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"הלמידההמרתקתביותרהיא
המעקבאחרימחשבותיושלאדםדגול".
)הסופר הרוסי ב.ס .פושקין ]טיחומירוב([2000 ,

קורותחיים
פרקיילדות
המתמטיקאיפאפנוטילבוביץ'צ'בישב
)(Pafnuty Lvovich Chebyshev

מייסדאחתהאסכולותהמתמטיות
הגדולותוהחשובותביותר&נולדב&16
במאי שנת  ,1821באחוזה קטנה
בעיראוקטובו)(Okatovoשברוסיה.
משפחתונמנתהעםהמעמדהעליון,
והוא היה אחד מבין תשעת ילדיה.
אביו,לבפבלוביץ',היהפרשבשורותהצבאהרוסישלחם
נגדפלישתצבאושלנפוליון.הביתשבוגרהמשפחת
צ'בישבהיהישןוהיובוחדריםרביםומסדרונותחשוכים,
אשרהפחידואתהילדיםבערבים,והיוומקורלמשחקים
ולתעלוליםביום.כבןלמשפחהאמידההחלצ'בישבאת
חייובצורהנוחהיחסית,אלאשלאהכולהיהמושלם
בעולמו.הואהיהילדרגישואףביישןבמקצתשסבל
מבעיהפיזית:רגלוהאחתהייתהקצרהמהאחרת,ובשל
כךהליכתוהייתהמוזרה)בבגרותואףנאלץלהסתייע
במקלהליכה(.בשלמגבלהזונשללוממנוהנאותהמשחק
עםשארהנעריםבניגילו.ומאחרשישברובהימיםמסוגר
בביתו,העסיקאתעצמובכלמינימלאכותוהצליחלבנות
בכוחותעצמומתקניםוצעצועיםשונים.
אמוובת&דודתושלפאפנוטיהיומורותיוהראשונות.אצלן
למדקרואוכתוב,צרפתיתוחשבון&מקצועשהיהאהוב
עליובמיוחד.מספריםשכאשראמודרבנהאותולשחק
בגינה,מחוץלבית,הואחיפשאבניםקטנות,סידראותן
בצורותשונותוכךהמציאלעצמותרגיליםמעניינים .גם
כאשר,בשנת,1832עברההמשפחהלמוסקבההבירה,
המשיךצ'בישבבןה&11ללמודבבית.בתקופהזוהיהלו
מורהפרטיבשםפוגורלסקי)(Pogorelskiאחדהמורים
הטוביםביותרלמתמטיקהבמוסקבה.פוגורלסקי,שהיה
מחברםשלמספרספריםנפוציםורביערךבמתמטיקה,

תמונהאחתממסעבמנהרתהזמן
לוניתןלנולהעיףמבטדרךחלוןאחדהבתיםשל
העירסנטפטרסבורגשברוסיהשלאמצעהמאה
ה&,19היהנגלהלעינינוחדרגדולומפואר,מקושט
בטובטעם,שבוהתקבצוצעירים:חלקםישובים
עלכיסאותמרופדים,אחריםעומדיםלידשולחנות
מעוטריםעמוסיכלטוב,והםמדבריםולפעמיםגם
מתווכחיםבהתלהבות,כותבים,שותיםתה,מביעים
דעהעלהצגתהאופרההאחרונה,עלמדיניותארצות
אירופה,עלספרמענייןשקראו,עלהתגליתהמדעית
האחרונה.
לכאורה,מפגשרגילשלאינטלקטואליםצעירים,
אלאשישדברמההמקשרביןהאורחיםשנאספו
באותוחדר&כולםהוכרוכמוכשריםביותרבמחקר
מתמטי.חלקםבאיםמכלרחבירוסיהוחלקםאף
מחוצהלה.
במרכזאותוסלון,עלכורסהנוחהמכוסהאריגעבה,
יושבהמתמטיקאיפאפנוטילבוביץ'צ'בישב.התלהבותו
סוחפת את תלמידיו ומוסיפה חומר בעירה לאש
שכבר הוצתה בהם .רעיונות חדשים מכל ענפי
המתמטיקהנישאיםבאוויר.באווירתהחדרמייחסים
ערךלמילההנאמרת,להתדיינות,יותרמאשרלמידע
הרשוםבכתבי&עתמדעיים.
ניתן לומר שמפגשים מסוג זה השפיעו רבות על
המחקרהמתמטיהרוסיוהעולמי,זמןרבלפניששיטת
הסמינריםהפכהלמקובלתבקרבהמתמטיקאיםשל
המאההעשרים.
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הקנהלתלמידוהשכלהמתמטיתמוצקה.ואכן,עםהרשמתו
ללימודיהמתמטיקהבאוניברסיטתמוסקבהבשנת,1837
היה צ'בישב מוכן ללימודיו כראוי .באותה עת שררה
באוניברסיטהשלהבירהאווירהאינטלקטואליתמערבית
ליברלית יחסית ,בעידודו של המשטר הרוסי.

