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-ב''תרפמאיר על חלות המועדים בשנים בן ' לבין ר–סעדיה גאון ' בין רהמחלוקת . 1
,והסתרתהדעיכתה , עדויות עליה, זמנה, 924-921-ד''פ

במחזור 8שנה )= 921–ב ''תרפ'בשנת דהר הזיתים בהושענא רבה על המפתיעה ההכרזה 

:השנה ועל קביעות השנה הבאהעל חלות מועדי (הלבנה

,הזיתיםהרממרומי,כמנהגםמאיר-בן(?)אהרן'ר,ישראליהארץהגאוןהכריזזהביום•
וכסלומרחשוון)חסרהתהיההנוכחיתוהשנהבשבוע'אביוםזובשנהיחולפסחשל'שא
השנהאתוקבעואחריו'גביוםחלותואתקבעושבבבללציבורידועשהיהבעוד,(יום29
היוישראלשבארץלאלהבבלחכמיביןהדעותחילוקי.(יום30וכסליומרחשוון)שלמהל

לדעתתמידהמועדיםחלותבענייןהגלויותוכלבבלבנינשמעוכהעדכי,ומביכיםמפתיעים
.'תורהתצאמציוןכי':הציווימכוח–ושנהשנהכלבנידוןמסריםששלחוישראלארץחכמי

בןסהלהקראי:אותהשהזכירוהיחידים.שנה1000-כבמשךזומחלוקתעלידעומעטים•
המחלוקת.בספריהם(1046-975)מנציביןאליהנוצרי-הסוריוהסופר,(990-910)מצליח
התורניתבספרותהושתקההיא.לכךהסיבהידועהולא924-ד''תרפ'דשנתאחרידעכה

שיטת.בקהירבגניזהאודותיהמסמכיםנמצאו19-ההמאהשבסוףעד,מאזהדורותשל
.(מבקריםלההיואבל)עליהעורריםהיולאומאזלדורותהתקבלהגאוןסעדיהרב

חיבורואת(בורנשטיין)=בארנשטייןי''חהלוחחוקרהמחלוקתעלפרסם1904בשנת•
.אודותיההגניזהמןרביםמסמכיםבווהדפיס,מאירובןגאוןסעדיה'רמחלוקת:הידוע
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'  מחלוקת'על הבארנשטייןשל ספרו . 2
וממשיכיו במחקר

.1904-ד''תרס, בווארשאהופיע ' מחלוקת'ספר ה
Hebrewbooks-וב' אוצר החכמה'נגיש במרשתת באתר 

,למשתתפי סמינר זה, אוכל לשלוח את קובץ הספר השלם לפי בקשה)
(.מגה~ 7-גודל הקובץ  כ

כעת מתנהלת עבודת מחקר רבת היקף לההדרת כל  
או  , המסמכים מהגניזה בנידון שטרם פורסמו בעבר

,  שפורסמו בצורה לקויה
UCL-ב (University College London),בניהולם של:

Prof. Sacha Stern, in collaboration with
, Prof. Marina Rustow (Johns Hopkins University).

.בקרוב למסמכים חדשים בנידוןכך שיש לצפות
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בן מאיר ושורשה' מהות המחלוקת בין רב סעדיה גאון לבין ר. 3

'זקןמולד'דחייתשלשונההגדרה:מאירבן'רלביןסעדיה'רביןהמחלוקתעיקר
ומכאן(מעוברתבמוצאיט''תקפו''ובט,בפשוטהד''רט''ג)בההקשורותהדחיותושל

:הןהשונותההגדרות.הצדדיםביןהדעותחילוקייתרכלנובעים

(היוםצהרי)=יחמשעהחלה:העכשוויובלוחנוסעדיה'רלשיטתזקןמולדדחיית•
,בדיוק

=חלקים642)חלקיםותרמביחמשעהחלה:מאירבן'רלשיטתזקןמולדדחיית•
.אחריה(דקות35.7-כ

עד:'מאבותיוקיבל'ש(בגניזהשהשתמרו)בבללחכמישהריץבמכתביוטעןמאיר-בן'ר•
ראשאתדוחיםוהלאה(642)=ת''במר-מ–קובעיםהיוםחצותאחרי(641)=ת"אמר

