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= עיגול, קיים נוהל  לשטח מעגל ריבועשל כאשר מתבקש ביצוע תרגום משטח 

ערכו ש ]נבחרסמל [=  π = קבוע ְּבִמְסַּפרידוע לכפול את ריבוע הרדיוס 

אולם,  .π = 3.1415926535897932384626433832795 :ולמנוהאירציונלי מוכר בע
ולראייה לא כך הוא,  נתון מראש נצחי רִמְסּפַ לְ  אמור לחפוף ערכיתזה  קבוע ִמְסַּפר

 כזאת  זהה ְסַּפרִּמ לַ  לידהחיתוך המובאמצעות תרבוע אוקלידי  בנהכל עוד לא נ כי
כלומר, המאמצים שנעשו במשך  אין מקומו בנצח. ,[חפיפה ערכית] = [שוויון]

  ערכיתחפיפה התבססה על לא מעגל עלו בתוהו כי דרך החיפוש  עַ ּבֵ ַר לְ שנה,  2300
זו , כמותיהשימור ההוכחת ובהסתמך על כמות יחידות השטח השוות בין  ון][שווי

ידוע ובאלכסנדריה מצרים. שחיבר  "יסודות"בחוברת  ותיעד  אוקלידסשהוכיח 
 יכולת תכחומ ,משפט אוקלידסההיסטורי  גאומטריהיסוד המשפט בכי לכל, 

 ֵחֶלקמהווה ן תכמויחידות שטח ש ִמְסַּפרגודלן של  שמרבו נ תרבועל תגיאומטרי
 למרות שבצורתקבוע  ִמְסַּפר נשארהערכית  כמותןעל זה  ןגודלו תרבועהמבניין 

 מאשר את אמת תוצאות) אותה גברת בשינוי אדרת(חל שינוי. משפט זה ומידותיו  ןהיקפ
 ,נמדד במספרים ברי שוויוןשיחידות שטח גודל ל כמותי ִמְסַּפרּכְ  השימור חפיפת

 גםו משפט פיתגורס מהשבידועה ש וז ,אוקלידס מישקדמה לי הוכחהב כמו
יחידות שטח של בר השוויון גודלן ל עמספרן כמות  חפיפת תוצאותלאשר אמת מ
הריבוע השווים לחלקיו של בתרבוע לעיגול ולמעגל בין חלקיי העיגול נמדד ש

  .תרבועסדר בההצורה ושלמות את ם יקימצדק אוקלידי =  כאשר ,החוסם
     

  בוע אוקלידי לעיגול ולמעגל:רישום של תר

 
 אוקלידס בשוויון:של  שימור הכמותיהמשפט בתרבוע העיגול שלפנינו מתקיים 

²]2[KA  שטח המלבן} =M2H2KG{  כמותיהשימור הואכן, בתרבוע זה משפט 
הנתון  הנצחי ְסַּפרִּמ הַ של הקבוע ערכו עם  רכיתעה חפיפבצדק אוקלידי  ולידי

עֹוָלם - ּוֵמעֹוָלם ַעד) = 2= (תהילים צ'  ֵנַצח = 22כאשר  ,הזֶ  ַּפרִמְס ּכְ שתתקבל  22/7מראש: 
 םּובכתובת ציור הקיר במקדש חנמופיע ה ֵאל=  22 :ְסַּפרִּמ לַ ובחופף  ...ַאָּתה ֵאל

ַהָּבִאים ן ִמ  ַיֲעֹקב ֶנֶפׁש 37=  ִיְׂשָרֵאל=  1522+=  37תעד את ל במצרים II חותפ'
 ֵנַצחחיי ב ַּׁשָּבתלַ לערוב  – ְזָמן = 7וכמובן , ָיָׁשר=  15וכמובן    ם)נולדו במצרי 33(  ִמְצַרְיָמה

