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?ד  ''וי/ ב ''תרמט"ד/ ד ''בהרמה הם מולד . 1
((=epochהעיקרמולדותהםהאלההנתונים,העבריהלוחבתורת
על,המולדותיתרכלאתמחשבים,אקראיתבחירהלפי,מהםשמאחד

הירחיהחודשמשךהוא,M=29d:12h:793helשלכפולותהוספתידי
מוסיפים.(השעהשל1080חלקי1)=וחלקים,שעות,בימיםמבוטאM.התקני
.הדרושהמולדעד'עיקר'מהשתמוהחודשיםמספרלפי'עיקר'לאותם

,העיקרמולדצורות3-מבאחדהנדרשהמולדלחישובלהשתמשנוהגים
:(ד''בהרבעיקרלרובמשתמשיםבזמננו)בחירהלפי

חלקי  רד–שעות ה–ביום : למניינו העכשווי1מולד תשרי בשנה •
(05-0204-(2:             רותובספ  ,מתחילת היממה בערב, 1080

לשעותלנתוןבניגוד,ימיםשניבתוםולא2יוםבמשךחל=2סביבהסוגרייםמשמעות
.חלקים204בתוםושעות5בתום:שמשמעותםולחלקים

(4)-064209-=תרמב–ט–ד:למניינו1בשנה,ניסןמולד•

.(6)14-0000-=0–יד–ו:למניינו2בשנה,תשרימולד•

.הראשוניהעיקרוהיותועיגולועלרומזד''וישלהעגולהערך
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'?  מולד העיקר'ד כ''העיבור את ויאיך קבעו חכמי . 2
,בחישוב לאחור= פטיפרול  ''ה)'' היוליאניהלוח האזרחי ד לפי ''תאריכו של וי

(.0תוך הכללת שנת היינו , בהצגה מתמטית, -44היוליאני קרוב לשנת מזמן ייסודו של הלוח 

הנובעים'עיקרים'היתרועמו)ד''ויהעיקרמולדקביעתסיבת•
עד.העבריהלוחבתולדותהגדולותמהחידותאחתהיא(ממנו
הםבנידוןדיונינווכל,לכךמשמעית-חדתשובהלנואיןהזההיום

.השערות

השמשבין(מפגש)=התקבצותשלזמנההואד''וימולדלכאורה•
שלממוצעתבמהירותהנעים,הנדמים'אמצעיים'ההירחולבין

היכןיודעיםאנואיןאבל.השמימימסלולםעלהאלההגופים
גביעלזה)=האמתיהמקומיהזמןאתמבטאד''וישמולדהמקום
.למנייננו2בשנת,בתשריהאמצעיהמולדבשעת,בו(שמששעוני

עלשונותהשערותקבונ  ואחריוהבינייםבימיהראשוניםהמעברים•
אמצע',ישראלארץ)המולדות'נוסדועליו'הגאוגרפיהמקום
ולא(ועודנציביןלעירקרוב,בבל',במזרחהישובסוף'',הישוב
.להשערותיהםמספקותאסטרונומיותראיותהביאו

26-ב,בשבוע'וביום:ד''וימולדשלוזמנוהיוליאניהתאריך•
היוםמחצות20בשעה,-3759היוליאניתבשנהבספטמבר

שעות6,האמצעיהלילהמתחילתשעות14או),שלפניוהאמתי
.עדייןהובהרהלאשזהותובמקום,(הצהרייםאחרי 4



גילוי וכיסוי-מפרשיהם במדרשים ואצל ד''לויהמסורתית ההנמקה . 3
הקבועהלוחעיצובלגבישיקוליהםפרטיאתברביםלגלותלאמופלגתזהירותתמידנהגוהעיבורחכמי•

.והאמתיתהמקוריתהיהדותאת,חכמנובמקום,לייצגשטענו,כיתותועודהקראים,הנוצריםמפחד,ומקורותיו

רובם.מגליםשהםממהיותרהמכסים,המולדותעיקרימקורשלדרשנייםלפירושיםמקוםנתנהזוסודיות•
בבליוגםכטאמור,[מרגליות]רבהויקרא:זהכגון),שונותבגרסאותשנמסר,קדוםמדרשעלמתבססים
,...שנייה[שעה],במחשבהעלה[ביומם]ראשונהשעה.הראשוןאדםנבראבתשריבאחד''...(בלחסנהדרין
''...הוצו  תשיעית...גיבלושלישית

:כךכתבו,עליהםלערערמקוםאיןולכןהעולםבבריאתלשלב,היקוםשללהיסטוריהד''ויאתהמייחסים

:שבמדרש כך' ציווהו'את השלב מרחיבים, תקופות: ה''ד, [ אח דף ]ה''רבבלי , לדוגמה תוספות•

לפי....,העבורלמחשביטעםוזה...החדששד  ק  ,בששיאדםדכשנבראהיינו....העולםנבראבאלולה"בכ...''

