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היקוםוהאדם



Gיעקב-2אוריבן

uriby@kinneret.ac.il 

תקציר

תוךשימושבמשפטאי השלמותשלגדל,סכמההמתארתאתיחסי-מאמרזהמבקשלהציג,

האדםלביןהיקוםהגומליןבין



מבוא

החיפושהבלתי מעול מעט מעתשהאדםהצליחלהשתחרר ההיסטוריההאנושית, משחר מזון-עוד אחר פוסק

היום חיי טרדות הדוק-ומשאר קשר היה בעתההיא בו. ומקומו היקום מהות השאלהעל אותו העסיקה יום,

 המביאהלידי החוויההדתית, לבין המחקרהמדעי הבריאהוהיקוםביותרבין האדםלבין אתהקשרבין ביטוי

לי ביקש הוא ששאל לשאלות ביקש שהאדם התשובות שאת כיוון אותו, לביןיהסובב בינו ישיר בקשר שם

ואף השומרים, הקדמונים, כמצרים ותרבויות עמים של במפעלותיהם ביטוי לידי באו כאלה קשרים הבריאה.

נותניתקהקשר,והתרבותהמערבית,זוהשלטתכעתבהתפתחותהמיןהיווניםבחלקם.באלפייםהשניםהאחרו

זאתכיום,בפרוס-האנושי,עומדתכיוםעלניתוקמוחלטביןהמחקרהמדעי,הרציונלי,לביןהחוויההדתית.עם

ה'עידןהחדש',הולכתומתגלהבעולםפתיחותלבנייהמחדששלהקשרביןהמחקרהמדעילביןהחוויההדתית,

ממעורבותבעולםהסובבמתו רגשית, לנתקאתעצמו, יכול לקרואלההוליסטיתשהאדםאינו ראיהשניתן ך

אותו.מטרתמאמרקצרזההינהלהצביע,בכליםפשוטים,עלקשרזה.



היקוםוהתודעה

משמעיים-השיטההמדעיתהמערביתהמקובלתמצפהשתוצאהשלמחקרמדעימוצלחתהיהקביעהאוהגדחד

או בהגדים משתמשים אנו כך ממנו. חלק מהווים אנו ואשר חיים אנו שבו העולם של מסוים להיבט ביחס

וכך"או"אטוםהמימןבנוימפרוטוןואלקטרון-וכךופעולתוהיאכך-קביעותמהצורה:"הלבהואאיברשבנויכך

בעקרון,הציפיההיאשניתןלבואוכך"וכיו"ב.-וכזהוכתוצאהמכךמבנההאטוםהואכך-שהכחביניהםהואכזה

משמעייםכאלהלגביכלדברביקוםהסובבאותנו)ואשרכאמוראנומהוויםחלקממנו(,כאשררק-בהיגדיםחד

כלהקביעותוההגדיםהאלהיצרותמונה וכי מגבלותנסיוניותהןהיחידותהמונעותמאתנולהגיעלכךבפועל,

משל,אםשניהגדיםנראיםכסותרים,איןלשניהםיחדמקוםבתמונתהיקום,עקביתבאופןלוגיורציונלי.כך,ל

ולכןאחדמהםלפחותצריךלהזרקהחוצה.

יוצאממנההיאהציפיהשגם פועל מחילההשיטההמדעיתהמערביתגםביחסליקוםכולו. אתהתפיסההזו

קביעותחד להגיעלהגדיםאו ניתן ה-ביחסליקוםכולו וכך אסטרופיסיקאיםוהקוסמולוגיםשואליםמשמעיים,

כה-וכךשנים"או"ההתפתחותשלהיקוםעד-שאלותשהתשובותלהןאמורותלהיותמהצורה:"היקוםקייםכך

וכזה"וכיו"ב.-וכזהוהיקוםעתידלהתפתחבתהליךכזה-היתהבתהליךכזה
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.קיימתהציפיהשניתן(totalityת)ליוומכיל,מעצםהגדרתוהמקובלת,משמעותשלכ(Universeהמושגיקום)

בני בכליםובמושגיםהלוגייםוהרציונלייםהמצוייםבידי מקיפה-להתיחס, למערכתאשרמכילה"הכל", האדם,

