
סמינר הלוח העברי הלוח העברי בהלכה

17:15בשעה (  2006במאי 3. )ו"התשעה בניסן "כ, יום שלישי: תאריך

קומה עליונה, (216בניין מספר )אילן -חדר הסמינרים של המחלקה למתמטיקה שבאוניברסיטת בר: מקום

האוניברסיטה העברית, אריאל כהן' פרופ:  מרצה

:נושא ההרצאה
הדמיון בין חשיבות הנתונים האסטרונומיים המתייחסים לנקודות העיקר של הלוח ההינדי ושל הלוח העברי  

".חוואריזמי-אצל אל

:תקציר

שבתחילת כל אחד מהם מתחדש  סידריותשנים 4320000ואף 432000הלוח ההינדי מכיל מחזורים בני 

לפני ספירת הנוצרים היא השנה של תחילת המחזור  3102השנה , למשל, כך. פי תפיסתם-העולם על

י האמונה הרווחת שם קרישנה נעלם במרכבה לשמים לאחר שירד "ובשנה זו עפ, "יוגההקאלי"–הנוכחי 

אולם העובדה המדעית עליה התבססו ההינדים כדי לחשב את תחילת המחזורים הארוכים בהתאם  .המבול

ליידע המדעי שלהם הייתה שבתחילת המחזור חזרו כל כוכבי הלכת ובכללם השמש והירח לאותן  

המתייחסת לנתונים  חוואריזמי-אנו נראה כי הטבלה המופיעה אצל אל. הקואורדינטות השמימיות

כן  -כמו.האסטרונומיים של אותם כוכבי לכת בשנת הבריאה של הלוח העברי מסודרים אף הם בסדר מופתי

במדוייקחוזר על עצמו חוואריזמי-י הטבלה האסטרונומית של אל"נראה כי מיקום השמש והירח עפ

י  "במחזורים קטנים יותר אך כאלה המתאימים לאירועים המרכזיים של התחדשות בתולדות עם ישראל עפ

.ך"התנ



תוכן העניינים



המדענים בהיסטוריה של המדע100מתוך רשימת 

שהמצאותיהם שינו את פני העולם
c. 611-547 B.C.Anaximander

c. 581-497 B.C.Pythagoras

c. 460-377 B.C.Hippocrates of Cos

c. 460-370 B.C.Democritus of Abdera

c. 427-347 B.C.Plato

c. 384-322 B.C.Aristotle

c. 330-260 B.C.Euclid 

c. 287-212 B.C.Archimedes

c. 170-125 B.C.Hipparchus

78-139 A.D.Zhang Heng

90-168 A.D.Ptolemy

130-201 A.D.Galen of Pergamum

800-850Al-Khwarizmi

1400-1468Johannes Gutenberg

1452-1519Leonardo da Vinci

1473-1543Nicolas Copernicus

1514-1564Andreas Vesalius

1540-1603William Gilbert

1561-1626Francis Bacon

1564-1642Galileo Galileo

1571-1630Johannes Kepler
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Original al-Khwarizmi’s Astronomical Table



Al-Khwarizmi’s Astronomical Table



מיקום כוכבי הלכת בשנת הבריאה



















:ופירוט החישוב לגבי כוכבי הלכת החיצוניים



נוגה והאפיציקלואידה–כוכבי הלכת 



כוכב חמה  –כוכבי הלכת 

והאפיציקלואידה



כל כוכבי הלכת ביום הבריאה



י האלמגסט"לפני הספירה עפ3757ו 3760מצב כוכבי הלכת ב 



וסדר העיבורהימים14חישוב 



מולד בשנת יצירה



(Planetaey Hours)שעות היום וכוכבי הלכת 

מסכת שבת פרק כד

א גמרא, דף קנו

מאי טעמא דאיברו ביה  >אנא מלך והוא הוה ריש גנבי אלא אי כולי לטיבו אי כולי לבישו בחד בשבא... 

