהעולם להרהר, או להגיד רשות איןוהנה17
 6 בהתבוננו - נדע נתהווה, הוא איך ברם, שהוא. מקום באיזה)נמצא(

 בנדיבות עיר, נוסדת כאשר אצלנו. )הנעשים( הדברים מן אחדבמשל
 אוטוקרטי, שלטון לעצמו שרכש הגמון, איזה של או מלך שלרבה

 יש - אשרו את )בו( ומפאר לבבו בגודל מזהיר הוא זה עםויחד
 באקלים גם ובהסתכלו ארדיכל, לכך, המחונכים מן אחד איששמופיע

 16 כמעט נפשו בתוך תחלה לו רושם הוא המקום, של הטוב במצבווגם

 משרדי- גימנסיות, מקדשים, : להבנות העתידה העיר חלקי כלאת
 של בניה בניני-החומות, רחובות, עקלים, נמלים, שוקים,הרשות,

 אתר- ילפרטיים(4. אחרים בנינים ושל צבוריים בנינים של וגם בתים18
 של הטפוסים את הוא נשמתו בתוך שעוה, בתוך כאלו בקבלו,כך,

 16 מושכלתז עיר - כתמונה )בתוכו( נושא הוא מהדברים, אחדכל

 )בלבו( וחרת תבניותיה את בו, הטבוע בזכרונו, שעוררואחרי

 להוציא טוב, אומן הוא באשר הוא, מתחיל רשמיה, את יותרעוד
 ומשווה ואבנים, מעצים העשויה העיר את - בדוגמא בהביטו הפועל-אל

 דברים הבלתי-גופניות. האידיאות מן אחת לכל הגופניים העצמים את19
 0פ הנה, כי לאלהים. בנוגע גם לחשוב עלינו איפוא, לאלה,דומים

 300. 7-9 טימאיוס, לאפלטון, שוה כמעט ההוא: בעולם ... שיכיל2 בצלמו.נעווה

 מחוץ הוא המושכל העולם האלהים. בהבונת אלא מקום המושכל לעולם לו אין ...: שהעולם4

 רבה בראשית השוה ...: עיר נוסדת כאשר 6 י52. טימאיוס, אפלטון, השוה וזמן.למקום

 מדעת אותה בונה ואינו פלטין בונה ודם בשר מלך שבעולם "בנוהג 2(: עמ' )טה. )ב(א'

 ופינקסות דיפטראות אלא עצמו מדעת אותה בונה אינו והאומן אומן, מדעת אלאעצמו

 העולסי. ובורא בתורה מביט הקב"ה היה כך ופשפשים, חדרים עושה הוא היאך לידע: לויש

 ביחוד השוה אפלטון, מתוך לקוח הוא 166. להלן - המשל אותו שעוה: בתוך כאילו14

 אפשר אולי איפסוניים. ובטוי רעיון בדוגמא: בהביטו 18 : 0!19 1940,תיאיסיטוס,

 העולם". את וברא בתורה נתיעץ עולמו את הקב-ה הכשברא בראשית: פ' תנחומא גםלהשמת

 העצמים את יוצר שהוא הכונה, ומשווה: 10. בעמי 2 לשו' בהערה שיובא פנחס זהר גםהשוה
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 את תחלה חשב הגדולה', ה"עיר את לבנות במחשבתו עלהכאשר
 בדוגמא ובהשתמשו שבמחשבה, עולם חבר שמהם שלה,הטפוסים
 המוחש. העולם את גם לפועל הוציא -ההיא

 20 הארדיכל, של בלבו מקודם שנערכה איפוא, שהעיר, כשםה.
 האמן, של בנשמתו נחרתה היא אלא לו, חוצה מקום לה היה לא6

 לו שיהיה אפשר אי האידיאות, מן )המורכב( העולם גם האופןבאותו
 איזה כי הכל. את שסדרה האלהית, התבונה אלא אחר מקוםשום
 מוכשר יהיה אשר )האלהים(, שלו לכחות להיות יכול היה אחרמקום
 איזה אחד, )כח( אף אלא כולם, את אומר אני אין - ולהכיללקבל

 21 שמקורו העולם, את הבורא הכח גם הוא )כזה( וכח בטהרתוזשהוא,10

 t(Polis) 21614 בתור הקוסמוס הגדולה": האציי 1 שבלבו. לתכנית ומתאימים כשוויםהגופניים

 סטיאי. מושג זה הרי - 3( לעיל )השוה הקוסמופוליטס, האזרח, הוא האדם בה אשר גדולה,מדיגה
 וכן ע"א. צ', דף חדש, בזהר השירים, שיר זהר השש ההיא: בדוגמא ובהשתמשו2
 דא עלמא למהוי דלעילא כגינא ליה ברא עלמא, קב"ה ברא *כד ע"א: רכ"א, דף ח"ב,זהר

 לדברים והשוה לתתא"ז לון אתקין דלעילא גוונין אינון וכל דלעילחו דעלמאבדיוקגא
 .11(8( )סוגים שיש כמה המספר באותו מוחשים סוגים "שיכיל )16(: לעיל פילון דברי אתאלה

 ליה ברא ב"ה *קודשא : ע"א( רל"ט דף )ח"ג, פנחס זהר גם השוה ההוא-. בעולםמושכלים
 בריין וכל עלמא וברא קב"ה ל כ ת ס א דבה כל, המוגת דאיהו קדישא, מלכות דחבדיוקניה
 בעלמא-.דברא

 רבה, בראשית השוה העגין לעצם - נספחות(. )עי' לתקן יש כך הכל: את שסדרה7

tnffo  אותו וקוראין הקב"ה של שמו מכנים אלמה אמי: ר' משם הונא "ר' 777( עמ' )טה. )יג

 אל ומעביר טבעי קשר אחר...: מקום איזה כי עולמו". של מקומו שהואמקוטו-
 הלוגוס היכתות". ע"י אלא בעצמה בוראת אינה - הלוגוס - התבונה הכחות. של העניןבירור
 בתוך הם הנמצאים של הראשונים הטפוסים שלו. החלקים והם ידיהם, על ויוצר הכחות אתמכיל

 העולש ברשת תיאור על כשמדובר כאן, הנהו: טוב ... .8011( )כזה וכח 10הלוגוס.

