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תקציר

כךנודעשלמישהיה,למיטבידיעתי,האדםהראשוןבתרבותהמערביתשהעלה-כל-סיפורוהלא

-תפישתעולםהוליסטית,עםקשרמאודהדוקלכלהנושאשלמחקרמדעותודעה.הואפעללפניכ

טסההביאבסיןאתדרךהטאו.-בהבצדהשנישלכדה"אלאושנהביוון,בערךבאותההתקופה2500

מאזועדהיוםלאידעההתרבותהמערבית"לעכל"אותו,אךהתובנותשהביאאזמאודרלוונטיות

.םהיו



)היוםעלחוףאסיההקטנהשאיוניהביווניתעיראפסוס,בוחינולדלפנה"ס(475-535,Heraclitusוס)הרקליט

יםתייםהחברפרשמהתפקידבחייומוקדםםלו,אלמשפחתאצולהבןככלהנראה.(,אנטוליה,טורקיהEfesאפס

ללימודיםופיתוחרעיונותיוהפילוסופיים.איןתאריכיםספציפייםכדילייחסלשלביםשוניםבחייו,תמסרשלהוה

לפנה"ס.נאמרעליושכתבאתמחשבותיובסגנוןפרוזה,שימושמאודמוקדם500אבלהואבוודאיפעלבסביבות

אבוודאות(שהואכתבספר,אךזהנראה)אךללפילוסופיה)הסגנוןהמקובלאזהיהבדרךשלשירה(.בסגנוןזה

 מרקציטוטיםמקוטעיםלאשרד. יותר הנאספיםלכדי ממחבריםמאוחרים,(fragments)מקטעים100-, שרדו

 .יותר

 חייו על ידוע שלכווחינוהאישייםמעטמאוד הלימוד הואלאיצאלמסעותנדודיםלמרכזי לקודמיו, בניגוד .

ונראהשכלימיוח ופעלבעירהולדתוהעולםהעתיק, .,שבשביליההריםהסמוכיםלהאהבלשוטטולהתבודדי

מיוחדעצמי(,-מדול)אוטודידקט אדם אינטואיטיבי. מאוד טיפוס ומעמיקות. חדות אבחנות בעל וחריף, שנון

במינושהקדיםאתזמנו.הציגתפיסהזרהלארקלחשיבהשלזמנוותקופתו,אלאלכלהחשיבההמערביתעד

המאפשריםלהכירולעמוד,שרביםמהםיופיעובהמשך,למזלנומצוייםבידינומספיקמקטעיםימינואלה.עצם

דופןזה.-שלאישיוצאוהגותועלדמותובאמצעותם



שלהרקליטוסוליסטיתההגישהה

היבטיםלשמשנתו בהיותהמכילהשני "הוליסטית", במונחיםעכשוויים, מרכזיים:הרקליטוסניתנתלהקרא,

1) 2)עקרונותזהיםלעולםהטבעולעולםהאדם)בניגודלהפרדההקיימתבחשיבההמערבית(;( גישההכוללת(

יחדעםראייתהאופןשבוהניגודיםמופיעיםיחדו/אומשלימיםזהאתזה.ניגודיםהכרהבקיומםשל

שרבהחלטקשוריםזהבזה:החיפושאחרמשנתושלהרקליטוסבשניהיבטיםעיקריים,אממוקדתבאופןמעשי,

נכון. לחשוב ואיך לכך, הנכונה והדרך שפיתגורסהאמת עםזמנו-בןבעוד המדעית העבודה את לשלב ביקש

הנכונהלאדם.דרךהחשיבההביקושאחראורחהחייםהנכוןלאדם,הרישהרקליטוסשםאתהדגשעל

mailto:uriby@kinneret.ac.il
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שניואריסטואפלטון למרותהניגודיםביניהם, ו"בלתיהם, להרקליטוסכ"מעורפל" את-התיחסו למעשה, ברור".

בצורה הדברים נאמרו בהם המעטים במקרים ומשלים; רמזים באמצעות הרקליטוס הביע השקפותיו רוב

מפורשת,האמירותהיוחדותונוקבות.

וטיןשכוונתו,אךברורלחל,הדומםוהחיהרמזיםוהמשליםמשתמשיםבדוגמאותותופעותמוכרותמעולםהטבע

אלאלהיעזרבהןכדילהצביעעלמאפייניםשלעולם שלהרקליטוסלאהיתהסתםלהצביעעלתופעותאלה,

התודעההאנושי.ישבכךביטוישלהתובנהההוליסטית,שעקרונותזהיםפועליםבעולםהטבעועולםהאדם.



הלוגוס

ישלמצואבתוך,אתהמשותףלכלהדברים,הדבריםאתאחדותםשלהואשהרקליטוסעקרוןבסיסיבמשנתושל

במובןזהשונההרקליטוסבאופןמהותימכלשאר.ולאביסודותיהםהחומריים,מבניהםאובתוךארגונםהמהותי

-הפילוסופיםהקדם באמצעותסוקרטים. ביטוי באהלידי ולאחומרית, מופשטת, שהיאעקרונית, האחדותהזו,

.(Logosמושגה"לוגוס")

המשמעותהמילוליתבתרגוםלעבריתביווןשלאותהתקופההייתהמשמעותרחבה.במובןהבסיסיLogosלמילה

(,אךבמובןרחביותרהיאשימשהלצייןכלדברכתוב,כמומאמראוסיפור,וגםבאנגליתwordכמו)"מילה"היא

נגזרה מכאן טיעון. או סיפור נאום, כמו פה, בעל שנאמרו דיןדברים או פקודה הסכם, של משמעות גם לה

ערךחיובי,שםטוב,מחשבה,דעהונימוק.היאציינהגםיחסמתמטימשמעות,וחשבון.היאגםשימשהלציין

,הנותןלדבריםאתעקרון,חוקכללי,שכלאותבונה–משמעותחדשהLogosופרופורציה.הרקליטוסיצקלמילה

ציאותאתהמוהןשלעולםהטבעאתהמציאותהןהמסדירצחינהתבוניהעקרוןהמשמעותםואתמהותקיומם,

:ההאנושיתשלעולםהתודע

1(B1...)כלהדבריםקוריםעפ"יהלוגוס...הלוגוסהואנצחי

כמושכל וזיהה, לאדם, עולםהתודעההאנושיתהפנימי והן עולםהטבעשבחוץ הן בעולם, הרקליטוסהתבונן