שום קיים "לא ואשר דא-"הכל", לה". מעבר כולו-דבר היקום את ורציונלי לוגי באופן לתאר שהנסיון עקא,

:מוסתירהפנימיתכמערכתשלמה,מלאהוסגורהמכילבעצ

השאר-הסיבהלכךהיאשאםאנומתיחסיםליקוםכאל"הכל",שלאקייםשוםדברמעברלו,אזהיקוםמכילבין

האדם,עםהתודעותשלנו.היקוםאיננורקעולםמתשלחומר,אלאמכלול-גםיצוריםחיים,ובפרטאותנו,בני

פעותואירועיםהמתרחשיםלאברמהחומרית,פיסית,אלאשלמערכותשלחומריםומערכותשלחיים,כוללתו

וכךשנים"או"ההתפתחותשל-ברמהשניתןלהתיחסאליהכ'תודעה'.בפרט,מערכתהיגדיםכמו"היקוםקייםכך

וכזה"נולדיםוקיימיםבתודעותשלנו-וכזהוהיקוםעתידלהתפתחבתהליךכזה-כההיתהבתהליךכזה-היקוםעד

אסטרופיסיקאיםוהקוסמולוגים(ולכןגםהםחלקמןהיקום.אךאםהיגדיםכאלההינםחלקמן)לפחותאצלה

נכונותם,שכןתכונהבסיסיתשלמערכות-היקום,לאניתןללמודמתוךהיקוםבדרךרציונליתעלנכונותםאואי

מבוטאתבתוצאה תכונהזו יכולותלהעידעלעצמן. השלמות-שלמשפטאילוגיותהיאשמערכותכאלהאינן

,אשרניתןלנסחהבצורההבאה:[5-3](במתמטיקהGödel's incompleteness theorem)הידועשלקורטגדל

ניתןלבנותמערכתלוגיתורציונליתעלבסיסשלמערכתאקסיומותשאיןביניהןסתירהפנימית,אךבשוםפנים

האקסיומותמתו של 'נכונותן' את לשפוט ניתן לא האקסיומותואפן של 'נכונותן' את הזו. הלוגית המערכת ך

המשמשותבסיסלמערכתהלוגיתניתןלשפוטרקמתוךמערכתרחבהיותר.

עובדהזומעמידהאתכלהמחקרבקוסמולוגיהבאורמיוחד:אםאנומבינים,כאמור,אתהיקוםכמערכתאשר

ואשר"לאקייםשום מקיפה"הכל", עלינולקבלאתהאפשרותשלקיוםהגדיםדברמעבר-מכילה"הכל", לה",

הנראיםכסותרים.כךיהיהעלינולקבלמצבשבו,אולי,נגלהשישליקוםיותרמאשרגילאחד,אושניתןלומר

עליוגםשהואמתפשטלנצחוגםשהואפועם.נוכללקבלאתקיומםשלהגדיםהנראיםכסותריםאםנביןשהם

םיכוליםלהיותתקפיםזהבצדזהאךרקבהקשריםוהיבטיםשונים,ושלמעשהאיןיחסייםולאמוחלטים,שה

משמעייםלגביהיקוםכולו.-לבואבהגדיםמוחלטיםוחד–וזאתבאופןעקרוני–באפשרותנו

אם,לעומתזאת,אנומבקשיםשתהאלמחקרהקוסמולוגיאפשרותלתתתשובותמוחלטות,נובעמכךשהתודעה

שארכימדסחיפשנקודתהאנושיתחיי ממשכפי שהקוסמולוגיםחוקרים. המערכת, או בתלהיותמחוץליקום,

הארץממקומו,כךצריכהלהיותהתודעההאנושיתמחוץליקום-מנתלהזיזאתכדור-הארץעל-משעןמחוץלכדור

על משפט)מאחרוהתודעההאנושיתמשפיעהומביאהלת-הקוסמולוגי וצאותבעולםמנתשתוכללהוציאעליו

אזהיכןהחומרי,הפיסי,נובעמכךגםשהיקוםהקוסמולוגיגםאינויכוללהיותמערכתסגורהבמובןהפיסיקלי(.

מצויההתודעההאנושית?