 בלוגוס הנמצאים הכחות יתר מכלל אותו מוציא הקוסמוס", את הבורא ב-כח ביחוד פילוןדן

 הטוב של באידיאה האבסולוטי, בטוב זה כח של מקורו מהותו. אתומפרש
~yaft6v) 

agathon.-ס!(. 6ז 

 הזאת ההשקפה של יסודה המוחשי. לעולם גם ה-ץ66שץ6 גיתן העולם את הבורא הכח ידיעל

 את המרכיב הרכיב שבגללה הסבה, היא מה איפס, "נאמר, : ס29 טימאיופ אפלטון,אצל

 דבר. לשום בנוגע קנאה לעולם בו אין והטוב היה, הוא yaftbt&) טוב הזה. היכל" ואתהבריאה
 ביותר דומה שאפשר, כמה עד יעשה, שהכל רצה הקנאהג (.scil זו של לגדר מחוץובהיוהו

 השוה הרחמים"1 אמדת לאמר הנדיבות-, *כח גם פילון אצל נקרא הבורא" "הכח לעצמו".לו
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 24 - פשוטים, יותר בבטויים להשתמש שהוא מי ירצהואם

 החושב האלהים, של תבונתו אלא אינו המושכל שהעולםיאמר,

 רעיונו אלא אינה המושכלת העיר אף אכן העולם. את לברואכבר
 25 משה משל הזאת והדעה העיר. את לבנות כבר החושב הארדיכל,של

 להלן הוא אומר האדם יצירת את בתארו שהרי, שלי. ולא היא,6
 של דמותו איפוא, הוא, החלק אם נברא. אלהים" "בצלם כיבפירוש,
 הוא גדול אמנם אם הזה, המוחשי העולם כל כולו, והסוגצלם,

 שגם למד, נמצאת הרי אלוה,- צלם של תבניתו הוא האדם,מדמות

 תבונתו הוא הוא המושכל, העולם דעתנו לפי שהוא הקדמון,ההותם
 האלהים. של10

 26 השמים את אלהים ברא *בראשית כי אומר, הוא והנהז.

 לזמן, ביחס כראשית לא מבין הוא "ראשית" )המלה( ואת הארץ'.ואת

 נברא או אלא העולם, לפני היה לא זמן כי אחדים. שמשעריםכפי

 העולם, בתנועת ~ןח הוא והזמן הואיל כי אחריו. או יחדאתו

 מתהוה היא אלא תנועה, שתתהוה אפשר אי המתנועע היות ולפני16

 זה משפט ...: ירצה ואם1 בעולם". בריה כל בעצת ולא - בריותיו כל ואת העולםאת

 הדברים כל 3. שו' 10 עמ' 19, של ישר המשך הוא אלא לו, הקודמים עם קשוראינו

 החושב 2 האידיאות. עולם על העיקרי מהרעיון אכסקורס אלא אינם 23, ועדמ-20

 צלם: של דמותו 6 מספח". 9' לחק. יש כך לברוא:כבר

 אלפי זה את מפרש ופילון כ-", א/ )בראשית אלהים" "בצלם נבראהאדם

 הוא שהאדם ויוצא, האלהית, התגונה הלונוס, הוא זה וצלם-אלהים מהאלהים", שנעשההצלם

 חז"ל דעת לפי גם הזה. הצלם צלמי הם הנמצאים כל וגם זה. צלם-אלהים שלצלמו

 שמות השוה השרתו מלאכי בדמות אלא עצמו, האלהים של בדמותו האדם נברא לאבמדרש

 שהאדם מלך, של איקונין מעביר הוא כאילו מישראל, נפש אדם הרג אם "כך )י"ב(: ל',רבה

 גם עי' במקומנו(. פילון גם משתמש "איקונין" יווני בטוי )באותו השרת". מלאכי בדמותנברא

 והשויתיו שיקיימגה כדי אחת מצוה אותו צויתי הראשון אדם - הקב"ה "אמר )א(: ל"ב, רבהשמות

 בתקוני הזה הרעיון נמצא בהירות ביתר ממנו". כאחד היה האדם הן שנאמר: השרת,למלאכי
 איחו ודא דלתתא השמים צבא לכל וראשית קדמון קוג"ה ליה דברא מטטרון "דא : ס'זזוהר

 דלעילא". וציורא בדיוקנא ליה עבד דקוב"ה הקטןאדם

 עומד הוא כאן העיקרי. מדרשו את פילון מתחיל אלה במלים אומר: הוא והנה11

 בריאת עם בקשר הזמן מהות על אכסקורס אגב אותה ומפרש בראשית, של הראשונה המלהעל
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 בן-נילו או הזמן שגם ההכרח מן הרי אתו, יחד או אחריו אובהכרח
 מן עתיק שהוא להוכיח ולהעיז ממנו. צעיר או הוא, העולםשל

 ראשית של מובנה אם הפילוסופים. כדרך יהיה לח - העולם21
 למספר, ביחס נאמר שהדבר מסתבר הרי לזמן, ביחס איפוא,אינו,

 6 כראשונים-. השמים את ל-*ברא הוא שוה ברא" *בראשית כיויוצא,

 מאחר תחלה, יצירה לידי באו שהם הדעת, על מתקבל גםוהרי
 הטהור החומר מן הורכבו והם הנבראים, בין ביותר הטוב הםשהם
 של ביותר הקדוש משכנם מקום להיות היו שעתידים מפניביותר,

 הרי בבת-אחת, הכל הבורא ברא אמנם ואם ומוחשים. נראים אלים28
 10 באי- יפה דבר אין שכן יפה. שנבראו לדברים היה סדר ואתבכל

 אם ומאוחרים, מוקדמים של וחבור רציפות הוא הן - וסדרסדר.

