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מבנה ההרצאה

.ע"האבתולדותיו של •

העברת הידע המדעי •
י  "לאירופה ע

.מלומדים יהודים

דוגמאות וביאורןחיבוריומבוא

.ספר המספר•

.העבורספר •

.מבנה הספר•

.מאזניים•

חישוב מולד תשרי של ראש  •

.מחזור

חישוב מולד תשרי של ראש  •

.דרך אחרת-מחזור

ספרת היחידות של מולד תשרי  •

.של ראש מחזור

.חלקים1080-חלוקת השעה ל•
כותרת המצגת 4



תולדותיו

בסוףבספרדנולדעזראאבןאברהם•
לחייוהארבעיםבשנות,11-ההמאה

יותרומאוחראפריקהלצפוןנדד
.ואנגליהצרפתלאיטליה

כשהוא1140בסביבותהגיעלאירופה•
.חמישיםכבן

חיברבאירופהשהותושנותבעשרים•
כעשרים)המדעייםחיבוריואת

.({1999,סלע}חיבוריםוארבעה

תםרבנועםהתיידדבצרפתבשהותו•
בתוספותפעמיםכמהמאוזכרושמו

.ס"בש
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מתמטיקה1145ספר המספר        

אסטרונומיה*114ספר הלוחות                

אסטרונומיה*114ספר טעמי הלוחות             

אסטרונומיה1146ספר כלי הנחושת           

לוח1146ספר העבור        

מת1147ספר האחד  

א1148ספר ראשית חכמה

א1148ספר הטעמים       

א1148ספר המולדות    

א1148ספר המאורות   

א1148ספר המבחרים  

א1148ספר השאלות 

א1148ספר העולם 

א1154ספר משפטי המזלות    

1154ספר לוחות

1155איגרת השבת   

אסטרונומיה1555תרגום ספר טעמי הלוחות לאלמתאני



העברת הידע המדעי לאירופה

התפשטותעםלספירהוהשמיניתהשביעיתבמאות•
שלמדעוספרייידעמרכזילצמוחהחלוהאסלם

.הערביתבשפהמלומדים

ואריזמי'ח-אלמוסאאבןמוחמדהפרסיהמלומד•
פעל'אלגוריתם'-וה'אלגברה'הנקראתשמושעל

בתחומיםמדעספריכמהוחיברבבגדדבעיקר
.שונים

אברהםעמדהמדעיהידעהעברתשלהגשרבראש•
והמשיךעזראאבןצעדובעקבותיוהנשיאחייא'בר

הערביתמהשפהאסטרונומי/המתמטיהידעבהעברת
בשלטוןשהיואירופהלארצות<<ועבריתללטינית

.נוצרי
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(1145/6איטליה )ספר המספר 
נכתבהספר)!(באירופהמסוגוראשוןמתמטיחיבור•

כפלחיסורחיבורלשיטותביאורומכילבאיטליה
.ועודשורשוהוצאת

בשיטההמתמטיותהפעולותאתוביארחידשע"האב•
השישיתבמאהבהודושפותחההפוזיציונאלית

-אלשלחיבורובעקבות(הערביםי"עואומצה
המאהבראשיתהאלגברהשמושעלואריזמי'ח

.)התשיעית

.'ב-'האאותיותבעזרתמייצגע"אבהספרותאת•

פעולותלצייןעברייםמונחיםחידשע"האבהיתרבין•
.בהמשךנדגים-שונות

ערן רביב © 7



•Liber Abbaci–החשבוניהספר
(בלטיניתAbacus-מ)

שנהכחמישיםכעבוררק•
איש)י'פיבונאצ1202בשנת
ספרואתפרסם(פיזה

Liber abbaciכאמוראך
ראשית"עזראלאבן

מתמטיבחיבור"הבכורה
.באירופהמסוגוראשון
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ויקיפדיה



'ב-'א-ייצוג הספרות ב–ספר המספר 
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.Ms. hebrצרפת , פריס, הספרייה הלאומית של צרפת• 1052



הספרה אפס-ספר המספר 

מספרבתחלהיכתובהעשרותשהםהכלליםלפניבאחדיםמספרבידךישאםלעולםוהנה..."

