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את חלקיי הקוו הישר . כדי לדעת איפה נמצא הוא ואי$ להגיע אל ייעדו" דרכי� ")בכל רגע(אד� מודד 
� חשב עמעי� האד� לדעת ל נסתרי� מהראדיא�אול� חלקיי , אד� באמצעות סרגל ומחוגהמודד ה

   "].ֵחֶלקהַ ["= 1 = 11הוא של� רציונלי שעיגול ב קשתהדר$ את 
  

    ."]ֵחֶלקַה ["11=  חדש לתרבוע עיגול צילו�  .1

  
�ְוח�ט 4ֵ5ְי� " =)21' ירמיה נב= ( "ח�ט ": היופי מסתכ� במילה אחת =)1' תהילי� יז= (" 1ְלֹא ִ/ְפֵתי ִמְרָמה"

�61ֶ �  ."ַמְע9ְל"ת ְיהָוה"חיתוכיי כידוע אלפי שני� כבר  "...1ְַמְע9ְל"ֶתי$ָ  " =)5' תהילי� יז(=  "...ֶעְ/ֵרה 7ָ8ה ְיס
  

  .בבנייה] גזרה]=[משולש]=[ראדיא�: [שיוויו� השטחי�ב  מתקיי�"1ְַמְע9ְל"ת ְיהָוה"= תרבוע עיגול 
  ...ַמְע9ְלָֹתיו1ְ =  ]אור$ הישר"] = [ח�ט] = ["אור$ הקשת[  =:כ�� א�
  

   :"ַמְע9ְל"ת ְיהָוה" להל� הגדרות
  . הקשת" ח�ט"על כצילו� נפר/ת ה היא האחת מדידת חיתוכי החלקי� על הישר  .א
  .= 2[ πr² = [πr/2 × r]רדיוס[× ] אור$ קשת/[2= נוסחת מדידת שטח בעיגול   . ב
 .)וועובי ק = 0= עובי נקודת חיתו� (. משיק ניצב לרדיוס, בכל נקודת חיתו$, שת המעגלעל ק  . ג
  צלע של ] = משיק= [ניצב לרדיוס כשל קשת המעגל כולו  )0= " ח!ט "עובי(" ח�ט"נית� למתוח   . ד

  .בבנייה גיאומטרית מציירי� הגדרות, י הלאכ .ישר זויתמשולש               
  .]שטח חסו� בי� קשת ומיתר רבע מעגל"] = [ֵחֶלקַה ["ע ָט ְק ִמ   .ה
  

� ִ�י נַֹכח ֵעיֵני ְיהָוה�  )21' הלי מש( ...ַמְע9ְלָֹתיו ְמַפֵ=ס� ִאי5 ְוָכל�ַ>ְרֵכי
  

  : כדלקמ�–הנתוני� 
   .FGHI לעיגול החסו� בריבוע Aמרכז * 

" ח�ט" כצילו� על תו/נפר ה)יחידות אור$( r = 7 =כי חלקיו של כל רדיוס ) בצילו�(יה יעולה מהבנ
 ואכ� .שטח כל ראדיא� = )ש"י (= r²/2 = 24.5 ) שטחיחידות(, לכ�. = CP r = 7: קשת הראדיא�

, אז . גזרהCAPשטח ראדיא� = ]שטח ירוק+שטח כחול+שטח אדו�=[ משולש CABשטח ראדיא�  :בבניה
 כי .)א"י (= 11 ]ע מעגלקשת רב[ = מתוח בניצב לקוטר = [KG2] "]ח�ט ["[H2Q] =אור$ קרנזול * 
  .= (πr²/11) )ש"י (AQB] = 14שטח משולש [  =]שטח ירוק+ שטח כחול = ["] ֵחֶלקהַ ["ע ָט ְק ִמ  :תקיי�מ
  .)א"י (KA2C] = 14יתר המשולש [  = KC = FG = KM =צלע הריבוע החוס�אור$  ,היבבניכ� ו* 



   .r × ]"ח�ט/["2= מדידת שטח משולש =  ]πr/2 × r] = πr² 2:נוסחת עיגול* 
   ].שטח מלב�= [] שטח משולש[2* 

  ].שטח מלב�) = [ קוטר×קשת רבע מעגל  = ([πr/2 × 2r] = ]πr/2 × r] = πr² 2:נוסחת העיגול, ואכ�
  .[πr/2 × 2r]] = שטח מלב�) = [ קוטר×קשת רבע מעגל ( =  [KG2 × KM]= ] קוטר×" ח�ט[", לכ�
 ."]ֵחֶלקהַ [" 11=] )ש"י (= [14 × 11] = [154 ]שטח מלב�[] =  רציונליעיגול] = [שלמ�ת: [ועתה* 

  .)ש"י (= 154"] ֵחֶלקַה ["4) + ש"י (AQB] = 98שטח משולש = 7[ BCDE]שטח המעויי� [, ואמנ�
  . בתרבועKA2Cשל משולש ישר הזוית  KA2 הבנוי על הניצב KA2B2C2] שטח הריבוע[= עיגול  *
  
  

   :ראדיא�י היחלקצילו�  .2
  ]שטח כחול+ שטח ירוק "]=[קֵחלֶ הַ ["     

  
 $כ) ש"י (14] = שטח ירוק+ שטח כחול [כ� ו) ש"י (10.5= שטח אדו� : צבעי הראדיא� לה מידותאו