 כך רק כי לפועל. המוציאים של במחשבותיהם הרי בפועל, לאגם
 יוצא, ערבוביה. ובלי קבועים בדיוק, עשויים שיהיו היה אפשר29

 ואת בלתי-נראית וארץ בלתי-גופניים שמים תחילה בראשהבורא

 אחר התחיל "שהזמן ע"ב: ל"ו כעילג )דפוס אמונים- ששומר השוה אחריו:1העולם.

 הזמן כי שסברו הקדמונים, היווניים והפילוסופים היווניות הקוסמוגוניות נגד פולמוס -הבריאה".

 יחד. נבראו והזמן שהקוסמוס אפלטון, בדעת היא פילון של דעתו הולם. לבריאתקדם
 הכתוב אין כי הכונה, למספר! 4 סטואי. נוסח לפי הזמן, הגדרת העולם: ...הזמן

 הסדר, על אם כי בזמן, ומאוחרים כמוקומים המושכל העולם של החלקים בריאת עלמדבר

 הסביאה: תורת בדרכי הולך פילון ביותר: הטהור 7 הבורא. של במחשבתו שעלוכפי

 אלים 9 השמים. מורכבים שממנה האש, היא ביותר והטהור הזך וביניהם יסודות, ארבעהיש

 ג', שלמה חכמת ד': י"א, תהלים )השוה השמים בהיכל כי מאמין, פילון ומוחשים:נראים

 גט לאלים נחשבו ש הכוכבים הכוכבים. נראים, אלים גם הבלחי-נראה, האל מלבד גרים,י"ר(

 כך היווני. ההמון בעיני וגם הפו'הגוריים, ובידיהם הקדמונים, היוניים הפילוסופים מן רביםבעיני

 אפלטון לדברי דומים בביטויים משתמש ופילון 406(. טימאיוס : )למשל אפלטון של דעתוגם

 אינו שפילון הדבר,  מענין הסטואית. ביחוד אחריו, הפילוסופית הספרות של ולביטויים ט40()שם

 לסיים פילון בת זו במלה תחילה: 14 היהודית. הדת להשקפת זו ובדעה בנגודמרגיש
 . . שמים שראשונים". במלה 5( שו' )27, קודם ופרשה לאחר אבראשית", המושג פירושאת
 א'-מ א', בבראשית הנזכרים הם הם כאן המובאים הדברים שבעת : ר 1 א ה לש

 הפך ורוח למים בנוגע ורק שבתורה, הסדר על שומר פילון הראשון. שביום הבריאהבתאור

 דוגמאותיהם ש אם כי עצמם, הדברים בריאת על לא בתורה מדובר פילון של לדעתו הסדר.את
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 *חשך', לאחד קרא מהם הריק. החלל ושל האויר שלהאידיאה

 שהחלל מפני "תהום", קרא ולשני מטבעו, הוא שחור האוירבאשר
 הסובסטנציה את )ברא( כן אחרי ורחב-הלוע, מאד הוא עמוקהריק

 )הדבר( של זו את כולם ואחרי הרוח, ושל המים שלהבלתי-גופנית

 של ומושכלת בלתי-גופנית דוגמה שוב שהיה האור, שלהשביעי,5
 השמים. פני על להתהוות שעמדו המאירים, הכוכבים וכלהשמש

 30 כנה הראשון את כי מיוחד. ליתרון זכו והאור הרוחח.

 - היא החיים וסבת ביותר, המחיה הוא והרוח הואיל*רוח-אלהים",
 .טוב-. )כנה( ביותר, נעלה באמת והוא הואיל האור, ואתהאלהים,

 המדה, באותה הנראה, האור על ובזיוו בזהרו עולה המושכל האורשכן10

 שבתורה "חושך" את מפרש פילון רחב-הלוע: ו ... אויר ה2 שבמחשבה. בעולם אשרהנצחיות

 החכמים דעת לפי הכתוב. לתוך יווניים מושגים מכניס הוא וכך ריק, חלל ע"י ו-תהום' אויר,ע-י
 של העליון החלק לאיתה, בנגוד 8811. משה, חיי פילון גם ע" שחור: הוא האוירהיוניים,

 האטמוספירה של התחתון החלק האויר, הרי ובהיר, שקוף שהוא העולם, את המקיפההאטמוספירה

 ה-(נ(נמ וגם בתורה הפסוק גם הריק. החלל הוא "תהום" - לערפל. ודומה כהה בלתי-שקוף,הוא

 הרוח: 4 המושגים. שבשני השוה הצד וזהו ליסודו, עד לחדור שאין לדבר כנראה,מתכוונים,

 כח לאמור: הסטואית, הפילוסופיה של (pneuma) פגומה המושג עם אידנטי פילון, של לדעתו הוא,החח

 בנוגע הפסוקים של דומה פירוש השוה האור: 5 בכל. ופועל הכל דרך החודרהחיים

 נבראו דברים י' - א"ר יהודה ר' "ואמר : ע-א י"ב, בחגיגה - הראשון ביום שנבראולדברים

 ומדת יום ומדת ומים, רוח וחשך, אור ובהו, תהו וארץ, שמים הן: ואלו הראשון,ביום

 המכון ב"ידיעות 15", העולם, בריאת על שילוה - שובה מ. עי' זה ובעניןלילה".