שהםהשניתבמעלהמספרלווישבאחדיםמספרלואיןואם.הכלליםמספרכךואחרהאחדים

Oהגלגלוזה...מספרהראשונהבמעלהאיןכילהורותבראשונהOגלגלכדמותישים,העשרות

."סיפראשמולעזובלשון,המעלותלשמוראלאואינו,רוחלפניכקש,כגלגלוטעמו

(1146איטליההמספרספר)
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ספר העבור

1146בשנתבוירונהנכתבהספר•

חידהככתבהכתובות"הערות"אוסףמכילהספר•

בענייניהעוסקות(ע"האבאתהמאפיינתכתיבה)

.הקבועהעבריהלוח

הדפוסובמהדורתשעריםשלושהמכילהספר•

הלברשטאםחייםזלמןשלמהלאורשהוציא

החלקיםשנירקנמצאים'נרדמיםמקיצי'בהוצאת

.החיבורשלהראשונים
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ה'ח'ז'ש

ממקימי(ה.ז.ח.ש)הלברשטאםחייםזלמןשלמה•

לעצמהששמהחברה)'נרדמיםמקיצי'חברת

הספוניםקדמוניםספריוהוצאתלההדרתכמטרה

חכםתלמידהיה,(דפוסבמהדורותידבכתבי

.ספריםומהדיראספןסוחר

-על מצבתו  כתובה רק מילה אחת בודדת•

Bibliofil

.ספראוהבכלומר
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ספר העבור

.כפי שנראה בהמשך גם שני החלקים הללו בדפוס הם לא מלאים•

.נראה כחלק מחיבור עצמאי-"סוד העבור"בסוף המהדורה הנדפסת מופיע חלק הנקרא •

Ms. Urb. ) שלא הודפסבכתב יד וטיקן מופיע גם שריד מתוך החלק השלישי• ebr. 48,   סרט

(.ב72-א56דפים  F 687מספר 
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מבנה-ספר העבור

השער האחד  במולדות ובמאזניהם ובקביעות והפרשיות ובתקופת  "בפתיחת הספר כתוב •

".שמואל ורב אדא וחשבון הגויים

"השער השני בטעמי כל הכתוב בסדר אחד וסוד העבור"•

הואבפנינושיששהנוסחאותנומלמדהדפוסבמהדורתהשעריםשנישלהשוואתיעיון•

החלקשללמובאותביחסהשניבחלקהביאוריםאתהמציבהטבלהלהלן.חסרנוסח

:הראשון
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מבנה-ספר העבור
ביאור בשער השנינושא בשער הראשון

...שישיםעלהשעהלחלקהמזלותחכמיהוצרכובדפוסחסר

...קבלההמחזורבדפוסחסר

...עבורקבעוהעבוריםבדפוסחסר

.(המחזורראששלתשרימולדמציאת)...אחרתדרךנמצא

...אחרתדרךנמצא

מאזנייםנמצא

השיריםנמצא

הקביעותנמצא

הפרשיותנמצא

הפשוטותשערישבעהבדפוסחסר

המעוברותשערישבעהבדפוסחסר

שמואלתקופתנמצא

המחזוריםשישיתלקחתאחרתדרךנמצא

אדארבתקופתבדפוסחסר

הגוייםחשבוןבדפוסחסר
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העבורדוגמאות מספר 

וביאורן



תזכורת

מולד מבוקש= מולד מוצא + יתרון חודש X(סך החודשים שבין המולדות:    )חישוב מולד תשרי מבוקש

מולד מבוקש= ד"ר' ה' ב+ ג"ב תשצ"י' אX(סך החודשים שבין המולדות)

:חישוב מולד תשרי של ראש מחזור-דוגמא פרטית
מולד מבוקש= ד"ר' ה' ב+ ה"ו תקצ"י' בX(סך המחזורים שחלפו)

