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  תקציר

  

 של )"מלאכת המספר "המוכר ג� בש�" (ספר המספר "נושא עבודה זו הוא החיבור המתמטי

� או תחילת המאה ה15 �אליהו מזרחי שנכתב בקונסטנטינופול בסו� המאה ה 16 .  

היה דמות המרכזית בקהילה היהודית בקונסטנטינופול ומילא תפקידי� , �"הרא, אליהו מזרחי

כגדול הפוסקי� של טורקיה , וג� מאוחר יותר, ג� על ידי בני דורו, שבהוא נח. ציבוריי� רבי�

א$ הוא התעניי# וכתב ג� בנושאי� , י של התורה"ומוכר בעיקר בזכות פירושו על פירוש רש, בזמנו

  . מדעיי�

לא זכה עד היו� א$ , הייתה תפוצה רבה ג� בזמנו וג� מאוחר יותר " המספרספר"חיבורו ל

הוא מורכב משלושה . שנושאו אריתמטיקה,  דפי�200 �כ, חיבור גדולזהו . למחקר מעמיק

, פוזיציונית של מספרי� שלמי�� הדני� בפעולות חשבו# בשיטה העשרונית) פרקי�(מאמרי� 

פרק על , הוא כולל ג� פרק על הוצאת שרשי� ריבועיי� ומעוקבי�. 60ושברי� בבסיס , שברי�

  .ופרק של בעיות מילוליות) � ויחסי� מוסיקליי�יחסי� גיאומטריי, יחסי� מספריי�(יחסי� 

מספרי� בבעבודה זו התרכזתי בפרק הראשו# של הספר הד# בארבע פעולות חשבו# בסיסיות 

 הפוזיציונית לכתיבת מספרי��השיטה העשרונית. פוזיציונית� הכתובי� בשיטה עשרונית, שלמי�

הגיעה לאירופה בתחילת , 9 �הייתה בשימוש אצל הערבי� לפחות מהמאה השמקורה בהודו 

 א$ בחר לכתוב את המספרי� בשיטה "ספר המספר"אב# עזרא השתמש בה ב. 13 � המאה ה

י הציג את הספרות ההודיות 'פיבונצ.  ט וסימ# האפס–הפוזיציונית באמצעות האותיות העבריות א

ג� . 1202 � ב(Liber Abaci) "ספר החשבוניה"הפוזיציונית ב� ערביות ואת השיטה העשרונית

אחריה� . 1252 �כפי שמעיד כתב יד מ, 13 �בביזנ+ השיטה הייתה מוכרת לפחות מאמצע המאה ה

רוב החיבורי� עוסקי� בעיקר בהוראת . נכתבו מספר גדול של חיבורי� המלמדי� נושא זה

האלגוריתמי� לביצוע פעולות חשבו# בשיטה החדשה ולא מעמיקי� ברקע התיאורטי שמצדיק 

מזרחי מציג באופ# שיטתי מגוו# גדול מאד של . ליהו מזרחי יוצא דופ# מבחינה זוספרו של א. אות�

, להסביר ולהוכיח אות�, הוא ד# ביתרונותיה� וחסרונותיה� ובנוס� מקפיד לנמק, אלגוריתמי�

,  של אוקלידס"היסודות"כאשר הוא מסתמ$ על חיבורי� מתמטיי� אחרי� כמו 

 שונותאפשר למצוא ג� הערות " ספר המספר" ב.ואחרי�,  של ניקומאכוס"האריתמטיקה"

  בנושא זהרוב הערותיו של מזרחי. המאפשרות הצצה להשקפתו של מזרחי בסוגיות דידקטיות

  . רלוונטיות ג� היו�



ב   

  :ודה כוללתבהע

שהופקה  )החלק הראשו# מהחיבור של מזרחי(מהדורה ביקורתית של הטקסט הרלוונטי  •

 .1534ומהדורה מודפסת משנת  )� באופ# מלאחלק(כתבי יד שנשתמרו  7 בעזרת 

 .בדיקה מעמיקה של האלגוריתמי� השוני� המוצגי� בחיבור •

השוואה ע� כל החיבורי� שנכתבו בנושא זה על ידי מתמטיקאי� יהודי� שקדמו  •

מחברי� ערביי� כמו : וע� חיבורי� שנכתבו בתקופתו או לפניו בשפות אחרות, למזרחי

 .מחברי� מאיטליה ומביזנ+ ,יאלחואריזמי ואל אוקלידיס

וכ# טבלת השוואה ע� המונחי� המתמטיי� אצל , מלו# מונחי� שמזרחי משתמש בה� •

 .המחברי� היהודי� הקודמי�

 לשחזר מתוכ# את תפיסתו בנושאי� #ניסיואיסו� ההערות הדידקטיות של מזרחי תו$  •

חברי� השוואת ההערות האלה ע� הערות באות� נושאי� של מ .דידקטיי� שוני�

 .יהודיי� אחרי�

המטרה הייתה לתאר את התפתחות האלגוריתמי� השוני� לביצוע פעולות חשבו# החל 

לנסות לקבוע א�  היא רק איסו� של חומר רח ומז של עבודתו את בפירוט לתאר, מאלחואריזמי

   .קיי� או כוללת ג� חידושי� מקוריי� שלו

  :חי במספר נושאי�נית# להצביע על התרומה הייחודית של מזר, ואמנ�

בחלק� ההסברי� כוללי� , הסברי� מפורטי� של כל האלגוריתמי� המתוארי� •

חלק גדול של . למרות שה� מילויי�, שיקולי� שאפשר לתאר אות� כאלגבריי�

 .הסבריו מקוריי� ולא נמצאו בחיבורי� אחרי�

 .בעיקר בכפל וחילוק ,אלגוריתמי� ייחודיי� לביצוע פעולות חשבו# •

פוזיציונית � המשמשי� לתיאור השיטה העשרוניתוכמות איכותושגי� הגדרת המ •

 .לכתיבת מספרי�

 .שיטות חישוב ייחודיות לסוגי� מסוימי� של סדרות •

שיטות קד� אינדוקטיביות שלא נמצאו עד עכשיו אצל מחברי� יהודיי� אחרי�  •

 .ג"להוציא חיבוריו של הרלב
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 היא של חיבור שנכתב על ידי " המספררספ"המצטיירת מבדיקת חלקו הראשו# של התמונה 

אבל ג� נושאי� מתמטיי� אחרי� וג�  (המכיר ספרות ענפה בנושא האריתמטיקה, מלומד קפד#

 ומוציא תחת ידו ספר מקי� ומסכ� של ידע באריתמטיקה שנצבר במש$ )בנושאי� פילוסופיי�

מחקר . פצה באירופהמאז שהשיטה העשרונית הפוזיציונית לכתיבת מספרי� הו,  שנה300לפחות 

 יוכל לתת תמונה שלמה יותר של ההישגי� של אליהו הספרנוס� שיתמקד בשאר החלקי� של 

  .מזרחי בנושא זה