   .ילו� זהכמצול� בצ) ש"י (= CAP 24.5 = r²/2וכ$ בגזרה ) ש"י (= CAB 24.5 = r²/2במשולש 
 r²/2שיטחו הרציונלי כאשר רתו משנה את צוהראדיא�  לתכונת יסוד שהיא שלמ�ת  :בנייה בעודו

או כל , ראדיא� צמוד ראדיא�, א� על רצC גיזרות( חלקיו מזומני� לחפיפה $ ג� כ.נשאר של� וקבוע
שטח ["] = ֵחֶלקהַ [" = (πr²/11) = )ש"י (AQB] = 14שטח משולש [ :שטחי� למלא) צורה אחרת

 נ/כיל לציי� כי ,כ$�לפי. חוס�הריבוע העיגול וה נ� שלבבניי] חסו� בי� קשת ומיתר רבע מעגל
שטחו כעיגול רציונלי נשאר כאשר  עיגול המשנה את צורתו לשטח מלב� :"1ְַמְע9ְל"ת ְיהָוה"שלמ�ת 

כאשר " ראשוני"ול מתקיימת בתרבוע  עיגשלמ�ת, כלומר. )כמצול� בצילו� זה( של� וקבוע כשהיה
 ]. משולשCFBשטח ראדיא� =[]זרה גCAPשטח ראדיא� ]=[ משולשCABשטח ראדיא� [: בבנייה

  . KA2B2C2]שטח הריבוע [ = KG2H2M]שטח המלב� [ = A]שמרכזו  העיגול[: אז מתקיי�
  

  .)א"י (= 11 ]קשת רבע מעגל[ = מתוח בניצב לקוטר = [KG2] "]ח�ט ["[H2Q] =קרנזול , וכאמור
   .עיגול) = ש"י (154"] = ֵחֶלקהַ ["11 :כ$ו) ש"י (14  =]שטח כחול+ שטח ירוק [ = "]ֵחֶלקַה [", כאמורו

   .= π 22/7 = 44/14 :לבי� קוטר }]קשת מעגל של�] = [קשת רבע מעגל[4{ בי�היחס , אז
   .= π 22/7 = 154/49: היחס בי� עיגול לבי� ריבוע הרדיוס, כ�ו
  

 שנה הוכיח אוקלידס את משפט היסוד לתורת הגאומטריה והלא ביחד ע� הוכחה זו 2300כבר לפני 
: )12' ח(זה לא קרה ולא נותר אלא להסתמ$ על חזו� דניאל . � היה למדוד בתרבוע את שלמ�ת העיגולנכו
  =)1' תהילי� קמג(= " ְיהָוה"אבדה מלב אד� אמונתו של , כלומר"... ְוַת5ְֵלְ$ ֱאֶמת 8ְרָצה ְוָעְ/ָתה ְוִהְצִליָחה"
ָנְתָ$ ֲעֵנִני 1ְִצְדָקֶת$ָ " �התגש� מהל$ ההיסטוריה , ומאז.  העיגול אבד ג� הואוצדק שלמ�ת"... 1ֱֶאמ

  "...עֶֹצב�ֶ>ֶרְ$  " =)24' תהילי� קלט(=   שנות ִמרמה של אמונות2300 במש$ = )14' ח(ככתב חזונו של דניאל 



בשיטה ,  שנה מדד האד� את מבנה היחסי� בי� העיגול והריבוע החוס�2300במש$ : נזכיר כי
אחריו ניוטו� ). דידת הפרש בי� מצולע חוס� מעגל והחסו� בומ(שאותה הגה לראשונה ארכימדס 

החשבו� ) = למדידה זניחה של סכו� הצטברות חלקיקיי משיקי� ומיתרי�(ולייבניI פיתחו דר$ 
כי כידוע הוגדרו ]. 1= העיגול הוא של� רציונלי = [בדרכ� זו נשכחה ההגדרה . האינפיניטיסימלי

) צלעותיו ישרות(הריבוע כמוב� מאליו , כלומר.  והריבוע החוס�היחסי� בי� העיגול" רציונליי�� אי"
ומכא� נולד המינוח לַרבע את ". רציונלי�אי"ולכ� העיגול מוכתר בתואר " רציונלי"מתקבל כמבנה 

. על כל האבסורד המשתמע ממנו כי כלל לא נמדדה הקשת" squaring the circle= "המעגל 
סמ$ מדידה זניחה של סכו� חלקיקיי מיתרי� ומשיקי� �  עלרציונלי� העיגול אי"אומרי�", כלומר

  ). ומשאיפת� לעול� לא יגיעו לקשת(השואפי� אל הקשת 
  

שלמ�ת מ�ָסר  זהאיבוי מת י�וכיחמה" 1ְַמְע9ְל"ת ְיהָוה"מדוד את תוצאות החיתוכי� נמשי$ ונ, לכ�
   .ונלית זואוקלידי מתקיי� בבנייה רציהצדק ה ואמנ�... בעיגול נמדדת בתרבוע
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   ...ְלָעְבד" 5ְֶכ� ֶאָחד

   )7%9' גה צפני(
  
  

 �"M1ַ8ל �ֵמר ִליר�5ַָלִJַהה�א ֵי�   4ִיָרִאי
   ִיְר�L ָיָדִיְ$ � ִצM"� 8ל
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