ולמספרלאקטןשלאקדמיותלמדעאחרותבכלרחבי
אירופה.לאחר35שנותהוראהומחקרבאוניברסיטת
סנט&פטרסבורגהואפרש,אךהמשיךבמחקריוהמתמטיים.
עלחייוהפרטייםשלצ'בישבידועמעט.הואנותררווק
כלימיווהתגוררבגפובביתגדולבן10חדרים.למרות
עושרוהואחיבצמצוםוהסתפקבמועט,אוכפישהוא
עצמוניסחזאתפעם":אינימעשן,אינישותהואינימשחק
קלפים."...צ'בישבהיהידועב"תחביב"יקראחדשהיה
לו,ועליוהוציאאתמיטבכספו&רכישתאדמותובתים.
ידועשנולדהלובת,שגםאםלאהכירבהבאופןרשמי,
הואתמךבהכלכליתונפגשעמהומאוחריותרנפגשגם
עםנכדתולעתיםקרובות.
פאפנוטילבוביץ'צ'בישבהלךלעולמובשנת1894בעיר
סנט&פטרסבורגוהואבןשבעיםושלוש.

לימודים באוניברסיטה או "שיחות אישיות
משמעותיות"
באוניברסיטתמוסקבהפגשצ'בישבאתאחדהאנשים
שהשפיעו רבות על התפתחותו המתמטית&המרצה
והמתמטיקאי ניקולאי ברשמן ).(Nikolai Brashman
ברשמןהתענייןבעיקרבמכניקה,וצ'בישבערךעמו"שיחות
אישיותמשמעותיות",כדבריו,שיחותשהשפיעועלבחירת
תחומי העניין שלו במחקריו המתמטיים .בשנת 1840
הכריזההמחלקהלפיסיקהומתמטיקה,שבהלמדצ'בישב,
עלתחרותמאמריםנושאתפרסים.צ'בישבשלחלמארגני
התחרותמאמרבנושאחישובשורשימשוואות.המאמר
זיכהאותובמקוםהשניבתחרות,ולאבמקוםהראשוןשלו
היהזכאי,על&פידעתרבים.שששניםמאוחריותרהגיש
צ'בישבעבודתתזהשעסקהבתורתההסתברותוהוסמך
במתמטיקהבאוניברסיטתמוסקבה.למרותזאתלאנמצאה
לומשרהמתאימהבאותהאוניברסיטה.צ'בישבעבר
לאוניברסיטתסנט&פטרסבורגוהתחיללעבודבהכמרצה.
שנתייםמאוחריותר,לאחרשכתבתזהשעסקהבתורת
המספרים,הוענקלוהתוארדוקטור.

