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בניסיון לחשוף  היה עסוק  כי השנים שבהן  העיד  איינשטיין 

מאמץ  דרשו  הכללית  היחסות  תורת  משוואות  את 

בעקבות  נפש  ייסורי  של  תקופות  ואף  אדיר  אינטלקטואלי 

הכישלונות הראשונים. וכאילו לא די בכך, כשהיה איינשטיין 

כבר קרוב כחוט השערה להשגת המטרה הנכספת, "פלשה" 

לתחומו בעיה - אולי הגדולה מכול - בדמותו של המתמטיקאי 

הילברט  דויד   - עת  באותה  מכולם  והגדול  הגאון  הגרמני 

)David Hilbert, 1943-1862(. כישרונו של הילברט היה כה 

גדולי  על  מורא  להטיל  כדי  שמו  בהזכרת  היה  שדי  רב 

המתמטיקאים של הדור. 

מחקריו  את  הרצאות  בסדרת  איינשטיין  הציג   1915 בשנת 

אשר  שבגרמניה   )Gottingen( גטינגן  באוניברסיטת  העדכניים 

נחשבה לקודש הקודשים של הפיזיקה התאורטית. בהרצאות 

הילברט  ובראשם  והמתמטיקאים  הפיזיקאים  גדולי  נכחו 

"המבהיל". הילברט התרשם מאוד מההרצאות, והשניים הפכו 

כי  מסתבר  לזה.  זה  עמוקה  הערכה  ורחשו  קרובים  לידידים 

איינשטיין הדביק בהתלהבותו היתרה את הילברט, והלה החליט 

)כדבריו( כי: "הפיזיקה מסובכת מדי מכדי שאנו, המתמטיקאים, 

בישר  הוא  זו,  אמרה  על  רכוב  הפיזיקאים".  בידי  אותה  נשאיר 

במקביל  אישי  במירוץ  לפתוח  החליט  הוא  כי  לאיינשטיין 

לאיינשטיין, והמטרה - חשיפת המשוואות אשר יתארו נכונה כיצד משתנה הגאומטריה של המרחב-זמן בעקבות נוכחותה 

של מסה במרחב זה )משוואות השדה של הכבידה(. איינשטיין זכה להכרה של גדולי המדענים בחשיבות מחקריו, אך 

זו הציבה בפניו אתגר "כבד מנשוא" בדמותו של הילברט. במהלך המירוץ בין השניים שלח איינשטיין  תשוקתו להכרה 

להילברט מכתבים המתארים את התקדמותו במציאת המשוואות הנכונות, וזאת ככל הנראה כדי לקבל מהילברט פידבק 

ולדעת מה מידת התקדמותו של יריבו וידידו.

העשרה
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והנה כרעם ביום בהיר נחתה על איינשטיין הידיעה, בדמותו של מכתב מהילברט, שלפיו ב-16 בנובמבר 1915 איינשטיין 

מוזמן להרצאה אשר במהלכה יציג הילברט בפני הקהילה המדעית בגטינגן את משוואות השדה הנכונות. איינשטיין התחמק 

מההזמנה בתואנות שונות, ולפי בקשתו שלח לו הילברט עותק של הרצאתו אשר הגיע לידיו ב-18 בנובמבר. איינשטיין נבהל 

כשגילה כי הגישה של הילברט דומה כמעט אחת לאחת לגישתו שלו. ככל הנראה מנעו ממנו חששותיו להתעמק כראוי 

במאמר של הילברט, והראיה - כאשר איינשטיין הציג ב-25 בנובמבר את משוואות השדה שפיתח, הסתבר כי קיים הבדל 

קטן אך משמעותי בין הגישות של השניים. ואכן, ב-16 בדצמבר פרסם הילברט מאמר משוכתב אשר תאם לחלוטין את 

המשוואות של איינשטיין.

היוצרים הראשונה על חשיפת משוואות שדה  זכות  והתפלגה לזמן קצר בשאלה למי מגיעה  הקהילה המדעית געשה 

הכבידה. בסופו של דבר גילה הילברט עצמו גדלות נפש יוצאת דופן וסיים את המחלוקת. במאמר הסופי שפרסם הוא 

כתב: "משוואות הכבידה הדיפרנציאליות המתקבלות עולות בקנה אחד, ככל הנראה, עם תורת היחסות הכללית המרהיבה 

מיסודו של איינשטיין". כדי להוכיח כי פיו ולבו שווים, פעל הילברט נמרצות למען איינשטיין כך שיתקבל לאקדמיה למדעים 

של גטינגן. מאז שמרו השניים על קשרי ידידות חמים, והמחלוקת באה על סיומה.

מדוע נתן הילברט לאיינשטיין את הקרדיט על פיתוח משוואות שדה הכבידה? מעבר לגדלות הרוח והנפש שאפיינו את 

הילברט, ייתכנו כמה הסברים נוספים: ראשית, הילברט הכיר בעובדה כי פיתוח משוואות השדה היווה בעיניו בעיה מתמטית 

גרדא, בו בזמן שאיינשטיין בחן את המשוואות הן מן הצד המתמטי והן מן הצד הפיזיקלי. ואכן, בפיתוח תורת היחסות 

התבסס איינשטיין על עיקרון פיזיקלי יסודי, שהוא עצמו הגה אותו - "עקרון השקילות". כמו כן, המחקרים של איינשטיין 

עימתו כל הזמן את המשוואות עם תופעות אשר המכניקה של ניוטון נכשלה בניסיונה להסביר אותן, וגם הציגו ניבויים 

חדשים אשר אפשר לבחון אותם במציאות.

הביניים  תוצאות  על  והסתמך  איינשטיין  של  בהרצאות  נכח  הרי  הוא  מאפס,  מחקריו  את  התחיל  לא  הילברט  בנוסף, 

שאיינשטיין הציג בהרצאות הללו. הוא ידע גם כי המשוואות הראשונות שהציג )לפני איינשטיין(, לא היו זהות לחלוטין לאלו 

שהציג איינשטיין.

בנוסף לכל אלה, מחקרים מן העת האחרונה מגלים כי המשוואות שפרסם הילברט לפני איינשטיין לא היו מושלמות. הייתה 

חסרה להן תכונת הקווריאנטיות, כלומר אי אפשר היה להסיק מהן כי חוקי הפיזיקה אינוואריאנטיים בכל מערכות הייחוס.

כך או אחרת, אין ספק כי על השניים ראוי לומר את אמרת חז"ל - "קנאת סופרים תרבה ָחכמה".
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