
 
 

 

 

 :חי-האקדמית תלהמכללה  –תסריקים 

 

"החומר הסרוק מוגן בזכויות יוצרים ומיועד 

הסטודנטים נדרשים לצרכי לימוד בלבד. 

לכבד את זכויות היוצרים בחומר העומד 

לרשותם, לא להפיצו או לעשות בו כל שימוש 

 אחר החורג מצרכי הלימוד של הקורס".

 





1 ,  אטיוד מס

ל א ת ל7־,י1ם ה י ג ו ל ו ט נ ו א ה ה ח כ ו ה  ה

 [המנסה] להוכיח מציאות של ישות עליונה מתוך מושגים...

 כמוהו כסוחר שמנסה לשפר את מעמדו הכלכלי על ידי תוספת

 אפסים לחשבון קופתו.

 עמנואל קאנט

 ו. הוכחה אונטולוגית ל7!יום האל

 הוכחה אונטולוגיה היא טיעון שמנסה להוכיח את קיום האל בהסתמך על

 שיקולים לוגיים־מושגיים בלבד; טיעון ״מעיךמתמטי״ להוכחת קיום האל. אבי

 סוג טיעון זה הוא אנסלמוס הקדוש בן המאה ה־11, ובהשראתו הוצעו טיעונים

 ממין זה הן על ידי פילוסופים בני ראשית העת החדשה כדיקרט, שפינתה

 ולייבניץ, והן על ידי פילוסופים מודרניים כהרטשורן, מלקולם ופלנטינגה. כמו

 כן, ללוגיקן המהולל גדל יש גרסה משלו לטיעון.

 להמחשת סוג טיעון זה אציג ואבחן את הטיעון של אנסלמוס (פרוסלוגיון,

 סעיפים 4-2). אף שאנסלמוס כותב באופן בהיר וחד למדי, אפשר להבין את

 טיעונו ביותר מדרך אחת. שחזור הטיעון שאתמקד בו נראה לי כמשקף באופן

 המדויק ביותר את כוונות אנסלמוס, אף כי הוא לא מקפיד על המינוח שלו.



 2. ר7ןע מושגי לטיעון של אנסלמוס

 2.1 כמה הגדרות

 יש אפשרי - יש הכרחי: דמיינו טבלה שמצד ימין שלה רשומים כל הדברים

 הקיימים, ואילו מצד שמאל שלה רשומים כל הדברים הלא קיימים - להלן,

 טבלת הקיום:

 דברים קיימים

 הים התיכון

 כלבים

 מאדים

 דברים לא קיימים

 מעיין הנעורים

 המפלצת מלוך נס

 חד קרן

 עגול מרובע

 יש אפשרי הוא כל דבר שנמצא בצד ימין של טבלת הקיום או שהוא נמצא

 בצד שמאל והיה יכול(לוגית, או באופן עקרוני) להיות בצד ימין. כל הפריטים

 מעל הקו המרוסק בטבלת הקיום הם ישים אפשריים, בעוד שהפריט שמתחתיו

 אינו יש אפשרי: זהו פריט שנמצא בצד שמאל ואינו יכול לוגית (או בשום

 תנאי) להיות בצד ימין. יש הכרחי הוא דבר שנמצא בצד ימין של טבלת הקיום

 ואינו יכול לוגית להיות בצד שמאל. מטרת ההוכחה האונטולוגית היא להראות

 שאלוהים הוא יש הכרחי.

 עדיפות איכותית פונקציונלית: עדיפות איכותית מבחינה מסוימת ולצרכים

 מסוימים. לדוגמה, סכין חדה טובה מסכין קהה לצורך חיתוך עגבנייה, אך

 ההפך נכון לצורך לימוד ילדים איך להשתמש בסכין.

 עדיפות איכותית לשמה: עדיפות איכותית מבחינת איכויות שנחשבות לטובות

 כשלעצמן, או בלי קשר לתועלת שלהן במימוש מטרות שהורגות מעצמן.