   ...ָיָׁשר ְיהָוה- ְלַהִּגיד ִּכי) = 16תהילים צב' = ( ...ִיְׂשָרֵאל
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   1522+=  37 = ִיְׂשָרֵאל 
  כתובת בקטע מציור הקיר במקדש קברו של חנום חותפ' במצריםמתוך  

  
  נולדו במצרים) 33(               ...ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמהן ִמ  ַיֲעֹקבֶנֶפׁש  37                                  

  

 שי π = 3.1415926535897932384626433832795 ערכו של: וכאשר מדברים על
לערך  יושיטת חישובהתוצאה האירציונלית מאת  ארכימדסת כי מאז הציג דוהול

 משמעית-חדמכל ידיעה  של הציבור אזניוב משקלן של השמועותיותר גדול  ,זה
, מעגל עד ימינו אלהבנה תרבוע לעיגול וללא נמדוע  השאלה: כן, לא נשאלהלו

 כי וכחכך שי M2H2KGהמלבן בין העיגול לשטח  שוויוןכנדרש לצורך הוכחת 

לעומת זאת עולה מתיעוד . ² r² =π[KA2] = ריבועשווה לשטח רציונלי עיגול 
, כי חישוביי המידות יחזקאלומלכים, ירמיה ים: המקדש בספרתכנית מידות 

במתכוון  ,אז .אשרות אמתמה רציונליותמידה  ַאּמֹותבעיגול ובמעגל מושתתים על 
  22/7 הנתון מראש: הנצחי הקבוע ְסַּפרִּמ הַ  ַהֶּמֶל ְלָדִוד נודעלצורך בניין המקדש 

  .π = צדק אוקלידישל  וסמלידוע גם כיום ו
  

     ...ַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתקוְ  ) =12(קהלת ד' 
  

תהיה זו  וליוא אותיות 22מושתתת על  נת נצחנכון להאמין כי השפה העברית בכוו

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

  כדלקמן: –ובעיקר מתיעוד המספרים בתכנית המקדש. כי אמנם מתקבל 
  

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

  אצבעות 210של  פנימי אמה בקוטר 30קו המים = 
  אצבעות 132מעגל = 

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

  אצבעות 84חיצוני לעמוד = קוטר 

   ºr  - 6/πr2ºאצבע = 
  

ֹמהונתן הנביא תכננו בהסתמך על הכוונה  ִודּדָ  ַהֶּמֶל, אכןו - ַוִּיֶבן ְּכמֹו ...ַהֶּמֶל ּוְׁש
סמך מכנה משותף של סרגל קנה המידה המעגלי -על )69= (תהילים עח'  ...ָרִמים ִמְקָּדׁשֹו

שבזמן שהותו בבבל למד, אצל  פיתגורסת על הרציונלי. ואם קיימת אגדה המספר
אז, לא  3:4:5, את החשבון הרציונלי גיאומטרי במשולש ישר זווית יחזקאלהנביא 

במקרה חסר לו הידע עד כמה פשוט אצילי וטהור מלמד המעגל את יסודותיו ביפי 
     שחותך הוא עצמו על עצמו, בחכמת התרבוע. αan 2T 4/3 =החיתוך 
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 22/7 אמת כמותית שמורהנצחי של רק ערך ערכית  לחפיפהאמץ לכן, אפשר ל

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

  

 = גבול ההיקף ֶאֶפס ָקו=  πr2כמעגל =  חּוטלאמץ את המונח: וגם נזכור 

. כלומר, אנחנו חותכים ֶאֶפס = Q  =0המודד, ועובי כל נקודות החיתוך כמו 

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

. ֶאֶפס = Q  =0כמו  ְוָעְביֹו πr2היקף כמעגל = ריבוע = כהיקף כמשולש = 
         ...ָהַעּמּוד- ה ַאָּמה ָיֹסב ֶאתֶעְׂשֵר -ְוחּוט ְׁשֵּתים ) =15= (מלכים א' ז' וגם מתועד 