החל,שעוננולפי)תשיעיתובשעה,הראשוןאדםשנבראששייוםעדה"רמונהלאהעולםמבריאתשהמונה

אזומסתמאכדאמרנצטווה(ל''י-בבוקר6-בהיומםמתחילתהתשיעיתהשעה=הצהרייםאחרי3עד2מהשעה

מכאן)קודםשעות'והמולדהיה[כורחךעל]=כ"עהחדשומשקדשהחדששד  ק  (הצהרייםאחרי2בשעה)

מתכסהשעות6כי)סיהראמכסישעידשית.(ד''בויהיינו,בבוקר8בשעההאדםבריאתיוםבאותיחלשהמולד

מתחילתשעות14בתום)ו"טשעהבתחילתהמולדונמצא,(ל''י-החדשהירחאתעדייןלראותאפשרואיהירח

ד"ישעהבסוף',וביום'פיד"ויוסימן[המודרניתבבוקר8השעה]יוםשלשלישיתשעה[תחילת]דהיא,(הערב

''.המולדהיה

יותרחכמים.'המלךדודמביתלמסורת'העיקריםאתהמייחסים(הישראליי''ר,עולםיסוד)קדומיםמעבריםיש•

ח"מהרלבת''שו)הקבלהמפיהןהנבואהמצדהן...ידעול"זשרבותינו':ד''וימקוראתמייחסיםמאוחרים

.(16-ההמאה,ב''קמ

',אישחזון'בדורנואותולימדכבראבל',מסינילמשהלהלכה'לוחנואתמייחסלכאורה(הח''הקדה)ם''רמב•

לחכמיםשניתנהההרשאה:היא'מסינילמשההלכה'שם''רמבשכוונת(גק"ס,קמסימןח"אוו,טזערלה)

.מהניסיוןאלא,בהתגלותאלינוהגיעוולאאנושמעשההםזהשלפרטיואבל,קבועללוחכלליםלקבוע
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פטולומאוס/תלמי-מהאלמגסט= ד ''וימקור :השערה. 4

חישובהואהעיקרשמולדהלוחחוקריהבינו16-המהמאההחל•
פיעל,הבריאהלזמן,העיבורחכמימזמן,המולדזמןשללאחור
הבריאהסיפורשלמהכרונולוגיהנובעואינו'עולםסדר'בברייתתהנקובותהשנים

אחידותעדייןמצינולא.(לכסףרףמצ  –עינייםמאור,האדומיםמןעזריה'ר).במקרא
תשרימולדחלותלמציאת,לאחורשבוח  מישלממצאיועלדעים
.2בשנה

המדעקדמוניספרישלהמדעיפרסומםעם,19-הבמאההחל•
יסודי,זעליגחיים,סלאנימסקי)הלוחחוקרילשערהתחילו,ותרגומם,היווניים

שלבנתוניוהואהעיקרמולדשמקור)1888–ט''תרמ,3'מהד,העיבור
,התנאיםבזמן,.C.E~165-85:חי)מאלכסנדריהפטולומאוס/תלמי

:חיבוריובשלושה,(עקיבא'רתלמידי

150משנת,MathematikeSyntaxis-Almagest)=אלמגסט•
CE~הערבייםמהתרגומיםנובעהשגורהשם,לספירה),

Handy)=יד־עללוחות• Tables),ל''לנאסטרונומייםלוחות,

הרים,העולםערישלמיקומםעלספר,(Geography)=אוגרפיהג  •
.במרשתתנגיש.שלהםהגאוגרפיותהקואורדינטותעם,ונהרותימים
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ותרגומיו העיקרייםהאלמגסטמהדורות מדעיות של .5

העתיקבעולםאסטרונומילידעהעיקריהמקורהיהזהספר•
עד,150CEלשנתקרוב,חיבורומשנתהחל,הבינייםובימי
החשוביםהמדעייםמהספריםוהוא,1600שנתבערך