 14 אטיודים מטאפיסיים

 כדוגמה לאיכויות כאלה אפשר להביא אידיאלים ערכיים כיופי, חכמה, ידיעה

 וכר. הנחת מפתח של אנסלמוס, או כך אפרשו, היא שקיום זו איכות טובה

 כשלעצמה (בהמשך אצביע על פירוש חלופי לעמדתו בעניין זה). כך או כך,

 דיקרט מחזיק בהנחה זו בווריאציה שלו לטיעון של אנסלמוס, וזו גם הנחת

 מפתח בשחזור/וריאציה של לייבניץ לטיעון.

 בעקבות ההגדרות

 א. כשאנסלמוס מדבר על עדיפות איכותית לשמה אין כוונתו שדבר בעל

 איכות טובה כשלעצמה נעלה או עדיף איכותית על פני דבר נטול איכות

 זו. לדידו, אדם חכם, לדוגמה, אינו בהכרח עדיף איכותית על פני אדם

 טיפש, באשר הוא סבור שאדם הגון וטיפש עשוי להיות עדיף איכותית

. אולם לדידו, דבר בעל  על פני אדם חכם ולא הגון(מונולוגיון, סעיף 15)

 איכות טובה כשלעצמה טוב יותר איכותית מכפי שהוא היה אילו הוא היה

 נטול תכונה זו(ובהינתן שכל יתר מאפייניו היו נשארים בעיקרם כמות

 שהם). אם נחזור להנחה של אנסלמוס, שקיום הוא איכות טובה כשלעצמה,

 לדידו יש אפשרי ששייך לצד שמאל של טבלת הקיום (כלומר, אינו קיים

 באופן ממשי) הופך לטוב יותר איכותית כשהוא עובר לצד ימין של הטבלה

 (כלומר, הופך ליש קיים). קיום ממשי הופך משהו לדבר טוב יותר איכותית

 משהיה אילו הוא לא היה קיים ממשית. בדומה, אדם בעל איכות טובה

 כשלעצמה שהיא בדרגה מסוימת, טוב יותר איכותית משהיה אילו הייתה

 איכות זו בדרגה נמוכה יותר. אדם נאה מאוד טוב יותר איכותית משהיה

 אילו הוא היה נאה במידה בינונית.

 ב. לעדיפות איכותית לשמה יכולות להיות השלכות תועלתניות או

 פונקציונליות: יופי יכול לסייע במציאת בן זוג, וחכמה יכולה לסייע

 באופן כללי בחיים. כמו כן, איכויות פונקציונליות יכולות להיות מותנות

 באיכויות טובות כשלעצמן: יכולת ניהול יכולה להיות מותנית בחכמה. אם

 אי אפשר להפריד בין עדיפות איכותית לשמה להשלכותיה התועלתניות

- אם לא היינו מתייחסים לעדיפות איכותית לשמה כעדיפות איכותית

 גם אלמלא היו לה השלכותיה התועלתניות - שוב לא ברור עד כמה

 שונות העדיפויות האיכותיות לשמן מאלה הפונקציונליות. לצורך הדיון

 אניח שאפשר גם אפשר להפריד בין עדיפות איכותית לשמה להשלכותיה

 הפונקציונליות, ושיש הבדל ממשי בין עדיפות איכותית מעין זו לעדיפות

 איכותית פונקציונלית.



 ג. עדיפות איכותית פונקציונלית נקבעת לכאורה אובייקטיבית: השאלה

 אם סכין חדה עדיפה על פני סכין קהה לצורך חיתוך עגבנייה היא

 שאלה עובדתית שאינה תלויה בנקודת מבט, בהשקפת עולם או בהקשר

 תרבותי־חברתי. מנגד, נראה שלפחות מקצת האיכויות הטובות כשלעצמן

 אינן נקבעות אובייקטיבית: לא הרי אידיאל היופי הנשי של תקופת הרנסנס

 כאידיאל היופי הנשי של המערב המודרני. בדומה, מה שנראה למישהו אחר

 כיפה יכול להיראות לי כקיטש ולהפך. ואולם נראה שאי אפשר להכריע

 אובייקטיבית בין התפיסות השונות במקרים הללו(לדברים רלוונטיים ראו

 אטיודים 10 ו־11). בהינתן שזה אכן המצב, עולה מיד השאלה כיצד יכול

 הדבר להשפיע על תוקף ההוכחה האונטולוגיה של אנסלמוס, שהרי היא

 מתייחסת, כפי שנראה בהמשך, לכל האיכויות הטובות כשלעצמן, ואמורה

 להיות בעלת תוקף מוחלט?