נקבעההיאמהולשוםבדיוקמיובידיזומסורתסיבתאתגילהלאהוא.מיומוהשנה
.העבריהלוחבתורתפתורותהבלתיהבעיותאחתוזו

יותהקביעּועלהשפיעו923/24–ד''תרפ'דבשנת'זקןמולד'שלהשונותההגדרות•
לשיטתוהן,(העכשווילוחנולכלליהזהה)סעדיה'רלשיטתהן,לפניהשנים2עודשל
:הבאבשקףמאירבן'ולרסעדיה'לרהשניםיותקביעּואתנראה.מאירבן'ר
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בן מאיר' ולרסעדיה ' לר, תן של שנים אלהד וקביעּו/ג''תרפ' מולדות תשרי בשנים ד.4

הדחייה וגבולה

מאיר-בן' לפי ר

בניגוד לכללי לוחנו

העכשווי

הדחייה וגבולה

סעדיה' לפי ר

זהה לכללי לוחנו  

העכשווי

קביעּות השנה

מאיר-בן' ר

בניגוד לכללי לוחנו 

העכשווי

קביעּות השנה

סעדיה' ר

זהה לכללי לוחנו  

העכשווי

תשרימולד  השנים  

המעוברות

במחזור

:הלבנה

אדזטגוח

השנה 

העברית  

והלועזית

יום ד

ראשו''אדדחיית לא 

לכל השיטות

יום ד

ראשו''אדדחיית לא 

לכל השיטות

א-ח-ה

,יש מחלוקת

על אורך השנה 

ופסח בשנה זו

ג-ש-ה

,יש מחלוקת

על אורך השנה 

ופסח בשנה זו

תתקלב-יא-ד ח

מעוברת

ב''תרפ'ד

921/22

תתמו-ט-ג

בניגוד ללוחנו

בשנה  ' מולד זקן'אין = 

ואין צורך בדחיית, הבאה

'בשנה זו מיום גה''ר

רד-ט-ג

על פי לוחנו

מונע התארכות  = 

' מולד זקן'השנה בשל 

בתשרי בשנה הבאה

ה-כ-ג

תתמו-אין דחיית גט

ה''רעל , יש מחלוקת

ופסח בשנה זו

ז-כ-ה

רד-יש דחיית גט

ה''רעל , יש מחלוקת

ופסח בשנה זו

תמא-ט-ג ט

פשוטה

ג''תרפ'ד

922/23

תרמב-יח-ז

בניגוד ללוחנו

:כאן עיקר המחלוקת

לשיטתו' מולד זקן'זה 

0-יח-ז

על פי לוחנו

:כאן עיקר המחלוקת

לשיטתו' מולד זקן'זה 

ג-ש-ז

אין דחיית מולד זקן  

.לשיטתו

ה''ריש מחלוקת על 

ואורך השנה

ג-ח-ב

'מולד זקן'יש דחיית 

ה''ריש מחלוקת על 

ואורך השנה

רלז-יח-ז י

פשוטה

ד''תרפ'ד

923/24
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למציאת קביעות השנה על פי מולד תשרי בתחילתהמתקופת הגאוניםלוח ארבעה שערים 5  .
 1 
 

 ארבעה שערים למציאת קביעּות השנה וסימנה, על פי מולד תשרי בתחילת השנה.
קדמיות. לא מוגה -    - 22:43 15/12/2015גרסה:   יעקב לוינגר אינג'                                     לא לפרסום, רק לתגובות מ 

 

רים ארבעה שערים = ארבעה ימים בשבוע: ב, ג, ה, ז,  בהם )בגלל דחיית ר"ה מימי לקביעת ראש השנה הכש 
 וסימנה )= קביעּות השנה הנהיגו )במאה התשיעית והעשירית למניין האזרחי( את מציאת  גאוני בבל(.אד"ו