   
שטח בתרבוע כי העיגול מורכב מחמישה חלקים עיקריים והם:  בחןאנמתובנה זו 

חסום במעגל וא ה=  = {מחצית שטח הריבוע החוסם} BCDE הרציונלי המעוין

צמודים אליו. ה }עיגולהטע מקשטח {4 = חלקים ארבעהעוד עם יחד 
מאפשר כיצד יחידת מכנה משותף רציונלי, ונראה גם כי לכולם ראה נבהמשך, ו

 ולנקרא אורך שגודל  אשר יולידורציונליים חיתוכים גיאומטריים לבצע התרבוע 

ת להגדר משותףהמכנה ה פקידתב תשמשו שזוהיא  ַאּמֹות 14אחת מבין  ַאָּמה
ב שלחניתן ש היקפיםלאורכם של  ואו/ים מסו של שטח לשימור כמותיגודלו 

    למשל: מספרים רציונליים ממשיים.כשיתקבלו תוצאותיהם על ך ולהסתמ
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 רבועות ַאּמֹות 14= של שטח חיתוך  לשימור כמותי בתחום הריבוע החוסם, ,ריגדנ

   .)4(עמוס ז'  ...ַהֵחֶלק שנקרא לו: – ַאּמֹות 14וארכו  ַאָּמה 1 רוחבו – מלבןמודת לע
  
ח רבע עיגול פחות שטחו של שטכמותי  מורישלנגדיר:  תחום העיגול החסוםבו

  . ַהֵחֶלק רבועות = ַאּמֹות 14=  גיזרה= } r²/2}  -r²/4 π:ראדיאן
  

טע מק: מארבעת המקטעיםמקטע כל  ליחידות שטח של מותיכ שימור גדירנו
} r²/4 π-  {r²/2= גיזרה של השטחכמות ל והושה }r²/2}  -r²/4 π= העיגול

כאשר ה גיזר=  מקטע = ַהֵחֶלק :נקבלו. ַהֵחֶלק=  רבועות ַאּמֹות 14= 
 אלמ רציונלימלבן קבל בסופו של ההליך נו ולא הצורה.ערכי כמות קובעת שוויון 

 הגזרות יחידות שטח 11 ככמות ַהֵחֶלק שטח חידותי 11 של כמותב

  .r²π = 1 :ָמקֹום ֶאֶפסעד  מלאאחד רציונלי עיגול שלם מוסדר ב ממלאותה
   

חלקיו השווים בסדר גודל  נשמרת כמות נלירציוהעיגול בכי בגלוי נראה כלומר, 
שווה כמות של אמת מדידות ת אותו ניתן לבסס מחפיפ, 11 רציונלי ִמְסַּפרשל 

דק צ מושלם של סדרב קיימיםהחיתוכים גיאומטריים אותם שטחים בליחידות 
כי מראה התרבוע  ,אכןו .למעגל ולעיגולאוקלידי התרבוע בבבנייה  אוקלידי
 אחידות שתהוונה מכנה משותף מידה ַאּמֹותשל יחידות תוך יחדרך לקיימת 

שטח  חידותילשימור  14 רציונלי כמותי ִמְסַּפרהגדרת  לידויור שא למדידות

 חידותישימור ל 11רציונלי  כמותי ִמְסַּפר ן,כו ריבוע חוסםלמלא  תהשוו ַהֵחֶלק

לל כלכמו  ,םחסו שלם עיגול ָמקֹום ֶאֶפסעד למלא  להם תהשוו גזרות שלשטח 
ולא  רציונלי קבוע ִמְסַּפרּכְ  שימורקבל לבתרבוע נגדיר ש תיחידות השטח השוו