.האנושיתהתרבותשלבהיסטוריהביותרוהמשפיעים

סורי-ארמיבינייםמתרגוםבוצע,לערביתהראשוןהתרגום•
סביר.היוםעדבידינונמצאוזה830לשנתקרוב,(שאבד)

אלהמתרגומיםהספראתהכירוהעיבורשחכמילהניח
.9-הבמאההלוחשלהסופיהחיתוםבשנותבווהשתמשו

עבריתולמהערבית1175בשנתרקנעשהללטיניתהתרגום•
.(אנאטולייעקב'רבידי)מהערביתגם,1230לשנתקרוברק

19-המהמאההחלרקהופיעוהספרשלהמדעיותהמהדורות•
.(1816-בבצרפתיתתחילה)

מהדורהזו.Toomer–טומר-מ,בזמננונפוצהאנגליתמהדורה•
.בקלותונגישהביותרומוצלחתמדויקת

Ptolemy's Almagest, 1984,  G.J. Toomer
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באלמגסטשל תלמי (  epoch)=' עיקרים'וההזמנים . 6
,העתיקהמצריהשמשיבלוחערכיולהצגתמשתמשהאלמגסט•

השמשיתהשנה,לפיו.הספרכתיבתבזמןבשימושכברהיהשלא
.תוספתימי5ובסופם,אחדכליום30שלחודשים12-ממורכבת

,שנים4כלעיבוריםימיהוספתבלי,יום365תמידהואהשנהאורך
.והעכשוויהיוליאניבלוחהקיימים

אינהזהחודשחלות.Thoth–'תו  'תהואהראשוןהמצריהחודשםש  •
.המוסלמייםהחודשיםכדוגמת,וקיץחורףהשנהעונותלגביקבועה

בשנה'ות'בת1יוםאתתלמיבחרהאסטרונומייםלממצאיוכעיקר•
.(Nabonassar)=נבונצרלמניין1

:חליםוזמנוהעיקריום,היוליאניהלוחבמונחי•
12בשעה,היוליאנית-746בשנתבפברואר26,רביעיביום

באלכסנדריה,(השמששעונישעל)=האמתייםבצהריים
.שבמצרים

:העבריבלוחחלהאלמגסטשלהעיקר•
לפניאמצעיותשעות6,(ד''מבהר)3014-ד''י'גבשנה,באדר'בו

בין,נוקבהאלמגסט.בערב,שעות24בן,האמצעיהיוםתום
.העיקרברגעהאמצעייםוהירחהשמשאורךאת,היתר 8



ובלוח העבריבאלמגסטאורך החודש הירחי האמצעי . 7

החודשלמידתזהההאלמגסטשלהירחיהחודשמידת•
:העבריבלוח

יום29.5305941358......=חלקים793,שעות12,יום29

'  השישיםבסיסשיטת'ב, תלמי רושם את אורך החודש הירחי•
:כך, (hexagesimal/sexagesimal–אליתסימ  ג  קס  ס  -השיטה ה)

יום29.5305941358......8,20 ,31,50;29 =

העבריבתרגוםובעקבותיהםאחדיםערבייםבתרגומים•
,שיבושיםבתלמישלזהערךנרשםעברייםעיבורובחיבורי

.במקורמוטעיתהגהה:השיבושסיבת.31,50,8,9,20;29:כך

מקורמהווהשהאלמגסטהבינייםימימעבריהבחינולאלכן•
החודשלאורךשונהערךלתלמישהיהחשבוכי,לוחנולעיקר
בשיעורבזהותשהבחיןהראשוןהיהודיהחכםכנראה.הירחי
שעמדואחרי,יסלונימסקהיהובאלמגסטבלוחהירחיהחודש
שלאמיניםטקסטים19-ההמאהבאמצעלרשותוכבר

.(ע''וצ,בכךאחריםכבראותושקדמוייתכןאבל)האלמגסט
9



=קליפטיקהא  )=המזלותגלגלעלהאמצעייםוהירחהשמש'אורך'לבנוסף
מביא,המאורותשנישלהאמצעיתלמהירותובנוסף,העיקרבזמן(לקההמ  

שנים25כל',ות'תבחודשהחליםהאמצעייםהמולדותרשימתהאלמגסט
.מצריות

-ב,תלמישלהעיקראחריהראשוןהמולדהואזהבלוחהראשוןהרישום
3014-ד''י'גבשנת,ניסןמולדהוא,נבונצרלמניין1בשנה',ות'בת24