קיומושלהלוגוסכעקרוןהבסיסי,המשותףלכלהמציאויות.פריהגותושלהרקליטוסהןהתובנותראשון,את

המביעותאתהמאפייניםשלהלוגוסוהמשמעויותשלהםהןלעולםהאנושיוהןלעולםהטבע,בהיותשניעולמות

נפרדים.התובנההראשונית,הבסיסית,הינהש..-אלהבלתי

(B2)...הלוגוסמשותףלכולם...להיותמונחיםע"יזההמשותףלכולם.עלינולאפשרלעצמנו

במשפטקצרזהכלולותמספרתובנותמאודמהותיות,ומאודמשמעותיות.קודםלכל,ההכרהש"הלוגוסמשותף

חלקאנו–האדם,להתיחסאלהעולםכאילואנונפרדים,מנותקיםממנו,אלאלהיפך-לכולם".לפיכך,אללנו,בני

מהעולם,ולכןעלינולקבלאתמהשמנחהאתהעולם)הקבלהכאןהיאבמובןהתודעתי,כיבפועלהלוגוסקיים

בכלמקרה,אךאםהאדםמתעלםממנונוצרנתקביןהתודעהשלהאדםלביןהעולםבוהואמצוי(.כפישנראה

 של הגותו בכל ועוברתכחוטהשני חוזרתומופיעה זו תובנה אנובהמשך, אם אותה, לאמץ חיוני הרקליטוס.

שלהעולםבואנונמצאים:תמבקשיםלהגיעלידיהבנהאמיתי

(B114)...אתעצמםהיטבבמהשמשותףלכלעגןליםלדברעםהבנהחייבהמבקשיםאלה

                                                           
1
(.הנוסחDK)Diels-Kranz(ממוספריםכמקובלעפ"ירשימתfragments–כלהציטוטיםהמופיעיםבמאמרזה)ידועיםכ"מקטעים" 

העבריהינועיבודעצמישלימתוךמספרמקורותבאנגלית)אתכולםניתןלמצואבאינטרנט(וכןבעבריתבספרושלשקולניק
"הרקליטוסופרמנידס".
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הכרתהלוגוס,ההתחברותללוגוס,היאהדרךלהגיעלהבנהולחוכמה:

(B50).להכירבכךשכלהדבריםהםאחדו,סללוגו..זהחכםלהקשיב

ולמידתו. ללוגוס הקשבה ללוגוס, היפתחות ע"י מושגת הדברים, של אחדותם והבנת הכרת במובןהחוכמה,

רכומגיעההתובנהש"הכלהואאחד":הלוגוסהואהמסרדמסוים

(B32)...החוכמההיאאחתויחידה.

(B41)כלהדברים.כלהדבריםדרךאתמנתבתהאתהתבונהלדעת–היאאחתחוכמה

(B108)חוכמהנבדלתמכלהדבריםהאחרים....

,והיאהולכתבדבבדעםחשיבהנכונה:קבלתהחוכמההיאהכרהבטבעםהאמיתישלהדברים

תוךהתחשבותבטבע חוכמההינהלפעולולדברבדרךהאמת, חשיבהנכונההיאהמעלההגדולהביותר.

(B112)הדברים.

אם נסתרת.-הרקליטוסהצביע, הגלויהוהן הן המציאות, היבטי בכל הראשוני, הבסיסי, הלוגוסכעקרון על כן,

הלוגוס,בפירוש,אינוקללהבנהולהשגה,ועלכךעודבהמשך.הרקליטוס,בהכירואתטבעהאדם,ידעכיבמקרים

הרקליטוסדגישהלפיכךינודורשמאמץ.ולאבמוצבע,כיזהיותרקלואכאלהאנשיםנוטיםלהתמקדבמצביע

ש..

(B50)..סלאליאלאללוגוזהחכםלהקשיב

אלאהצבעהעלמשהוקיים,שהואמצביעעליוכדישגםאנשיםאחריםיוכלוהמצאהשלו,אינוזהמסרלומר:כ

לזהותו.



חוכמהוהבנהוידיעה,למידהורכישתידע–דרךהחקר

על–התודעתי,באהרקליטוסומלמדאותנועלההיבטיםהשוניםשלההתמסרותללוגוסכעת,משהונחהבסיס

קבלתהחוכמה,כוללהבנהעמוקהשלכלהמכשוליםוהמהמורותבדרך הדרכיםוהמאפייניםלהכרתהמציאות,

הבנהבאריכותואינטנסיביות,בדברהדרךלהשגתהסהיההפילוסוףהראשוןאשרעסק,למעשה,הרקליטולשם.

והחוכמה.

צריךלהביןשזהכלללאקלופשוטלהגיעלהשגתהחוכמה,להכרתוהבנתהלוגוס,כי..ראשית,

(B123).הטבעאוהבלהסתיראתעצמו

להגיע כדי להשקיע הרוצים אלה עבור רמזים מכיל והוא לחלוטין, עצמו את מסתיר אינו הטבע שני, מצד

להבנתו:

(B93)2.בדלפיאינומדברואינומסתיר,אבלנותןסימןהאדוןאשרהאורקלשלונמצא

 זאתכדי החבוילהמחיש ערך, בעל דבר להשיג כדי לפיה החומר, בעולם מהתנסות דוגמא, הרקליטוס הביא ,

מהעין,צריךלהשקיעהרבהכדילהשיגמעט:

                                                           
2
בותמהאלים.היתהשםכוהנתשישבהבמקוםבוהאורקלבדלפיהיהמקוםאליובאוהיווניםכדילהציגשאלותולקבלתשוכידוע, 

ש מעורפלת, בלשון תמיד ניתנו התשובות התשובה. את מביאה היתה והיא הכרה מטשטשי אדים האדמה מן עלו אתניתן להבין
משמעותהולפרשהבמספרדרכים.
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(B22).אלההמחפשיםאחרזהבחופריםהרבהבאדמהאךמוצאיםמעט

ב,עבורחוכמהעלאחתכמהוכמה.ואםכךעבורזה

מהצריכהלהיותדרכושלאדםהמבקשחוכמה? אז הכרחי קודםתנאי גדולכל,-הינו, חשיפהעצמיתלמגוון

מאודשלהיבטיהמציאות:

(B35)אנשיםהאוהביםחוכמהחייביםלהכירדבריםרביםמאוד.

להתנסותעימםבחוויותהעולםהזה:איךמכירים?קודםכל,ע"ישימושבחושיםהפיסיים

(B55)הדבריםשישבהםראייה,שמיעה,חוויהאותםאנימוקירביותר.

":אוזנייםממשמעעינייםמראהטוב,כידוע,"גםביןהחושיםישדירוג,שכן

(B101a).העיניםהןעדיםמדויקיםיותרמהאוזניים

משמעותשללאאתהלאהבנה,כיהםרקמספקיםמידע,אךהחושיםהפיסייםהםחיוניים,אךאינםמספיקים,

המידעשהחושיםמספקיםהואמידעגולמיבלבד,וידעבלבד,כלומראיסוףפרטנישלהעומדמאחריהמידעהזה.