  .)π - 22/7(] = אירציונלי[ההפרש ה ֵחֶלקלְ  ָמקֹוםנשאר 
  

   ַאָּמההמכנה המשותף = עם ו A= QL/L αan 2T 4/3 = :מחיתוכי התרבוע ה כיאנרו  

  CP  =rº = ]קשת ראדיאן[וס = אורך = אורך רדי r=  ַאּמֹות   7תרבוע: ב   ִיְהֶיה

      = קוטר r2=  ַאּמֹות 14ובתרבוע: 
    4r²/14=  ַהֵחֶלק שטח = AQBרבועות = שטח  ַאּמֹות 14ובתרבוע: 

  ַהֵחֶלק BCDE  =7רבועות = שטח  ַאּמֹות 98ובתרבוע: 

   KA]2[² = ֶלקַהחֵ  4+  ַהֵחֶלק 7=  ַהֵחֶלק r² π  =11רבועות = ַאּמֹות 154בתרבוע:    ָמקֹום
  2AQBH= אלכסון של דלתון  πr/2= צלע =  r  +QL=  ַאּמֹות 11ובתרבוע: 

  חּוט=  πr2= היקף הריבוע = היקף המעגל =  r  +QL[4[=  ַאּמֹות 44ובתרבוע:  

  22/7=  44/14לקוטר =  חּוט= יחס בין מעגל לקוטרו = יחס בין  πובתרבוע: 
  

     4r²/14 =r²/11 πה כי חתכנו: או בבניי ַהֵחֶלקולא פגענו בשלמות 
         

  r²/²]2[KA = π=  154/49=  722/ואמנם:       rº TanCA = /2CT 11/7 = :ואמנם
 .22/7 מראש:במכוון הנצחי הנתון קבוע ה ְסַּפרִּמ הַ  = עם πקיבלנו חפיפה של  ,באמתו

  π =  22/7  ולכן, נכון לרשום:
   
  בוע:בתר כים גיאומטרייםלהלן צעדים לחיתוו
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שיגדיר לבצע חיתוך  FB/BD αan T = ½ = :כיצד ניתן באמצעות נאבחן) כצעד א
. לצורך זאת רדיוסשאורכה שווה לאורך  FBצלע  גבי-יחידות אורך שוות על

ואזי שתי   2FI  1 =ונמצא כי יחידת אורך:  N2FI במשולש αan T  ½ =נאבחן את
 B2NIבמשולש  α anT  ½ =באותו תהליך נאבחן את .N = 22Iחידות אורך: י

הוגדרו  , כךכלומר. B = 42I: גבי-שוות על ארבע יחידות אורךהוגדרו ונמצא כי 
אורכה שווה לאורך אמור כש FB 5 = :צלעה גבי חמש יחידות אורך שוות על

  . מבנה הקייםשטח בת הר יחידומויולא פגענו בש רדיוס
  

לעיל, ניתן למדוד את  נאבחן כי עתה באמצעות יחידות האורך, כמוגדר )כצעד ב
ולכן אורך  2N = BJ2I 2 =כן את אורך הצלע: -וכמו 2JNB = 2I 4 =אורך הצלע: 

  .ולא פגענו בשימור יחידות השטח במבנה הקיים A2J 3 = הצלע:
   

מבלי ו α2 את הזווית המרכזית נוצרי ANנאבחן כי מהעברת הרדיוס  )כצעד ג
 α2כי היא  A2/J2JN = α2an T  4/3 =הערך: מדוד אתנהמבנה  רמוילפגוע בש

 αעליה נשענת הזווית  NB היא הזווית המרכזית הנשענת על אותה קשת
  ההיקפית.

   
להגדיר יחידת  ,αan 2T 4/3 =נאבחן עתה כי ניתן, באמצעות הערך:  )דכצעד 

כפי ו צורותיהםכל התרבוע על וחלקי כמכנה משותף לכל קטעי  ַאָּמהאורך של 

גבי כל רדיוס ניתן -על ,אמנםו. A= QL/L αan 2T  4/3 =:במבנה שמתקיים

הבנייה  רמויבלי לפגוע בש, מַאָּמהאורך בלחתוך שבע יחידות אורך, כל אחת 
 ובאמת BL = QL = 4כי באמת מתקיים:  האוקלידית גיאומטרית של התרבוע.

