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  : כדלקמ�– יגול כשטח משות* לריבוע ולעַהֵחֶלקת אֶ  הלֶ גָ ְמ  עַ ��ְר %ָ �ַ  ָחְכָמה ַ�ֲע��ִעי ֶחְ���� ִ�י, לֹא ָחַ�ב ֱאנ��

  ).א"י ( Q2H=  2TC = 2KG= 11=  ] 4 + 3 +4[: וכ� ראדיא�  =) א"י( r=  7=  ] LA+ BL] = [ 4 +3[ ,והלא
   .]ַהֵחֶלק[ 14= )ש"י(  ²r 4 =196=  שטח ריבוע חוס עיגול , כלומר

  .BCAשולש שטח מ  =²r/ 2=מחציתו , כלומר. BFCA שטח =) ש"י ( ²r= 49= שטח ריבוע הרדיוס , ואמנ
  .]כחולמתח שטח + ירוק מתח שטח  [= )ש"י(  14= ַהֵחֶלקשטח , כלומר .)ש"י (QCA= .5 10שטח משולש , ואמנ
  .PCA שטח גיזרת ראדיא�  =}QCAשטח משולש  + ַהֵחֶלק{ =) ש"י( ²r= .5 24/ 2=שטח ראדיא�  , כלומר

  .}ַהֵחֶלקפעמיי  + QCAשטח משולש  {=} ַהֵחֶלקשטח + שטח ראדיא�  {= ²rπ/ 4=שטח רבע עיגול , ואכ�
  .ע עיגולָט ְק  ִמ ] =r-4 /²rπ 2/²= [ ]כחולמתח שטח + ירוק מתח שטח  [= )ש"י(  14=  ַהֵחֶלקשטח , כלומר

  .PBAגיזרת שטח  = ]PCA ] =2/² r-4 /²rπ בגיזרת ראדיא� ַהֵחֶלק = ַהֵחֶלק =) ש"י ( QBA= 14שטח משולש , לומרכ
  .]ַהֵחֶלקr-4 /²rπ[ =4 ] 2/²[ 4=  ]מקטעי עיגול[ 4:ואכ�.   ]ַהֵחֶלק[ CDEB =7ע שטח ריבו, נמאו

  .2C2B2KA שטח ריבוע  =M2H2KG שטח מלב� ] =ַהֵחֶלק[ 11= } ]ַהֵחֶלק[ 4 +]ַהֵחֶלק[rπ =  }7 ²=שטח עיגול , כלומר

  
  :עַ ��ְר ָ% �ַ  ָחְכָמה ַ�ֲע��ִעי

Tan α =   FB/BD = 1/2.   
Tan α =  FI2/I2N = 1/2.  

Tan α =  I2N/I2B = 2/4 = 1/2.  
  ראדיא� =) א"י( r =   FI2 + I2B = 1 + 4 = 5 :אז

Tan α = NJ2/J2D = 4/8 = 1/2.  
  J2D = J2A + AD = 3 + 5: אז

Tan 2α = NJ2/J2A = 4/3.  
Tan 2α =  LQ/LA = 4/3.  

  .BLQ במשולש שווה השוקיי LQ = BL  =   4 =) א"י (:אז

  .Tan 2αמקיו  = LA  =   3 )א"י(: אז
  ).א"י ( Q2H=  2TC = 2KG= 11=  4  + 3 +4: ראדיא�               וכ� =) א"י( LA+ BL [  =r=  7] = [ 4 +3  [:אז

ק� ח�ג ַעל   CA /2CT  =adianRTan =7/11 .                                                       )27' משלי ח(... ְ<ֵני ְתה�=ְ�ח>



   :   ח�ט=היק*  ְיהָוה מוכיחה מה ידוע כאשר=ֱאֶמת,  אכ�ִעְבִרי ִנְמָצא ִ�י" ח�ט"�ִמֶחְ���� 
  

   .)א"י(  M2QR2H= 44 היקפו של הריבועבניית מנחת?  )א"י(  LQ = 4= 11=ַהֵחֶלק הַ כי 
  

  .2πr/2r = π = 22/7  ח�ט=היק* וכאשר   2r/[H2QR2M] = 44/14 = 22/7   :אז

  .πr/2 =) א"י( H2Q = [H2QR2M]/4 = r + LQ = 11   :אז
  

  ). א"י ( rπ= 11/2  = קשת מעגל41/ =] ראדיא� + 11=הַ  ַהֵחֶלק[ ,כלומר
  .)א"י ( 4=  המשולשהבגו  =PB = QL  קשתח�ט, כלומר). א"י(  LQ  = 11/rπ2 = PB= 4= 11= ַהֵחֶלק הַ  :או