עלהתודעה

 למרחב ניתן כינוי איזה משנה זה וודאיאין האנושית, התודעה מצויה שבו

אליו שביחס החומרי היקום את גם מובן באיזשהו להכיל צריך זה שמרחב

בצורה אליו להתיחס מסוגל להיות לפחות או הקוסמולוגי, המחקר מתבצע

כלשהי,שכןהעובדההיאשבעודשהתודעהמסוגלתלהתיחסלעולםהחומרי,

מסוגללהתיחס)ב איננו כליםובמושגיםשלהעולםהחומרי(העולםהחומרי

לתודעה.

 תודעה

 גוף2יקוםחומרי

התודעהביחסלגוף:5איורמס'
 והיקוםהחומרי
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האדםנמצאיםרובהזמן,הואכזהשבוהתודעהקולטתמידע-האדם,שבורובבני-מצבהתודעההרגילשלבני

ורשמיםמןהגוףהפיסי)באמצעותחמשתהחושיםהפיסיים(והתודעהמגיבהומוציאההנחיותאלהגוףומערכות

תצפיתאלנוףנמצאת)בד"כ(בנקודהגבוההיותרמאשרהנוףהנצפה,אוכמושמנהלהפעולהשלו.כמושנקודת

במפעלנמצאברמההירארכיתגבוההיותרמאשרהעובדהפשוט,כךניתןלראותאתהתודעהברמההירארכית

ןאותההתודעהרואהאתהגוף,אךהגוףאיננויכוללראותאתהתודעה;הוארקמזי–גבוההיותרמאשרהגוף

(.5)איורמס.

אךלתודעהקייםמקורנוסףשממנוהיאניזונה.כמושלכלמנהל,אףשישלוכפופים,ישגםסמכותמעליו,כך

רעי למשל, באים, שממנו המקור זהו האישית. לתודעה מעל כעומד לראותו ניתן זה מקור ותגליותוגם נות

במקורותמס ולמרותשמדוברבמערכתמאדמגוונתומורכבת,יונוימיםמדבריםעל'העולמותהעלחדשים. ים',

(.1הרימאחרואנימבקשרקלהציגסכמה,אסתפקכאןבכינויהזה)איורמס.

העליונ ה'עולמות הוא מופשט. מושג סתם איננו מציאותיים'

וממשיממשכמוהעולםהפיסיומרחבהקיוםשלהתודעה.כמו

ותהפועלות,שבעולםהפיסישאנומכיריםהיטבישישויותשונ

ישישויותהפועלותשם,אמנםעלגםב'עולמותהעליוני פי-ם'

בניגודלמצבהרגיל חוקיותהשונהמזוהשלטתבעולםהפיסי.

שליטהבגוף,במצבזהאיןשלהתודעה,שבוישלתודעהיכולת

יכול והאדם ניזונה, המקורותשמהםהיא לתודעהשליטהעל

מעדיף הוא איתם המקורות מהם לבחור לנסות היותר לכל

הרמות על שליטה אין שלמנהל כמו )ממש בקשר להיות

שמעליו,ולכלהיותרהואיכוללנסותלהתקבללעבודהבמפעל

שהואמרגישבוטוב(.

מבחינתושלהאדם,שניהמשולשיםהאלהקיימיםכלהזמןופועליםיחד.התרשיםהמתאיםהואאזכבאיורמס.

הסמל3 הואלמעשהסיכוםסכמתי-העתיקשל"מגן. משולשיםהפוכיםהמשולביםזהבזה, המתארשני דוד",

.3מאדשלהאמורבאיורמס.

 אך5-3התרשימים הבודד. היחיד, האדם את מתארים

אדםאנורואיםשיש-כאשראנומסתכליםעלמספרבני

קיימים השונים, האנשים של התודעות בין תקשורת

מש יכוליםזיהויים אנו מושגים, של מוסכמים ותפים

לזהותאתהמשותףוהמקשרשביןהתודעותשלהם.ניתן

אזלהסיקשקייםמרחבאותוחולקותיחדהתודעותשל

 מס. )איור מתקיימות הן ובו השונים זהו0האנשים .)

