
 

 

                         רמי ניר צדק � צדק אלהי בתחו� מעגלי
                                                                                                                                                    ...א�ַלי

  ... ֵי� ִ�ְקָוהא�ַלי
  ... ְוִנָח�ָי��ב  י�ֵדַעִמי... �ניֵמָיְ�א�ַלי 

 
�ְננ�  ָב#  ִ�יָנהְ�"ֲחִרית"בימי�  אלה  מתממש  �  הריטואל  ההיסטורי )20'  ירמיה  כג("...    ַהָ$ִמי�  ִ�ְת

  זוכרי�  את  ימי  הגבורה  של  חנוכת א�ַלילהשמיד  את  הע�  היהודי  ורבי�  "    ִמְתח�ֵללַסַער"של  
�ְ-��:  "לבקש  צדק  אלהי,  מאוחר"  ְ�ֶטֶר�"עתה  ,  כ(�הכרחי  א�.  המקדש  והמזבחַ� ��-ְ�ֶצֶדק  ַ

 ��חַ� ֶצֶדק� ַמְע0ְֵלי��חְ�ִ�"ולהתבונ(  ולראות  כי  )  3'  צפניה  ב("...  ְיהָוה�א�ַלי  ִ�ָ/ְתר�  ְ�י��  ".��ֲעָנָוה
 : אויקלידס מוכחבהסתמ2 על משפטו של,  ואכ(.  "ִ�יָנה"  כי  בה�  טמו(  השוויו(  בו  תמצא"  ֶצֶדק
ג�  כאשר  צורת� "  שטחי�  ריבועיי�"מתקיי�  שוויו(  בי(  גודל�  של  "  ייִדִלְקְי�א  ַע��ְרָ�ְ�"כי  

מתקיי�  שוויו( "  ֶצֶדק�ַמְע0ְֵלי"כי  בתחו�    עולה  "ייִדִלְקְי�א  ַע��ְרָ�"מבנייתו  של  ,  ולכ(...  שונה
: ואמנ�  הגדרתו"  שטח  ריבועי"    שוויו   a² = πr²והלא  ג�  עיגול    ...בי(  שטחי�  שצורת�  שונה

  "...ל0ְָע�5ַ ַ��חַ�ַה] "השטח הגדול ביותר [=] עיגול[

 
 : כדלקמ(�נית( לזהות שני שטחי� ייחודיי� " ייִדִלְקְי�אָה ל0ְָע5ַ ַהַע��ְרָ�ְ�", ולראייה

 

 . "� העיגולֶטשטח ֶק" ושמו �� LDיתר לבי( המ [LD]� בי( הקשת �חַ� =" א"שטח   .1
 ". שארית השטח בריבוע הרדיוס" ושמו �� BL & BD לבי( הניצבי� [LD]� בי( הקשת �ח ַ�=" ב"שטח   .2

 r²/2  =] שטח ראדיא( [="] ב"שטח "] + [א"שטח ... [וג� קל להיווכח כי

 r²/2  =] שטח ראדיא( [=]  OTLשטח המשולש] + [OTDשטח המשולש ... [כ( קל להיווכח כי�כמו

 
כאשר ,  והלא.  הנ�  שטחי�  הלובשי�  צורות  שונות,  "ב"וכ(  שטח  "  א"שטח  ,  שני  השטחי�ואכ(  

  יהיה  ג�  שטחו  של  כל  ראדיא(  תוח� "ל0ְָע�5ַ  ַ��חַ�ַה"עיגול  כהגדרתו  הוא  השטח  הגדול  ביותר  ה
עצמת ,  כ�2לפי...    ראדיא(בתחומו  שני  שטחי�  וה�  כשטחי�  הגדולי�  ביותר  על  צורת�  השונה  בכל

 :שוויו( בי( השטחי� הללוקיי� ומת" ֶצֶדק�ַמְע0ְֵלי ��חְ�ִ�� �חַ�ֶצֶדק "מוכיחה כי " ייִדִלְקְי�אק ָהֶד9ֶַה"
 

 ]OTDשטח המשולש  [=] � העיגולֶטשטח ֶק [=" א") כשטח גדול ביותר(שטח  .א
 ] OTLשטח המשולש [=] סשארית השטח בריבוע הרדיו [=" ב") כשטח גדול ביותר(שטח  .ב



 

 

 "]א"שטח "] + [ב"שטח "] + [א"שטח  [=] שטח רבע עיגול... [קל להיווכח כי ... ומכא(
 "] א"גזרה [=  ]ההפרש בי( גזרת רבע עיגול וגזרת הראדיא([ ...אז גזרה הוא [QW] = [r] וא� ראדיא(

