
 אבי תורת המספרים ---פיתגורס

 
 .פיתגורס ידוע בגלל משפט גיאומטרי הנקרא על שמו  

אבל תרומתו הראשונה והמקורית בתורת המספרים אינה נזכרת בספרי 

 .המתמטיקה 

המציאות מורכבת ממספרים טבעיים או במילים  יפיתגורס היה מאמין כ

 ".ל מספרוהכ: "שלו 

ות כל הדברים עשויים מצירוף של נקודת המוצא המשונה שלו בדבר הי

 .אמונתו הפכה אותו ליוצר של תורת המספרים. יםרמספ

ומצא כי היחס , ים מדויקים ונעימים לאוזן צלילו ס אהב מוסיקהרפיתגו

בין צלילים מדויקים של מיתר מתקבלים כאשר יחסי האורך של 

 .מספרים שלמיםבהמיתרים מבוטאים 

נים מתמטיים מדויקים וטהורים ימאפיוונות עקר, תכונות מצא פיתגורס 

 .תנועה ודינמיות ,עם רעיונות מיסטיים המעניקים למספרים נשמה

גם . יוצר את כל המספרים ובעצמו אינו מספר(: יסוד התבונה )  1המספר 

מהווה  1מספר ה.למספר חריג שאינו ראשוני ואינו פריק  1היום נחשב 

 . בנת היקום והאדם הקיים בועוצמה לה -מכשיר תבונתי רב

האי ואת  מספרים נקביים -ים יהמספרים הזוגפיתגורס הגדיר את 

הנשים לפי )ההבדלים בין גברים וביו נשים .כמספרים זכריים זוגיים

כמו המספרים הזוגיים ( פיתגורס הן שמימיות מסיסות ולא יציבות

ם הם ואילו הגברי, 2-ונמסים תמיד עם חלוקתם ב "יציבים"שאינם 

 .יציבים ולא מסיסים כמו חלק גדול מהמספרים האי זוגיים הראשוניים

 .מהווה את יסוד הסברה( : יסוד הסברה)  2המספר 

שר קה.מהווה את המספר הזכרי הראשון( : ניהויסוד ההרמ)  3המספר 

 .ניוה מבנה יציב חזק והרמווהמה -למשולש 3של 

 .שני המספר הנקבי ה  (יסוד הצדק) 4 רהמספ



 ,ובכן..נישואים נוצרים בין זכר לבין נקבה (יסוד הנישואים) 5המספר 

נותנים לנו את  3-המספר הזכרי הראשון ועוד 2-המספר הנקבי הראשון

 . 5הסכום 

הוא המספר השווה  מושלם או משוכללמספר  (יסוד הבריאות) 6המספר 

 .28=1427242221כמו גם    6=32221: לסכום מחלקיו 

היותו סכום ארבעת המספרים  (ר הקדושהמספ) 11המספר 

 .11=1222324: (לא ראשוניים)הראשונים

ולכן עיסוקו היה  חשוב לזכור כי פיתגורס ראה במספר אוסף של אחדות

 .רק במספרים טבעיים וביחסים ביניהם

 .6,28,496,8128: פיתגורס גילה כמה מהמספרים המושלמים 

ר לתחום המספרים הנמצא מעב 33551336המספר המושלם הבא הוא 

 .8589869156  ויאחרשהמספר . בהם התעסק פיתגורס 

 תכונה נוספת למספרים מושלמים היותם סכום של מספים עוקבים כמו 

32221=6 

7262524232221=28 

312312...211 292112...26 25 24 23 22 21 =496 

קסם של עיסוק במספרים בכלל ובמספרים מושלמים בפרט הדביק את 

 . החדשה תטיקאים שבאו אחרי פיתגורס ושל העהמתמ

פכיים של מחלקי המספרים המושלמים וסכום המספרים הה: למשל 

 :1-שווה ל 1 אך ללא הגורם, פכי של המספר המושלם עצמווכולל הה

2\1 23\1 26\1 =1 

2\1 24\1 27\1 214\1 228\1 =1  

פרות סאם מחברים את ה: תכונה נוספת של המספרים  המושלמים 

מספר מושלם וחוזרים על התהליך עד לקבלת מספר חד המרכיבות 