.היוליאני-746בשנת,22.3-ב,שבתביום,למנייננו

בשיטת)באלכסנדריהחלהמולד:באלמגסטבלוחזהמולדשלהרישוםוכך

שווהזהזמן.רצ  לנבונ  1בשנה',ות'תבחודש24;44,17ביום:(60הבסיס
'ות'ת-ב24-השלפניהאמתיהיוםמצהרי(מעוגלותהדקות)17:43לשעה:ערך

.באלכסנדריה

,12:30-ב,השבתביוםחלתקמ-יב-ז3014שנתניסןמולדזאתלעומת
.המולדשלפניהיוםמצהרי18:30-באו,בערבהיממהמתחילת

18:30-17:43)הלוחמולדאחרימפגרהאלמגסטשמולדרואיםאנו -בכ(=
.דקות47

זההיהיהזהמרווח,זהיםוהלוחהאלמגסטשלהירחיהחודשואורךהיות
.הזההפערסיבתנבדוקלהלן.המולדותכללגבי

למולדות הלוח, באלמגסטהמולדות האמצעיים לוח השוואת. 8
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לוחנולמולד האלמגסטהזמן בין מולד הנמקות ההפרש על סקירה .9
האמתיהמקומיהזמןבמונחיהאלמגסטלפיחליםשהמולדותראינו•

חלותלפני(חלקים850-כ,מעוגל)=זמןדקות47-כ,אלכסנדריהב
לפיחלהמולדלספירתו2בשנהבתשרילדוגמהכך.לוחנומולדות

ומולד,שםהקודםהיוםמצהרי~19:13בשעהבאלכסנדריההאלמגסט
הלילהמתחילתשעות14)=זהממועדשעות20העגולהבשעהחללוחנו

.באלמגסטמשנקוביותרמאוחרדקות47-כשוב,(האמצעי

:וביניהם,ופשרםאלהדקות47במשמעותדנורביםעיבורחכמי

למזרחהמרוחקמצהרעלנוסדשלוחנושטעןסלאנימסקיזליגחיים•
באיזשהו,גאוגרפיאורךמעלות11.75=זמןדקות47-בכמאלכסנדריה

.(אורךמעלת1=זמןדקות4)בבבלמקום

יפההירשצבי'רעמיתובידישופרהשהצעתובארנשטייןיחיאלחיים•
דקות22-כלייחסישללוחנוהאלמגסטביןפערדקות47-שמהשטענו
החיבורלפייששביניהם,לירושליםאלכסנדריהביןהגאוגרפילמרחק

25ואת,מעלות5.5-כשלגאוגרפייםאורכיםהבדלתלמישל'גאוגרפיה'
הנוחהעגולהמולדאתלקבלכדירק,העיבורחכמי'עגלו'הנותרותהדקות
.לוחנושל2שנהלתשרי,עיקרכמולדד''וילשימוש

אתמלאהסברלנוהמסבירבאסטרונומיהבסיסיחוקהזניחוכולם•
,ספטמברבתשרימולדקביעתעל'הזמןמשוואת'השפעת:והואהבעיה
,בפברואר26לתאריךשנקבעובאלמגסטתלמישלהעיקרמנתוני
.תלמישלהעיקרבתאריך 11



ועקומתההאלמגסטשל ' משוואת הזמן'הגדרת . 10

ספרתעלוהירחהשמשמקוםאתקבעהואלגביו,תלמישל'עיקר'ה
בחצותבדיוק,היוליאנית-746בשנת,בפברואר26-בלחולנבחר,השמים
הימיםשלהזמןסולם.באלכסנדריה(השמששעונישעל)=האמתיהיום

האמתיהיוםשחצותכך,זהברגעבאלמגסטמתחיל'האמצעיים'והשעות
היוםמצהריהימיםאורכי.שיטתושלהאמצעיחצותעםהיוםבאותוזהה

תנועתמהירותכי,השנהכלבמשךשווהבאורךאינםלמשנהוהאמתי
חצותביןשלמיםימיםאיןלכן.השמשיתהשנהלאורךמשתנההשמש
שניביןהמדויקהזמןאתלחשבכדי.ובספטמברבפברוארהאמתיהיום

הימיםמספראתלתקןעלינוהשמשיתהשנהבמשךאסטרונומייםאירועים
=הזמןהשוואת:במובן='הזמןמשוואת'הנקראבגודל,ביניהםהשלמים

equation of time-equatio dierumבלשון

זועקומה.הלטיניתכותביהבינייםימיתוכני

:כךנראיתהאלמגסטשל

השמשאורךשלכפונקציה,זמןמשוואת

השנהבמשך,המזלותגלגלעלהאמצעית

.העיקרברגעמתאפסתזופונקציה.השמשית 12
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המשך-האלמגסטשל ' משוואת הזמן'. ב10