מספיק אינו תחוש.עובדות, והבנהחוויה ללמידה הכרחית הינה ,תית מסוגלאך להיות כדי נדרש אחר משהו

שלהשפההנסתרתשלהטבע:לפצחאתהצופן

(B107).עדיםרעיםהםעינייםואוזנייםלאלהשאיןלהםנשמההמבינהאתהשפה

שלתקופתו:באנשיהרוחיםיטוסבאמירהנוקבתעלהידועהרקלבעקבותתובנהזו,יוצא

 ואתקסנופון .והקטאוסלמידהמרובהאינהמלמדתהבנה;אחרתהיתהמלמדתאתהסיודוסופיתגורס,

(B40)

את לידע. שקשור מה בכל התקופה, ידועני לומר, ניתן היו, זה במקטע המוזכרים כברפיתגורסהאנשים אנו

 האליםהסיודוסמכירים, קסנופוןהיההמקורלסיפורי והקטאוסזמנושלהרקליטוס,-היהמשוררופילוסוףבן,

(Hecataeus)ידענותאינהמביאה,בהכרח,בינה.להרקליטוסהינהשהיההיסטוריוןידוע.ובכלזאת,מסקנתוש

במקוםאחרהואשובמתיחסלפיתגורס,שעודבחייונערץע"ירביםבשלידענותוולמדנותו,וקובעשהלמדנות

לאהביאהאתהאדםלהבנהוחוכמהאמיתיות:

לחוכמהטעןחקירתו,מתוצאותשנראהלוובבחרומההאנשיםהאחרים,מכלחקריותרוביקש..פיתגורס

(B129)עה.רמנותאּוה,למידהרבהשלו:מ

ללאספק,ביקורתחריפהונוקבת.ובמקוםאחרהואמוסיף,בלילהזכירשמות,אךבצורהגורפת:

אתההבנהשחוכמהנבדלתמכל אחדאשרהשיג אין מכלאלהאשראתדבריהםוהרצאותיהםשמעתי

(B108)הדבריםהאחרים.

-על-יתר ולאבתחום–כן תחומםשלהאלים, הרקליטוסמדגיששהחוכמההאמיתיתנמצאתבתחוםהשמיימי,

האנושי,כיהחוכמההאנושיתהינהמוגבלת:

(B78)איןחוכמהבדרךהאדם,אךבדרךהאלהיאמצויה.

(B83)בחוכמה,ביופי,ובכלדרךאחרת.–החכםבאדםהואכקוףבהשוואהלאל
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 הכל]מי רואה שהרקליטוס בכך קמעא להתנחם אולי יכול האחרון, מהמשפט נעלב או נפגע שמרגיש

בפרופורציה..

(B82)הנאהביותרמביןהקופיםהינומכועריחסיתלאדם.

אםהשוואהכזוישבהכדילנחם...[

הגיעלחוכמהעללעילברורשכדילB78-מאזמהכןצריךלעשותאדםהמחפשאחרהאמת,המבקשחוכמה?

כדישהנשמהתביןאת–האדםלבקשללכתבדרכושלהאל.ומהידרכושלהאל?זומובנתבאמצעותהלוגוס

-ע"יהלוגוס,כנאמרבתלהיותמונחי–הלוגוסעליהלפעולעפ"יולהביןאתהמידע,לפרשותוכלשפתהטבע

(B2)...הלוגוסמשותףלכולם...עלינולאפשרלעצמנולהיותמונחיםע"יזההמשותףלכולם.

אוב..

(B114.)..אתעצמםהיטבבמהשמשותףלכלעגןליםלדברעםהבנהחייבהמבקשיםאלה

 באמצעותהלוגוס. כמובן, ביטוי, לידי לכולםבא המשותף עושיםאתזה? קודםאיך על-הרקליטוס, מעיד כל,

עצמו:

(B101).חקרתיאלתוךעצמי

במקביללשימושבחושיםהגופניים,בעזרתםחווהוקלטמידעהנוגעלעולםהחיצוני,התבונןהרקליטוס–כלומר

מתוךההתנסויותשלוהואמספרלנוש..פנימה,אלתוךתודעתו,וחקראותה,ומשםהגיעאלהתובנות.

(B123).הטבעאוהבלהסתיראתעצמו

וגם..

(B22).הרבהבאדמהאךמוצאיםמעטאלההמחפשיםאחרזהבחופרים

כדילהגיעאלה"זהב"האמיתי,שהואהחוכמה,צריךלעמולקשה,אךלעולםלאלהתיאש,כי,כאמור,

(B93).האדוןאשרהאורקלשלונמצאבדלפיאינומדברואינומסתיר,אבלנותןסימן

כמסקנהמהתבוננותזוואאותה.ולכןמישמחפשמספיקבהתמדהועקשנותוהתמסרותאחרהאמתעתידלמצ

:הרקליטוסאומר

(B18)צפוי,לעולםלאתמצאנו;כיקשהלבקשווקשהלהשיגו.-אםאינךצופהאתהבלתי

היאבלתימוכרתעדכה-בלתי–תובנהחדשהכשמהכןהיא בהכרח, לאקיימתעדכהבתודעהשלנו. צפויה,-,

יכוליםלצפותאתהבלתי -שכןאיננו יודעים.אךכדילאפשרלתודעהשלנוידוע, אתאשראיננומכיריםואיננו

יודעיםמראשמההתובנה גםאםאיננו להןמקוםבתודעה, צריךלהכין לקלוטולהכילתובנותחדשות, לקבל,

שתגיע.איןלהקלבכךראש,משוםשכלללאפשוטלהשיגתובנותחדשות,ואםלאנכיןלהמקום,תובנהשתגיע

תיגעבנולרגעחולףומיידתיעלם.לפיכך,חשובמאודש..אלינו

(B47)הבהלאנשערבאקראיעלהדבריםהגדולים,החשוביםבאמת.

בחוסר או בזלזול, אליהם להתיחס לא תשומתאכפתיות-כלומר, בחוסר או ,לב-, ולהכירםאלא לזהותם שנדע

נתיחסאליהםבמלואכובדהראש.ו
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פעילויו הם ומחקר היכולותחשיבה כל בפוטנציה, לפחות יש, אדם לכל הרקליטוס, ועפ"י לאדם, ייחודיות ת

הנדרשותלשםכך:

(B116)לכלהאנשיםישהיכולתלידיעהעצמיתוחשיבהנכונה.

