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  ":ְוַהח�ט"והמעגל מתועד במגילת קהלת רק בכינויו   
  
ָ$# לֹא ִבְמֵהָרה ִיָ ֵתק                       )12' קהלת ד(... ְוַהח�ט ַהְמ#%

  
ָ$#  ,/כ ...ָהַע-�ד* .ָ-ה ָיסֹב ֶאתֶעְ+ֵרה*ְוח�ט ְ#ֵ(י)) = 15' ז' מלכי� א= (ְוַהח�ט = והמעגל   לרבע מעגל=   2CTA  =ַהְמ#%

אז . ל השל)וגי של העגיזרת הראדיא� היא תת שטח רציונלי לכ� של) רציונלי וπr² = 1 = :ודע כימקהלת , ואכ�
ָ$# בצני= עגל במ להיות קשת ַהח�ט ִיָ ֵתק האד) כיצד ידע עד אשר י...שני) תעבורנה= לֹא ִבְמֵהָרה  :ניבא  .ַהְמ#%

  ).א"י ( 2TC= 11, וכ�)   א"י( r=  7 :אז     LA / QL =α2Tan  ;  2/1= BD /FB = αTan=4 3/ : שלפנינובתרבוע
 ג) כלואה ]של� ורציונלי[= πr²/4 גיזרת הכלואה ב PAC= גיזרת הראדיא� כיקהלת מודע לתנאי הבנייה , כלומר

ג)   כלוא PC =  7:  הראדיא� ביחידות אור/�טחכי קהלת מודע  עוד, לכ� .2ACT = 4/²rπ =בתחו) שטח המשולש 
 4/²rπ ט�י הלא חפונקציה טריגונומטרית של טנגנס הראדיא� ככש וג) ישמ  2ACT=  המשולש חו)בתהוא 

ָ/ 8ֲַאֶ#ר ְ#מֹר ַרְגלְ ) = 17' קהלת ד= (אמר ,  ולכ�2ACT במשולשכניצב   =CB = 11=  2TC  קשת: יהיהביחידות אור/
8ַת ָ;ִויד" כי תכנית ... ֵ:ית ָהֱאלִֹהי)*ֵ(ֵלְ/ ֶאל   .ישר= ח�ט = קשת ו עיקר ויַ-ְעָ>לִ הַ ְקֵנה ַהִ-ָ;ה נמדדת באמצעות " ס%

  . הראדיא�CP ח�טתייחס אל מ CB=  2/rπ=   מעגל41/ ח�ט ג)כ/ ו  CA /2TC = adianRTan =7/11:  בתרבועג)ו

  .ביחידות אור/ שוות ורציונליות = 2r = [QR2MH2]/2r = 44/14 = 2rπ/2r = π = 22/7/[H2Q]4     :בתרבועעוד ו

  .ישר = ח�ט= אור/ קשת : מקיי)                    רציונלי π = 7/22הלי/ המדידה באמצעות   , בתרבוע, כלומר

  
  .APB כשטח גיזרת ַהֵחֶלק= העיגול מקטע  = ]r-4 /²rπ 2/²[ = ]כחולמתח) + ירוק מתח)  [= ַהֵחֶלק :בוערבת
  ."ַהֵחֶלק"=  )ש"י ( BAQ= 14שטח משולש , וכ�   41]"ַהֵחֶלק"= [] KCEM= [הריבוע החוס) שטח  :בוערבת

  .]APB כשטח גיזרת ַהֵחֶלק[11  =11]"ַהֵחֶלק"= [ }4]"ַהֵחֶלק"[+]BCDEמעויי� [{=  ²rπ   : בתרבוע
   ).ש"י (= πr² = a² = KA2B2C2 = KG2H2M  154:וה לשטח מלב�שטח עיגול שווה לשטח ריבוע שו: בתרבוע
  .)ש"י ( AQB =14 שטח משולש = "ַהֵחֶלק"  =APB ] =2/² r-4 /²rπ[ =/11²rπשטח גיזרת  :בתרבוע

