
  © 2018 רמי ניר            הנצחי הקבוע הנתון מראש ַהִּמְסַּפר ַהֶּמֶל ְלָדִודכך נודע 

                  22/7  
    

  
NQ      מעגלבמחיתוך  ַאּמֹות 2=  = קטע נצחי קבוע נתון מראש  

  
22 NQ  =היקף ריבועהזה מעגל ה חּוט =  
  
7 NQ   המעגל הזה = קוטר  
  

  נצחי קבוע נתון מראש  ִמְסַּפר=  רמעגל / קוט=      22/7
  

  רישום של תרבוע אוקלידי לעיגול ולמעגל:

 
  π = 22/7יש להוכיח כי:  עתה

  
של אוקלידס ואכן, בתרבוע זה  השימור הכמותיבתרבוע שלפנינו מתקיים משפט 

של הקבוע חפיפה ערכית עם ערכו בצדק אוקלידי יוליד  השימור הכמותימשפט 
  .הנתון מראש 22/7 הנצחי ְסַּפרִּמ הַ 
  

  התרבוע:  ַאּמֹות הבניה של מנתוניואמנם כדלקמן, 
         = 4/3 A= QL/L αan 2T   

  

  CP  =rº = ]קשת ראדיאן[= אורך רדיוס = אורך  r=     ַאּמֹות 7
  

  2CT= אורך צלע  ]מעגל¼ קשת [= אורך          2HQ = 2KG=   ַאּמֹות 11

  
  רבועות ַאּמֹות 38.5= ל וגיע¼ ח = שט 2CTAשטח משולש  ] =11×7/[2
  

²]2[KA   שטח המלבן} =M2H2KG = { רבועות ַאּמֹות 154 =עיגול  =r²π     
  

        /722  =154/49  =r²/²]2[KA = π   



  2

מופיע בכתובת  ...עֹוָלם ַאָּתה ֵאל-ּוֵמעֹוָלם ַעד) = 2= (תהילים צ'  ֵנַצח = ֵאל=  22 :ְסַּפרִּמ הַ 
 ,ִיְׂשָרֵאל=  1522+=  במצרים כתיעוד מכוון של IIחותפ'  םּוציור הקיר במקדש חנ

, וכמובן ָיָׁשר=  15מכוון כונולדו במצרים)    33(  ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמהן ִמ  ַיֲעֹקב ֶנֶפׁש 37 כלומר,
  ... ָוהָיָׁשר ְיה-ְלַהִּגיד ִּכי) = 16= (תהילים צב' ... ִיְׂשָרֵאל ֵנַצחבחיי  ַּׁשָּבתלַ לערוב  – ְזָמן = 7
  

   1522+=  37 = ִיְׂשָרֵאל
  כתובת בקטע מציור הקיר במקדש קברו של חנום חותפ' במצריםמתוך  

  
  נולדו במצרים) 33(               ...ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמהן ִמ  ֶנֶפׁש ַיֲעֹקב 37                                  

  
  

הנתון  הנצחי הקבוע ְסַּפרִּמ הַ  ֶּמֶלהַ  ְלָדִוד נודעלצורך בניין המקדש במתכוון  ,כך

  .π = צדק אוקלידישל  וסמלידוע גם כיום ו  22/7 :מראש
  
  מעגל עַ ּבֵ ַר לְ  = ...ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתק ) =12קהלת ד' = (כן או

  

  2CTAהמשולש שטח כלואה בתחום  CP  =rº = ]קשת ראדיאן[אורך ואמנם, 

  rº TanCA = /2CT 11/7 =כן, ול             
  

, קטן π = 3.1415926535897932384626433832795 האירציונלי המוכר: ְסַּפרִּמ הַ וְ 
ין שתלב בלא ירציונלי אירך עכו הנתון מראש הנצחי הקבוע 22/7 ְסַּפרִּמ הַ מן 

   ...ְּפֵני ְתהֹום-ְּבֻחקֹו חּוג ַעל) = 27= ( משלי ח'  , כגוןשייכות לנצח יםעדמתההבריאה  יתנאי
  
תהיה  וליוא אותיות 22מושתתת על  נת נצחנכון להאמין כי השפה העברית בכווו

מעיד על פועלו, שהוא היה זה אשר  ֵעֶברזו טעות להסכים עם הרעיון כי שמו של 
ללא ספק, ניתן להפיק מידע רב מן הטקסט התנכ"י אך, ייסד את השפה העברית. 

  כדלקמן: –תקבל ובעיקר מתיעוד המספרים בתכנית המקדש. כי אמנם מ
  

  אצבעות 22אמה = 
  אצבעות = דופן ים הנחושת 5טפח = 

  אמות. 10=  טפחים 2קוטר זה + . אצבעות 210של  פנימי אמה בקוטר 30קו המים = 
  אצבעות 132מעגל = 

  אצבעות 21ראדיאן = 
  אצבעות 4=  דופן עמוד הנחושת 
  אצבעות 76=  קוטר פנימי לעמוד 

  אצבעות 84קוטר חיצוני לעמוד = 

   ºr  - 6/πr2ºאצבע = 
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ונתן הנביא תכננו בהסתמך על הכוונה  ִודּדָ  ַהֶּמֶל, כיכט') = -= (דבה"י א' פרקים כח'מתועד ו
ֹמה סמך מכנה -לע :וכל זאת ...ָרִמים ִמְקָּדׁשֹו- ַוִּיֶבן ְּכמֹו = )69= (תהילים עח'  ...ַהֶּמֶל ּוְׁש

ונלי. ואם קיימת אגדה המספרת על משותף של סרגל קנה המידה המעגלי הרצי
, את החשבון הרציונלי יחזקאלשבזמן שהותו בבבל למד, אצל הנביא  פיתגורס

אז, לא במקרה חסר לו הידע עד כמה פשוט  3:4:5גיאומטרי במשולש ישר זווית 
שחותך הוא  αan 2T 4/3 =אצילי וטהור מלמד המעגל את יסודותיו ביפי החיתוך 

     התרבוע. עצמו על עצמו, בחכמת

 
 22/7 אמת כמותית שמורהנצחי של רק ערך ערכית  לחפיפהלכן, אפשר לאמץ 

 ם, אπ = 22/7: קבוע ִמְסַּפר לערך של – ֵנַצח = 22=  ֵאל :כאשר ,מראשתונה נו
וגם נזכור ריבוע לשטח מעגל = עיגול.  של הצורך לביצוע תרגום משטחמבוקש 

עד  = גבול ההיקף המודד ֶאֶפס וקָ =  πr2כמעגל =  חּוטלאמץ את המונח: 

 . כלומר, חותכיםֶאֶפס = Q  =0ועובי כל נקודות החיתוך כמו  .ָמקֹום ֶאֶפס

= אורך היקף נתון = היקף  חּוטומשמרים כמות שטחים בתרבוע באמצעות:  אנו

  . ֶאֶפס = Q  =0כמו  ְוָעְביֹו πr2היקף כמעגל = ריבוע = כהיקף כמשולש = 
  

         ...ָהַעּמּוד- ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ָיֹסב ֶאת-ְוחּוט ְׁשֵּתים ) =15ים א' ז' = (מלכוגם מתועד 
  

  ִּתְדְרֶׁשּנּו ִיָּמֵצא ָל - ִאם
  )9(דבה"י א' כח'  ...ַּתַעְזֶבּנּו ַיְזִניֲח ָלַעד-ְוִאם