)הכוונהכאןלאלהשתודעתםערה((B89)...לעריםישעולםאחדמשותף

ההחושיתשלכלבניהאדםשמערכתהתפי–האדם-ההחושיתהיאמשותפתלכלבנישעפ"יהרקליטוס,התפי

,והואממחישזאתע"ייםבאותוהאופן,לפחותבעקרון,אתאותוהדברשפועלתבאותההצורהולכןכולםתופ

הדוגמא

(B7)אםכלהדבריםהיוהופכיםעשן,היינומבחיניםבהםבעזרתחושהריח.

כך,-חושהריחלהבחיןבעשן,כךישלכולנוהיכולותלהבחיןבדבריםעפ"יטבעם.המסקנה,אםכמושישלנואת

בני קיימתאצלכולנו, ולהגיעלהבנותותובנות, ובאמצעותולטבעהדברים, היכולתלהתחברללוגוס, -ברורה:

ית",אךזהנראההאדם.אמנם,במקטעיםהידועיםלאנראהשהרקליטוסמשתמשבמפורשבמושג"בחירהחופש

נמנעת,שכלאדםהבוחרבדרךהחיפושאחרהאמתיוכללהגיעלהבנותותובנות:-כמסקנהבלתי

(B113)חשיבההיאמשותפתלכל.



הניגודיםהמשלימים

שהרקליטוס בסיסי, כעקרון ההדגיש, הטבעכל בעולם שלותמתאפיינתופעות בזוגות

מנוגדות משתכונות בצורה או יחד בהופיען זו את זו המשלימות זו,שתפי.לבתו, ה

אותו הבינו אשר מעוותות, לפרשנויות זכתה וברורות, פשוטות תצפיות על הנשענת

כ הוא אילו ניגודים, זהותשל על מדבר לוגיות.פרדוקומביא אךסיםהמכיליםסתירות

שלוהשלמהשקילותאלאבזהותשלניגודים,השלשתפיבחזיקלאההרקליטוסבפועל

–ההסיניתשלהכוחותהמנוגדיםהמשלימיםשבמובןזה,הואהיהקרובלתפיניגודים.

.,אשרהתפתחהבסיןבמקבילבערךבאותההתקופהיאנג-ייןוה-ה

הרקליטוסמומחשתע"יהאמירהשתוזושלשתפי

;הואמקבלצורותשונות,בדיוקכמושאש,שובעומלחמה,רעבוקיץ,שלוםולילה,חורףואלהואיוםה

(B67)שמושלהריחהמתקבל.-כאשרמעורבתעםקטורת,נקראתעל

פיעהבו.לאנשיםהניגודיםוההפכיםהשוניםהינםרקלבוש,אשרהמהותהבסיסיתלובשתומו–במליםאחרות

האופןשבוהניגודיםמשלימיםזהאתזהבאלידיביטויזהנראהכניגוד,אךלמעשההמהותהבסיסיתהיאאחת.

:במשפטהבאבצורהחריפה

חרואמ,והיותרחרואמהשתנהוהפךלהמוקדםומת,ערוישן,צעירומבוגר;חיזהאותודברבנושהוא

(B88).מוקדםהשתנהוהפךל

הניגודיםמתגליםבהופעההנראית,אךהדברהאחד,המהותי,אינובהופעההנראית,ואפילולאבסדרהזמנישל

בסדרהשלשינויים:זהאתזהניגודיםמחליפיםכןשההופעה,

(B126).,רטובהופךיבש,יבשהופךרטוביםםמתקררמיחם,מיתחממדבריםקרים

–יאנג-ייןו-:סמלה1איור
הניגודיםהמשלימים
 בפילוסופיההסינית
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.בהתמרותהחלפהאושוויערך-בריםינה,לפיכך,םניגודיה

הואמצבשבואותוהדברמתקבלבצורהשונה,בדרכיםשונות,בהציעואיכויותיםניגודההיבטאחרשלקיום

..היאשהרקליטוסאמירהידועהשלהמתקבלותבצורהשונהואףמנוגדת.

(B60)ר.למטההןאחדואותוהדבהדרךדרךלמעלהוה

עבורהיורדיםבההדרךהעולהאלההרהיאא עבורהעוליםבההיאהדרךלמעלה, ותההדרךהיורדתמןההר.

:היבטזהמתוארבצורהחריפהיותרע"יהאמירההיאהדרךלמטה,אךהדרךהיאאותההדרך.

לדגיםביותרהיםהואמיםטהורים להםומזוהמיםביותר: אינםאדםהם-בניראוייםלשתייהובריאים,

(B61).יםראוייםלשתייהומזיק

נותאותםאואופניםבהםיקטיםלביןתכונותשמאפייבהדגישואתהניגודים,הבחיןהרקליטוסוהפרידביןאובי

ישהבדלה-קטים.ההבדל,אםימופיעיםאותםאובי ביןמהשנושאאתהתכונותברורהכן,בנקודתההסתכלות.

שמפר ולאחר עצמן. התכונות הניגודיםלבין את לזהות ניתן אותן, שנושא המצע לבין התכונות בין ידים

שבתכונות.



"הפוךעלהפוך"

בתפישהיבטמשליםלתפי הניגודיםהמשלימיםמצוי רואיםאתהמציאותשת אנו רבות פעמים כי הגורסת ה

"הפוךעלהפוך".היבטזהבאלידיביטויבצורהיפהבמקטעהבאמשלבבחינתבאופןהמנוגדלמהשהיאבאמת,

הרקליטוס,

רימו גםאותו כי היוונים; היהחכםמכל אשר כהומרוס, אנשיםהםמרומיםבידיעתהדבריםהגלויים,

ולאתפסנו ואתאלהשלאראינו ותפסנואותםנשאיר, "אתאלהשראינו כיניםבאמרם: ילדיםשהרגו

(B56)יקחעמנו".אותםנ

שהלדמייןאתההתרחשותהבאה:קמקורושלהסיפורהעומדמאחרימקטעזהאינומוכרלי,אךלא

באמרם:"את וחדהלוחידתאתגר, לפחותבדורו,כחכםמכלהיוונים, הידוע, קבוצתילדיםבאהאלהומרוס,

ולאתפסנו ואתאלהשלאראינו ותפסנואותםנשאיר, ואלהשראינו למההשאלהאותםניקחעמנו", כמובן, ,

התכוונו.לחשיבההקונבנציונליתזונראיתשאלההמכילהסתירהפנימית,משוםשחשיבהזומצפהשמהשאדם

תופס מהשאינו לקחתאיתו יכול ואינו לכיניםבשערותתופסהואלוקחאיתו, הילדיםהתכוונו אתאלה–.