של הלוח בתחילת השנה, כשידוע מיקום השנה  רק על סמ  מולד תשרי שלוש אותיות המאפיינות את השנה(
 שנה. לשם כך השתמשו באחת מגרסותיו של הלוח המובא כאן: 19במחזור הירחי של 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בתחילתה מולד תשרי וסימנה, על פי קביעּות השנה למציאת ארבעה שערים לוח   
 השנה 

מספר    שנה19הקביעּות בארבעת סוגי השנים, במחזור של 
היקרויות 
מתוך 

181440 
 מולדות

אפשריים 
במשך ימי 
 השבוע-

  מספריםב
 מוחלטים

באחוזיםו  
)הנתונים כאן 

אינם 
 מהמקורות(

 טווח מולד תשרי
א 
ר 
ב 
ע 

ה   
 
ש 
ע 
ר 
י 
ם 

שנים 
 מעוברות

 שנים
 פשוטות

 הגבוליים ייצוג המולדות

משמאל לימין: 
בשבוע יום, 

מתחילת היממה בערב, שעה, 
  בשעה 1/1080חלק,  

 

אם מולד תשרי של 
 השנה הנבדקת יחול:

)וכולל( מהמולד הנקוב החל 

בשורה,  
)ולא עד בכלל( המולד  ועד 

הנקוב בשורה הבאה, אז 
 הקביעּות תהיה כנקוב בשורה

 שנים 7
גו"ח  
 אדז"ט
: מעוברות

 3  ,6  ,8  ,
11, 14 ,
17 ,19 

  שנים5  
י ערב

ולא מוצאי 
 :תומעובר 

,10  ,5  ,2 
    13  ,16 

       

   שנים2
 בין 
שתי 
:מעוברות  
18  ,7 

 שנים 5
 מוצאי 
 ולא ערבי

:תומעובר  
 1  ,4  ,9  ,

12  , 15 

4 3 2 1 

בחה 
5.80% 

 בחג 
5.71%  

16404= 
9.0410   %  ≤ 7:18:0000 < 1 

ש
ע
 ר
 
י
ו
 ם
 

 ב

      
 
 

12167= 
6.7058% ≤ 1:09:0204 < 2 

בשז 
4.72% 

 בשה 
11.80%  

20618= 
11.3635% ≤ 1:20:0491 < 3 

    
2651= 

1.4611% ≤ 2:15:0589 < 4 
ש
ע
ר 
 
י
ו
 ם
 

 ג

 גכז
5.26% 

 גכה 
6.25 % 

 
16404= 

9.0410% ≤ 2:18:0000 < 5  

    
9516= 

5.2447% ≤ 3:09:0204 < 6 
ש
ע
ר
 
י
ו
 ם
 

 ה

 החא
3.87% 

 

 הכז 
18.05%  

19055= 
10.5021% ≤ 3:18:0000 < 7 

 

    
23269= 

12.8246% ≤ 4:11:0695 < 8 

 השג
6.66% 

 השא 
3.31%  

9516= 
5.2447% ≤ 5:09:0204 < 9 

    
6888= 

3.7963% ≤ 5:18:0000 < 10 
ש
ע
ר
 
י
ו
 ם
 

 ז

זחג 
5.80% 

 זחא 
4.33% 

 
9516= 

5.2447% ≤ 6:00:0408 < 11 

    
12167= 
6.7058 ≤ 6:09:0204 < 12 

 זשה
4.72% 

 זשג 
13.72% 

 
23269= 

12.8246% ≤ 6:20:0491 < 13 

 מסגרת עבה  בתאים שבתוך:ושכיחותוסימן הקביעּות 
ה( =  ה)וגם בצבע ז ה    קביעּות ז ה 

ראש השנה. בו חל יום א' של היום בשבוע  האות הראשונה :
ה, מרחשוון וכסליו =ח  האות השנייה    : ר  ס   יום;  29= ח 

ה, מרחשוון                           כ  דר     יום;30, כסליו 29=   ס 
ה, מרחשוון וכסליו                          ש  מ   . יום30=  ל 

 פסח.בו חל יום א' של האות השלישת : היום בשבוע 

ס"ה 
היקרויות: 