אחדיםלימיםפרט),תמיד(כמעט)צריך'הזמןמשוואת'שלוהשניותהדקותשאת,כךנבחרהאלמגסטשל'עיקר'התאריך
אתלקבלכדי,השנהשלשוניםבמועדים,השמימייםהאירועיםשניביןשתמוהשלמיםהימיםלמספרלהוסיף(בפברואר

.ביניהםהנכוןהזמן

את,באלמגסטפברוארבחודש(האמצעייםוהירחהשמשאורכי)='עיקר'הנתונימתוךלמצואמבקשיםאנחנואם:לדוגמה
אתהאירועיםשניביןהשלמיםהימיםלמספרלהוסיףעלינו,בספטבמבר26-בשחל,האלמגסטלפיד''ויתשרימולד

היעדבתאריך'הזמןמשוואת'לבין(אפסהיאואז',עיקר'ה=בפברואר26)המוצאבתאריך'הזמןמשוואת'ביןההפרש
במועדדקות23-כהיאהאלמגסטשל'הזמןמשוואת'שיראהלהלןשנבצעהחישוב.(ד"וימולדתאריך=בספטמבר26)

.האלמגסטפיעלד''וימולד

רקהונהגה)המודרנית'הזמןמשוואת',האלמגסטשיטתלעומת

מתאפסתאינה(Flamsteed-פלמסטידבידי17-ההמאהבסוף

חיובייםהםהשנהבמשךוערכיו,בשנהפעמים4אלא,בפברואר26-ב

כלפימוזזשלהx-הציראך,העקומהבאותהמדובר.שלילייםאו

והיא(האלמגסטערכילפימחושב)שניות34-וכדקות17-במעלה

x-הצירהואהעבההשחורהקו)שמאלבצדהעקומהראה:כךנראית

סולםאתמגדירההאלמגסטשל'הזמןמשוואת'שעקומתכפי.(המוזז

26-בהאמתיהיוםבחצותמתחילוזה,האלמגסטשלהאמצעיהזמן

האמצעיהזמןסולםאתמגדירההמודרנית'הזמןמשוואת'כך,בפברואר

.זמןדקות17.5-כיש(האלמגסטשלוזההמודרני)האמצעיהזמןסולמותשניבין.המודרני

לפנישחלהאמתיהיוםחצותלבין,בפברוארהאלמגסטבעיקרהאמתיהיוםחצותביןהזמןאתלמנותכדי:אחרותבמילים
של'הזמןמשוואת'אתהזמניםלמרווחלהוסיףעלינואלא,שביניהםהשלמיםהימיםאתלמנותמספיקלא,ד''וימולד

ביןשיש20-וה19-הבמאהומצאושבדקוהחכמים.ביניהםהנכוןהזמןאתלקבלכדי,דקות23-כשלבשיעורהאלמגסט
.'הזמןמשוואת'למזהדקות23לייחסצריכיםהיו,דקות47-כשלפערהאלמגסטפיעלמולדלביןלוחנומולד 14



אצל הקדמונים  ' משוואת הזמן'מקורות לסוגיית .11

,בנידוןRome,1939רום'אשלהנחשונימאמרו•
:(אנגליתרגוםראיתילא)בצרפתית

Le Problème de l'équation du temps chez Ptolémée. 

Rome, Adolphe; Louvain : Societé scientifique de 
Bruxelles, 1939. Extr. de : Annales de la Societé
scientifique de Bruxelles, 1939, t. 59, série I, pp. 211-
224.

.2005, 16ד''בדכתב עת , באנגלית, איידלרי''ימאמר •

Ajdler, J. Jean. The equation of time in ancient 
Jewish astronomy. BDD - Bekhol Derakhekha Daehu
16 (2005) 5-56.