 מובן שכדי שיהיה אפשר לראות בגרסאות השונות, תלויות ההקשר

 התרבותי־החברתי או נקודת המבט של מושג ערכי כמו יופי, גרסאות של

 אותו מושג ולא מושגים שונים לחלוטין, צריך להיות להן מכנה משותף

 משמעותי. במכנה משותף כזה יש כדי להכניס רכיב מוחלט ולא תלוי הקשר/

 נקודת מבט למושג, אם המכנה המשותף עצמו אינו משתנה מהקשר/נקודת

 מבט להקשר/נקודת מבט, ומאפיין את כל גילומיו השונים של המושג. אבל

 מכנים משותפים מהסוג הנדון כאן לא חייבים להיות מוחלטים במובן זה:

 הקשר בין הגרסאות השונות של מושג היופי, שמכוחו אפשר לראות בכולן

 גרסאות של אותו מושג, לא חייב להיות תכונה כלשהי או אוסף של תכונות

 שמשותפות לכל הגרסאות הללו. הוא יכול, לחלופין, להיות מושתת על

 רשת מורכבת של קווי דמיון שחופפים וחוצים אלה את אלה באופנים שונים

 (כמו הדמיון בין בני משפחה שכמעט אף פעם לא מושתת על אוסף של

 מאפיינים גופניים ופסיכולוגיים שכולם חולקים - מקצתם דומים מבחינות

 מסוימות לחלק מבני המשפחה, ומבחינות אחרות לחלק אחר, וכך הלאה).

 יתרה מזאת, גם אם יש רכיב מוחלט לכל האיכויות הטובות כשלעצמן

 כמו יופי, שהינן תלויות הקשר תרבותי־חברתי או נקודת מבט, עדיין עולה

 השאלה האם די בכך כדי למנוע מהרכיבים הלא מוחלטים שלהן מלהשפיע

 על תוקף ההוכחה האונטולוגיה?

 ד. האם אכן תמיד אפשר להתייחס לאדם בעל איכות טובה כשלעצמה כטוב

 יותר איכותית משהיה אילו לא הייתה לו תכונה זו, או משהיה אילו היא

 הייתה בדרגה נמוכה יותר משהיא בפועל? האם אדם רע מאוד מוסרית אך



 נבון מאוד טוב יותר איכותית משהיה אילו היה נבון הרבה פחות? האם

 אדם רע מאוד מוסרית לא יהיה נחות איכותית, תהיינה אשר תהיינה יתר

 תכונותיו? כלומר, האם לא תיתכנה, או אף יש בפועל תכונות שהערך

 שאנחנו מייחסים להן מאפיל על הערך שאנחנו מקנים לכל תכונה אחרת?

 חשוב לציין שאין בהכרח בתהייה זו כדי לפגום בטיעון של אנסלמוס,

 ובהחלט ייתכן שהיא רק מעידה על כך שמושג העדיפות האיכותית לשמה

 שלו טעון עידון או חידוד(למשל, בכיוון הבא: דבר נהנה מעדיפות איכותית

 לשמה מבחינת איכות טובה כשלעצמה שיש לו, אם ורק אם אין לו תכונות

 שהערך השלילי שלהן מאפיל על הערך שאנחנו מייחסים לאיכות טובה

 כשלעצמה זו).

 ה. גם אם נניח שחכמה, יופי וכר הן אכן איכויות טובות כשלעצמן בנוסח

 אנסלמוס, אין זה ברור כלל ועיקר שאפשר לראות בקיום איכות טובה

 כשלעצמה: גם אם חכמה עושה אדם לטוב יותר איכותית משהיה אילו לא

 היה חכם, אין זה ברור כלל ועיקר שקיומו של אדם, בלי שום קשר לכל יתר

 תכונותיו, עושה אותו טוב יותר איכותית משהיה אילו לא היה קיים.