 . = BL + LA = 4 + 3 = 7rהחיבור: גם  ולכן מתקיים LA = 3ם מתקיי גם
רציונליות מדידות  ,סמשפט אוקלידבהסתמך על ו אפשרות לבצע , יצרנכלומר

 הבנייה האוקלידית גיאומטרית, רמוימבלי לפגוע בש בתרבועלחיתוכים כמותיות 
  .ַאּמֹות 7 באמצעות רדיוס שאורכו

  
חלוקת שטחו ולכן,  ַאּמֹות 14צלע הריבוע החוסם כאורך קוטר  כינאבחן  )כצעד ה

, תוך שמירה על תשוושטח עמודות  14 מלאווים תהש לחלקיו של הריבוע החוסם
בתחום כשטח ת נמדדה העמודהוא כזה שכל חלק כלומר,  .בנייהב וסדרשלמות 

משפט  תנאיי ובהסתמך על. רבועות ַאּמֹות 14 עמודה =: , יוגדרהריבוע החוסם
היקפו ומידותיו גם כאשר צורת  ,נשמר עמודהשל כל  זהכ שטחכל  סאוקליד

 רבועות ַאּמֹות 14של כמותי שימור כל תחום לכן,  .מיקומותחום בי ושנעוברים 

   .ַהֵחֶלק = רבועות ַאּמֹות AQB  =14 שטח המשולשכלומר,  .ַהֵחֶלקר: וגדי
  

 ַהֵחֶלק+  ראדיאן :שימור כמותיל ונמצא r²/2= ראדיאן נאבחן שטח  )כצעד ו

עתה  .2AQBHשטח =  הדלתוןשטח  =}AQB  +r²/2 שטח המשולש{=

צלע של ריבוע  ונקבל חיתוך= אלכסון של הדלתון  Q2H=  ַאּמֹות 11דוד: נמ

 משימור זה  ,כלומר .ַאּמֹות M2RQ2H  =4]r  +QL [ =]4Q2H[  =44שהיקפו: 

2/πr  = נוסחת שטח משולש = נוסחת שטח  אכן:. וַאּמֹות 11=  מעגל¼ קשת

  .חל שינוי צורהבנשמר ו המספר .X ½ =r²/4 πקשת  X= רדיוס נוסחת שטח גיזרה דלתון = 

   
 ממלאונמצא כי שטחו  BCDEהמעוין  של שטחהצורת  את אבחןחזור לנ) זכצעד 

ניתן  ,ולכן רבועות ַאּמֹות 14 הוא: העמודושטחה של כל  שוות עמודות 7 שטח של

להשלמת העיגול , אליו ַהֵחֶלק BCDE  =7 שטחהכמותי של  ְסַּפרִּמ הַ לשמר את 
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 Xרדיוס את:  מצד אחד גדירנעיגול ב שימור תוגדרלה, עתה. מקטעים 4צמודים 

ומצד . ַהֵחֶלק=  רבועות ַאּמֹות ABP =r²/2}  -r²/4 π{ = 14 גיזרת=  ½ Xקשת 

, הגדרנו ךכ .ABP גיזרת = }r²/2}  -r²/4 π= העיגול מקטע: שני נגדיר את

. הגיזר=  מקטע = ַהֵחֶלק: םמיחותב רציונליכמות שווה של יחידות שטח 
שוויון  יםמקייתמ ARQ= שטח  BRPשטח היחידות ב ן שלכמותגודלן ו רומישמו

 .ַהֵחֶלק = BAQ המשולששטח =  }RBA+ שטח  ARQשטח { מדדנו החפיפו
= כקבוע.  רבועות ַאּמֹות AQB  =14המשולש  שטח יחידות ן שלכמותו גודלן ,ואכן