שלשת שבין היחס את התודעה. עולם, או מרחב,

 האלה הח–העולמות התומרוהעולם עולם דעהי,

ניתןלתארבאופןסכמתיכבאיור–םוהעולמותהעליוני

 א1מס. חובק התודעה עולם החומרי: העולם ת

םחובקיםאתשניהם.והעולמותהעליוני

בני רוב התקשורת-אצל כאשר שגם הוא המצב האדם

העולמות–התודעהביחסלבריאה:1איורמס'
 העליונים

עולמות–בריאה
 עליונים

 תודעה

 וםחומריגוף2יק

–עולםהבריאה
 עולמותעליונים

 היחסהמשולבשלהתודעה:3איורמס'
 העולמותהעליוניםמצדאחד–אלהבריאה

 ואלהגוףוהיקוםהחומרימצדשני

 תודעה
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-ניתןלומרשהיאמתרחשתבתת–שביןהתודעהשלהםלביןהמקורהגבוההזהמתרחשתהםאינםמודעיםלה

אדםשאיתרעלהםמזלםמכירים,לפחות-ההכרהשלהם,ולכןבעצםהםאינםמכיריםאתמצבהתודעההזה.בני

ים',וכךאנשיםמגיעיםלידיעהשלדבריםאותםלאלהםעם'העולמותהעליונהתקשורתשהיבטיםמסוימים,של

היומסוגליםבשוםפניםואופןללמודרקמתוךתקשורתעםהגוף)הפיסי(שלהם.במקריםמסוימיםמתיחסים

אלאירועיםכאלהכאל"חוויהדתית".







היקוםוהאדם

הבהנשרטטכעתתרשיםהבנוימשניריבועים,האחדמעלהשני,כבאיורמס.

.הריבועהעליוןיקרא"היקום",במובןשל"המערכתהמכילההכל",ביןאם6

)בני על-אנו יודעים שמשות,-האדם( לכת, כוכבי ירחים, לאו: אם ובין כך

אלקטרומגנטית,כוכבי,אנרגיה-כוכבים,גלקסיות,צביריכוכבים,החומרהבין

חיים,צמחים,צורותחייםאחרות)אם-אדם,בעלי-אנרגיהגראויטציונית,בני

כוללבמקומותאחריםמלבדעל קיימות, כדור-הן הריבוע-פני וכיו"ב. הארץ(

-התחתוןנקרא"המכלולהאנושי"והואמכילאתהמערכותהקיימותבכלבן

המוח,האנרגיותבתוכוהמקיימות–אדם אותוומאפשרותלולחיות.הגוף,

ולאורךכל העומדלרשותושלהאדםמרגעשיצאמרחםאימו המכלולהזה,

 :0איורמס'
 העולםהמוכללשלהתודעה

גוף2יקום
גוף2יקום

 חומרי

 עולםהבריאה–עולמותעליונים

 תודעה
 תודעה תודעה תודעה

גוף2יקום
גוף2יקום

 התודעה

 יקום
 חומרי

 עולם

עולם
 הבריאה

עולמות
 עליונים

 :1איורמס'
 היחסההדדי

 העליוניםהבריאהוהעולמות–עולםהתודעה–יקוםחומרי

 היקום

המכלול
 האנושי

 :6איורמס'
 יהיקוםוהמכלולהאנוש
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-ידידרישהעצומהלמזון,לימודוהתנסויותחדשות.המיוחדבמכלולהאנושיהואשאם-חייו,מונעללאהפסקעל

ולהתבונןבוכאילומןהצד,אוכיהואמוכלביקוםומהווהחלקממנו,הואמנסהכלהזמןלהתעלותמעלליקום

מ'למעלה',מתוךעולםהתודעה.

(שהיאresonanceלכלאורךחייהאדםקיימתזיקהביןהמכלולהאנושילביןהיקום.זיקהזונובעתמןהתהודה)

כלהבסיס למעשה, לתקשורתהמתקיימתללאהפסקביןהאדםלביןהיבטיםשוניםשלהיקוםברמותשונות:

כאשראנושומעיםאוקוראיםצירוףמליםשיש–חוויהאנושיתהינההדהודבאדםשלהיבטכלשהושלהיקום

–נופוגשיםאהובבומשמעותעבורנו,כאשראנומזהיםצבע,כאשראנומתפעמיםמשקיעהיפהפיה,כאשרא

אםלצייןרקמספרדוגמאותלהמחשה.