15

http://catalogue.efa.gr/client/fr_CA/efa/search/detailnonmodal.detail.mainpanel.osrfielddisplay.newsearch;jsessionid=98BB320D1A622AC6A80C3423B8D5864E?qu=Rome,+Adolphe&ic=true&ps=1000


 Almagest Ephemeris Calculator:התכנההצגת .12

,  האלמגסטשל '' משוואת הזמן''-עם ובלי התחשבות ב, ד''ויחישוב מולד

.  היוליאנית( הספירהלפני )= -3759בשנת , 26.9בתאריך 

: חלקי התכנה החשובים לדיונינו כאן

Almagest Ephemeris Calculator גנטון (van Gent-Nederland).
http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/astro/almagestephemeris.htm

Almagest Ephemeris Calculator

• Introduction

• How to use the Almagest Ephemeris Calculator

• Dates, calendars and time in the Almagest

• The equation of time

• Converting to other prime meridians

• Notation and accuracy of the Almagest Ephemeris Calculator

• Calendar date module

• Geocentric position of the sun

• Geocentric position of the moon
16

http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/astro/almagestephemeris.htm
http://www.phys.uu.nl/~vgent/astro/almagestephemeris_main.htm#introduction
http://www.phys.uu.nl/~vgent/astro/almagestephemeris_main.htm#ephemeris
http://www.phys.uu.nl/~vgent/astro/almagestephemeris_main.htm#dates
http://www.phys.uu.nl/~vgent/astro/almagestephemeris_main.htm#equation_of_time
http://www.phys.uu.nl/~vgent/astro/almagestephemeris_main.htm#prime_meridians
http://www.phys.uu.nl/~vgent/astro/almagestephemeris_main.htm#notation_accuracy
http://www.phys.uu.nl/~vgent/astro/almagestephemeris_main.htm#calendar
http://www.phys.uu.nl/~vgent/astro/almagestephemeris_main.htm#sun
http://www.phys.uu.nl/~vgent/astro/almagestephemeris_main.htm#moon


'גאוגרפיה'-מפת ארץ ישראל לפי תלמי .13
בין אלכסנדריה לבין אמצע ארץ ישראלהזמן המקומי והבדל 

,מקצה הישוב במערב, °60.5: אורך גאוגרפי אלכסנדריה•

מעלות68עד 65בערך בין : של ארץ ישראלגאוגרפי אורך •

,  (°66.5)ישראל אמצע ארץ אורכים גאוגרפיים בין הפרש •
°6-כ: לבין אלכסנדריה

זמן מקומי  הפרש •

בין אמצע ארץ ישראל  

:  לבין אלכסנדריה

דקות5±24-כ

הפרש זמן מקומי•

בין אלכסנדריה  

.דקות22: לירושלים
17



העגולד''לויבאלמגסטהגיעו חכמי העיבור מהמולד איך . 14

:סיכום ממצאינו העיקריים בהרצאה זו

ביוםוהירחהשמששלהאמצעילאורךבאלמגסטתלמינתוניהןהמוצאנקודות•
',ות'תבחודש1ביום,ד''י'גבשנה,באדר'ו,רביעיביום,האלמגסטשלהעיקר
היוםבחצות,-746היוליאניתבשנה,בפברואר26-ב,נבונצרלמניין1בשנה
.באלכסנדריההאמתי

לבין זמני באלמגסטחלקים הבדל בין כל זמני המולד 850-כ= דקות 47-כיש •
,המולדות בלוחנו

ספטמברב'בבשנהתשרימולדלבין,פברוארבתלמיעיקרבין'הזמןמשוואת'•
'הזמןמשוואת'שנה19שלבמחזורהאחרותבשניםגם.דקות23-כהיא

.דקות23בשיעורשלההאמצעימהערךדקות3±-כרקסוטהתשריבמולד
אליוהגאוגרפיהמקוםבמקצתמשתנההיותרלכולכי,משמעותאיןזהדיוקלאי

תחוםבתוךנשאריםוכולם,(1°±)מעטותגאוגרפיותבמעלות,לוחנומתייחס
.ישראלארץ

אלכסנדריהשלהמקומיהזמןביןשההבדלמראהתלמישל'גאוגרפיה'החיבור•
.זמןדקות(±5)24-כהוא,ישראלארץאמצעשלוזה

מולדלביןבאלכסנדריההאלמגסטמולדביןל''הנהפרשדקות47~23+24•
תשרימולדקביעתנכונותאתמאשרים,ישראלארץאמצעעלשנוסדלוחנו
היממהמתחילת,אמצעיותשוותשעות14)=גולהע  ד''ויבזמןבלוחנו'בבשנה
.האלמגסטמנתונישיוצאהמולדאחרידקות47,שראינוכפישחל(בערב

.האלמגסט= בדיוק גדול הוא , הלוח העבריד של ''ויהמולדות ' עיקר'מקור • 18