 יתרה מזאת, קדם־הנחה של ההנחה שקיום הוא איכות טובה כשלעצמה

 היא ההנחה שקיום הוא איכות או תכונה שכמו יופי, חוכמה, או צבע אפשר

 לייחס לאובייקטים בעולם. אולם על פי קו מחשבה חשוב ורב־השפעה,

 קיום אינו תכונה ככל יתר התכונות, אלא תכונה של תכונות: לומר שנמרים

 קיימים ואילו דרקונים אינם קיימים, אין משמעו לייחס תכונה ספציפית

 לנמרים ולשלול אותה מדרקונים. לומר זאת, זה כמו לומר שאוסף מסוים

 של תכונות שמאפיינות נמרים או מגדירות אותם חל על דברים כלשהם

 בעולם, ואילו אוסף אחר של תכונות שמאפיינות דרקונים או מגדירות

 אותם אינו חל על שום דבר בעולם.

 על בסיס קו מחשבה זה העלה קאנט ביקורת מפורסמת ורבת השפעה

 נגד הוכחות אונטולוגיות. מקוצר היריעה, ומאחר שהקו הביקורתי שאתווה

 בהמשך שונה מביקורת זו ובלתי תלוי בה, לא אתעכב עליה. תחת זאת

 אציין שאנסלמוס יכול להגיב לשתי ההשגות האמורות על התייחסותו

 לקיום כאיכות טובה כשלעצמה על ידי אימוץ עמדה - שכמותה יש אכן

 המייחסים לו כפירוש חלופי לזה שאני מאמץ - שקיום אינו איכות טובה

 כשלעצמה, אלא איכות פונקציונלית של תכונות. כלומר, קיום אינו טוב

 כשלעצמו אלא טוב מבחינת תרומתו לדרגת האיכויות הטובות כשלעצמן:

 גילום ספציפי של איכות טובה כשלעצמה כמו יופי או חכמה הוא בדרגה



 גבוהה יותר איכותית כשיש דבר בעולם שעליו הוא חל מאשר כשאין דבר

 כזה. עד כמה הולמת תגובה זו, זה עניין שטעון בירור. כך או כך, היא

 לא תעלה ולא תוריד בנוגע לבעיה שאעלה בהמשך לטיעון של אנסלמוס,

 ולפיכך אמשיך להחזיק בקו הפרשני המייחס לו התייחסות לקיום כאיכות

 טובה כשלעצמה.

ת פ ס ו  2.2 הגדרה נ

 דבר כליל שלמות: דבר שלא ייתכן דבר נעלה ממנו מבחינת איכות טובה

 כשלעצמה כלשהי: דבר זה הוא בעל כל האיכויות הטובות כשלעצמן, ובדרגה

 המרבית האפשרית.

 בעקבות ההגדרה

 א. תהייה שמתעוררת מיד על רקע הגדרה זו היא האם ייתכן דבר שהוא כליל

 שלמות אך למרות זאת בעל תכונה שלילית כשלעצמה, או תכונה שהיא

 שלילית בלי קשר לשאלת תרומתה הלא חיובית למימוש מטרה או פונקציה

 זו או אחרת? מצב זה אינו אפשרי אם לכל תכונה שלילית כשלעצמה יש

 תכונה הפוכה חיובית או טובה כשלעצמה. כך או כך, נראה שאנסלמוס אכן

 מניח שדבר כליל שלמות לא יכול להיות בעל תכונות שליליות כשלעצמן

.  (מונולוגיון, סעיף 15)

 ב. הנחה נוספת שאנסלמוס מבליע כאן היא, שלכל איכות טובה כשלעצמה,

 שיכולה לבוא בדרגות שונות, יש דרגה מרבית שבה היא יכולה לבוא. בה

 בשעה שהנחה זו נכונה לגבי מקצת האיכויות הטובות כשלעצמן - לכאורה

 תיתכן(לוגית, אף כי לא מעשית על ידי יצורים מוגבלים כמונו) ידיעה

 מוחלטת, או ידיעה של כל שאפשר לדעת - היא בוודאי לא נכונה לגבי

 איכויות טובות כשלעצמן כמו יופי. כמו כן, גם אם ייתכן יופי מושלם

 שאין למעלה ממנו, עדיין ייתכן לכאורה שיהיו סוגי יופי שונים ומושלמים

 באותה המידה.