 בנוגע 1(. הערה 81, עמ' בירושלים", העברית האוניברסיטה "כהבי היהדות",למדעי
 שנברא קודם נבראו דברים *שבעה ע"א: נ"ר, פסחים גם ע" העולם לבריצת שקדמולדברים

 משיח-. של ושמו המקדש ובית הכבוד וכסא וגיהנום, וגךעדן ותשובה תורה הן: ואלוהעולם,
 הראשון ביום ימים, בשבעה בעולם נבראו מינים ושנים "עשרים ו': פרק תדקדק מדרשהשוה
 ט-ו, שמות, רבה מדרש גם השוה והאור-. והתהומות והרוח והחושך והמים והארץ, השמיםשבע:

 הרה האש אפלה, תלדו הרו המים והאש. והרוח המים - העולם את קדמו בריות *ג')ב"ב(:

 חכמה". וילדה הרה הרוח אור,וילדה

 לתקן יש כך *טוב":9 זה. בעמוד 4 הערה עי' ביותר: המחיה8
 אלהים ולמירא ב'( א', )בראשית אלהים" לנרוח הכונה - בנספחות. ע" למקובל.בנגוד
 שביתר בעוד לאור, רק מפורש ניתן "טוב" התואר ד(. א', )שם, טובי כי האוראת

 כ"ח(. כ"א, ייח, י"ב, י', פסוקים )עי' טוב" כי אלהים *וירא כללי באופן רק נאמרהמקומות
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 לגרום היו עלולים שכנים, בהיותם שכן, השני. מן אחדקצותיהם,
 קנתרנות מתוך השלטון על להלחם הם שמזומנים משוםערבוביה,
 קבועות מחיצות ביניהם הפרידו לא אלמלי ותמידית,-גדולה

 34 ובוקר, ערב : )המחיצות( הן ואלה הדדית. מהתקפה אותם ומנעובאמצע

 את לאט-לאט ומסיח לצאת עומדת השמש כי מבשר, האחד שמהם5
 עוזו כל את בנחת ומקבל השוקעת השמש אחרי בא והערבהחושך,
 בתוך לקבוע צריך וערב, בוקר לאמור אלה, את וגם החושך.של

 דבר שום בהם אין שהרי והמושכלים. הבלתי-גופניים הדבריםשורת
 וחותמות, טופסים מדות, אידיאות, בהחלט הם אלא לגמרי,מוחש

 35 כיון ברם, גופים. שהם אחרים יצירת לשם בלתי-גופנייםדברים10

 והערב, הבוקר המחיצות, והוקמו החשך וחלף ונסתלק האורשנברא

 שהבורא הזמן, מדת בהכרח, נגמרה, ממילא מרחקיהם,-הריבאמצע
 כך נקרא הוא אחד". "יום אלא הראשון, היום ולא "יום", גם להקרא
 יחידה. של טבע לו שיש המושכל, העולם של יחודובגלל

 36 שנבנה מאחר נשלם, כבר איפוא, הבלתי-גופני, העולםי.15

 לפי יצירה לידי בא המוחש העולם ברם, האלהית. התבונהבתוך
 את הבורא יצר שבכולם, הטוב גם שהוא מחלקיו, וכראשוןדוגמתו.
 הגוף שכן גופניים. שהם משום "רקיע", להם קרא שבצדקהשמים,
 ואמנם, כוונים. בשלשה מתפשט גם והוא הואיל מוצק, מטבעוהוא

 לכל התפשטותו לא אם והגוף, המוצק בשביל אחר מושג לך היש20
 והבלחי-גופניים- המושכלים השמים לעומת איפוא, בהציגו,צדדיו?

 קרא ביום. משמש אני אומר וזה ביום, משמש אני אומר זה איסטרטיגין: שני לושהיו

 תחומך. יהא הלילה פלוני, לו: ואומר לשני קרא תחומך, יהא היום פלוני, לו: ואומרלראשון

 תחומך'. יהא הלילה א-ל: ולחושך תחומך, יהא היום א"ל: לאור וגו', יום לאור ויקראהה"ד:

 בעולמו...והוא הקב-ה חלק "גבולות )ו(: י-ח, רבה במדבר השוה ובוקר: ערב ... הן ואלה4

 בשביל : החושך ובין האור בין אלהים ויבדל בוקר, ויהי ערב ויחי - בתחלה הכתובשאמר
 לעיל )ע" ע-א: י"מ חגיגה השוה הזמן: מדת ... נגמרה 12 עולם-. שלתשמישו
 הראשון. ביום שנבראו לילה' ומדת יום -מדת על מדובר ששם 14(, בעמ' 5,הערה

 המשפט השוה אמלוק". שמובנו (stereoma), (0"ש894~0 כתוב במקור "רקיע": ... שבצדק18

 היווניים הפילוסופים בין צדדיו: לכל התפשטותו 20 מוצק-. מטבעו הוא הגוף "שכןהבא:
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 זה אחרי ומיד "רקיע-. לנכון, להם, קרא והגופניים, המוחשים את37
 שהוא מפני או גמור: ובצדק המטרה אל בקלעו *שמים", לוקרא
 את ברם הנראים. לכל הראשון נברא שהוא משום או לכל,הגבול
 לשמים שהקציב משום *שני", קורא גם הוא בריאתם שאחריהיום

6 המוחשים. בין וכבודם חשיבותם מפאת יום, של שלמהמדת-רווח

 כל את הציפו כולם המים כאשר האלה, הדברים אחרי יא.38
 וכך לחות, לתוכו הסופג ספוג כעין חלקיה, כל דרך וחדרוהאדמה
 כעין היסודות, שני ונבללו שנרטבו מאחר עמוק, ובוץ אגמיםנתהוו
 שהמים, האלהים, ומהוסר-צורה,-מצוה בלתי-נפרד אחד,לטבעעיסה,
 16 ולעצים, לזרעים עקרות לגרום היו ועתידים מלוחים שהם כמהעד

 ולשם היבשה, ותראה ויקוו האדמה שבכל הנקבים מתוךיזרמו
 המתוקה הלחות אכן, המתוקים,- המים של הלחות תשארקיומה
 שלא בכדי הן - במדה להם קצובה כשהיא לנפרדים, דבק-מההיא
 לא אם, כמו שתספיק, בכדי והן וקשה, עקרה ותעשה לגמריתחרב
 16 את לילדיה, כאלו אלא, המאכל, המזון, מיני משני האחד אתרק

 כעין המים, עורקי את מלא לפיכך והמשתה. המאכל יחד:שניהם
 ואף-על-פי-כן ומעינות. נהרות לשפוך היו עתידים שבהפתחם דדים,39