שלאנתפסועדייןמצוייםבשיערולכןנלקחיםהלאהעםבעלהשיער.שתופסיםהורגיםוזורקים,אךאלה



או"לעומת"גםוגם"-גישת"או–השלםוחלקיו

הקושיהעיקרישהיהלאנשיםלקבלאתגישתושלהרקליטוסנובעלהערכתימכךשרובהאנשיםמסתכליםעל

חד;או,כעתקיץאוכעתחורף,אךלאיתכןאו":כעתאויוםאולילה,אךלאייתכןששניהםי-דבריםבגישת"או

ישגםיוםוגםלילה ביממה : "גםוגם" היאשל לעומתזאת, הרקליטוס, של גישתו וכיו"ב. –ששניהםיחד;

שניהםפניםשונותשלמהלךהשנה;–שניהםפניםשונותשלהיממה;או,במהלךהשנהישגםקיץוגםחורף

יהאזהגוףהאדםאושל–חלקיו:האםכאשראנומסתכליםבתופעהכלשהיוכיו"ב.זובעצםשאלתהשלםו

האםאנורואיםאתהתופעהכמיכלולאחד,אורואיםאתמרכיבי–חייםכלשהו,בית,ספינה,הר,וכיו"ב-בעל
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אך-התופעה?רובהאנשיםמתקשיםלהכילבו והםמעדיפיםלדבוקבאחתמהן. זמניתאתשתיההסתכלויות,

וישלראותכלה אותההתופעה, פניםשל שתי בסה"כ הן הסתכלויותאלה רקליטוסביקשלהדגיששגםשתי

תופעה,בוזמנית,הןכמיכלולאחד,והןכאוסףשלהמרכיביםהיוצריםאותה:

דבריםהמחובריםיחדמהוויםבעתובעונהאחתהןמכלולשלםוהןאוסףשלמרכיבים;דבריםבאיםיחד

ם,ומתרחקיםונפרדיםזהמזה;שירהבהרמוניהושירהבדיסהרמוניה;האחדעשוימכלהדברים,ומתחברי

(B10)וכלהדבריםבאיםמןהאחד.

בןההולנדיובעבודותיושלהאמן3ותיואלהשלהרקליטוסניתןלמצואבטבעתמביוסשהמחשהמודרניתלתפי

המאההעשרים ק. הביאלידי,(Escher)ֶאֶשרמ. עץ( ציוריםותחריטי )בעיקר אשרבעבודותיו במגוון–ביטוי

מצביםבהםהראהכיצדניגודיםמשתלביםזהבזה,משלימיםזהאתזהומותמריםאלה–מאודגדולשלדרכים

סביר לחוד נראה מהם אחד כל אשר אלמנטים, בהם מצבים להמחשת מוקדשות מעבודותיו חלק אלה. אל

4.בעלילבלתירציונלינראהמורכביםיחדלמיכלולאשרוהגיוני,



השינויכעקרוןבסיסי

ל בתקופתובניגוד האחרים פילוסופים חיפשו אשר קבוע, ראשוני העומדמקור משתנה ריבויובלתי מאחורי

השהיתהרקליטוסנתושלהבחהתופעות, ושינוימתמידזההואחלקממהותו. לפיכךהעולםמשתנהכלהזמן,

הכלחומריקבועשממנומקורראשוניהרקליטוסהעולםהואכולוריבוי,שינוי,ותנועהמתמדתואיןשוםעפ"י

,אתאחדותםשלהדבריםקבוע.הואדווקאבתנועהולאבגורםמקורהראשוניטעןהרקליטוס,האםכבר,נובע.

יסודותיהםהחומריים.ישלמצואבתוךמבניהםאובתוךארגונםהמהותיולאב,קבעהרקליטוס

אםלדבריםפניםרבותמלאותניגודים,ולפעמיםשולטפןאחדולפעמיםפןאחר,בהכרחמתחייבהמעברממצב

 ולפיכך שני, למצב אתהיממה;–אחד המגדיר ליום, וחזרה מיוםללילה המעבר כך מתמיד. שינוי של תהליך

מעברממצבשלערותלמצבשלשינהוחזרהלמצבשל המגדיראתהשנה; המעברמקיץלחורףוחזרהלקיץ,

ותעצםהשינוייםוהתמורדווקא,הרקליטוסהדגיש,כךלפיערות,המתארשלביםשוניםבחייושלאדם;וכיו"ב.

.הםהדברהמהותיתמידביקוםיםהמתרחש

המים זורמים, מים כנתיב מהותו, ומעצם מטבעו אשר נהר, של דוגמא הרקליטוס הביא זאת, להמחיש כדי

 ולעולםאינםנשאריםבמקומםבמצבסטאטי. מתחלפיםומשתניםתמיד, היתהכההזורמיםבו שגישתו כיוון

אשרניסולהתמודדעםהדוגמארביםהיוקונבנציונלית,כהשונהמהגישההסטאטיתהמקובלת,-רדיקלית,בלתי

:לדוגמאזוקיימיםמספרמקטעיםהמתיחסים.בלאשירדולעומקהשלתפישתושלהרקליטוסהזו

(B12).יםרמוזיםמיםאחראותם,יםנשארמישנכנסלתוךנהרותה

(B49a).באותםהנהרותאנודורכיםואיננודורכים.אנוקיימיםואיננוקיימים

אדם אותו לפגוש יכול ואינך הזמן; כל זורמים אחרים מים כי הנהר, באותו פעמיים לדרוך יכול אינך

(B91).פעמייםבאותוהמצב

                                                           
3
יּוס  ,המשמשהןישלהצדאחדבלבדשאיןבהההבחנההרגילהביןשניצדדים"פנים"ו"חוץ",אלאממדית-היאצורהדוטבעתֶמבְּ

.ראובמאמרנפרד–כ"פנים"והןכ"חוץ"
4
17) MauritsCornelisEscher –ֶאֶשרקורנליסמאוריץ  .אתעבודו(1972במרץ27-1898ביוני –תיוניתןלמצואבאתרהרשמי

http://www.mcescher.com/.באינטרנטובמגווןרבמאודשלאתריםנוספים–

http://www.mcescher.com/
http://www.mcescher.com/
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בנהריםרמוזבנקודותזמןשונות–הנהר,כלהזמןזורמיםעלינומיםאחרים"ו"גםכשאנונכנסיםלאותכלומר:

שונ נשארהאךים,מים הדברנהר ואאותו מנם. שהמים, והעובדה מים, זורמים שבו מים כנתיב מוגדר נהר

משתניםמבדילהביןנהרלבין,למשל,בריכהאואגם,בהםהמיםנשאריםואינםמשתנים.כךשמעצםההגדרה

.יםנתשמהמיםששנהריכוללהישאראותוהדברלאורךזמןדווקאמשוםשל"נהר"עולה

לאהובנה,ולכןעוותה,ע"יפילוסופיםגדוליםהיאמפתיעשההמקובלת,שאיןזהשהזומהתפישכהשונהתפי

:5כתבעלכךאפלטוןאחרים,ולאורךהדורות.