 !1ספרתי מקבלים תמיד 

28          228  =11            121  =1             

496          42926 =19          921= 11             121  =1  

8128       8222128 =19= ...  129 =11  ...121  =1 

 .מספרים חסרים ומספרים עודפים הגדיר פיתגורס 



 .הם המספרים שסכום מחלקיהם קטן מהמספר עצמו  :  מספרים חסרים

 .  51>  9=  53+31כי   רמספר חס  51

 . 51>  51=  +53+3+3מספר חסר כי  51

 .הם מספרים שסכום מחלקיהם גדול מהמספר עצמו  :  מספרים עודפים

  +5<  51= 53+3+3+31מספר עודף כי  +5

 +5<  5+=  53+3+3139מספר עודף כי   +5

הם מספרים  +, 51,+,+כמו ,  +פיתגורס מצא שמספרים המהווים חזקות של 

,  חסרים במעט: כדי להיות מושלמים 5רק  להם חסרשוקרא למספרים . חסרים

  :למשל

  +>  7=  +53+3הוא  +סכום מחלקי 

  +>  +=  35 +הוא  +סכום מחלקי 

 . +>  5הוא  +סכום מחלקי 

סכום מחלקי ) לא הצליח למצוא מספרים עודפים במעטוניסה הוא לעומת זאת 

 "אנדרו ווילס")ועד היום לא נמצאו .  (מהמספר עצמו 5-המספרים גדול ב

 (.ים רשל התנהגות מספזו ההבעיה הפתוחה את  5991בשנת  הוכיח

 :מספרים ידידותיים

ת מספרים והגדיר זוגות של פיתגורס חקר את הקשרים בין מחלקים של זוגו

אם סכום מחלקי המספר האחר  ידידותיזוג מספרים נקרא . מספרים ידידותיים 

האחר שווה  רעצמו שווה למספר האחר וסכום מחלקי המספ רללא המספ

 2++המחלקים של .  +++ -ו 2++: היההזוג שמצא פיתגורס .. למספר הראשון 

 : םה

5 3+ 3+ 31 352 355 3+2 3++ 3++ 311 3552  =+++ ! 

 ! 2++=  ++35 375 +3 +3 5:  םה +++המחלקים של 

: זוג נוסף של מספרים ידידותיים  1636מצא ב  "פרמה"המתמטיקאי 

   .18416 -ו,17296



  . 9437156 -ו 9363584: ים ראת זוג המספ 1638בשנת מצא , "דקארט"

היום ! זוגות של מספרים ידידותיים 62עוד  " אוילר" הוסיף  1751 -ב

 . זוגות של מספרים ידידותיים  1111 -ת המחשב ידועים כבזכו

של אבנים פיתגורס חקר את תכונות המספרים באמצעות תיאור גרפי 

סיווג מספרים לפי הצורה הגיאומטרית  (.אריתמטיקה --פסיפו ) ותקטנ

 .של האבנים ןהמתקבלת מסידור

 :מספרים משולשים

ניתן  ים משולשים כקרא מספריהוא ..... 21, 15, 11, 6, 3, 1למספרים 

 . בצורת משולש שווה שוקיים לסדרם 

 .כל מספר נבנה על קודמו באמצעות הוספת מספר העוקב למספר הקודם

 

 
 

 :מספרים ריבועיים

לסדרם עם אבנים או עם נקודות  ראפש...... 25, 16, 9, 4, 1ים רמספה

ספת כל מספר ריבועי נוצר מהמספר הקודם על ידי הו.בצורת ריבועים 

 .זוגי עוקב -מספר אי

 

 

 . 4את  יוצרת 1-ל 3הוספת 

 .  9יוצרת את  4 -ל 5הוספת 

 

 

 



 :  מספרים מלבניים

כל מספר בסדרה זו מתקבל מהוספת מספר ........21, 12, 6, 2מספרים ה

 .זוגי לקודמו

  

 

 

2  24  =6  

6 26   =12  

1228=21 

21211=31 

, דות גם מספרים מחומשים נקו -פיתגורס הגדיר באמצעות האבנים 

 ..המשושים וכך הלא

 