 שהיא האדמה, כל בתוך הבלחי-נראים, המים, אפיקי אתפרש
 אחרי - בשפע. הפירות צמיחת לשם ועמוקת-הקרקע,משובחת
 6פ .ארץ" ליבשה בקראו שמות, להם נתן הדברים, אלה כל אתשסדר

 .ים". )ממנה( שנפרדוולמים
 שתדשא מצוה, הוא כי הארץ. את לקשט מתחיל הוא ואזיב.40

 מה וכל ושדות-ירק, צמחים מיני כל ותצמיח שבלים, ותוציאדשא
 כל את הצמיח זה מלבד לבני-אדם. ומזון לחיות מספוא להיותשעתיד

 כאן. פילון וכן המתימטי. המושג ובין הגוף של הפיסיקלי המושג בין בדיוק הבדילו שלאיש
 תרגום על בעיקר מבוסס בראשית מעשי על שספרו פילון, הנראים: ... הגבול ... שמים2

 ~obeavd שמים המלה היוונית. השפה לפי לשון" על נופל "לשון בצורת כאן משתמשה-(נ(נמ,
(uranos)- גם הפ'ילולוגי( במובן מוטעית אמנם )שהיא פילון של האיטרמולוגיה לפי כוללת 

 6Qarb~ .(horatos) - נראה יגם (horos), 0901 -גבול

 132-131. להלן השוה 39-38 לסעיפים המתוקה...: הלחות אכן,12
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 עצי-בר המכונים מאלה לא כל-שהוא, השמיט ולא האילנות, שלהמינים
 היו הראשונה, יצירתם עם מיד אולם עצי-תרבות. הנקראים מאלהולא
 41 המתהוים גדלים כעת שכן כעת. למצוי המתנגד באופן פירות טעוניםכולם

 מי אכן, בבת-אחת. יחד הכל ולא שונים, ובזמניםחלקים-חלקים
 גדולם - והשני והנטיעה, הזריעה הוא הראשון הדבר כי יודע,אינו5

 למטה, יסודות, כעין שרשים, שולח הראשון 1 והנטועים הזרועיםשל

 ומולידים לרום מתנשאים והנטועים( )הזרועים כשהם למעלה' -והשני
 אלה כל אחרי ורק העלים' ונצני השלוחות מופיעים אחרי-כןגזעים.
 : רבות השתנויות לו יש אלא שלם' אינו שוב והפרי הפרי. הוצאתבאה

 בדמויותיו אשר לאיכויותיו וביחס בגדלו' אשר לכמותו ביהם10
 שאין לגרגירים דומה כשהוא נולד הפרי כי,מרובות-הצורות.

 מי- יכול ולנכון קטנותם. מחמת בקושי' רק לראותם ואפשרלחלקם'
 )גורמים( מתוך אחר-כך' הראשונים. המוחשים שהם לומר,שהוא

 והן האילן' את המרוה לו, המובל המזון מתוך הןמלק"מ:
 בנשיבות אותו וזנות המחיות הרוחות, של הטובה המזיגה מתוך16

 עד ומוסיף, וגדל הולך הוא יחד'- גם פושרות ויותרקרירות
 איכויותיו, את גם הוא משנה גדלו עם ברם, המושלם. גדלוכדי
 צייר. של באמנותו שונים' בצבעים קושטכאלו

 42 שאמרתי, כפי היקום, כל של הראשונה היצירה בשעת אבליג.

 נושא בשלימותו, הצמחים עולם כל את האדמה מן אלהים הצמיה20
 מיד ולהנאתם, לשמושם לגמרי, בשלים אלא בוסר, ולאפירות,

 35: עמ' 1902, קמברידז' שכטת, הוצאת בראשית, הגדול מדרש השוה כעת: למציי3

 כטבעו לא מיד, תמימים שלמים אלא כולן יצאו שלא מלמד האילנות. אלו פרי, עושה פרי*עץ

 פירות". מוציא אינו ועדיין שנים שלש עומס תאנה, של יחור נוטע שאדם עכשיו, עולםשל

 החושים. לתפיסת ניתנים אינם שוב האטומים, כגון ביוהב, הקטנים החלקים הראשונים: המוחשים13
 העשבים". את לגדל מנשבות טובות "רוחות )י-ג( י"ב, רבה במדבר השוה הרוחות:15

 בשלים ." פירות21 40. לעל, ע" שאמרתי: כפי19
_ 

 השוה במהרה:

 של ברחתו מתחלת מוצאים אם מה שעתה". בת עושה הארץ שהיתה "ד"א ד': איובמדרש
 גמורה"' והבואה וזרע וחטים אילנות מלאה הארץ היתה מיד וגו', הארץ תדשא הקב"ה שאמרעולם,

 וקרא היבשה את והראה אחד למקום המים את אסף "בשלישי : דרזיאל בראשית מעשה גםהשוה
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 מצוה, והוא במהרה. להברא העתידים בעלי-ההיים של אחור,ובלי43

 מכבר היתה כאלו והיא' אלהי כל את להוליד לאדמהאיפוא,
 כל את הצמחים, מיני כל את מולידה לידה, חבלי ואחוזהמעוברת

 הפירות ברם, לפרטם. שאין הפירות, מיני כל את וגם העציםמיני
 6 תמידית ליצירה אמצעים גם אלא חיים, לבעלי מזון רק לאהיו

 נמצאים, שבתוכם הזרע, עצמי בהכילם להם, השוים )המינים(של

 בתקופת אשר היקום' כל של הכחות ובלתי-גלויימן בלתי-נכריםכשהם
 ימצא שהטבע אלהים, רצה כי וגלויים. נכרים נעשים הם המועדים44

 חלק להם ונתן אלמותיים המינים את עשה ולפיכך החוזר'בגלגל
 10 וסדר לאחרית' הראשית את והקריב החיש גם זה ולשםבנצחיות.