 שתי נקודות אלה אינן מעוררות לכאורה בעיה מיוחדת לאנסלמוס.

 האיכויות הטובות כשלעצמן שמיוחסות בדרך כלל לאל - כל־ידיעה, טוב

 מוחלט, כל־יכולת וכר ־־ הן לכאורה בעלות דרגה מרבית וכל אחת מהן

 באה לידי ביטוי באופן יחיד. מנגד, איכויות שאולי אינן בעלות דרגה מרבית



 כיופי, ושגם אם יש להן דרגה מרבית הן יכולות לבוא בצורות שונות,

 אינן רלוונטיות במתכונתן המקובלת לאל, שהוא בסופו של דבר מושא

 הטיעון של אנסלמוס. למעשה, על פי תפיסת אנסלמוס, הן חלות על האל

, סעיף 17), מתכונת שתחתיה ן ו י ג (פרוסלו  במתכונת מיוחדת וייחודית לו

 שוב לא ברור שאי אפשר לדבר על דרגה מרבית של התכונה ועל יחידות

 האופן שבו היא באה לידי ביטוי(למשל, אם היופי שמיוחס לאל מתגלם

 באחדותו ובפשטותו, יופיו יכול לכאורה להיות בעל דרגה מרבית, ואולי

 אף לבוא לידי ביטוי באופן יחיד).

 עם זאת, אם אכן אי אפשר לייחס לאל את כל האיכויות הטובות

 כשלעצמן, יש צורך לשנות את הגדרת המושג של דבר כליל שלמות,

 באשר היא מהווה, כפי שנראה בהמשך, את הבסיס של אנסלמוס להגדרת

 מושג האל.

 ג. נראה כי איכויות טובות כשלעצמן, שהינן בעלות דרגה מרבית ובאות

 לידי ביטוי באופן יחיד כמו כל־ידיעה וכל־יכולת, אינן תלויות הקשר

 תרבותי־חברתי או נקודת מבט. כמו כן, נוסח איכות היופי שמניח אנסלמוס,

 ושתחתיו האיכות יכולה להיות הן בעלת דרגה מרבית והן בעלת גילום

 יחיד, לכאורה אינו תלוי הקשר תרבותי־חברתי או נקודת מבט. האם זה גם

 המצב אפוא במקרה של יתר האיכויות הטובות כשלעצמן, שהינן בעלות

 נוסחים תלויי הקשר תרבותי־חברתי או נקודת מבט? האם כמו במקרה של

 איכות היופי, נוסחיהם הרלוונטיים לאל הם בעלי אופי מוחלט? אם לא,

 ייתכן שגם מטעם זה הגדרת המושג של דבר כליל שלמות טעונה שינוי.

 ד. האם איכות טובה כשלעצמה כקיום, לדעת אנסלמוס, יכולה לבוא בדרגות

 שונות, או שמא קיום אינו עניין לדרגה - או שדבר קיים או שהוא לא קיים

 ותו לא? בימינו הכף נוטה בבירור לעמדה השנייה. אולם תפיסה רווחת

 בימי הביניים, שאף מצאה הד אצל פילוסופים מרכזיים בני ראשית העת

 החדשה כדיקרט ושפינוזה, היא שיש אכן דרגות של מציאות או קיום.