 
 ππππ = 132/42 = 22/7 :כ(�ועל                r = [2ππππr]21/132 = [r] = ראדיא(: כ�2לפי

 ... [r]= [QW]  ר מתבקש החיתו2 התוח� את קשת הראדיא(ֶ�ֲאַכְו

   [SVQ] = [QW + WS]ואת קדקוד הקשת   (K) יחתו2 את VQ המיתר, אכ(

 r + OK = [r] + 1/8[2ππππr] = [QW + WS] :יאשר את השוויו(" ייִדִלְקְי�אק ָהֶד9ֶַה", כי בוודאות



 

 

 "]ב"גזרה "] + [א"גזרה  [=] גזרת ראדיא(... [ אז להיווכחה(" גזרות"וא� 
 "]א"גזרה "] + [ב"גזרה "] + [א"גזרה  [=] גזרת רבע עיגול...   [ה( אז" גזרות"ובוודאי א� 

 
 : כדלקמ(� שוויו( שטחי� לשלושת הצורות את קיומו של" ייִדִלְקְי�אק ָהֶד9ֶַה "מצדיק ...כ�2לפי
 

 "]א"גזרה  [=] OTDשטח המשולש  [=] � העיגולֶטשטח ֶק [=" א"שטח  .ג
 "]ב"גזרה  [=]  OTLשטח המשולש [=] שארית השטח בריבוע הרדיוס [=" ב"שטח  .ד
 

 
� �חַ�ַה]  "השטח  הגדול  ביותר[בתנאי  שהעיגול  יישאר  ]  א]/[ב[נקבע  יחס  השטחי�  "  ֶצֶדק�ַמְע0ְֵליְ�"אז  
�הלא  אז ")  א"  משטח  א�ַלי"  (ְגְרע�ִי"כי  א�    ...פ�יִס�לֹא  תיו  ָלָעְו  ...ִמ5ֶ<�  לֹא  ִתְגְרע�...  ונכו(  לומר"  ל0ְָע5ַַ

  אלהי�  יתמו2 א�ַליכי  ...  טוב  להתבונ(  ב�,  כ(�א�".  קֶדֶצ"ואנה  תבוא  צדקתו  של  ]  א]/[ב[יסול.  יחס  
ַרי  ְ�ַמְע0ְל�ֶתי2ְ2ָ�ָ�מ:  "  חיי�ְ?ָעֵמי " ֶצֶדק�ַמְע0ְֵלי"כי  שטחי�  בתחו�    )5'  תהלי�  יז("...  ָנמ��A  ְפָעָמי�ַ�ל    ֲא�@

 ...בוודאות יספק אישור לקיומו של שוויו(" ייִדִלְקְי�אק ָהֶד9ֶַה"ג� , נועדו לכבד אלהי� במקדשו ואז

 

 

 ]  אור2 קשת הראדיא([  = r = DO = [r] =]ישר[ :ולוודאות מאושר השוויו(
 ]אור2 קשת רבע מעגל [=  = ST  = [LD]]ישר[    

 

 

�מְיַקְתִמ ל"הנת �אָו5ְִ�ס ַהיֶדִלְקְי� אטָ?ְ�ִמִמע ֵב�<Bַ.. .ואמנ�� :רֶ�ֲא  �Bַ ַע��ְרָ�ת ַ
 

      OC = OD = r  
 Tan α = 1/2    

 

 : כדלקמ(�יתקבל ער2 חיתו2 הקטעי�  ...1/2פי היחס הזה �אז על
 

BK  =   1 

KC  =   2  

KD  =   4 

BD  =   5 

DO = OA  =   5  

DA  = 10 

DA - KC  =   8 

DO - KC  =   3 

 

   Tan 2α = 4/3כ( נמדד �על
 ]א]/[ב[ 4/3 =           

      TJ/JO = 4/3:ובהתא�

 

 : כדלקמ(�יתקבלו ערכי חיתו2 הקטעי� ... 4/3פי היחס הזה �מכא( על
 

  ]אור2 קשת הראדיא([ r = DO = DJ + JO = 4 + 3 =  7 = [r] =         ... ויהיה

                        = SJ  + JT = 7 + 4 = 11   [LD] =  ST =] אור2 קשת רבע מעגל[ 
 

                    π = 2[LD/r] = 2(ST)/r = 22/7     

 



 

 

C��2ְִחת ַהַד�קְנ... ז Tַרְט"ל ֶ�ד קְֹדה ָקָוָה ְמ?ֵ� πr/2 = STיו יָסִס� ְ��כְסֶ�" הָכָרז ְ

 