תרומתושלצ'בישבלהוראה,למחקר
המתמטי ולשילובו בטכנולוגיה
צ'בישבכמורהומחנך
הרצאותיושלצ'בישבהיופופולאריותביותרוהואתואר
על&ידיתלמידיוכ"מורהאמיתילמתמטיקה".סטודנטים
רבים שבו ובאו להרצאותיו מספר פעמים ,ומי שרצה
להבטיחלעצמומקוםישיבההיהצריךלהקדיםולהגיע
לפחותשעהלפניתחילתההרצאה.תלמידושלצ'בישב,
המתמטיקאיליאפונוב)(Liapunovסיפרעלשיעוריושל
מורהו":צ'בישבלאייחסמשמעותלכמותהידעהמועבר.
שאיפתוהיתהלהבהירלנואתהנקודותהחשובותבבעיות
שעמדועלהפרק.שיעוריוהיומלאיחיים,מרתקים.הוא
תמידהציגהשקפותרחבותומנקודותמבטלאשגרתיות.
אתהרצאותיוהואהיהמתבלבהערותמשעשעותעל
משמעותןועלחשיבותןשלבעיותושיטותמדעיות)(...
בכלהרצאההתלמידיםלמדומשהוחדשוחיוני".סטודנט
אחרמתאראףהואמאפייניםשלהמורההדגול":צ'בישב
היהמרצהנהדר.מצדאחדהיוהרצאותיוקצרותמאוד
&מיידעםהישמעהצלצולהואשמטאתהגירמידיוועזב,
בצליעה,אתהאודיטוריום;מצדשניהואהיהדייקןמאוד
ולאאיחרלשיעורים)(...צ'בישבדאגלעדכןאתהסטודנטים
במחשבותהחדשותשהעסיקואתקהילתהמתמטיקאים
שלהתקופה)(...מענייןבמיוחדהיהלשמועאותומתאר,
מחוץלמסגרתההרצאות,אתהדיוניםשניהלמחוץלרוסיה
וכיצדהגיבו)מתמטיקאים(אחריםלרעיונותהחדישים
ביותרבעולםהמתמטי.במקריםאלו,כלהאודיטוריום
התאמץלשמועכלמילה".

פרופסור למתמטיקה ועמית באקדמיות נודעות
בתוךמספרשניםמונהצ'בישבלפרופסורלמתמטיקה
וחברבאקדמיהלמדעיםשלסנט&פטרסבורג ,שנוסדה
בתחילת המאה ה& 17על&ידי הצאר פטר הגדול.
כברבתחילתלימודיולתוארהשניהכיןצ'בישבאתעצמו
לקראת היעד של הכרה בינלאומית .שליטתו בשפה
הצרפתית,שאותהלמדכזכורבילדותו,סייעהלורבות
להשגתיעדזה.צ'בישבהשכיללנצלאתידיעותיובשפה
זולשםפרסוםמאמריםבכתביעתברחביאירופה,ובכך
לטפחקשרעםהעולםהמתמטיהמערבי.אתרובחודשי
הקיץנהגצ'בישבלבלותמחוץלרוסיהומלבדבצרפת
ביקרגםבגרמניה,אנגליה,שוודיהובארצותנוספות.האווירה
הליברליתששררהבאותםימיםבארצותאלהאפשרהלו
להחליף דעות עם עמיתיו ,אנשי המדע החשובים של
התקופה.במרוצתחייונבחרצ'בישבלחברהאקדמיה
הצרפתיתלמדעים,לחברבחברההמלכותיתהבריטית,
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ
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צ'בישבהמורהאהבליצורקשריידידותושותפותעם
תלמידיובאוניברסיטהועםמתמטיקאיםצעיריםאחרים.
הואנהגלשוחחעמםלעיתיםקרובותולהזמינםלביתו.
השיטהשל"ביתפתוח"שאותההנהיגהפכהבמרוצת
הזמןלמסורת.עלהמפגשיםהאלועמוהתבטאותלמידיו
כך":אףאחדלאיצאמןהפגישותהאלומבלילקנות
רעיונות חדשים ובלי לזכות בעידוד למאמץ נוסף".
צ'בישבהיהפעילמאודבחינוךהמתמטיברוסיה.במסגרת
חברותובוועדההמדעיתשלמשרדהחינוךהרוסיבין
השנים1873&1856הואפעללשיפורהוראתהמתמטיקה
בבתיהספרהעל&יסודיים:הואתרםרבותלהכנסתשינויים
בתכניםשלתכניתהלימודיםולקחחלקבתהליךשלשינוי
ספריהלימודהנלמדיםבבתיהספר,כךשיממשוטוביותר
אתמטרותההוראה.