ערן רביב © 17

טבלת יתרונות
הגודל ימים שעות חלקים ימים שעות חלקים באותיות

חודש לבנה 29 12 793 1 12 793 ג"ב תשצ"י' א
שנה פשוטה *12 354 8 876 4 8 876 ו"תתע' ח' ד

שנה מעוברת *13 383 21 589 5 21 589
ט"א תקפ"כ' ה

אורך מחזור *235 6939 16 595 2 16 595 ה"ו תקצ"י' ב
ד"ר' ה'ב 2 5 204



מאזניים
Paul Getty Museum, Los Angeles



מאזניים. 1

בעידן החישובים הידניים יש צורך לשיטת בדיקה קלה ונוחה על מנת לאשר את נכונות  •
.החישוב

כמונח המציין שיטת בדיקה לנכונות 'מאזניים'העברי את המונחלראשונהע חידש "אב•
.התוצאה של החישוב המתמטי

.את המספר המקוריהמייצגים" קטנים"השיטה מבוססת על יצירת מספרים •
:השיטה עובדת כדלהלן, (מודולו)לשם כך הוא משתמש בשארית החלוקה 

ערן רביב © 19

ABC

DEF

GHIJK

ABC(mod x)

DEF(mod x)

GHIJK(mod x)
התרגיל המקורי הבדיקה



מאזניים

:7במודולודוגמא שימוש •

ערן רביב © 20



 (Digital Roots)-סכום ספרות סופי 
זיהוי שגיאות בפעולות אריתמטיות  

כל  סכימתהפעולה היא . בסכום ספרות סופי מתעלמים מהמשקל שבו ממוקמת הספרה•
.הספרות כאילו כולן יחידות כלומר חישוב סכום ספרותיו של המספר הנתון

עד שמתקבל , וחוזר חלילה, חוזרים על הפעולה ומחשבים את סכום ספרותיה של התוצאה•
.9התוצאה שמתקבלת שקולה למודולו . מספר בן ספרה אחת

ממשקל עשרות למשקל  1כלומר הזזת הספרה )1והוספת 10שקול לחיסור 9חיסור : הסבר•
כלומר סכום ספרות סופי 10והוספת 100שקול לחיסור 90באופן דומה חיסור ( יחידות

(.9כלומר הסרת כפולות של )למספר9משמעו מודולו 

−9𝑘= − 10 − 1 10𝑘 = −10 ∗ 10𝑘+1 ∗ 10𝑘= −1 ∗ 10𝑘+1 +1 ∗ 10𝑘

…k=0,1,2כאשר 
ערן רביב © 21



 (Digital Roots)-סכום ספרות סופי 
זיהוי שגיאות בפעולות אריתמטיות  

-ו, פונקציה המחזירה את סכום הספרות הסופי של המספר  (.)S-אמור מעתה אם נסמן ב•
n אזי מתקיים, שלם חיובי:

•

.9-מכאן כמובן נובע שהפונקציה של סכום ספרות סופי שווה למבחן התחלקות המספר ב

נחשב את סכומי הספרות הסופיים   , a X b=cאם רצוננו לבדוק את המשוואה , אמור מעתה•
ס של אלו  צריכה להיות שווה לסכום ספרות סופי של תוצאת  "הכפלת סס a, b, cשל  
.הכפל

כבדיקה היא ברורה כיוון שקל מאוד לחבר את סכום הספרות  9כעת הסיבה לבחירת מודולו •
ערן רביב ©.ללא כל צורך בביצוע תרגיל חילוק 22



(בספר המספר)בלשון האבן עזרא 

ובדוגמא שהבאנו לעיל•
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העוסקים במאזנייםהעבורהקטעים מספר 

:ובחלק השני הוא מוסיף ביאור•
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(70דף )הלאומית הספריהכתב יד העבורספר 