 בלי להיכנס לפרטי תפיסה זו, אציין שהיא מושתתת בעיקרה על חלוקת

 הדברים בעולם לכמה קטגוריות בסיסיות, ועל דירוג מידת הממשות או

 הקיום של סוגי דברים שמשתייכים לקטגוריות הללו על פי מידת ״תלותם״

 במובן שאינו פשוט להנהרה, הן בדברים מתוך הקטגוריה שאליה הם

 משתייכים והן בדברים מקטגוריות אחרות: ככל שדבר פחות ״תלוי״ במובן

 זה, כך דרגת הממשות או הקיום שלו גדולה יותר.



 אציין גם שעל פי תפיסה זו, כל דבר בעולם ״תלוי״ באל, אך האל עצמו

 אינו ״תלוי״ בשום דבר אחר, ולפיכך הוא בדרגת הממשות הגבוהה ביותר.

 משמעות דרגת ממשות מרבית זו של האל היא, בין היתר, שהוא קיים

 באופן הכרחי. מאחר שזה מה שהטיעון של אנסלמוס אמור להוכיח, הוא

 לא יכול לייחס לאל ממשות בדרגה מרבית זו כנקודת מוצא של הטיעון.

 כפי שנראה בהמשך, גם בלא ייחוס כזה הטיעון של אנסלמוס כרוך בהנחה

 מובלעת של המבוקש, או של מה שהוא אמור להוכיח.

ת ו ר ד ג ה ת ה ר ד ג  2.3 ה

 אלוהים: דבר כליל שלמות.

 בעקבות ההגדרה

 אנסלמוס מעלה את טעונו בהקשר נוצרי מונותאיסטי, או בהקשר שמניח קיום

 של אל אחד ויחיד. אולם ככל שהדבר קשור בהגדרת האל כדבר כליל שלמות,

 אין זה ברור כלל ועיקר שחייב להיות רק אל אחד ושלא ייתכנו כמה אלים בתורת

 דברים כלילי שלמות. ואם כך, גם אם הוא מבוסס ומוכיח את קיום האלוהים

 כדבר כליל שלמות, הטיעון של אנסלמוס אינו מוכיח קיום של אלוהים אחד

 ויחיד. אנסלמוס מודע למגבלה זו של טיעונו, ומשלים אותו בטיעון שאמור

, סעיף 13). ן ו  להוכיח את יחידות האל בתורת הדבר כליל השלמות(פרוסלוגי

 3. אסטרטגיית הדיון

 בדברים הבאים אתעלם מכל התהיות והקושיות הלא פשוטות שמעוררות

 ההגדרות והנחות היסוד של אנסלמוס, ואראה שגם אם מקבלים את כל ההגדרות

 וההנחות הללו עדיין לא תצלח הוכחתו האונטולוגיה. באופן פרטני יותר, אראה

 שטיעונו מניח במובלע את המבוקש. אסטרטגיה זו לתקוף את הטיעון ולחשוף

 את חולשותיו, חזקה יותר מהאסטרטגיה שמכוונת להזים או להפריך אחת או

 יותר מההגדרות שעליהן מבוסס הטיעון או מהנחות היסוד שלו.



 4. ההוכחה האונקולוגית ט\ל אנסלמוס

ת ההובחה  4.1 הנחו

 א. אלוהים הוא יש אפשרי.

 הערה: להבדיל מהמושג של עגול מרובע, מושג פשוט יחסית שקל לראות

 את היותו כרוך בסתירה ולפיכך שהוא מציין יש לא אפשרי, המושג של

 אלוהים כדבר כליל שלמות אינו פשוט. ככזה אי אפשר לראות ישירות

 שהוא אינו כרוך בסתירה מובלעת, ועל כן אי אפשר להניח שהוא מציין

 יש אפשרי בלי הוכחה או ראייה כלשהי לכך. פילוסוף כגוטפריד לייבניץ,

 שהציע אף הוא גרסה של ההוכחה האונטולוגיה, היה ער לעניין וניסה

 לספק הוכחה לכך שמושג האל כדבר כליל שלמות אכן אינו כרוך בסתירה

 (מאמרים פילוסופיים, עמי 167). ניסיון זה נכשל, כך נראה, והשאלה שהוא

 בא להכריע שנויה במחלוקת. למרות זאת, לצורך הדיון אניח שמושג האל

 האמור אכן אינו כרוך בסתירה.