דומים: וחוקיות בתהליכים ביטוי לידי זו זיקה באה יותר, מורכבות ברמות

ידיאותםחוקי-ברמההפיסית,החומרית,כלהפעילותבגוףהאדםמוכתבתעל

 החומר בעולם הקיימים כימית,–טבע )פעילות האלקטרומגנטיות חוקי

עצבי לכדורפעילות )ה"חיבור" הגראויטציה וחוקי בשאיפה-ת( או הארץ(;

ואשר גיוונה, ואת שלו ההבעה יכולת את ולהגדיל לגדול באדם המובנית

שלהאתההתפתחותשלכדור לראותכדוגמאשלהביטוי הארץ-ביקוםניתן

)על מכוסה היה שבה הקדומה מהתקופה החל עליו, התיאוריות-והחיים פי

הרי געשואטמוספירהרעילהועדלמגווןהעצוםשלצורותחיים-המקובלות(

על ולזיהוי להכרה זכתה היקום לבין האדם בין הזו הזיקה כיום. ידי-שקיים

)לדוגמא,-בני ומגוונות שונות בדרכים האנושית ההיסטוריה כל לאורך אדם

ה"מגן סמל את להבין הדרכים שהמשולש-אחת היא קודם, שהוזכר דוד",

אראתהיקום,התחתוןאתהאדם,ושילובםאתהזיקהשביניהם(.העליוןמת

קוים) שני בתרשיםע"י עםחצים5אתהזיקהנסמן בקצותיהםהמתאריםאתהשפעתהיקוםעלהאדםדרך(

האדם,נכנסיםלתמונה,-(עצמההיאהחלקשבואנו,בניconsciousness(.ההכרה)7הזיקהשביניהם)איורמס.

כיהיאהתוצאהשלהתגובהשהמכלולהאנושימגיבלזיקהשבינולביןהיקום.כדילצייןאתזהבתרשיםנציין

יבועיםצורהסגורהשנקראלה"האדם",וחץקטןברווחשביןשניהר

) התחתון הריבוע מן שלנו1אליה המכלול תגובת את שמייצג )

(.8המגיעהאלינו)איורמס.

הציוויליזציה האנושית, התרבות את למעשה יצרה הזו ההכרה

זו שונותמאד דרכים, בהרבהמאד ביטוי לידי והיאבאה האנושית,

ההיסטו אורך לכל ביטוימזו, לידי באו מהן מעטות האנושית. ריה

בדרךשלהערכה,אהדהוזיקהלבריאה,למשלבאמצעותהדת,לימוד

 ודגולים מיוחדים אישים של בעבודותיהם או העולם, של –אמיתי

הערכה, חסרו רובן וכיו"ב. מנהיגים משוררים, מדענים, פילוסופים,

הצ למרבה וחלקן, לבריאה, אמיתיים וזיקה לידיאהדה באו אף ער,

אחרים אנשים כנגד מסוימים אנשים ע"י הטבע חוקי בניצול ביטוי

עבדותהםרקדוגמאות ועינוייםאו הטבעלתועלתםהאישית, ו2או

לכך.

(2) 

 (1) (1) האדם

 היקום

המכלול
 האנושי

 :8איורמס'
–הופעת,היווצרות,הופעתהאדם

ההכרההבאהמןהמכלולכתוצאהשל
 האנושיבשפעהבאמןהיקום

(1) (1) 

 היקום

המכלול
 האנושי

 :7איורמס'
השפעתהיקוםעל–השפע

 המכלולהאנושי



 היקוםוהאדם
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(.ברורכירק9אתכלאלהנציגבתרשיםע"יחציםקטניםהיוצאיםמןהצורה"האדם"לכיווניםשונים)איורמס.

(.אםזכהאדםוישלומאלה,קייםאזערוץ3וזיקהלבריאהיהיומכווניםכלפימעלה)אלההקשוריםבהערכה

ישירמהמכלולשלודרכו)ע"יהערכהואהדהמודעות(אלהיקום,ערוץשלזיקהואהדה.ברגעשערוץכזהקיים

דוהיקוםמצדשניומבוססומתקייםע"ישימושחוזרונשנהנוצרקשראוטומטיביןהאדם,המכלולשלומצדאח

.(/5)איורמס'(0)



אופיהקשרתלויבאדםאשרבונהאותו.הואתלויבמהשהאדםעושהעםהיכולתשלולזהותאתקיומובעולם

כיתמידכאשרערוציםשלקשרעםהיקוםמתבססיםונעשים זהותהליךגדל,משתנהומתפתח, שבוהואחי.