 11 = ַהֵחֶלק 11 :למלא מלבן כמותישימור ל 47+=  11 ְסַּפרִּמ הַ נולד  מזאת,
, כך כמותן של רבועות ַאּמֹות 14 הוא: העמודשטחה של כל ו שוותשטח  עמודות

  .r² π= 1: ָמקֹום ֶאֶפסעד  אשר ממלאות את העיגול גזרות 11
  

כאשר  M2H2KGשטח המלבן ל כחפיפהעמודות  11עד כה וחתכנו , מדדנו כלומר

 ABP = /11r²π גיזרת= שטח  העיגול מקטעשטח =  ַהֵחֶלק: עמודהכל 
 היקף של ריבועל כמותי שימורמדדנו וחתכנו  עודו .גזרות 11 עמודות = 11 ,כךו

 .M2RQ2H  =πr2=  ַאּמֹות 44: ההיקף של מעגליחידות אורך השווה לכמות 
 ,כי. ַהֵחֶלק = }r²/2 -r²/4 π{ = מקטע תוצאות:לת מאבחן אשוב לנועתה, 

 רבעשטח  = שארית + ַהֵחֶלק 2 :יתציונלציאות רמ קייםמ אוקלידיהצדק ה

, אכןו רציונליהעיגול  מקטעשטח  כיר אשנוסף למבט תקבל מכלומר,  .העיגול

   .r² π= 1: ָמקֹום ֶאֶפסעד שלם רציונלי שהוא עיגול אחד מלא סדר קיים 
  

הריבוע צלע על  rº Tan בנייתל רציונלי רבוע חיתוך גאומטריבתנאבחן ) חכצעד 

 תומתחנ הוב r²/4 πהגיזרה: אשר שטחו שווה לשטח, ACT2משולש דרך החוסם 

 ַאּמֹות 24.5 =שארית}  + ַהֵחֶלק{ = הראדיאן שטחיחידות כמות שימור ל

, PCA שטח הגיזרה = ABC  =r²/2שטח המשולש כגון:  ,צורותיול=  רבועות
אז, . חל שינוי צורהבנשמר ו ְסַּפרִּמ הַ ושוב, בבנייה של התרבוע. פי שמתקיים כ

הכלואה בגיזרה זו  CP  =ºr=  ]קשת ראדיאן[ זווית =ל טנגנסה ערך את נמצא

   . CT2/CA = Tan ºr = 11/7 לומר,. כACT2ובשטח המשולש 
  
  

כמכנה משותף לכלל צלעות התרבוע מבלי מידה  ַאּמֹותלסיכום, הצלחנו להגדיר 

 גם וכחמואז,  π = 22/7כיח כי: להולחשב ולפגוע בשלמות הבנייה ולא נותר אלא 

 הם ,ַהֵחֶלק KA =r² π  =11]2[² :צורותיהםבתחום השטחים הרלוונטיים  כי
   .צדק אוקלידיב הקיים, M2H2KG המלבן שטח שימורחתכנו לשעמודות  11 אותן

  

 ,רבועות ַאּמֹות 98 = ַהֵחֶלק BCDE  =7 :ה שטחו של המעויןייבנב ציין כינ ,ודע

 או }העיגול מקטע שטח{BCDE  +4שטח המעוין מ מורכבעיגול שלם  אמורכו

=  רבועות ַאּמֹות 154 = ַהֵחֶלק 4+  ַהֵחֶלק 7=  ַהֵחֶלק r² π  =11:ָמקֹום

 קייםתמ ,שימור כמותיכו .M2H2KG  =²]2[KAמלבן בשטח יחידות  ִמְסַּפר

רציונלי  ִמְסַּפרלְ  שווהלא רציונלי אי ִמְסַּפר, כידועו .KA =r² π]2[² שטח:ה שוויון
  מעגל. ואבע עיגול ירא ל, שימור כמותילי בו π ְסַּפרִּמ הַ את  שינה אוקלידס ,ולכן
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הגורם זה  שימור כמותיעקב  , כיאנו יודעים כעת, מתוצאות החיתוכים שבצענו
ניתן לוודא את קיומו של לקיים את הצורה והסדר במבנה תרבוע,  לצדק אוקלידי