משפטיםבאשרלהסתברות".במאמרזההציגצ'בישב
אתהעקרונותשליישוםתורתההסתברותבסטטיסטיקה.
תרומתושלצ'בישבלתורתההסתברותסללהאתהדרך
למחקריםנוספיםבתחוםזה.
הכובששלהמספריםהראשוניים
המספריםהראשונייםהםביןהנושאיםהחשוביםשצ'בישב
חקר .למעלהמאלפייםשנהמתמטיקאיםחוקריםאת
המספריםהראשונייםאפופיהמסתוריןומנסיםלגלותאת
סודותיהם.נאמרכיהמספריםהראשונייםמשרתיםאת
המתמטיקהבאותוהאופןשבוהאלף&ביתמשרתאת
השפה.באמצעותםניתןלבנותמספריםשלמים,ואילו
אותםעצמםלאניתןלבנות&עדהיוםלאידועהנוסחה
לבנייתכלהמספריםהראשוניים.
נשאלת השאלה :מה המיוחד במספרים אלו?
ננסה להשוות ,לדוגמה ,בין המספרים הזוגיים ובין
המספריםהראשוניים:

צ'בישבכחוקר
תרומתושלצ'בישבלמחקרבמתמטיקהמשתרעתעל
פניתחומיםכהמגווניםעדשקצרההיריעהמלתאראת
כולהבמסגרתמאמראחד.
צ'בישבפרסםספריםומאמרים&חלקםלבדווחלקםיחד
עםמתמטיקאיםאחרים&בנושאים,כמו:תורתההסתברות,
תורתהמספרים,מכניקהתאורטית,אנליזה,גיאומטריה
ונושאיםשוניםשלמתמטיקהשימושית.
מחקריושלצ'בישבבתורתההסתברותהחלועםעבודת
התזהשלו.באותהעת,בהיותובן,25פרסםמאמרבנושא
זהבכתבעתבעריכתושלמתמטיקאיגרמני,שהיהידוע
בטביעתהעיןשלולגביכישרונותצעירים.באותומאמר,
הנקרא "הוכחה אלמנטרית למשפט כללי בתורת
ההסתברות" עוסק צ'בישב בחוקים מהותיים בתורת
ההסתברות.
בשנת  1867פרסם מאמר אחר בשם "על הערכים
הממוצעים".במאמרזההשתמשצ'בישבבאי&שוויון,
שבו עסק גם חברו המתמטיקאי הצרפתי בינאמי
)(Bienaymeלשםהוכחתהמשפטהמוכרבהסתברות
כ"חוקהמספריםהגדולים".אי&שוויוןזהנושאאת
שמםשלשניהמתמטיקאיםהללו.
דעהרווחתהיאשלאחרגילחמישיםעשייתושלמתמטיקאי
כבראינהיצירתיתכשהייתה":מלאכתושלאדםצעירהיא
הוכחתמשפטים,ושלהמבוגרכתיבתספרים"&כתב
הרדיבספרו"התנצלותושלמתמטיקאי".ואולם,נראה
שאמירהזואינהתקפהבמקרהושלצ'בישב,אשרבשנת
,1887והואבן,66פרסםמאמרחשובבשם":עלשני
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ

מספר זוגי ,כמו מספר ראשוני ,מוגדר באמצעות
תכונה של גורמיו :מספר זוגי מתחלק ב& 2ללא
שארית,ומספרראשוניהואמספר)טבעיהגדול
מ& (1המתחלק ללא שארית רק ב& 1ובעצמו.
לעומת הדמיון בדרך ההגדרה רב השוני בין שתי
קבוצותמספריםאלו:
.1קיימתנוסחהלמציאתהמספריםהזוגיים:הנוסחההיא
,2nכאשר nמספרשלם;בניגודלכךלא ידועהנוסחה
למציאתמספריםראשונייםבלבד.
חשובלצייןשקיימותתבניותהמייצרותמספרגדול
שלמספריםראשוניים.לדוגמה:

a2-a+17
2a2+29
a2-a+41
כאשרהערכיםשל  aהםמספריםשלמיםעוקבים
המתחיליםב&a=1
)נסולמצואעבוראיזהערךשל aמתקבליםמספרים
שאינםראשוניים(.
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.2קלמאודלזהותמספריםזוגיים;לעומתזאתבדיקת
ראשוניותםשלמספריםיכולהלהיותבעיהלאפשוטה.
כדילקבועאםמספרהואראשוניישלוודאכיאיןלו
גורמים,פרטלאחדולעצמו.פעולהזופשוטהבמספרים
קטנים ,אך ככל שהמספר הנבדק גדול יותר ,הופכת
המשימהלקשהביותר,עדכדיכךשגםמחשבי&עללא
יכוליםלבצעאותה.
.3חוקיותהופעתהמספריםהזוגייםבקרבהמספרים
הטבעייםברורה.לעומתזאתחוקיותהופעתםשלהמספרים
הראשונייםבקרבהמספריםהטבעייםנתונהרקבאמצעות
משפטהקשורבמושגהגבול.

צ'בישבמשלבביןתאוריהלביןיישומה
צ'בישבהיהמתמטיקאירב&גוניאשרהתענייןהןבחשיבה
התאורטיתוהןביישומיםפרקטיים.העשייהשלוכולה
מאופיינתעל&ידיצירוףקבועוחיבורתמידיביןהשניים,
ביןהמדעהטהורלביןהשימושיוהפרקטי.
ככולשהטכנולוגיהמציבהבעיותמסובכותיותרלפתרון,
כך,על&פיהשקפתושלצ'בישב,השיטותהמתמטיות
המתגלות לשם פתרונן ,עשויות להניב יותר תוצאות
והתיאוריותהמתמטיותהצומחותמתוכןהןמעמיקותיותר.
לדבריצ'בישב":המציאותמזמנתלמדעבעיותחדשות
במהותןובכךמדרבנתאתהחיפושאחרשיטותמתמטיות
חדשות לחלוטין ) (...בכך משמשת המציאות מדריך
מהימןלמדע".
צ'בישבניחןבכישרוןרבבכלהקשורבטכניקהוביכולת
ליצורמערכותמכניותמכלהסוגים.הענייןשלובבניית
מנגנוניםהתעוררעודבתקופתילדותוכאשרבשלצליעתו
הואהעדיף,כזכור,להישארכלואבביתו,והעסיקעצמו
בבניית מכשירים מכניים קטנים בכישרון רב.
ההתעניינותשלובהנדסהמכניתנמשכהגםבבגרותו,
ולמעשהעדאחריתימיוהיומנגנוניםמסוגיםרביםמקור
משיכהעבורו.ביקוריובאירופההיוודחיפהותמריץלא
רק למחקריו המתמטיים אלא גם לעבודתו הקשורה
בהנדסהמכנית:בצרפתביקרצ'בישבבמסילותהברזל
שלידפריזלשםחקירתמנועיקיטורומנגנוניםאחרים.
אתריםאחריםבהםביקרהיומכרותובתייציקהוכןבתי
חרושתלניירומפעליתחמושת.צ'בישבעסקבמכניקה
עיוניתומעשית,אךאתעיקרהתעניינותוהקדישלמנגנונים
הקשוריםבהעברתתנועהסיבוביתלתנועהבקוישר.
לשםכךאףפיתחמנגנוןמיוחד,הקרויעלשמו.מנגנון
מענייןנוסףשבנהצ'בישבהיהסוגשל"מנועצעידה",
אשרחיקהצורתהליכהשלבניאדם.
בדומהלמתמטיקאיםרביםאחריםגםצ'בישבבנהמכונת
חישוב ,והעניק אותה במתנה לחברו המתמטיקאי
לוקאס ) .( Lucas, 1891-1842ואולם בכך לא תמה
רשימתהמנגנוניםשפיתח:מצוייםבהגםאופנייםהמיועדים
לנשיםוכורסהעלגלגלים.
בסךהכולהמציאצ'בישבלמעלהמארבעיםמנגנונים
שונים.לאפחותמרשימותהיועבודותיו בפתרוןבעיות
הקשורותלשיפורתפקודםשלתותחיחיל&התותחניםשל
הצבאהרוסי.גםבתחוםזההניסוייםבשטחהםשאימתו
ואישרואתהנוסחאותהמתמטיותשגילה.

צ'בישבהיההראשוןאשרהוכיחבשנת1850את
השערת המתמטיקאי ברטרנד ) ,( Bertrand
כיביןכלמספרשלם) nהגדולמ&(1לביןאותו
מספרמוכפלב&,2n,2קייםמספרראשוניאחד
לפחות.
לדוגמה:
כאשר  n =2בין  2ל& 4קיים המספר הראשוני .3
כאשר  n =3בין  3ל& 6קיים המספר הראשוני .5
כאשר n=4בין4ל&8קיימיםשנימספריםראשוניים5
ו&.7
בשנת,1931מצאהמתמטיקאיהיהודיההונגרי
פאולארדשהוכחהפשוטהיותרלמשפטזהבהיותו
בגיל,18כשהואתלמידשנהראשונהבאוניברסיטה.

החרוזהבאנכתבלכבודושלצ'בישב:
"צ'בישבאמרזאת,ואנימאשר:אכן&
תמידישמספרראשוניביןnל& ."2n

מתמטיקאי יהודי דגול אחר בשם סילבסטר
)James Joseph Sylvester(1897-1814היטיב
לתאר את המתמטיקאי צ'בישב בפיוט הבא:
"]צ'בישב[הכובששלהמספריםהראשוניים,זה
אשרהצליחלהטותאתזרםנחלםהמהירלהתנקז
אלגבולותהאלגברה".
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מספרים,שפעםביקשבעלמפעלטקסטילגדול
שייצרמדיצבאמהמתמטיקאיצ'בישבשיפתחעבורו
שיטהלחיתוךהבדבצורה החסכוניתביותרהאפשרית.
המתמטיקאילאהתייחסלבדכאלמרקםבלבדאלא
ראהבוסוגמסויםשלרשת&מיןרשתדייגים,
ארוגהבצורהרופפת,כךשהשתיוהערבהפכולקווים
אופקייםואנכיים.הרשתהזוריתקהאותועדכדיכך
שהואנטשאתהלקוחוחקראתתכונותיההמתמטיות
שלרשתמסוגזה.צ'בישבפיתחתאוריההעוסקת
ברשתות הנושאת את שמו&"רשת צ'בישב".

חשיבותושלצ'בישבבתולדותהמתמטיקהנובעתלארק
מתרומתופורצתהדרךבמחקרהמתמטי,לארקמהיותו
מדעןהמצדדבקשרהדו&כיוונישביןהעיוןלמעשה,ולא
רקמתרומתולשיפורהוראתהמתמטיקה,אלאגםמהיותו
מייסדאסכולהמתמטיתגדולה.
במחצית השנייה של המאה ה&  19ובתחילת המאה
ה&20הייתה"אסכולתצ'בישב",אשרקרויהלעתיםגם
"אסכולתסנט&פטרסבורג",אחתמהחשובותבעולםכולו.
הרעיונותוהשיטותשאסכולהזותמכהבהםהשפיעוועדיין
משפיעיםעלתחומיםרביםהןבמתמטיקההתאורטיתוהן
במתמטיקההשימושית.
דביס)(Davisפרופסורלמתמטיקהשימושיתבאוניברסיטת
,Brownטועןכי:

"ישלייחסאתהצלחותיהשלרוסיהבטיסותלחלל
במהלךשנותהחמישיםלמתמטיקאיםשפעלובממסד
המדעי הרוסי .מתמטיקאים אלו הם הם ניניו
האינטלקטואליםשלצ'בישב".
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