  
  :ואת חשבו� הנפש חופB קהלת ע) חשבו� החכמה

ָצֶא � ַס:Cִתי ֲאִני ְוִלִ:י ָלַדַעת ְוָלת�ר �ַבEֵ# ָחְכָמה ְוֶחְ#:�C ְוָלַדַעת ֶרַ#ע 8ֶֶסל Dֶָהָיה ְוָעמֹק ָעמֹק ִמי ִיְמ *ָרחCק ַמה
ֲאס�ִרי) ָיֶדיָה טCב ִלְפֵני ** ִהיא ְמצCִדי) ַוֲחָרִמי) ִלָ:G*ָהִאDָה ֲאֶ#ר* ְוַהFְִכל�ת הCֵללCת �מCֶצא ֲאִני ַמר ִמָ-ֶות ֶאת

ִ:ְקָ#ה *ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי Hְמָרה קֶֹהֶלת .ַחת ְל.ַחת ִלְמצֹא ֶחְ#:�C ֲאֶ#ר עCד ִיָ-ֵלט ִמֶ-ָ ה ְוחCֵטא ִיָ$ֶכד ָ:Gָהֱאלִֹהי) 
ָ+ה ָהֱאלִֹהי) ֶזה ָמָצאִתי ֲאֶ#ר עָ *ֵאֶ$ה לֹא ָמָצאִתי ְלַבד ְרֵאה*ְוִאDָה ְבָכל** Hָד) ֶאָחד ֵמֶאֶלB ָמָצאִתי ַנְפִ#י ְולֹא ָמָצאִתי

24�29' קהלת ז(... ָהHָד) ָיָ#ר ְוֵהָ-ה ִבְק#� ִחDְבֹנCת ַרִ:י)* ֶאת(  



8ַת ָ;ִוידוְ =  .-Cת 132    .-CתC-. 33...  4 × 33 = 132ת ַהKֵָלע ְוַהKְָלעCת 4  ...ח�ט ס%
   

5�6' יחזקאל מא( ...ֵצָלע ָ#לC# �ְ#לִֹ#י) Mְָעִמי)*ָסִביב ְוַהKְָלעCת ֵצָלע ֶאל** ְורַֹחב ַהKֵָלע .ְרַ:ע .-Cת ָסִביב ָסִביב ַלַ:ִית   (  
  

 תמדדנו) = ' מה–' יחזקאל מ= (תכנית מקדש בית ראשו� ) = 'ז' מלכי� א= ( המדדכי נ תשתית מוכחת ה התרבוע מהוו,כ�* א)
 לרדיוס      .ָ-הההפרש בי�  = ֶאְצָ:ע     : כאשר יְעָ>לִ ַ- הַ ְקֵנה ַהִ-ָ;ה באמצעות סרגל בית האחרו� התכנית מקדש 

    .-Cת*ֵ## =  ֶאְצָ:עCת132 ַ:ַ-ְעָ>ל,         אז  ֶאְצָ:עCת 21ברדיוס , ואמנ)                      ֶאְצָ:עCת22ָ:.ָ-ה , ואכ�
  .אב� השתייה נבנתה ככספת לשמור על לוחות הברית, רב�לאחר החו,            ואמנ)   ֶאְצָ:עCת5 ֶטַפחהַ    ,כ�ו

  . נבנה תרבוע למעגל ולעיגולמנ) רק עתה ואהנָ ָ#  2300 ְוַהMֶַ#ע #ֵֹמ)) = 13�14' דניאל ח= ( ואמנ)                               
  

  ...  .-Cת ָ:.ָ-ה ָוטַֹפח* ָהִאי# ְקֵנה ַהִ-ָ;ה ֵ##�ְבַיד) = 5' יחזקאל מ= ( יַ-ְעָ>לִ הַ ְקֵנה ַהִ-ָ;ה  :בניית סרגל          

  
  )"שבר השלו� והאמת"הציור נמצא בספר ()                         1' תהילי� קכז( ...ָ#ְוא ָעְמל� בCָניו :C** ִיְבֶנה ַבִית* ְיהָוה לֹא* ִא) 