לשטפושלנהרםריבהמשילואתהדבאינועומדכמקומו",ורבהרקליטוסאומרכי"הכלחולףושוםד...

(A6)".פעמייםלאתדרוךרגלךכאותוהנהרעצמו":אומרהואכי

המיםבנהרברגעהבאאינםאותםמים,ולכןהנהרכבראינואותוהנהר.מכאןעלתהפרשנותנפוצה,–לכאורה

בכלרגעאנחנו–ראינויציבועומדאלאהכלמשתנהאךשגויה,שעפ"יהרקליטוסאיןשוםדברקבוע,שוםדב

המציאות בנקודהאחרתשל שוםזהותושוםאחדותבעולם,נמצאיםבנקודהאחרתבזמן, אין התנועה;ולכן

משתנות;הכל-המתמדתגורמתלתחלופהשלהתכונותבכלדברואיןשוםדברשנושאתכונותמאפיינות,בלתי

עדכדיכךשלאנוכללומרעלנהרברגעאחדשהואאותוהנהרברגע;נעומשתנההכלנמצאבתנועהמתמדת,

ראינוב"הכלחולףושוםד,פעמייםאותוהדברתקלבלהשכלהדבריםמשתניםכלכךשאנחנולאיכוליםשלפניו,

פרשנותשתומצתהבצירוף"הכלזורם".כדבריאפלטון,עומדכמקומו",

,הרקליטוסתארכאןמשהושההשתנותהיאחלקממהותו:כדילהיותנהר,עלהמיםלהתחלףכלהזמן.מעשהל

משהוהרבהיותרעדיןלאשהכלמשתנה,או,אםכן,אינהמסרהנהר,כדילהישאראותוהדבר,צריךלהשתנות.

חומריתהמציאותשה;ינוינשאריםאותוהדבררקעלידישהשישדברים–המציגתמונתעולםדינמיתועמוק

–להיפךלאגדיםאומנאינםכאןקביעותושינוישלה.שלהמרכיביםמכוחתחלופהמתמדתמתלאורךזמןקיימת

יינתקיםקשור ובקשרבל משךשלדבריםאחריםהנםקיוהאתתאפשרמםניתשממסוימיםהעובדהשדברים,

באופןכללייותר,.(מכוחחילוףחומריםקבועלהתקייםךשחיוממשימהכשניתןלראותו,למשל,אדםהגוף)כמו

המרכיביםמתחלפים,המבנההגבוה–ברמהגבוההיותרמבניםבקביעותשלאומרכיביםתומךיסודותהשינויב

 נשאר. לפיכךיותר אהזרימה, , אלאינה קביעות, של ליציבותהרס הכרחי תנאי . זו, הנהרמטפורמבחינה ת

תהניגודיםהמשלימים.שהיטבבתפיתמשתלב



מאבקוהרמוניה

(לתהליךשבוהניגודיםבתקופתוהרקליטוסהתיחס)כמועודכמהפילוסופיםאחריםאיךמתרחשיםהשינויים?

עובריםממצבשלניגודיותלמצבשלהשלמהכאל"מאבק";מבחינתוהמאבקהואהליךהכרחיבטבע,ובלעדיו

:איןלעולםקיום

(B80).דרךמאבקלעולםבהכרחיםבאצדקהינומאבק,ושכלהדברים,הנפוצשמלחמההיאישלהכירבכך

השילובביןניגודיםהואהכרחיליצירהוהתהוותשלדבריםחדשים:–כך-על-יתר

מאחדמתנגדשמה מתהוויםוכלהדבריםבכיווניםמנוגדים,מדבריםנובעתהטובהביותרההתכווננות,

(B8).מאבקוהתמודדותב
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.1968אביבתשכ"ט-תרגוםי.ליבס,הוצאתשוקןירושלים/תלעפ"י"קרטילוס",כלכתביאפלטון, 
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ניגודיםמבחינתושלהרקליטוס,ה הואזההמאפשרעימותהמתמידבין חחילופין קיץוםוקושליוםולילה, ר,

ומוות חיים גם הניגודיםוחורף, שבין ובמשחק בשילוב שקיים מה הוא ומהותי שחשוב מה כאשר דברים, .

שלתומלצריכיםמסוימים לידתם שתתאפשר לפרפר(אחריםכדי לגולם מזחל בתהליך אמירתו)כמו ומכאן ,

שכברפגשנולעיל

;הואמקבלצורותשונות,בדיוקכמושאש,שובעומלחמה,רעבוקיץ,שלוםולילה,חורףואלהואיוםה

(B67)שמושלהריחהמתקבל.-כאשרמעורבתעםקטורת,נקראתעל

.נאמרעלהעולםקיוםשמירהעל,אמצעיחיוניללחייםרחיהכתנאימהווה–להיפךלחיים,אלאנוגדואינמאבק

הרקליטוסשטעןכנגדהמשורר)הומרוס(אשראמר"לואיוייעלםמאבקמביןאליםואנשים",משוםש..

הינם אשר ונקבה, זכר ללא חיים ויצורים ונמוכים, גבוהים צלילים ללא להתקיים הרמוניה תוכל לא

(A22)הפכים.

הכניסולראשונהאתמושגההרמוניה,אךמבחינתםהרמוניההיאהתאמה,מצבסטאטישבודבריםהפיתגוראים

עםהשני. וההרמוניהנמצאתבתוצאתהמאבקשבומשתלביםאחד מניגודים, מורכב דבר הרקליטוסכל אצל

לאיזון,וכןהלאה.פוסק,להשגתאיזון,יציאהמאיזון,חזרה-תהליךדינמי,מתמשךובלתי–העולםשרויכלהזמן

:והרסבנייןביןשביןהתהוותוכליה,באיזון)הדינמי(הרמוניהנואזבאובייקטיםהישלםקיומ

(B8).התנגדותמביאההתאמה.ממחלוקתבאהההרמוניההנאהביותר

כימאבקשלעולםלאייפתר,,מהשמשמרומקייםאתהסדרבעולםזוההרמוניהשמושגתכתוצאהמהמאבקהזה

קיפאון. של למצב יגיע העולם שאז משום ייפסק העולם ייפסק המאבק הסטאטית,אם ההרמוניה אם גם

הפיתגוראית,היאזוהגלויהלעין,בעודשההרמוניהעליהמדברהרקליטוסהיאסמויהמןהעיןכיווןשהיאבאה

מתמידים,עדיין..לידיביטויבאיזוןהדינאמישביןההפכיםתוךכדיתהליכישינויוהתמרה

(B54)ההרמוניההנסתרתטובהיותרמזוהגלויהלעין.