דבתלתא  ט משום דאיפליגו ביה מיא האי מאן "יהי גבר רגזן מדבתרי בשבאהאי מאן < אור וחושך

יהי גבר חכים  דבארבעה בשבאט משום דאיברו ביה עשבים האי מאן "יהי גבר עתיר וזנאי יהא מבשבא

ט משום  "יהי גבר גומל חסדים מדבחמשה בשבאט משום דאיתלו ביה מאורות האי מאן "ונהיר מ

נ בר יצחק חזרן במצות האי מאן "יהי גבר חזרן אמר רדבמעלי שבתאדאיברו ביה דגים ועופות האי מאן 

יהי בשבתא ימות על דאחילו עלוהי יומא רבא דשבתא אמר רבא בר רב שילא וקדישא רבא דבשבתא

האי מאן לא מזל יום גורם אלא מזל שעה גורםיתקרי אמר להו רבי חנינא פוקו אמרו ליה לבר ליואי 

דבכוכב  יהי גבר זיותן יהי אכיל מדיליה ושתי מדיליה ורזוהי גליין אם גניב לא מצלח האי מאן דבחמה

יהי גבר נהיר וחכים משום  דבכוכבט משום דאיתיליד ביה נורא האי מאן "יהי גבר עתיר וזנאי יהי מנוגה

יהי גבר סביל מרעין בנאי וסתיר סתיר ובנאי אכיל דלא דיליה ושתי  דבלבנה דספרא דחמה הוא האי מאן 

יהי גבר מחשבתיה בטלין ואית דאמרי כל  דבשבתאי דלא דיליה ורזוהי כסיין אם גנב מצלח האי מאן 

נ בר יצחק וצדקן במצות האי מאן "יהי גבר צדקן אמר רדבצדקדמחשבין עליה בטלין האי מאן 

ר אשי אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא אמר רבה אנא במאדים  "יהי גבר אשיד דמא אדבמאדים

...הואי אמר אביי מר נמי עניש וקטיל איתמר רבי חנינא אומר מזל מחכים מזל מעשיר ויש מזל לישראל 



השוואה בין מזל ימים למזל שעות



שעות פלנטאריות

:בפסוק כד בספר שמות פרק יד: הסידרה האחרונה משמאל נראית כמו אשמורות

"אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים' ויהי באשמרת הבקר וישקף ה"

שלשת חלקי הלילה קרוין אשמורות ואותה שלפני הבקר קורא אשמורת הבקר ואומר אני לפי שהלילה חלוק  ( ברכות ג:")י מפרש"ורש

."למשמרות שיר של מלאכי השרת כת אחר כת לשלשה חלקים לכך קרוי אשמורת וזהו שתרגם אונקלוס מטרת
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כל כוכבי הלכת ביום הבריאה



המחזורים האסטרונומיים שבבסיס הלוח ההינדי



Mean Motions of the Planets:

For Example : 29;31,50.0.7 = 29.5305588 close to the Islamic Month

שנ9.8,ד09,ש6;356:  אורך השנה הסידרת המקובל כיום הוא: דוגמה נוספת

שנ24,ד12,ש6;356:לעומת אורך השנה הסידרית בלוח ההינדי המקורי שהוא



Explanation 

of the 

Hindu 

Epoch



Cakculated positins of the Planets on

Feb. 17-18, 3102 B.C.A.



Sky Chart Feb. 17-18 3102 BCE
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The 483, 502, 483 years cycles

or the Biblical 1468 years cycle

• 1468 years x  365.25 days

= 536187 days

• 18157 month x 29.530594 

= 536187 days – 3 minutes

• 1468 years =  76598 weeks + 1 day

• 2936 years = 153196 weeks + 2 days



ך"הקשר בין תאריכים בתנ

י"לאסטרונומיה כפי שהובנו ע

י בעת העתיקה"חכמי א

הקשר בין האירועים המרכזיים בחיי עם ישראל לבין מצבים  •

.ל"אסטרונומיים שהניחו חז

:האירועים הם 

,בריאת העולם.1

לידת אברהם. 2

מתן תורה. 3

בניית בית ראשון. 4

בניית בית שני. 5



ך עם החישובים האסטרונומיים"השוואת השנים בתנ
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