אוטומטייםערוציםחדשיםנפתחים.



סיכום

האדם,עלהעולםוהבריאהמצוייםבמרחבנפרדונבדלמןהיקוםהחומריאינה-התפיסהשהמושגיםשישלנו,בני

זהועולםהםובנימבזרהלחשיבההאנושית. להןייחסאפלטוןקיוםעצמאיונפרדמהמציאות"אידיאות"רבים,

ראהדבריםאלהעיןבעיןגדל,שבתוצאתהמשפטשלוהשתמשתיכדילהצביעלכיווןההבדלההזו,םגהפיסית.

 עםאפלטון. וניומןהוא נאגל בספרםשל כע[1]מצוטט ... ומושגים מחלקות לתפוס אפשר "... צמיםכאומר:

ובלתי שישלהםקיוםעצמאי שהנחתהקיוםשלעצמים-ממשיים... נראהלי ובבניותשלנו. בהגדרותינו תלוי

כאלההיאלגיטימיתלאפחותמהנחתהקיוםשלעצמיםפיסיקליים...".ההבדלביןאנשיםשוניםהואבמוכנות

ים.שלהםלקבלכמציאותאתדברקיומושלמרחבנפרדכזהלעולםהמושג

אתקיומושלמרחבכזהלאנראהשניתןלהוכיח,במובןשלהוכחהלוגית,רציונלית,ואףאינניחושבשהוכחה

ניתנות אינן אשר טענות קיימות שתמיד היא שלו נוספת משמעות גדל, למשפט שוב נחזור אם נחוצה. כזו

פני סתירות חסרת זו אם אף נתונה, אכסיומות מערכת של בסיס על אילהוכחה משמעות למעשה )זו -מיות

האדם,בוניםבמהלךחיינואתתמונתהעולםשלנו,איןאנויכוליםלבנותאותהעל-השלמות(.לכן,כשאנו,בני

בסיסשלקבוצתאכסיומות,שמהןתגזרכלתמונתהעולםבאופןלוגי.אתתמונתהעולםשלנואנובוניםתוך

ו,כאשרכלעדותכזויכולהלהיותעדותתומכתומסייעתאועדותמיצוישלהעדויותאשראנואוספיםבדרכנ

דברזהתלויבאדםעצמו–נוגדתלטענהכלשהי.באיזומידהעדותכלשהיאמנםתומכתאונוגדתטענהכלשהי

(3) 

(2) 

 (1) (1) האדם

 היקום

המכלול
 האנושי

(4) 

 :/5איורמס'
תיאורסכמתימלאשלהזיקה
 האפשריתביןהאדםלביןהיקום

(3) 

(2) 

 (1) (1) האדם

 היקום

המכלול
 האנושי

 :9איורמס'
–תגובתהאדםלשפע
 השפעתהיקום



 היקוםוהאדם
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רבים אשר המושגים, לעולם נפרד מרחב של קיומו לגבי בפרט, גם, כך ואוניברסלי. אחיד לכימות ניתן ואינו

םבמהלךההיסטוריההאנושיתקיבלואתמציאותו,בעודשרביםאחריםשללואותה.וטובי

םהיאאוליהעדותהמוחצתביותרשלאניתןלבנותאתתמונתהעולםויההדתיתוהכרתהעולמותהעליוניהחו

שלבאופןרציונליעלבסיסשלמערכתאכסיומות.ההיסטוריהמראהשנסיונותלהשתיתאמונהדתיתעלבסיס

מן נעות )והדוגמאות מפשע חפים של מאד רבים דמים שפכו אשר לדוקטרינות הובילו אכסיומות מערכת

ה  לקומוניזםוהנאציזם(. עלהאינקויזיציההקתוליתועד הינו, בן-יותדתי מהיותאדם, חלקטבעי אמונתי, -פי

יטויזהאינויכוללהיותאלאבדרךאנוש,המתיחסלביטוישאדםנותןומבקשלתתלקשרשבינולביןהבריאה.ב

חופשיתשתתאיםלדרכוולרוחושלהאדם.
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