 ב. יש אפשרי שלא מתקיים במציאות, היה יכול להיות נעלה מכפי שהוא.

 הבהרה: הנחה זו נובעת מידית מההנחה של אנסלמוס שקיום הוא איכות

 טובה כשלעצמה.

ת ההוכחה י י ג ט ר ט ס  4.2 א

 טיעון רדוקציו אד אבסורדום מנסה להפריך טענה על ידי כך שהוא גוזר ממנה

 מסקנה סתירתית, או מסקנה שאינה יכולה להיות אמיתית, באמצעות טיעון

 תקף לוגית שכל יתר הנחותיו ידועות כאמיתיות(אפיון כללי ומופשט זה יתבהר

 מיד). הטיעון מקבל את הטענה שהוא אמור להפריך רק כדי להראות שהיא

 שקרית, ומבחינה זו הוא מהלך נועז יותר מהקרבה מכוונת של כלי במשחק

 השחמט: בשביל לנצח במשחק, כפי שניסח זאת המתמטיקאי הדגול הרדי, אתה

ה וטיעון, עמי 30). נ ו ב ת ) ו מ צ  מקריב לא רק כלי מרכזי, אלא את המשחק ע

 טיעון הרדוקציו אד אבסורדום תקף לוגית במובן זה שאם כל הנחותיו

 אמיתיות, מסקנתו חייבת אף היא להיות אמיתית. את זאת הטיעון מראה על

 ידי כך שהוא גוזר את מסקנתו הסתירתית מהנחותיו באמצעות שרשרת של

 גזירות ביניים שמשמרות כולן אמת: אם ההנחות אמיתיות, כל שנגזר מהן,

 וממה שנגזר מהן וכך הלאה עד מסקנת הטעון ועד בכלל, חייב אף הוא להיות

1 ת ״ ב 0 י ק א ה ״ ל י פ מ  « ה

ה י ו פ ז ל  ה



 אמיתי. מאחר שהטיעון תקף לוגית, אם הנחותיו אמיתיות מסקנתו חייבת אף

 היא להיות אמיתית. אולם מסקנת הטיעון שקרית בהכרח. לכן, לפחות אחת

 מהנחותיו - ההנחה היחידה שלא ידועה כאמיתית - שקרית בהכרח.

 אסטרטגיית ההוכחה האונטולוגיה של אנסלמוס היא להפריך את הטענה

 שאלוהים לא קיים במציאות באמצעות טיעון רדוקציום אד אבסורדום שנסמך

 על הנחות א, ו-בי.

 4.3 מהלך ההובחה

 נניח ש:

 ג. אלוהים לא קיים במציאות.

 אזי מכוח א, ו־ב׳,

 ד. אלוהים היה יכול להיות נעלה מכפי שהוא.

 אך מ־ד, נובע ש--

 ה. ייתכנו יצורים נעלים יותר מאלוהים כמות שהוא בפועל (קרי, אלוהים

 עצמו כשהוא היה הופך לקיים, או כשהוא היה עובר מצד שמאל של טבלת

 הקיום לצד ימין שלה). במילים אחרות, אלוהים אינו כליל שלמות.

 ו-ה׳ שקולה לטענה הסתירתית הבאה:

 ו. הדבר - אלוהים - שהוא כליל שלמות אינו כליל שלמות.

 אם כן, גזרנו מהנחה ג, מסקנה סתירתית באמצעות טיעון תקף לוגית שכל

 יתר הנחותיו - הנחות א, ו־ב׳ - ידועות כאמיתיות. לכן, ג, שקרית בהכרח.

 כלומר,

 ז. אלוהים קיים במציאות.

 5, כשל בסיסי בטיעון של אנסלמוס

ב 7!יום י י ח ת ל 7זיום לא מ נחים ש  5.1 מהגדרה במו

 נגדיר רב־מג כקוסם קיים. מכך שקיום כלול בהגדרת רב־מג מתחייב שהמושג

 לא יכול לחול על דבר לא קיים. אך לא מתחייב מכך שהוא חייב לחול על דבר

 קיים כלשהו, או שיש בהכרח בנמצא דבר קיים שעליו הוא חל. בדומה, מהגדרת



 האלוהים בנוסח אנסלמוס כדבר כליל שלמות, שקיום הוא אחד משלמויותיו,

 לא מתחייב שמושג האלוהים חל על דבר קיים כלשהו.