 מן כאלו הפרי, )בא( הצמחים מן שכן לראשית. תחזורשהאחרית
 שוב בא הזרע, את בתוכו המכיל הפרי' ומן האחריתי -הראשית

 הראשית. - האחרית מן כאלוהצמה'
 לא וסדרם, השמים את רקם הארץ' אחרי הרביעי, ביוםיד.45

 16 לעצם הבכורה את בנתנו הארץ' אחרי שני במקום שקבעםמפני

 רק לראוי ביותר והאלהי ביותר הטוב את ובהעריכו יותר'הגרוע
 כי ממשלתו. כח של ביותר ברורה ראיה לשם אלא - שני,למקום

 בענפים נטיעות מיני וכל פרי עושה ועץ זרעים מיני וכל ועשבים עצים ממנה והוציאלהארץ
 כך יהודה *א"ר פ"נ: בראשית, בזזח הנעלם מדרש השוה מעוברת: היתה... 2ובפרים".

 מה מכל נתעברה ביום בו שנבראת ביום בו הארץ כן ... המעוברת זו כנקבה לארץ הקב"העשה

 )10101(. י0ץ16 המלה כחות, במקום באה, במקור היקום: כל של הכחות 7שהולידה".

 והאוח האלהים גם )שהיא האלהית התבונה הסטואית. הפילוסופיה של במונחים פה משתמשפילון

 הקוסמוס הבודדים. ה-logoi הם חלקיה הדברים' כל לתוך וחודרת הקוסמוס את מנהלתהיוצרת(

 אהלוגוס- גם ע"כ נקרא הוא 1 הכל צמח שמתוכו הזרע, כאילו והוא הלונוס. היוצריה מהאשיצא
 שמתוכת לזרע, דומים או מזריעים, רבים, ל-~logoi נחלקת שוב הקוסמית התבונההזרע".

 ללוגוס- למקורו, שב הנוצר הקוסמוס בעולם: הוא חוזר גלגל הנמצאים' כל צומחים זר*כמתוך
 ומת, בולה  זרע, מזריע גדל, הוא חדשו עץ נוצר מזרע-העץ בטבע: גם וכך מחדש. ונוצרהאט;

 חדש. עץ צומח שוב זרעו מתוךואולם
 אלהים ושמר - "כתיב א': פרק תדשא מדרש השוה ממשלתו: כח של ... ראיה17

 למה יאיר: בן פנחס ר' אמר למינו. פרי עושה פרי עץ זרע, מזריע עשב דשא הארץתדשא

 וניופ האדמה, מז אילמת ופרי ועשנים דשאים להצמיח הוא ברוך הקדוש גזר השלישיביום
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 : אז נוצרו שטרם אדם' בני של ההשקפות תהיינה מה מראש'צפה

 לא אך הנבון, מן הרבה )אמנם( שבהן וסברות, להשערות ישאפוכי
 מאשר יותר הקוסמוס( )של בתופעות יאמינו וכי הטהורה, האמתמן

 וכאשר החכמה, במקום ההתחכמות את מעריצים בהיותםבאלהים'
 והחורף הקיץ בא ידיהן שעל והירח, השמש בתקופות ויסתכלויחזרו6

 הדברים כל סבות כי השערה, לידי יבואו והסתיו, האביבוחלופי
 שבשמימי הכוכבים סבובי הן האדמה מתוך שנה בכל והנולדיםהצומחים
 או בושה בה שאין חוצפה מתוך אם איפוא, אחדים' יעיזו שלאוכדי

 נברא, לאיזה הראשונות הסבות את ליחס מופלגת, בערותמתוך

 46 הראשונה לבריאתו עד במחשבותיהם נא ישובו - אומר הוא -הנה10

 צמחים האדמה נשאה והירח, השמש היות טרם עוד כאשר, היקום,של
 שלהם, בכחות-המחשבה זה בכל יעיינו וכאשר שונים, ופירותעונים

 יהא כשרצונו האב, של לפקודתו )פירות( תשא שוב גם היא כייקוו,
 אך כחות, להם נתן שאמנם שבשמים, לבניו זקוק להיות מבליבכך,

 כן בהגה, כקברניט או במושכות האוחז כרכב הנה כי אוטוקרטיים. לא16
 זקוק הוא ואין והצדק, המשפט לפי בה, שרוצה בדרך הכל מנהיגהוא

 47 למה הסבה, וזוהי סו. יכול. כל הוא האלהים אכן, אחר. שהואלמי

 אחרי-כן נתקשטו השמים ברם, תחלה. והדשיאה הארץהצמיחה
 נקודת הוא כי שיאמר' מי ישגה לא אשר ארבע' המשוכללבמספר

 שהמספר מה אכן' השלמות. תכלית עשר' המספר של והמקור המוצא20
 שאם מאחר, בכח. הנראה, כפי ארבע, המספר זהו בפועל' הואעשר
 את יולידו - ארבע עד היחידה מן זה, אחר זה המספרים,יחוברו

 כמו ומסביבו, המספרים, של שבאין-סוף הגבול שהוא עשר'המספר

 48 המספר אך חלילה. וחוזרים פונים הם )שבזירת-המרוץ(, המעגלסביב

 אדמה". להצמיח מאורות בלא יכול שהוא גבורתנו כח להודיע אלא - ז מאורות גראהרביעי

 ולכוכבים. לירח לשמש, הכונה שגשמים: לבניו14

 את שונים במקומות פילון קורא זה בשם : השלמות תכלית עשר,20

 הסימגולית תורת-המספרים לפי 20, הדברות" עשרת יעל בספרו למשל עשר,המספר

 העשרוניתי לשיטה הכונה : חלילה וחוזרים פונים 24 הפו'תגוריים.של
 של השמות לפי מכונים המספרים כל שכן ביוונית, המספרים מערכת מסודרתשלפיה
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 שעל איפוא, המשולש, פירמידה. של תבנית ויוצרים אחד'עוד

