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   ִּכי ֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא

ֵהינּו    ָהבּו ֹגֶדל ֵלא
  ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו 

    ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט-ִּכי ָכל
  ֵאל ֱאמּוָנה 

   ְוֵאין ָעֶול
  )4-3(דברים לב'  ...ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא

  
  )8(דברים לב'  ...י ִיְׂשָרֵאלְלִמְסַּפר ְּבנֵ 

  
  )12(דברים לב'  ...ֵאל ֵנָכר ְוֵאין ִעּמֹו ַיְנֶחּנּוְיהָוה ָּבָדד 

  
  

   ֵאל ֱאמּוָנה = ִיְׂשָרֵאל ֵאל
   

עֹוָלם - ּוֵמעֹוָלם ַעד) = 2(תהילים צ' = ] ֵנַצח[=]22[=]ֵאל[) = 8(דברים לב' =  ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
מלא בתוכן  ,ִיְׂשָרֵאל ֵאל ְיהָוה ,ָּבָדד – תוכןה חסר רכָ נֵ  ֵאלל ּומר, כלומ... ַאָּתה ֵאל

ניצב אורך כמדידת עגל המ חּוט מדידתמושתתת על  ֹוז ֱאמּוָנתֹו והלא ַיְנֶחּנּו ֱאמּוָנה
-ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ָיֹסב ֶאת- ְוחּוט ְׁשֵּתים ) =15= (מלכים א' ז' וגם מתועד  .משולשה

= גבול ההיקף  ֶאֶפס ָקו=  πr2כמעגל =  חּוטכי המונח: נזכור ו  ...ָהַעּמּוד

. 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 = 

   לרבע מעגל.=  ...ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתק ) =12= (קהלת ד' ן לכ
      

  
  רישום של תרבוע אוקלידי לעיגול ולמעגל:

 
  



  2

  :הנצחי הקבוע הנתון מראש ַהִּמְסַּפר ַהֶּמֶל ְלָדִודכך נודע ואמנם, 
              

NQ      מחיתוך במעגל ַאּמֹות 2=  = קטע נצחי קבוע נתון מראש  
  

22 NQ  =2  = בתרבועוהוא  המעגל הזה = היקף ריבוע חּוטHM2RQ  
   

7 NQ   בתרבוע והוא מעגל זה= קוטר ל  =BD  
  

  נצחי קבוע נתון מראש  ִמְסַּפר=  מעגל / קוטר=      22/7
  

בכתובת ציור  ן דאג לתעדווגם ליוסף שבמתכו ]ֵאל[=]22[ :ְסַּפרִּמ הַ  נודעוכמובן, 
 .)45(בראשית מא' ... ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ שמו  דועיתיחד עם  במצרים II חותפ' םּוחנקיר במקדש 

 1522+=  37 :םיִ ִמְצָר לְ ַהָּבִאים  ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל מתעדת אתזו כתובת נצחית 
 ]ָיָׁשר[=]15[ נולדו במצרים) 33( ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמהן ִמ  ַיֲעֹקב ֶנֶפׁש ]37[=]ִיְׂשָרֵאל[ ֵׁשם ִמְסַּפרּכְ 

לערוב באים כתובת אלה ב יםמגמתי םיִמְסַּפִר  .]ְזָמן[=]7[=]ֱאמּוָנה+  ֵאל[ וכמובן
  ...ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא = ...ָיָׁשר ְיהָוה-ְלַהִּגיד ִּכי) = 16תהילים צב' = ( ...ִיְׂשָרֵאל ֵנַצחחיי ב ַּׁשָּבתלַ 
   

   1522+=  37 = ִיְׂשָרֵאל 
  הקיר במקדש קברו של חנום חותפ' במצרים כתובת בקטע מציורמתוך  

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

  
, כי יחזקאלומלכים, ירמיה המקדש בספרים: תכנית עולה מתיעוד מידות  םגוכך 

אשרות מה רציונליותמידה  ַאּמֹותחישוביי המידות בעיגול ובמעגל מושתתים על 

 ַהֶּמֶל ְלָדִוד נודעלצורך בניין המקדש במתכוון  ,לכן .ֵאל ֱאמּוָנהשל  םיִמְסַּפִר 
 צדק אוקלידישל  וסמלידוע גם כיום ו  22/7 הנתון מראש: הנצחי הקבוע ְסַּפרִּמ הַ 

22/7 = π.  
  

תהיה זו  וליוא אותיות 22מושתתת על  נת נצחרית בכוונכון להאמין כי השפה העב

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

  כדלקמן: –בתכנית המקדש. כי אמנם מתקבל  םיִר ְסּפַ ִּמ הַ ובעיקר מתיעוד 
  

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

  אצבעות 210של  פנימי אמה בקוטר 30קו המים = 
  אצבעות 220טפחים] =  2אצבעות +  210אמות = [ 10ים הנחושת = חיצון קוטר 
  אמות 6=  אצבעות 132=       מעגל 

  = מחוג = רדיוס אצבעות   21=    ראדיאן 
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  אצבעות  4דופן עמוד הנחושת = 
  אצבעות 76ר פנימי לעמוד = קוט

  אצבעות 84=  לעמוד  ןקוטר חיצו

   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  פיתגורסהרציונלי. ואם קיימת אגדה המספרת על 
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 
     בחכמת התרבוע.שחותך הוא עצמו על עצמו,  αan 2T 4/3 =החיתוך 

  
  

, מלא בתוכן ִיְׂשָרֵאל ֵאל ְיהָוה –חסר התוכן  רכָ נֵ  ֵאלל ּומעולה מן הראיות הנ"ל כי 
כיצד נמדד  רכָ נֵ  ֵאלמדוע לא נודע למאמינים של  ,ומובן מאליו ֱאמּוָנתֹו = ֱאמּוָנה

   .π=  22/7האפשרות למצוא את היחס: להם ה יתנולא נ המעגל ושטחו העיגול
 

ִּכי --ַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם-ִּכי לֹא ַעל )  =3= (דברים ח' ל עולה מן הראיות הנ" עניןעוד 
  ...ְיהָוה ִיְחֶיה ָהָאָדם- מֹוָצא ִפי- ָּכל- ַעל

 

ִהים ְיָרא -ֶאת ) =14-13= (קהלת יב'  :ֶנְעָלם-ָּכל ַעל ֱאמּוָנתֹוּבֶ  ְלִהָּזֵהר אדםידע י, כלומר ָהֱא
ִהים ָיִבא ְבִמְׁשָּפט ַעל  ַמֲעֶׂשה-ָּכל- ִּכי ֶאת ָהָאָדם-ֶזה ָּכל-ו ְׁשמֹור ִּכיִמְצֹוָתי- ְוֶאת ָהֱא

   ...ָרע-ְוִאם טֹוב-ִאם  ֶנְעָלם:- ָּכל