ס ו מ ל ס נ ס הנחה א׳ של א  5.2 תגובה על בסי

 מהגדרת האלוהים בנוסח אנסלמוס אכן לא מתחייב שאלוהים קיים. אולם

 מהגדרה זו, בצירוף הנחה א, של אנסלמוס שאלוהים הוא יש אפשרי, מתחייב

 גם מתחייב שאלוהים קיים. שכן, משמעות הנחה זו היא שמתקיים אחד

 מהשניים: או שאלוהים שייך לצד ימין של טבלת הקיום(כלומר, שייך לקבוצת

 הדברים הקיימים), או שהוא שייך לצד שמאל, אך יכול(לוגית) להשתייך לצד

 ימין (כלומר, שייך לקבוצת הדברים הלא קיימים שיכולים להיות קיימים).

 אולם, מכך שאלוהים מוגדר כדבר קיים מתחייב שהוא לא יכול להשתייך לצד

 שמאל של הטבלה. לכן, כיש אפשרי הוא חייב להשתייך לצד ימין. ואם כך,

 בהנחה שאלוהים הוא יש אפשרי, אלוהים בהגדרתו כדבר כליל שלמות קיים

 באופן ממשי.

ש ק ו ב מ , כווכה בהנחת ה  5.3 תגובה לתגובה ־־ הנחה א

 נתבונן שוב במושג הרב־מג. כפי שראינו, מכך שמושג זה מוגדר כקוסם קיים

 מתחייב שהוא לא יכול לחול על דברים לא קיימים, ועל כן גם שרבי־מגים

 אינם יכולים להשתייך לצד שמאל של טבלת הקיום. אך לא מתחייב מהגדרה

 זו שמושג הרב־מג חייב לחול על דברים קיימים, או שרבי־מגים משתייכים

 בהכרח לצד ימין של טבלת הקיום.

 יוצא אפוא שאם אין קוסמים, רבי־מגים אינם יכולים להשתייך לא לצד

 ימין ולא לצד שמאל של טבלת הקיום, תוצאה מפתיעה למדי שמשמעותה

 שייתכנו דברים שאינם שייכים לא לקבוצת הדברים הקיימים ולא לקבוצת

 הדברים הלא קיימים. לכן, אם אין קוסמים, רבי־מגים אינם ישים אפשריים

 (שעל פי הגדרה צריכים להשתייך לאחד מצדי טבלת הקיום), אף שהם אינם

 ישים סתירתיים (שמשתייכים בהכרח לצד שמאל של טבלת הקיום). יתרה

 מזאת, מאחר שרבי־מגים אינם יכולים להשתייך לצד שמאל של טבלת הקיום

 בכל מקרה, הם ישים אפשריים רק אם הם חלים על דבר שנמצא בצד ימין של

 טבלת הקיום, או אם יש בנמצא קוסמים.

 בדומה, אלוהים בהגדרתו כדבר כליל שלמות, ועל כן, בין היתר, כדבר

 קיים, הוא יש אפשרי רק אם הוא קיים בפועל (ומשתייך על כן לצד ימין של



 יקיר ל1ין

 טבלת הקיום). כך שהטיעון של אנסלמוס להוכחת קיום האל מניח במובלע,
 וכחלק מהנחה א׳ שלו שאלוהים הוא יש אפשרי, את שהוא אמור להוכיח.
 קבלת הנחה זו של הטיעון כמוה כקבלת מסקנתו, ועל כן אי אפשר להסתמך
 עליה בקבלת המסקנה: כמו ההוכחה שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות
 בהסתמך על ההנחה שזהו סכום הזויות במשולש, הטיעון של אנסלמוס חסר

 ערך בהוכחת מסקנתו.