 במספרים מוליד עליו המוצג והאגוז שלש' למספר עד מתהוההשטח
 אלה על ונוסף כבר. מוצק גוף הפירמידה, את - ובתבניות 4,את

 51 הרבוע הוא ארבע המספר כי מזאת' גם הדעת את להסיח איןהדברים'
 הוא וכי והשויון' הצדק מדת שוה' פעם שוה המספרים' בתוך הראשון6

 : כפל ע-י והן חבור ע-י הן המספרים' מאותם להולד שטבעוהיחיד

 והוא שתים' פעם משתים - שוב כפל ע"י ושתים' חבור-משתיםע"י
 משאר אחד בשום כן שאין מה התאמה, של ביותר יפה תמונהמראה

 מתהוה אינו שוב 3' של מספרים משני המורכב 6' למשל הנההמספרים.
 אחר, מספר מתהוה( 3 של מספרים שני הכפלת )ע"י - אלא הכפלתם' ע"י10

 52 להוסיף צריך שאותם 4' למספר אחרים רבים כחות ועודתשע.

 כי זאת, גם להוסיף די ברם עליו. מיוחד ובמאמר דיוק ביתרולבאר
 ארבעה אכן והעולם' השמים כל יצירת בשביל אפילו למקור נהיההוא

 כאלו 4' המספר מתוך נבעו הזה, היקום כל נוצר שמהםהיסודות,
 של התהוותם סבות השנה' תקופות הן ארבע להם' ונוסף ממעין.16

 חלקים: לארבעה נחלקת שהשנה מאחר הצמחים' ושלבעלי-החיים
 וסתיה קיץ אביב'חורף'

 53 כזאת להעדפה זכה הנאמר והמספר איפוא, הואיל,יז.

 הרביעי ביום השמים את הבורא שקשט הוא' ההכרח מןבטבע'
 ומאחר המאירים. בכוכבים ביותר, והאלהי מאד הנהדר בקשוט20

 אותו עשה האור, הוא הנבראים כל בין ביותר הטוב כישידע'

hR96,95. להלן ע" כאן. פילון 
441,2 24

3/42/3 1/21/4

 כפולהאוקטווה אוקטוה קווינטהקוורטה יסודיטון

 הצדק מדת5 בנספחות. עי' לתקן. יש כך מתהוה: ... המשולש1

 המספר, גם בך הגיאומטריות, לתופעות יסוד משמשים שהמספרים כשם :והשויון

 למשל: בכלל, בעולם האיכות ולתופעות למדוה, יסוד הפו'תאגוריים בתורת משמשכפרינציפיוה

 של זה ספרו עליו: מיוחד ובמאמר 12 ועוד. לידידות, - 8 לבריאותו -7

 אדמה. אש, מים, אויר, היסודות: ארבעה 13 נשתמר. לאפילון
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 שהדעת מה אכן' הראיה. של החושים, בין ביותר הטוב שללאורגן
 האחת : רואה מהן אחת שכל מאחר' בגוף. העין זוהי בנשמה'היא
 זקוקה שוב הדעת המוחשים. את והשניה המושכלים' הדבריםאת

 לשם לאור, - והעין הבלחי-גופנים' הדברים את להכיר כדילעיון,
 6 אחרים קנינים הרבה לסבת נהיה )האור( והוא הגופים.תפיסת

 שהיא הראיה' כי הפילוסופיה. הגדולביותר' של וביחוד בני-אדם' של54
 ותנועתם הכוכבים של טבעם את כשהכירה האור' ע-י למעלהמלווה

 כוכבי- ושל כוכבי-שבת של יפה הקבועים הסבובים אתההרמונית'
 שוה' ובאופן הכוון באותו מסתובבים הראשונים שמהם' -לכת

 10 תקופות ושתי לזה' זה מתנגדים ובכוונים בלתי-שוה באופןוהאחרים

 המסודרים כולם' של ההרמוניות מחולותיהם את )כשהכירה( -להם
 לתאר. שאין ועונג ספוק לנשמה נתנה המושלמת, המוסיקה חוקילפי
 - אהרות' נתהוו מאלה כי - הרצופות בתופעות בהתענגהוזו'
 לעשות רגילה שהיא כפי אחרי-כן' בהסתכלות. שובע ידעהלא

 15 הדברים אותם של המהות היא מה לחקור: הוסיפה חבה'מתוך

 של ראשית להם שניתנה או בלתי-ברואים' בטבעם הם ואםהנראים'
 כולם הם ידיהן שעל הסבות' הן ומה התנועה אופן הוא ומהיצירה'
 הפילוסופיה' סוג נתהוה האלה הדברים על החקירה ומתוךנהוגים.
 האנושיים. בחיים הופיע לא מושלם יותרוקנין

 סע המושכל, האור של האידיאה באותה איפוא' בהסתכלו,יח.55

 הכוכבים את ברא הבלתי-גופני' העולם של( )בתאורו דוברשעליה
 בשמים אותן הציג אשר ביותר' ונהדרות אלוהיות תבניותהמוחשים'

 רבים. דברים לשם - הגופני היקום של ביותר הטהור במקדשכאלו

 )טימאיוט מאפלטון מושפעות ואילר ב-53 המובעות המחשבות הפילוסופיה: ...6
a.b.c..)4המוסיקה 12 212. 11 משה, חיי השוה פילון אצל פילוסופיה המושג על ז 

 מבוססת הרמוניה הכוכבים בתנועת גם המוצאים המו'תאגוריימ בעקבות הולך פילוןהמושלמת:

 המתאימים. המספרים יחסיעל
 אלהיות: תבניות הכוכבים... 29. לעיל ע" הבלתי-גופני: העולם21

 יוון. במקדשי אותם שמעמידים אנשים, של גם או אלים פסלי dydi~aa ,(agalmata)במקור
 מדובר גם שם 27(1 לעיל )ע" ומוחשים" נראים *אלים פילון אצל נקראים שהכוכבים להעיר,יש
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 בשביל "למועדים* ואחרי-כן *לאותות"ז - השני ז להאיר -האחד
 והם ,ושנים" חדשים *לימים"' - אלה כל על ונוסף השנהותקופות