181440=
100% 

הערה: 
 ואחוזי היקרות הסידור הגרפי

 הקביעּות,אינם נמצאים במקורות.
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בניסן  ' העיקרמולד 'שיעור ששורש המחלוקת על מולד זקן הוא מחלוקת על , ההשערה6.
סעדיה'רעלמאירבן'רחלקדברשלשלאמיתושיערויפההירשוצביבארנשטייןי''חהחוקרים

ישלזהכי)'זקןמולד'בהגדרתלא(הפולמוסבזמןבתוקףכברשהיההעכשווילוחנוועל)גאון
,ב''תרמט''ד,למניינו1בשנהניסןמולדעלאלא,('קודםנולד':ה''ד,ב''ע'כה''ר,בתלמודמקור

.ד''לויחלופי'עיקרמולד'כישראלארץמעבריאתששימש

,שעות'ט',דיום)העגולט"דהואזהעיקרמולדשלהראוישהשיעורסברמאירבן,להשערתם
לונוחהיה,בציבורהתפשטכברב''תרמט''ד,לדעתו–'הפגום'והעיקרהיותאלא.(חלקיםללא

יחמשעה,זקןמולדשלהדחייהגבולאתלשנותובמקומוב''תרמט''ד-בלהשתמשלהמשיך
מולד'שבמקום:עקיפהבדרךמבוקשואתהשיגכך.חלקיםב''ותרמח''ילשעה,(צהריים)=

ראשדחייתזמןאבל,במקומוהושארזה,ט''דהעגולהלשעהחלקיםב''בתרמיוקדם'העיקר
ותוצאות(דקות36-כשהם)החלקיםב''תרמבאותםהיוםחצותלאחרעדיתאחרמיומוהשנה

.זהותיישארותשרימולדמיוםהשנהראששלהדחייה

,דקות36-בכזקןמולדדחייתאתלאחררצהמהשוםעלשקופהבצורההסבירלאמאירבן'ר
-דבמקום)ט-דהעגולהלשעה'בניסןהעיקרמולד'הקדמת,בורנשטייןהשערתלפי,שמשמעותה

ב''תרמ-בזקןמולדשדחייתהעמומהבטענהדעתואתנימקהוא.(סעדיהרבבלוחב''תרמ-ט
לוח'אתלפניובהציגויריבואתלשכנעסעדיהרבניסהלעומתו.'מאבותיומסורת'היאחלקים
ארץמעבריכי,מאירבן'לרזרשהיהבבלמעברישלהיפהפהעמלםפרי,לתשרי'שעריםארבעה
.בניסן'העיקרמולד'פיעלשנהבכלהלוחאתלקבוענהגוישראל
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העגול בניסןט -ד, 1בשנה ' מולד עיקר'בן מאיר ל' הסברי החוקרים לשיטת ר.7
-ט-דבמקום)בניסןהעגול0-ט-דאתלחישוביו'המולדותעיקר'לבחרכנראהמאירבן'שרלעילראינו
.הנידוןהפולמוסמהותעלבארנשטייןהשערתעםמסכימיםאנובזה.למניינו1בשנה(בלוחנוב''תרמ

באלמגסטהמולדאתשלו'העיקרמולד'לכבסיסבחרמאירבןגם:ויפהבארנשטייןלפילכ ההסבר
לוחנושגםבהנחה)לוחנושלהמולדלפנידקות47-כ,הקודמתבהרצאתישהראנוכפי,באלכסנדריהשחל
לבין,אלכסנדריהביןדקות22שלהזמןהבדלאתאלהדקות47-ממנכיםאם.(אלכסנדריהעלנוסד

מולדביןדקות)47-22)=25-כגאוןסעדיהרבלשיטתנשארותאז,(יפה)לוחנוכנראהנוסדעליהירושלים
דקות25הוספתתוך)'עיגלו'הזההזמןאת.באלמגסטהמולדלבין,ישראלבארץבתשריהעגולד''וי