" ְגְרע�ִי"וכ(  )    לטענה  אירציונלית(     π < 22/7  2ְֶרֶע  ָה ]πr/2 = ST[  ת  "ָוִמְ�ב  ְ�ָצ�ר  יֶ�ֲא�  Bַָלא�
 ַע�נ  T�ָ  ��2ְִחת  ַהַד�קְנ  ")ְגְרע�ִי"א�  (  ...זC)  �ִמ5ֶ<�  לֹא  ִתְגְרע�...  ."�לַע(  OTDשטח  ממשולש    ")א"  משטח  א�ַלי(
�ְת ִי...זC, הAַָמְל�ה אָלמDְֹה ָמ�קְמִמַAֵַקְתִיל ְו0ְָע5ַל ַה$ֵ�: OC > OD = r )לֹא תיו ָלָעְו... ."�לַע� )פ�יִס

 

                   π = 22/7 :�ק ִאי ַריִדִלְקְי�ק אֶדֶצְ�� ֵ$ַקְתִמ ל0ְָע5ַַה, 2ְַכ�יִפְל

 

Cחְטִ� ...יָז�    ; πr²/7 = 2ST  ":הָכָרז ְ�ֵ?ַרְט"ל ֶ� 
    ;2πr + 8r = 100r/7  :    �ֵס�ח ַה�ע��. ִרֵ-ֶה+ ל 0ְָע5ַ ַה2ְֶר אֹתFִַמ�
 . 2πr = 5r + 9r/7  ":   ל�?ִ-ַה "2ְֶר אֹתFִַמ�
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�ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני2ָ ֶא��ֲאִני   "ְ Hָעה ְבָהִקי�ְDְ2ָ15' תהלי� יז( ":ְ�מ�ָנֶת( 

 

 
�    ֶאְתֶכ�ְוָנַטְ�ִ�י:  "המציאות  ההיסטורית  מוכיחה  אמת אלהי� ,  ואכ(  )33'  ירמיה  כג("...  ְיהָוה�ְנא@

�ְננ�  ָב#  ִ�יָנהְ�"ֲחִרית:  "  וא�  אמר  אלהי���עמד  בדיבורו  � אז  זה  מה)  20'  ירמיה  כג("...    ַהָ$ִמי�  ִ�ְת
. במציאות  הזאת  אי(  קשר  בי(  האמת  ההיסטורית  ובי(  לוחות  הזמני�,  א2  עדיי(.  שחייב  להיות

כי  עד  כמה  שמדובר "...  ֶצֶדק�ַמְע0ְֵלי  ��חְ�ִ��  �חַ�ֶצֶדק  "א2  מבלי  לברר  אי2  ,    תקוותא�ַלייש  
  ...אל תחו� עול� המתי�" ֶצֶדק�ַמְע0ְֵלי"בה� משתייכי� 

 .)3' תהלי� כג( "...ֶצֶדק ְלַמַע( ְ�מ��ַיְנֵחִני ְבַמְע0ְֵלי ְי��ֵבב ַנְפִ�י"
 

 
 )                                                                                                                                                    6' יונה א( ...א�ַלי

 )29' איכה ג (... ֵי� ִ�ְקָוהא�ַלי
 )14' יואל ב (... ְוִנָח�ָי��ב  י�ֵדַעִמי... �ינֵמָיְ�א�ַלי 

  ... כֹה Cַמר ְיהָוה ְצָבא�תBִי
 ...ע�ד "ַחת ְמַעט ִהיא

 ...ָהִרא��(� ִיְהֶיה Bְב�ד ַהַ�ִית ַהIֶה ָה"ֲחר�( ִמ(0ָד�ל
  ... ְצָבא�תְיהָוהCַמר 

  ...ֶאֵ�( ָ�ל���ַב5ָק�� ַהIֶה 
9�5' חגי ב( ...ְנא@� ְיהָוה ְצָבא�ת ( 

 

 
 "...ֶצֶדק�ַמְע0ְֵלי"� �חְ�ִ�� �חַ�� ֵלJָ ַהַה5ְִק�Fָ חַטֶ� Bִי

 

 
" ל0ְָע5ַ ַהַע��ְרָתְ� ייִדִלְקְי�אק ָהֶד9ֶַה"ולראות אי2 " ִ�יָנה" מוטב להתבונ( בה�, מאוחר" ְ�ֶטֶר�"ואמנ� 

 ... ֵי� ִ�ְקָוהא�ַליְו"... ֶצֶדק�ַמְע0ְֵלי ��חְ�ִ�� �חַ�ֶצֶדק ": יח כי אכ(מוכ

 

 

 = 44נרות חנוכה 
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