הרקליטוס,הנוקטכדרךשגורהבגישת"הפוךעלהפוך",טעןההיפך,שדווקא..

(B84a).בשינויהדבריםמוצאיםמנוחה

:והלירההקשתבמיתריהרקליטוסכדוגמאלהמחשתדבריו,השתמש

(B51).עםעצמם.ישהרמוניהבכפיפהלאחור,כמובקשתובלירהאיךדבריםשוניםמשלימים..

שום אךבמצבהסטאטי שלמיתריהקשתוהלירההואבהיותםישרים. דווקא-המצבהסטאטי קורה. דבראינו

שיווי ממצב הסטאטי, מהמצב מוצאים הם הדינאמית,-כאשר ההרמוניה נוצרת אותם, ומשחררים משקל,

ההתרחשויות.ההרמוניהשל



הלוגוסוהאש

שינוי כדי תוך וקיוםזהותה בשימור ביותר המובהקת המאופינתבצורה זו התופעותהנצפותבטבע, כל מבין

היאכנראההאש;והרקליטוסאמנםהשתמשבאשכדילהמחישאתהלוגוסואתהעקרוןבאופןהופעתהתמידי

הותתוךכדישינויתמידי.משלשימורה



 ה"הוליסט"המערביהראשון–הרקליטוס

 כלהזכויותשמורות2014©יעקב-/ד"ראוריבן1128/12/2014

אשלשוןויכ שהיא התכונה ותמיד משתנה נשארתתמיד הדבר, וסהלוגומוכאותו כלליםההמגלםאתהסדר

משתנה-הבלתיסדרהאתייצגתמהכמטפורהאש,אפשרלהשתמשבמאחריהתופעותהמשתנותתדיריםהעומד

מגוונתורבתשלהמערכתהנצחית האשלבין-אך שלהרקליטוסבין אנאלוגיהזו יששלקחו היקום. פניםשל

ש כך מתוך כלהדברים..הרקליטוסזיההאתהאשעםהלוגוסואתהראשית"הלוגוסוטענו כאילו זיההכאש,

אךזהבלתי"נוצרומהאש לאורהעובדהשבמספרמקטעים-, הולדתהרקליטוסמדברעל"מותהאש"ו"אפשרי,

האש")ראובהמשך(,בזמןעלהלוגוסהואאומרבמפורששהואנצחי.

 מהמטפורה כחלק שכרהמתיחס כמו הדברים, לכל תחליף מעין העוברסקליטוסלאשכאל כמטבע זהב, או ף

,הםתחליףלכלהדבריםהנסחרים:לסוחר

(B90)בוזהבלסחורות.לזהסחורותלכלהדברים,בדיוקכמוהיאףלאש,ואשיחלתכלהדבריםהם

בני )עפ"י הערך את מבטא הזהב אך הסחורה, אינו שזהב שווה-כמו הוא למסחר ולכן לסחורה, ערך-האדם(

לסחורה,כךהאשאינההדבריםהמופיעיםבטבע,אךערכםומשמעותםמבוטאבאמצעותה.

ה אנרגיה,למעניקיםיש של התגלמות היא שאש העובדה לאור מודרנית פרשנות הרקליטוס של זו אמירה

וקושריםאותהעםהגילויהידועע"יאיינשטייןבתורתהיחסותעלשקילותהאנרגיהוהמסה,המתבטאבנוסחא

2Eהמפורסמת mcומשמעותושחומריכוללהפוךלאנרגיהטהורה,ולהיפך.

שמעותנוספתלאנאלוגיהשביןהאשללוגוסניתנתע"יהאמירהש..מ

(B66)האשבהתקדמותהשופטתוגוזרתאתדינםשלכלהדברים.

על אשר האש, כמו-כמו בדרכה, הנקרים הדברים כל את ומאכלת שורפת טבעה בשריפותֹפי בפרט וידוע כר

.גדולות,כךגםהלוגוסקובעאתדינםשלכלהדבריםבעולם



חדהם–חוקהאדםוחוקהטבע

מקיףהןאתעולםהטבעוהןאת–שלהיקוםהחוקהאוניברסלי,החוקהאלוהישהוא–הלוגוס,הרקליטוסעפ"י

הואמערכתחכמה,האדם-כולו,הכוללהןאתעולםהטבעוהןאתעולםבניהיקוםהעולםהייחודישלבניהאדם.

אלוהי )ומכאן תנצחית יכולת( לבעלת עצמעצמית את כשהסדר הסהלוגו, תיאורהוא )של (רגולציההסדרה

מכאןנובעותמספרמסקנות:.ועצמיתז

  משותפים, עקרונות של האדם,זהיםקיומם ולעולם ההיבטים.לעולםהטבע אחד זה במבוא, שצויין כפי

במשנתושלהרקליטוסהמאפשריםלנולראותהכ"הוליסטית".

 יםלמעשהע"יהלוגוס.חוקיםאנושייםמוכתב

 בהיותנוהאדם-בני , חלקאנו העצמנו יקומיתמהמערכת התבוניתו, היכולת שלנובזכות לתפו, שיכולים

.סהלוגווהכרתעתידידרךמנהמולהביןלפחותחלק

תוזושלהרקליטוסמסוכמתבאמירהש..שתפי

עשהבעירנאתעצמםהיטבבמהשמשותףלכל,בדיוקכפישעגןליםלדברעםהבנהחייבהמבקשיםאלה

ה.שליהחוקעם מיםכלהחוקיםהאנושייםניזונכי אלוהי, רצהויאשרשולטבכלהחוקאחד, דיישבו

(B114)לכולם,והואיותרממספק.
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לעולםהטבע,פיה"אמנםחוקהטבעהינוטוב-הסיומתשלאמירהזועונהלשאלהאוטענההעשויהלעלות,ועל

טענהשבוודאירלוונטיתלמהשכלולהיום-מנתלתאראתהמיכלולהמורכבשלחיי-אינומספיקעלאך אדם",

במסגרת"מדעיהטבע".אךהרקליטוסהיהמשוכנע,כבראז,שמעצםמהותוהלוגוסמקיףאתכלההיבטיםשל

הקיוםביקום,כוללאלהשלהעולםהאנושי.