.2שנהבתחילת,בתשריד''וי'העיקרמולד'שלהעגולההשעהלקבלת,בבלמעברי(האלמגסטלמולד

ניכויתוךהפעם)האלמגסטמולדאתמאירכבןישראלארץחכמיבארנשטייןפיעל'עיגלו'דומהבדר 
ט''דהעגולהמולדאתומצאו(י''אשלהגאוגרפילאורךשהותאם,האלמגסטממולדדקות11-10-כשל
'העיקרמולד'באמצעותחישוביהםאתלערוךהייתהדרכםכי,למנייננו'אבשנה,בניסן'העיקרמולד'כ

מסתכמים(דקות11-כ[מאירבן]והניכוי25-כ[סעדיה]ההוספה)'העיקרמולד'של'עיגולים'השני.בניסן
.מאירבן'רשלזהלביןגאוןסעדיה'רשל'העיקרמולדות'ביןההבדל=חלקים642-כ=דקות36-בכ

שלהעיקרתאריךבין''הזמןמשוואת''אתמזניחיםהםכי,ועמיתיובארנשטייןהסבריאתדחינואנו
תמידלהוסיפהשיש(ספטמברבסוף)בתשרילוחנושלהעיקרתאריךלבין(פברוארבסוף)האלמגסט

מקורו,מאירבןשלבניסןט''דהעגולשהמולדחישובינופיעלמשעריםאנו.באלמגסטהמולדלערכי
.המיושניםהאלמגסטמולדותעלמאירבן'רהעדיףאותם,בתאני-אלהתוכןשלהחדישיםבמולדותיו
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,וספרופועלו , מקומו, זמנו, מוצאו, בתאני-התוכן אל. 8

חי,בתאני-אל,בר'גאבןמוחמדעבדאללהאבו:בדורוביותרהמפורסםוהמתמטיקאיהתוכן•
'רישראליהארץהגאוןושלגאוןסעדיה'רשלדורובן,היוליאנילמניין929-858השניםבין
עובדיכת)סבאיםהיומאבותיו,במוסלמיותוהמפקפקיםיש.חרןמאזורמוצאו.מאירבן

אביושיצרמשוכללציודעםסוריהבצפוןהק  ר  -א  בעיירהכוכביםמצפהייסד.(סוריהבצפון,כוכבים

35.95).(°72.75:בתאני-אללפיהמערבמקציגאוגרפיאורך)מכשיריםיצרןבמקצועושהיה N 39.0167 E=מודרניותקואורדינטות).

Local=השמששעונישעל)'האמתיהמקומיהזמן'הפרש• Apparent Time=LAT)אמצע'ל(72.75°)רקה-אבין
,12:00:רקה-בא'האמתיהמקומיזמן'כשה.(דקות15-כרק:מודרני)דקות25-כ:בתאני-אללפי(~°66.5)'ישראלארץ

.11:35-כ:בתאני-אללפיישראלארץבאמצעזהזמןאז

המלקהעלהאמצעיתהשמשתנועתמהירותאתבמיוחד,באלמגסטשגיאותןתיק  ב''א•
מסלוליתכונותאתותיקןהמודרנילערךמאודקרובלערךוהגיעהשמשיתהשנהאורךואת

אינה,(מהארץהמרביבמרחקכשהיא)השמששלהאפוגיאון-'הגובהנקודת'שקבע.שבאלמגסטהירח
לאור שלוהזמן.החדשהירחחרמששלהראשונהלראייהשיטהוניסחהמלקהעלקבועה
.('השישיםבסיס'בסימון)תשצג-יב-כט:לוחנוושלהאלמגסטשללער זהההאמצעיהירחיהחודש

20-ההמאהבתחילתשתורגם,אסטרונומיאלמנ שהוא',זיג-אלמספרוחלקבידנונמצא•
לוחאתשאבנוומשם(Nallino)=נלינוהאיטלקיהאסטרונוםבידי,ללטיניתמדעיתבמהדורה
.שלו'הזמןמשוואת'לוחואתהמולדות

15דצמבר 16 10



1907מילנו , Nallinoנלינו, בתרגם לטיני,IIשער חלק , בתאני-ספרו של אל. 9
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(.היוליאני)בחודשי מרס , SE' מניין שטרות'בשנים ל,בתאני-לוח המולדות האמצעיים של אל. 10
.ביום רביעי, למניין היוליאני( בפברואר28)= 0.3.-311נבחר בתאני -של אל= epoch= ' עיקר'כ

.שבסוריהרקה -בעיר אל, בצהרי היום האמתי, למניין שטרות0בשנה , 3449באדר ז''בי: למנייננו

ולכן הפרש הזמן בינו לבין  , בתאני זהה לזה של תלמי ושל לוחנו העברי-של אלאור  החודש הירחי 
,  לכן מותר לנו לבדוק את הפרש הזמן בין מולדות אלה במולד כלשהו. מולדות לוחנו יהיה תמיד זהה

:כגון במולד הראשון בלוחו
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,  בתאני-אלשל האמצעיהמולד = מאיר בן של לניסן העגולט''ד'העיקרמולד 'מקורו של : השערתנו. 11

רקה אנו מוצאים את זמן  המולד-באבתאני -של אלהמולדות האמצעיים בלוחבשורה הראשונה 
58,4;d13 כשהימים מתחילים בצהרי היום  , את חלותו בימי החודש מרס היוליאני( 60בסיס : סימון)המבטא

למניינו  4328AM= היוליאנית 568CE= לשטרות 879SEבשנת , האמתי ברקה

(מצהרי היום הקודם)d1323:14;58,4:  מהנתון בספרו, זמן רקה, בתאני-מולד אל

(מצהרי היום הקודם)22:49רקה       -אמזמן דקות 25-כניכוי של -' ארץ ישראלאמצע 'זמן , בתאני-אלמולד 

(מצהרי היום הקודם)23:05דקות 16-כבספטמבר ' משוואת הזמן'בתוספת ', י''אאמצע 'זמן , בתאני-מולד אל

(מצהרי היום הקודם)23:41:                               'אמצע ארץ ישראל'זמן , (תשלו-יז-ד)העכשווי לוחנו מולד 

.(הקודםהיוםמצהרי)23:05לוחנומולדלפנידקות36-כשחל,(1שנהבניסןט''דעיקר)=מאירבןלוחמולד

שהומר לזמן המקומי באורך הגאוגרפי של  , בתאני-שמולד בן מאיר נובע מהמולד של אלמצאנו 
'  אמצע ארץ ישראל'האורך הגאוגרפי העמום של , אלא, הדיוק של ההתאמה אינו מקרי. ארץ ישראל

תשרי בתאני לחלות מולד -בין תאריך עיקר אל'' משוואת הזמן''גם . דיוקמאפשר התאמות 
לבן מאיר גם . אוקטובר מאפשרת את התאמת הזמנים למראה של דיוק מוחלט/ספטמברבחודשים 

לעיל לחודש  חושבה ' הזמןמשוואת '. לשיטתואפילו , דווקא לדיוק מולד תשרי יש הקפדה בלוח
שחל לרוב , ט''דשל ניסן העגול ' מולד העיקר'על אף שבן מאיר עבד עם , אוקטובר/ספטמבר

.            אפריל/בחודשים מרס
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,בתאני-של אל' משוואת הזמן'לוח . 12
. האורך האמתי של השמש על המלקהשל כפונקציה 

בתאני את -בחר גם אל', אלמגסט'בדומה לתלמי ב
שביום זה , כךבסוף בפברואר שלו ' עיקר'תאריך ה

.0-קרוב ל' משוואת הזמן'תהיה 
'משוואת הזמן'את להוסיףעל ידי כך יצטרכו תמיד 

ושעתו בצהריים ' עיקר'למניין הימים שמונים מיום ה
עד לצהרי היום האמתי בתאריך השנה, האמתיים

. אוקטובר/כגון במולד תשרי שחל לרוב בספטמבר, הדרוש
, במעלות' משוואת הזמן'בתאני מבטא את -אל

.בכדי לקבלה בדקות זמן4-שיש להכפילן ב
וגם זה של תלמי בתאני -של אל' סולם הזמן האמצעי'

שונה מסולם הזמן האמצעי המודרני ומתחיל בצהרי יום
. 'העיקר'ביום ( שעל שעוני השמש)האמתי 

תמיד מתחיל בצהרי המודרני ' סולם הזמן האמצעי'
השונה מצהריים האמתיים בשיעור , היום האמצעי

סולם זמנים מודרני זה . שבאותו היום' משוואת הזמן'
.והתפשט רק בהדרגה17-הונהג רק החל מסוף המאה ה

רבים טועים בזה ומייחסים את מולדות הקדמונים ואת
.ולא היא-אלה של לוחנו לסולם הזמן המודרני 

של לוחנו מתחיל תמיד בצהרי ' סולם הזמן האמצעי'
.ד''היום האמתי לפני מולד וי
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,  בתאני-אלהאם יש בסיס להשערתנו שכוונת בן מאיר הייתה לאמץ את מולדות .13

?במקום אלה של תלמי
,למניינו1בשנה,בניסן,העגולט''דמאירבןשל'העיקרמולד'שבמספריםהוכחנולעיל•

בשנתשהופיע,בתאני-אלשלמספרו(מאירבןשלבזמנו)החדישיםהירחממולדותנובע
הנגישהמדעיהממצאהיהזה.אבותיושלאומאירבןשלבחייו,היוליאנילמניין880

שלהאלמגסטספרעלשהתבססומהמולדותומדויקאמיןיותרהרבהשהיה,אזהמעודכן
922בשנתמאירבןלביןסעדיהרבביןהפולמוסכשפרץבתוקףהיהשכברלוחנו.תלמי

,האלמגסט,מיושןאסטרונומיבספרשמקורם'העיקרמולדות'עלהתבסס,היוליאנית
.היוליאנילמניין150בשנתשפורסם

מאירשבןלטענהזכראיןמאירבןשלהמחודשותקביעותיובעקבותבכתבבפולמוס,אלא•
לו ואּוהגיעואיךמקשיםגם.דרשניאומרוזהלוחנושלהמדעיהבסיסאתלשפרכדילחם

,היסטוריוניםבעיני.מהופעתםיחסיתקצרזמןתוךמאירבןשלמדרשולביתמדעייםספרים
.במסמכיםתימוכיןשוםלהןאיןכי,בחסרלוקותטענותיי

למקורכלשהםבמסמכיםבסיסמצאנולאשגםל''הנההיסטוריוניםטיעונינגדלטעוןאפשר•
המקורזתבת  שיפקפקבזמננוהיסטוריוןאיןכמעטזאתובכלבאלמגסט'המולדעיקר'

.מקורותיהםאתלהסתירנטוהעיבורחכמי.ד''ויושלד''בהרשלהתלמאי

עלמאירבןהסתמכותעלשלנולהשערותבמסמכיםהיסטוריותהוכחותימצאובעתידאולי•
.התגלושטרםלמסמכיהםתימוכיןישמשוכאןוחישובינו–בתאני-אל
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של ' יציב'רב סעדיה גאון לאימוץ המחלוקת ? מי צדק בפולמוס. 14
.של בן מאיר' אמת'בהתנגשו עם ה, לוחנו

:'יציב'ל'אמת'ביןהקשהרהר  הב

בכךכנראהצדקמאירבן'ר:
ישראלארץלחכמיניתנההלוחלקביעתשהסמכות.
למולדותבתאני-אלשערכי(נכונההשערתיאם)בכךגםצדקהוא

שהיוהישניםתלמימערכימדעיתמבחינהמדויקיםיותרהיו
.דורועדשהתפתחהעבריבלוחרבותשניםכברמקובלים

עלהשמירה)='יציבה'ההדעהעדיפהשבהלכהצדקגאוןסעדיה'ר
'אמת'הדעתעל(עמהבעיותישאםגם,הקיימתהנהוגההשיטה

ידיעלישראלעםאחדותאתוהציל(יותרהנכונההשיטהבחירת)=
כנראהישתנהושלאייסודומאזמקובלשהיהבלוחלדורותבחירתו

המולדערכיאתלעתמעתיתקנוהמדעאנשיאםגם,בעתידגם
.המדעשלבהיסטוריהקרהשאכןכפי,המדעיים
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