יחידות אשר כמות כ 22/7 הקבוע הנצחי הנתון מראש ְסַּפרִּמ לַ כחופף  π =ערך זה 

ה גיזר=  מקטע = ַהֵחֶלק: הערכי ת את השוויוןוקובעהשטח השמורות 
  ולא הצורה. 

  
ואמנם, פעלנו נכון עד כה כאשר מצאנו הגדרות לצורה בה נשמרת כמות שווה של 

ובאותו הליך בתחומו רבועות  ַאּמֹות 24.5=  ראדיאןיחידות שטח, אם בתחומו של 
  . רבועות ַאּמֹות 14=  ַהֵחֶלקשל 

  
  . רבועות ַאּמֹות 38.5= רבע עיגול =  ַהֵחֶלק+  ראדיאןכלומר, במבנה של תרבוע: 

  
ביחידות  ַהֵחֶלק 7נשמרת כמות של  BCDEכן, נוכחנו לדעת כי בתחום המעוין -כמו

, צמודות אליהן לשלמות בצדק אוקלידי. וכאמור, רבועות ַאּמֹות 98שטח כלומר, 
שהן  ַהֵחֶלק 11ביחידות שטח והן  ַהֵחֶלק 4אלא בדיוק:  העיגול לא פחות ולא יותר

תוצאה אירציונלית כי ל ָמקֹום ואין r²/11πכל גיזרה:  ,גזרות 11שימור כמותי מ

  .r² π= 1: ָמקֹום ֶאֶפסקיים סדר שלם רציונלי בעיגול אחד מלא עד 
   

ה ּזֶ הַ  ְסַּפרִּמ הַ חופף עם  π = 22/7: קבועה ְסַּפרִּמ הַ כך, מוכח מחיתוכיי התרבוע כי 
כלומר, מה  .ְזָמן=  7וכמובן  ֵאל=  ֵנַצח=  22כאשר  הנתון מראש קבועהנצחי ה

 עֹוָלם- ּוֵמעֹוָלם ַעדבנצח  ,אכןכי התקבל ש 22/7 ְסַּפרִּמ הַ ת שמוכח הוא עם תוצא
את , ָמקֹום ֶאֶפס , עדהחיתוכים הגיאומטריים הנכונים בתרבוע מחברים רציונלית

. צדק אוקלידיסדר שמקיים שלמות הלם אחד כנדרש מהחלקים לעיגול ש

ַעד ) = 14= (דניאל ח' שנה  2300במשך אירציונלי שרתה במיטב יכולותיה  πוהמדידה של 
ׁש ֵמאֹות ְוִנְצַּדק ֹקֶדׁש את הצורך לתרגם ועד כמה שקרוב  ...ֶעֶרב ֹּבֶקר ַאְלַּפִים ּוְׁש

   .שטח של ריבוע לשטח מעגל = עיגול ,יותר לאמת
  
יחזקאל תכנית בניין המקדש המתועדת בספר המקרה הפרטי מוכיח כי כמובן, ו

טקסט התנכ"י אינו מקרי נבואות ההתיעוד המצוי בכמובן, מג') אינה מקרית ו- (מ'
בניין הבית האחרון כמקדש למען שמו הנצחי הנבואה ללהתגשמות  מכווןאלא 
ִּבְׁשַנת ַאַחת  ) =2-1= (דניאל ט'  סטוריתההי התפילהלכך מכוונת אכן, ו ֶצֶדק- ֱאֶמת- ָׁשלֹום