ערן רביב © 25

ישראל, ירושלים, הספרייה הלאומית

Ms. Heb. 8°3916
JER NLI 3916=8 קבץ חבורים באסטרולוגיה ואסטרונומיה

1089-1164, אברהם בן מאיר, אבן עזרא

ו"מאה ט

.למאזני השעה( בהשמטת האות תיו)והפך .... שעה תיתכן ולפני הסופר המעתיק היה כתוב במאזני ה•

(.מחמת הדומות)' ש-ב' הטויתכן שמחמת הדומות התחלפה •



'ט-הערכים המספריים במאזני ה

ערן רביב © 26

(בחלקים)הגודל  9מודולו

(1080p)   שעה 0

יום 0

חלק 1

(793p)  חודש 1

(חודשים12)שנה פשוטה 3

(חודשים13)שנה מעוברת  4

(חודשים235)מחזור  1

חלקים204 6

:מתקבלת הטבלה הבאה9במודולו



ברוריםע"האבעתה דברי 
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(בחלקים)הגודל  9מודולו

שעה 0

יום 0

חלק 1

חודש   1

(חודשים12)שנה פשוטה 3

(חודשים13)שנה מעוברת  4

(חודשים235)מחזור  1

חלקים204 6

(הגהה מסברא)ו "תתע

'ומאזני תשע   א



דוגמאות לבדיקת מאזניים

ד  "ר-הנובעים מ)6את סך המחזורים ועוד " בכף אחת"במאזניים אלו השיטה היא  לקחת •
.9מודולו( החלקים

במולד תשרי של ראש המחזור ( מהחישוב)את סך החלקים שקיבלנו " בכף שניה"יש לקחת •
!וצריך להתקבל אותו מספר( כי השעות והימים שקולים לאפס. )9מודולו 

:מחזורים ולכן חשבון המאזניים יהיה303חלפו 304עבור מחזור •

303*1+6=309                     

309 (mod 9)≡3          בכף אחת

:עתה נבדוק את סך החלקים בלבד

129(mod 9)≡3                            בכף שניה

:מחזורים ולכן חשבון המאזניים יהיה304חלפו 305באופן דומה עבור מחזור •

304*1+6=310                      

310 (mod 9)≡4                      

:  עתה נבדוק את סך החלקים במולד תשרי של ראש מחזור ונקבל

4(mod 9)≡724
ערן רביב © 28

ד"לבהרשנה  מספר מחזור יום שעה חלק

5758 304 5 4 129

5777 305 0 20 724



-מאזניים אחרים
24מודולו 

ואז ניתן להסתכל 19נותן 24כמחלק מכיוון שמחזור מודולו 24ע בחר "האב•

.כבדוגמא שלהלן, ד כמספר חלקים"על מספר השנים שחלפו מבהר

:הגהה מסברא

והנה לכל  ט "ד כי המחזור הם י"מאזניים אחרים טעם להוציא לשנות העולם בתחילת המחזור כ"

... "ט"כי הם יד  "רד"כב כי כן ישאר מחלקי "וטעם להוסיף י'שנה א
ערן רביב © 29

:שניבשערובביאור



:מתקבלת הטבלה הבאה24במודולו

לכן לוקחים, 19-שקול ל24במודולוכיוון שמחזור •

"  19-סכומי ה"את סך השנים כמספר המבטא את 

.שנספרו מהמחזורים

.ד"בהרעבור –12מוסיפים •

.  24מודולולמספר שהתקבל מבצעים •

.  24מודולו ( המחושב)המספר שמתקבל צריך להיות שווה לסך החלקים של ראש המחזור 
.0=צמד שנים פשוטות !( עבור שנים בתוך המחזור מוסיפים יחידות כמספר החודשים)

:דוגמאות
(3,5,497תשרימולד)19+6/19*304=5782,ב"תשפ303.2.5782מחזורסוףעדהשניםסך–15757.