 56 טובה איזו המספר. טבע את הולידו וגם הזמן למדות שנהיוהם

 בהירות מתוך כבר גלוי מהנאמרים'- אחד כל מביאותועלת
 שלא דבר אולי, זה, יהיה לא יותר מדויקת תפיסה לשם אךההסתכלות'5

 הואיל והנה' האמת. עקבות את התבונה בעזרת גם לחפשבמקומו'
 ממשלת את האב מסר והלילה' היום חלקים' לשני נחלק כולווהזמן
 ולצבא לירח הלילה ממשלת( )ואת הגדול' למלך כאלו לשמש'היום

 57 לו יש - בשמש הקשורים והממשלה הכח גודל האחרים.הכוכבים

 ויחיד' אחד שהוא אף-על-פי כי, נאמר. שכבר במה ביותר ברורה הוכחה10
 כולו' הזמן מחצית שהוא החלק' את ולעצמו' לחוד בנחלתו'קבל
 שנקרא השנה חציו את - הירח עם יחד האחרים' וכל היום'את

 הזהרים וכהזם שהולכים רק לא יוצא, )השמש( שהוא ובשעהלילה.
 אורו, שפע מפני נעלמים אפילו אלא כ*כ' המרובים הכוכביםשל

 תכונותיהם את לגלות ביחד כולם מתחילים שוקע' כשהוא ורק16
המיוחדות.

58 רק לא - אמר' )משה(בעצמו שהוא מה - נבראו' הם ברם'יט.

 הדברים של האותות את שיגלו גם אלא הארץ' על אורם את שישלחוכדי
 או שקיעותיהם' מתוך או זריחותיהם' מתוך או שכן, לבוא.העתידים

 מתוך או הסתרם מתוך או איב' צאתם מתוך או לקוייהם' מתוך20
 : העתידות את בני-אדם מנחשים - בתנועותיהם אשר אחריםהבדלים

 "ושנים-: ". להאיר1 אלה. של ביותר" הקדוש משכנם "מקום בתור השמיםעל

 וגם הדברים, בסדר מדקדק הם אין אולם וט"ו. י"ד א', בראשית בפסוקים כאן משתמשפילון

 "להאיר" הבטת רק במרכאות. סומנו המדויקים הבטויים מקום. בכל מדויקים אינם עצמםהבטחים
 תקופות "בשביל המלים את פילון הוסיף כלמועדים" המלה אחרי ב-LXX. מאשר אחרהוא

 לשמש 8 כחדשים-. המלה את "ושנים" "לימים" גין הכניס וכן להלן. באורו כפיהשנה",

 "את ט"ז: א', בראוית הפסוק של קלה פרפראסה כעין כאן לפנינו הגדול: למלךכללו

 וגו'". היום לממשלת הגדולהמאור

 - לוקה שהחמה בזמן רבנף יתנו ע"א: כ"ט, סוכה השוה לקוייהם: מתוך20
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 ן 1 ל ים28

 שהוא. אופן ובכל מקום בכל להתהוות רגילים הםביקום'
 62 להם, הנאים בתכשיטים והשמים הארץ שנתקשטו אחריכ.

 ליצור נגש הרביע" ביום שנאמר' כפי ואלה' השלישי' ביוםזו
 בבריות בהתחילו בני-התמותה' המינים את חיים לידיולהביא

 כך כל שיהיה דבר לך שאין שחשב, משום החמיש" ביוםהמים6
 נשמה בעלי אין כי לבעלי-החיים, חמשה המספר כמו לחברו'קרוב

 בחושים. מאשר יותר' דבר בשום מחסרי-הנשמהנבדלים
 והמשוש. הריח הטעם' השמע' הראיה' לחמשה: נחלקיםוהחושים

 והן מיוחדים חמרים הן הבורא חלק ואחד אחד לכלוהנה'
 לו: השייכים הדברים את יבהן שבו לו' מיוחד מכשיר-הבהנה10

 - המיצים את 1 השמע - הקולות את 1 הראיה - )בוחנת( הצבעיםאת
 או חם שהוא ומה והקושי' הרוך ואת האדימי את - והריח יהטעם
 63 יתהוו כי מצוה' הוא כן כי הנה והמחוספס-המשוש. החלק ואתקר

 למקומותיהם' ביחס הנבדלים' ותנינים' דגים של שוניםמינים
 שהם ויש שונים. בימים הם שונים שכן' באיכותם. והן בגדלם הן15

 ובודאי המינים' כל נבראו מקום בכל לא אך 1 שוים גם)המינים(
 ואחרים ביותר' עמוק לא ומיס ממי-רקק נהנים שאחדים משוםבצדק'

 ולטפס לעלות לא יכולים הם ואין הואיל ומנמלים'ממבואות-הימים
 באמצע חיים שהם ואחרים' הארץ. מן הרחק לשוט ולא הארץ'על

 אלה הסלעים. או האיים או הבולטים הכפים מן מתרחקים העמוק' הים20
 הגלים המית מתוך ואלה הים' בשלות האויר שקט מתוךמתעדנים
 ובהדפם הגלים( )של הרצופות המכות עלי אמונים בהיותם כ"ודכים.
 משתמנים וגם חזקים יותר הם נעשים ההתקפה, אתבחזקה
 לאלה אחים והם הואיל העופות' מיני את גם יצר ומידיותר.

 המשוטטים מן אחד מין אף השאיר שוהים'-ולא שניהם שבמים-כי25
 נברא. שלאבאויר

 לעולם'" זו מדרך ישהנו ושלא אותם שעשה הדרך ובאותו קיוםבאותו
 הדגים שחית שוחים: שניהם25 הטעם. של היסודות הם המיצים: את11

 הפועל. באותו היוונית בשפה לפעמים מסומנים שניהם - באויר הצפרים ומעוףבים