ניתןלאופןשבוהעדוגמאל מצואקרונותהבסיסייםשלהלוגוסמשותפיםהןלעולםהטבעוהןלעולםהאנושי

ניוטון חוקי בשלושת . לאמירה לקשר ניתן והתגובה"( הפעולה )"חוק ניוטון של השלישי החוק את B8בפרט,

שהובאהלעיל,אובגרסאאחרתשלה

(B8).עוזרשהזמתנגדהואשהמ

."עזרכנגדו"וגםכמוהמושגהתנכישל",נסמכיםעלמהשמתנגדלנואנושניתןלהבינהבתור"



סיכום

 היה הרקליטוס ספק הקדםללא הפילוסופים בקרב דופן יוצאת -דמות סוקראטיים. אשרבניגוד האחרים, לכל

שמהתמונתהעולםשלהרקליטוס,בעולםהנראההתופעותחיפשוגורםחומרייציבוקבועהעומדמאחרימגוון

עקרוןהבסיסיהשולטביקום,הבאממקורה–במקוםהראשוןבמעלה,כמטרההנשגבהביותר,אתהכרתהלוגוס

סדר.פיוכלהדבריםבעולםמתהווים-,ועלקובעאתהסדרבעולם,מנתבאתכלהדבריםהיחידנצחיסדראלוהי,

ללאוכמהמשמעותההכרתהלוגוסוהבנתו.אנושי,והןבעולםהאנושי.השגתח-זהשולטהןבעולםהטבע,החוץ

האדםהיכולתלהגיעאלהלוגוס,להשיגוולהבינו,אך-בעקרון,לכלבניהכרתהלוגוסאין,בעצם,הבנהאמיתית.

;השגתמטרהזודורשתהתכווננות,מסירות,והשקעהרבהמאוד,וכללאינהרקמעטיםהולכיםבפועלבדרךזו

למהמקטעיםשנותרולנומהרקליטוסעוסקיםבדרךהחקרעלהיבטיההשונים.,ולכןחלקגדובאהבקלות

כההתחבטולגבימשמעותםומקומםהניגודיםהקיימיםבעולםהנראה,עולםהתופעות,ואשרהיווניםהקדמונים

ודיםבתמונתהעולם,היולגבידידושלהרקליטוסברוריםומובנים,בשימואתהדגשעלכךשבכלהתופעותהניג

בעצםמשלימיםזהאתזה הראש. המאפיין מבחינתו עולםהתופעותלכן של העולםהנראהוהמוחש,וני הוא,

ניגודיםוהפכיםמותמריםזהלזהומשתלביםיחדכדיליצוראתהדבריםוהתופעות.הםב,יםתהליכישינוימתמיד

ישונההאחראיתלסדרבעולם,ואותהשלהתבמופשטתהאחדותההרקליטוסהינההצביעהאחדותאליהלפיכך,

למצואבתוךמבניהםאובתוךארגונםהמהותישלהדבריםולאביסודותיהםהחומריים.

בשימואתהדגשעלתהליכים,עלחשיבהתהליכית,עלראייתהשינוייםהמחולליםבתופעותהנראותכמאפיין

עובדהםהזמןכשחקןמרכזיבתמונתהעולם.מהותישלהם,הרקליטוסהיהלמעשההראשוןאשרהכניסאתגור

קודמיו,הגםשהיומודעיםזוהביאהלכךשבתקופותמאוחרותיותרהתיחסולהרקליטוסכאל"פילוסוףתהליכי".

ובמידהרבהכךהיהגםעםאלהאשרבאו תמונתעולםסטטיתמעיקרה, )כלאחדבדרכו( הציגו לגורםהזמן,

לפיתגוראים,למשל,אשרביקשולראותאתההרמוניהביקוםכמצבסטאטי,ראההרקליטוסכך,בניגודאחריו.

אתההרמוניהמושגתבתהליךדינמי,בעצםקיוםהחליפותוהתמורותביןהמצביםוהניגודיםהשונים.

 שנים. באלפי זמנו את הקדים שכזה ובתור הראשון, ההוליסטי הפילוסוף כנראה, היה, אפלטוןהרקליטוס

ואריסטו העתיק, הזמן של הגדולים כפילוסופים טענתוהנחשבים הרקליטוס. של משנתו את כלל הבינו לא ,

: הסתירה" "העדר מתכחשלחוק הרקליטוסהיתהשזההאחרון כלפי אריסטו של ביותר החמורה )האשמתו?(

 לחלוטין ברור היה הצרוף, הלוגיקן תכונהלאריסטו, להיות יכולה מסוים שלא Aשלדבר )שלילתה( היפוכה ו

יתקיימויחדבאותוהדבר.הרקליטוסכמובןלאהכיראתA~והןשלילתה A(אךבלתיאפשרישהןA~תכונהזו)
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תקופתו, בבני הנודעים כלפי הנוקבתשהביע אותםבביקורת כולל היה ודאי הכירם, לו אך ואריסטו, אפלטון

(אינובהכרחמביאהבנה;והרקליטוסטעןבמפורשכנגדאלהשהרבהידע)ולאריסטוואפלטוןהיהשפעשלידע

ושמהות הדבר, אותו של שונות פנים רק הם השונים שההפכים לראות מסוגלים אינם אך לידיעה, הטוענים

הדבריםהינהבתהליכים,ולאבמצביםסטטיים.



מקורותוחומריעזר

שקולניקוב .1 "שמואל, היוונית הפילוסופיה הקדםהפילו–תולדות הוצאתסוקראטיים-סופים אביב: תל ,"

1981,יחדיו

אלעזרושמואלשקולניקוב .2 ויינריב , א: כרך יוונית, הוצאת"פילוסופיה אביב: תל סוקרטס", לפני

.1997,האוניברסיטההפתוחה

.1988מוסדביאליק,,הוצאת"רמנידסופהרקליטוס"שמואל,שקולניקוב .3

4. Curd, Patricia, "Presocratic Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2012 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/presocratics/> 

5. Graham, Daniel W., "Heraclitus", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/heraclitus/>  

6. Heraclitus - The Internet Encyclopedia of Philosophy 

7. Hoyt, Randy, The fragments of Heraclitus 

8. Harris, William, Heraclitus.The Complete Philosophical Fragments 

9. Burnet, John, Fragments of Heraclitus (Wikisource) 







http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/presocratics/
http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/heraclitus/
http://www.iep.utm.edu/heraclit/
http://www.heraclitusfragments.com/
http://community.middlebury.edu/~harris/Philosophy/heraclitus.pdf
http://en.wikisource.org/wiki/Fragments_of_Heraclitus