(304*19) (mod 24)+12+4*12+13 ≡17                                          (5757+12)(mod 24)≡9                              

ל"מש 9                       497(mod 24)=17≡(mod 24) 129-והחלקים
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(בחלקים)הגודל  24מודולו

חלקים1080 0

יום 0

חלק 1

חודש  1

(חודשים12)שנה פשוטה 12

(חודשים13)שנה מעוברת  13

מחזור 19

חלקים204 12



-א"ד וב"מאזני בוג
Ms. or. oct. 3150, ברלין, כתב יד עברונות
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  7מאזניים מודולו-א"ד וב"מאזני בוג
Ms. or. oct. 3150, ברלין, כתב יד עברונות

.מופיע גם באבודרהם7מאזניים מודולו •

ערן רביב © 32

ד"לבהרשנה  מספר מחזור יום שעה חלק

5758 304 5 4 129

5777 305 0 20 724 הגודל בחלקים 7מודולו  
מחזור 69715 2

פשוטה 476076 6
מעוברת 515749 3

חודש 39673 4

יום 25920 6
שעה 1080 2
חלק 1 1

ב

ו

ג

ד

ו

ב

א



10מודולו –ג "מאזני הוט
Ms. or. oct. 3150, ברלין, כתב יד עברונות
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(יתרון)הגודל  בחלקים
מחזור 69715

פשוטה 113196
מעוברת 152869

חודש 39673



חישוב מולד תשרי של

ראש מחזור



חישוב מולד תשרי של ראש מחזור. 2

על מנת להקל על החשבון על מנת לדעת כמה מחזורים חלפו ניתן להשתמש  •
:בטבלה הבאה

:כדלהלן( ה"תקצו"י' ב)מחלק את יתרון המחזור ע"האב•

ערן רביב © 35

שנים
סך

מחזורים

שארית

(שנים)

1000 50 50

100 5 5

יום שעה חלק

2 16 595

2 16 (540+54+1)



המשך-חישוב מולד תשרי של ראש מחזור

ימים עבור כל  2-בM-השמור הראשון בנוי ממכפלת סך המחזורים שחלפו•
M(mod 7)*2: כך, מודולו שבוע, מחזור

השעות נצברות 16מחזורים 3השעות והיות שכל 16-השמור השני מתייחס ל•
:כך, ביומיםואת השלם נכפיל 3-ב Mולכן נחלק את יומיםלכדי 

•2*int(M/3)                                          

.ונחבר לשמור הראשון כי היחידות הם ימים•
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יום שעה חלק

2 16 595

2 16 (540+54+1)



המשך-חישוב מולד תשרי של ראש מחזור

32או  ( 1עבור שארית )שעות 16עלינו לקחת 3-עבור השארית מהחלוקה ב•
:כך, (2עבור שארית )שעות 

•M(mod 3)) )*16ביחידות של שעות.
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יום שעה חלק

2 16 595

2 16 (540+54+1)



החלקים-חישוב מולד תשרי של ראש מחזור

והחלק השלם נכפיל 2-אי לכך נחלק את המחזורים ל, 1080נותן 540כפול 2•
:כך, חלקים540בשעה והשארית כפול 
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יום שעה חלק

2 16 595

2 16 (540+54+1)

1*int(M/2)
540* M(mod 2)



החלקים-חישוב מולד תשרי של ראש מחזור

והחלק השלם נכפיל 20-אי לכך נחלק את המחזורים ל, 1080נותן 54כפול 20•
:כך, חלקים54בשעה והשארית כפול 
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יום שעה חלק

2 16 595

2 16 (540+54+1)

1*int(M/20)
54* M(mod 20)



החלקים-חישוב מולד תשרי של ראש מחזור

M/2(mod 10) *108ע"האבכותב M(mod 20) *54במקום הביטוי •
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יום שעה חלק

2 16 595

2 16 (540+54+1)



-חישוב מולד תשרי של ראש מחזור
סיכום

M/2(mod 10) *108ע"האבכותב M(mod 20) *54במקום הביטוי •

נכונה על פי משפט בתורת המספרים שניתן M(mod 20)*54החלפת האיבר •
:כך, מהבסיס ומהמחלקלהוציא גורם משותף 

•𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑏 ≡ gcd 𝑎,𝑏 ∗
𝑎

gcd 𝑎,𝑏
𝑚𝑜𝑑

𝑏

gcd 𝑎,𝑏
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יום שעה חלק

2 16 595

2 16 (540+54+1)

day day h h p h p p

2M (mod7) 2* int(M/3) 16*M (mod 3) int(M/2) 540*M (mod2) int(M/20) 54*[M (mod 20)] M

day day h h p h p p

2M (mod7) 2* int(M/3) 16*M (mod 3) int(M/2)
540*M

(mod2)
int(M/20) 108*[M/2 (mod 10)] M



חישוב מולד תשרי של

דרך אחרת-ראש מחזור



דרך  -חישוב מולד תשרי של ראש מחזור. 3
אחרת

:כדלהלן( ה"תקצו"י' ב)מחלק את יתרון המחזור ע"האב: רקע•
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חלק+חלקשעהיוםהגודל

תקצהיובמחזוריתרון

קיטהמחזוריםשנייתרון

תשהאאמחזוריםשלושהיתרון

11.51623מחזוריםשלושהיתרון



דרך אחרת-חישוב מולד תשרי של ראש מחזור

.M-ב( עד ולא בכלל המחזור המבוקש)נסמן את מספר המחזורים שחלפו •

' קח שלישית המחזורים שעברו ואם יש מחזור אחד שאין לו שלישית קח לו ב•
.י"ק' ט' ואם יישארו שניים קח ה, ה"תקצו"י

M/3=a+b/3:  נסמן

'בלוקחים,b=1עבור.מחזוריםשלישיותשליששלמיםכמהמציינתaהאות

.(מחזורים2יתרון)י"ק'ט'הלוקחים,b=2עבור,(מחזוריתרון)ה"תקצו"י

{=b*69715p}© ערן רביב 44



דרך אחרת-חישוב מולד תשרי של ראש מחזור

• Molad RM= a*1d+ b*69715+ a(1d+ 1.5h) +c(1.5h)+162d+a* 3p+ 57444p

:מסבראיש להגיה •

".יום אחד"למחוק •

להוסיף שהיה להם שלישית•
.חלקיםשלושה
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חלק+חלקשעהיוםהגודל

תקצהיובמחזוריתרון

קיטהמחזוריםשנייתרון

תשהאאמחזוריםשלושהיתרון

11.51623מחזוריםשלושהיתרון

M/3=a+b/3
a/10=c+d/10



ספרת היחידות של מולד

תשרי של ראש מחזור



ספרת היחידות של מולד תשרי של ראש  . 4
מחזור

ערן רביב © 47



ספרת היחידות של מולד תשרי של ראש מחזור

היה  ע"האבאבל . הנשיא היה מודע לזהחייא' ככל הנראה כבר אברהם בר
.הראשון שכתב זאת במפורש

:הסבר

:יהיה מהצורה(  R(x)-נסמן ב)מולד תשרי של ראש מחזור 

R(x)=[57444+(m*69715)](mod 181440)

שבוע  , חלקים69715=יתרון מחזור , חלקים57444= ד"בהרכאשר 
מספר חיובי שלם המציין את סך המחזורים  m-חלקים ו181440=

.ד"בהרהשלמים שחלפו ממולד 
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ספרת היחידות של מולד תשרי של ראש מחזור

:5הגורם המשותף של יתרון מחזור ושבוע הוא 

Gcd(69715,181440)=5

לכן כל כפולה שלו ( חלקים69715)5היות ויתרון מחזור מסתיים בספרה 
חלקים 4-שמסתיים בד"בהראם נוסיף את , 5תסתיים בספרה אפס או 

:נקבל שלעולם מולד תשרי של ראש מחזור יהיה מהצורה

R(x)=4+5x

.מחזוריות הלוח<  =36287עד 0מקבל את הערכים 𝑥כאשר 

ועבור אי זוגי ספרת , 4זוגי נקבל שספרת היחידות היא  xאכן עבור כל 
ערן רביב ©. 9היחידות תהיה  49