ֲאֶׁשר ָהְמַל ַעל ַמְלכּות ַּכְׂשִּדים ִּבְׁשַנת ַאַחת  ִמֶּזַרע ָמָדי-- ֲאַחְׁשֵורֹוׁש-ְלָדְרָיֶוׁש ֶּבן
ָיה ִיְרְמ - ְיהָוה ֶאל-ַהָּׁשִנים ֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר ִמְסַּפר   ְלָמְלכֹו ֲאִני ָּדִנֵּיאל ִּביֹנִתי ַּבְּסָפִרים

     ...ַהָּנִביא ְלַמּלֹאות ְלָחְרבֹות ְירּוָׁשַלִם ִׁשְבִעים ָׁשָנה
  

   
  ֲאֹדָני ְׁשָמָעה 
  ֲאֹדָני ְסָלָחה 

  ֲאֹדָני ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה
   ְּתַאַחר-ַאל

ַהי   -- ְלַמַעְנ ֱא
  ִׁשְמ -ִּכי

  ִעיְר -ִנְקָרא ַעל
                           )19(דניאל ט'  ...ַעֶּמ-ְוַעל
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   ...ָרִמים ִמְקָּדׁשֹו-ַוִּיֶבן ְּכמֹו) = 69תהילים עח'         
  
  

. יםִמ ֹורְמ ִמ  = ָרִמיםכלומר, תכנית המקדש מסתכמת ביצירת קשר עין של מבט 
ַוֲהֵבאֶתם ַהַּבִית  ) =9= (חגי א'  של צלב ארבעת הרוחותהמבנה לצורך העניין מביע סמל 

  .אל מעשיו של עמו התייחסותו האקטואלית של אלהיםאופן את ... ְוָנַפְחִּתי בֹו

   
בדומה לצלב של הבית שחרב בירושלים,  ,משייך סמל של צלב המקרה הפרטיו

הּוא -ָדִנֵּיאל ִּדי-ֱאָלֵהּה ִּדי) = 27(דניאל ו'  =קשר עין עם  ליצירת I ְרָיֶוׁשּדָ במבנה קבר 
ומשמעותו  ...סֹוָפא-ָלא ִתְתַחַּבל ְוָׁשְלָטֵנּה ַעד- ִּדי ֱאָלָהא ַחָּיא ְוַקָּים ְלָעְלִמין ּוַמְלכּוֵתּה

ויכולותיו המופלאים שהוכיח את קיומו  ָּדִנֵּיאלבאלהי  ְרָיֶוׁשּדָ של  גדולהאמונה 
  בפרשת גוב האריות.

  הראשון ָיֶוׁשָּדְר קבר                                                                                             

  
  איראן  – י רוסתם- אתר נקשי                             

י רוסתם - באתר נקשי –בהר אחריו חצבו ושלתו שמוהמלכים  I ְרָיֶוׁשּדָ כלומר, 
בעקבות אמונתו במבנה קבריהם את סמל הצלב  –הנמצא באזור פארס באיראן 

ִּבְׁשַנת ) = 1= (חגי א' ה זו טעות להאמין כי לא תהיו .ָּדִנֵּיאלבאלהי  ְרָיֶוׁשּדָ של הגדולה 
ִמי ) = 3= (חגי ב' במתכונתו של ניתן רישיון לבניין הבית השני ... ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶל

 שעררק ניתן לאולם,  ...ַהַּבִית ַהֶּזה ִּבְכבֹודֹו ָהִראׁשֹון-ָבֶכם ַהִּנְׁשָאר ֲאֶׁשר ָרָאה ֶאת
נשארו  מדוע והאם לנצחובוודאי אין לדעת  .ית כזה באותה העתמדוע לא נבנה ב

ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי ְיהָוה -ַמה ) =6= (תהילים צב'  הלא כי .בן השתייהבכספת את ילוחות הבר
  ...ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתי


