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  קלרה זיסקין

  אוניברסיטת חיפה
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 ..."צא ולמד מתמטיקה כחלק מתרבות העם: "מאמרב

בין היתר נזכרה , ד"סתיו תשס, 31 ה"בעלשהתפרסם 
 עזרא ואברהם בר הם אבן אברתרומתם של שני הרבנים

 ברצוני לחדד ולהבהיר . להתפתחות המתמטיקהייאח
  . את הנאמר

 מתמטיקאי היה )1070-1136(אברהם בר חייא ' ר
לונה צהוא נולד ופעל בבר. עברי-ספרדי ואסטרונום
באותם הזמנים . ארץ קטלוניה שבספרד-בירת חבל
לונה היו נוצרים שלקחו חלק גדול במלחמות צשליטי בר

דבר זה לא מנע את . ושכות נגד הערבים בספרדממ
קטלוניה נעשתה  .השפעת התרבות הערבית עליהם

בין . והפילוסופיההטבע -מרכז חשוב של מדעי
, פיסיקה, המלומדים בלטו יהודים שעסקו במתמטיקה

. פילוסופיה ורפואה, גיאוגרפיה, אלכימיה, אסטרונומיה
י תארי שזכה  בשנ, אברהם בר חייא' אחד מהם היה ר

היה ' הנשיא'התואר . ' סאבאסורדה'ו'  הנשיא '–הכבוד 
בעולם . די שכיח בקרב יהודי ספרד באותה התקופה

 שיבוש  – 'Savasorda'הנוצרי בר חייא היה ידוע בשם 
השם מעיד " . שרטה-צאהב אל"של שתי מילים ערביות 
משפטי שבר חייא מילא בחצר –על תפקיד רם ציבורי

   .הלונצהמלכות של בר

חיבור  ":וספרלאברהם בר חייא התפרסם הודות 
תורגם ללטינית שנכתב בעברית ו 1"המשיחה והתשבורת

. המחבר אחר מותל, ידי פלאטון מטיבולי- על1145-ב
אלגברה ה תיעד אתזה היה הספר הראשון שספר 

 .תרון של משוואה ריבועית כלליתיערבית והכיל פה
וכיח משפטים  מ,בספר מגדיר אברהם בר חייא מונחים

 הספר והזלמעשה  .מתאר כלים למדידהו גיאומטריים
הראשון בעולם המערבי שמכיל ידיעות על טריגונומטריה 

  .יםב לערתורת המדידות שהייתה ידועעל ו
  :  נוספים ספרים חשוביםגםאברהם בר חייא כתב 

" יסוד התבונה ומגדל האמונה" אנציקלופדיהה -
  ,מוזיקה, אופטיקה, אסטרונומיה, מתמטיקהב שעסקה

  . המדינה ודעת-מדעי, הטבע-מדעי, תורת ההיגיון

                                                           
, ספר זה עם פירושים של יחיאל מיכאל הכהן גוטמן' ר 1

  .1913ברלין , חברה מקיצי נרדמיםהוצאה לאור של 

כספר לימוד והכיל  1123-נכתב ב, 2"העיבור"ספר  -
 ספר זה צוטט לעתים .הסבר מקיף ללוח השנה העברי

  .ידי חוקרים במשך הדורות-קרובות על
בר חייא ללוחות התייחס  שבו "לוחות הנשיא"ספר  -

-מוחמד אל( ובו פונקציות טריגונומטריות בטאני -אל
  . )850-925 :שחי בשניםקי אריאסטרונום עהיה בטאני 

 "צורת הארץ ותבנית כדורי הרקיע": באסטרונומיה -
זהו התיאור הראשון . "סדר מהלך כוכביהם הרקיע"ו

ה מקור עיקרי ווהיש ,של שיטת פטולימאוס בעברית
-בקרב היהודים בימילידיעת אסטרונומיה וגיאוגרפיה 

  .הביניים
הספר עוסק . 3"הגיון הנפש העצובה": בפילוסופיה -

  . בבעיית הטוב והרע, בבריאת העולם, בבעיות מוסר

חכמת :  " שכתב בר חייאשני ספריםבמאמר מוזכרים 
לספר , כנראה, היאהכוונה ". חכמת המניין"ו" השיעור

) פרק(שבו השער " יסוד התבונה ומגדל האמונה"אחד 
  .מים מחכמת השיעור וחכמת המנייןהראשון מכיל טע

, )1092-1167 (באותה התקופהחי , אברהם אבן עזרא' ר
היה ו פילוסופיה ואסטרולוגיה, אסטרונומיהב עסק

  :מפרסומיו. מורה ומשורר
  ;כללי דקדוק עברישעסקו בספרים  -
  ;כתבי עת על הדעת -
  4"בוריספר הע":  בשםספר על לוח השנה העברי -
  ."ספר האחד"- ו5"ספר המספר"  :במתמטיקה -
  . ספרים באסטרונומיה ובאסטרולוגיה-

ספר "-ו" ספר הלוחות"  הספריםאת שני: לסיכום
כתב אברהם בר חייא ) הגדול והראשון במינו" (העיבור

אין להוריד מגדלותו של .  הנשיא ולא אברהם אבן עזרא
 , בנושאים אחריםאיש דגול ובקיאאבן עזרא שהיה 

  .במיוחד בהפיכת לשון הקודש לשפת כתיבה ודיבור

                                                           
    , פיליפאווסקי ספר זה בהוצאה של צבי בן יחזקאל' ר 2

  .1851, לונדון    
  1971, ירושלים, מוסד ביאליק, בשפה עכשווית' ר  3
 1874לוסק ,  הוצאה לאור של חברה מקיצי נרדמים 4
   -הוצא לאור על, ספר זה עם פירושים של משה זילברבר' ר  5

  1895, פרנקפורט, ידי קאופמן    

 קוראים כותבים