ספרת היחידות של מולד תשרי של ראש מחזור

R(x)=4+5x

ועבור אי זוגי ספרת , 4זוגי נקבל שספרת היחידות היא  xאכן עבור כל 
. 9היחידות תהיה 

:ואם נאמץ את נוסח כתב היד

ואם אינם זוגות יהיו בו , אם המחזורים זוגות' ולעולם יהיו בו חלקים ד"
"  והסימן מרובע תחילת הזוג והנפרד', ט
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-חלוקת השעה ל

חלקים1080



חלקים1080-חלוקת השעה ל. 5

.חלקים1080-השעה מחולקת ל, במקורות היהודיים•

,פינחס'רשלפיוטהואזולחלוקהכיוםהמצויהקדוםהמקור•

.השמיניתמהמאה
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(9אליצור פרק )פנחס הכהן , יוצר לתקופות



המשפט היסודי של האריתמטיקה

יכול להיכתב כמכפלה ייחודית של מספרים  ( שלם חיובי)כל מספר טבעי •
(1801י גאוס בשנת "הוכח ע. )כדי שינוי הסדר של הגורמיםעד  , ראשוניים

•𝑛 = 𝑝1
𝑛1 ∗ 𝑝2

𝑛2 ∗ 𝑝3
𝑛3 ∗ 𝑝4

𝑛4 ∗ ……∗ 𝑝𝑚
𝑛𝑚

.nשל המספר ( הראשוניים)נקראים המחלקים ,𝑝𝑚,…𝑝4,𝑝3,𝑝2,𝑝1כאשר•

:דוגמאות•

•8 = 1 ∗ 23,24 = 1 ∗ 23 ∗ 31,793 = 1 ∗ 13 ∗ 61
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ע"לאבהעבורספר 

ערן רביב © 54



ם"רמב
ופרקהחודשקידושהלכות

עםהירחבהשיתקבץשעהויודעיןמחשביןהיו,הראייהעלשעושיןבזמןא,ו
לאאוהירחייראהאםלידעכדי,עושיןשהאצטגניניןכדרך,הרבהבדקדוקהחמה
שעתויודעיןבקירובשמחשביןהחשבוןהוא,החשבוןאותוותחילת.ייראה

הוא,האמצעיבמהלכםאלאדקדוקבלאקיבוצםושעת;דקדוקבלאקיבוצם
עלשיקבעודיןביתשםשאיןבזמןשמחשביןהחשבוןועיקרי.מולדהנקרא
:הןואלו;עיבורהנקראהוא--היוםמחשביןשאנוחשבוןוהוא,הראייה

עשרהושתים,ביוםעשרהשתים,זמןבכלשעותועשריםארבע,והלילההיוםב,ו
--זהלמנייןהשעהחלקוולמה;חלקיםושמוניםלאלףמחולקת,והשעה.בלילה

,ועישורוחומשותשיעושתותושלישושמיןורביעחצילוישזהשמנייןלפי
.השמותאלולכלישחלקיםוהרבה

ערן רביב © 55
360 = 23 ∗ 32*51 1080 = 23 ∗ 33*51



ע"לאבהעבורספר 
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שליש 44𝑚 +
1
18𝑚

60
== >

264 +
1
3

360

1080 = 23 ∗ 33*51



סיכום

.עזראהאבןשל(לתקופתו)החדשנייםהמתמטייםהרעיונותאתהדגמנו•
רקשאפשרייםמתמטייםחידושיםשכתבאירופהאדמתעלהראשוןהיההוא

התפתחותבתולדותלוהראוילמקוםזכהלאהוא.הפוזיציונאליתבשיטה
.המתמטיקה

.הלוחכלליעלבהסבריושלומהתחכוםדוגמאותכמההצגנו•

הבנתמחוסרבעיקרשנבעומעטותלאשגיאותמכילההדפוסשמהדורתראינו•
.המחברשלרעיונותיו

.זהחשובספרשלומוערתמבוארתמהדורהלאורלהוציאשנזכהרצוןיהי•
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!תודה רבה