  
  

   π = 22/7  ֶצֶדקְ� י  כ,ָמְדד�את תכנית המקדש , לכ�
  

ְוָעְבי� Cְרַ�ע  ) =21' ירמיה נב( = ...ָהַע�Bד=ֶעDְֵרה BָCה ָיסֹב ֶאת=ְוח�ט ְ�ֵ%י) = 15' ז' מלכי א= ( המתועד מוכיח, ואמנ
 מכפלות המעגל המושתת על רצ* חפיפות של ֶצֶדקלְ  רציונלי  ִעְבִרי"ח�ט "ֶחְ����שהתקיי ... ֶאְצָ�ע�ת ָנב�ב

�Fָ לֹא ִבְמֵהָרה ִיEֵָתק ) =12' קהלת ד( =ומתועד . למעגל] ראדיא�]=[מיתר[ בי� ֶאְצָ�ע" ח�ט"  ְלַרֵ�ַע =... ְוַהח�ט ַהְמ�>
  ... אפס=ט �חשל  של שלשה גידי ָעְבָי אפס וג =ט � של גיד החְוָעְבי� אפס =ט � של חָעְבי� כי ...מעגל

  
  ...ַמְלֲאֵכי ָ�ל� ַמר ִיְבָ�י��

  
 בי� העמי וא מנועי ה מלמלא תפקיד  שלועשותנות לפני האלהי את דרכו לפַ תפקיד ל, ַמְלֲאֵכי ָ�ל�
על ניצב " לֹא ָחַ�ב ֱאנ��"האנוש הפסיבי  .כלומר בוכי ברציפות ואינ נרגעי ה, "ַמר ִיְבָ�י��" זה בוכי ה

 ַעד ֶעֶרב �ֶֹקר ) = 14' דניאל ח= ( תועד כמ שנה2300להסיר מש? היה אותו לא נית� , מכשול עיקריכדרכ של המלאכי
ְ%ִפFָה = ִ�י ֵביִתי ֵ�ית) = 7 8' ישעיה נו= ( נו במובגורל לעכב בניי� מקדשבגזר נ ,כלומר ...Cְלַ<ִי �ְ�לֹ� ֵמא�ת ְוִנְצHַק קֶֹד�

בבל לא הוציאו את לוחות הברית ציו� משבי , ואמנ. ..ָהַעBִי ְנא> ֲאדָֹני ְיהִוה ְמַקJ�ֵ ִנְדֵחי ִיDְָרֵאל=Iֵָרא ְלָכליִ 
עברו כמה מאות שנה והורדוס בנה מקדש על אב� . מכספת אב� השתייה והמקדש שנבנה היה בית חסר כבוד

הבית מאז חרב ו נתעצמועד ימינו בי� הדתות למלחמות כו השתייה ובכ? רק הגדיל את סיפורי האגדות אשר סכס
  .השני

   
 ) שנה2300מור למש! כא(נקלעה ) = 'מג 'יחזקאל מ= ( המקדש כפי שנמסרה לנביא יחזקאל תכניתישו , כלומר

שבו�  בסיס החיהיה בתקופה החדשה ,וז גזרת גורל פהחלשמ ,תהעו .ִע��ל=ִ�י ִר��עַ  בנהותנמנעה הבכ? ולקיפאו� 
�ָמְדד� ) = 10' יחזקאל מג= ( ולחשבו את חשבו� האמתכל להפעיל יווישוב האנוש ו π = 722/  אוקלידיעל צדקג ושתת מ

 ְמַכLִי= ָמְלKה ָהKֶרHֵ Jָעה ֶאת=ִ�י) = 9' ישעיה יא= ( הנבואה מותגשבהת ...ָ%ְכִנית= ֶאתMַָל   ...ְיהָוה Bַ�ִַי
  

כי הוסר המכשול ,  ולמלא את תפקיד המאפשר את מעשה השלולהיות מרוציעתה ולי יכ ,ַמְלֲאֵכי ָ�ל�
�Fָניצב = קשת במעגל :  להיותַהח�ט ִיEֵָתקוהאנוש החושב יודע כיצד    .ַהְמ�>

  
  

   ְוָהָיה C�ְֲחִרית ַהMִָמי
  ְיהָוה ְ�רֹא� ֶהָהִרי =ָנכ�� ִיְהֶיה ַהר ֵ�ית

  ַה��ִי =ת ְוָנֲהר� ֵאָליו ָ�לְוִנNָא ִמְ�ָבע�
  ְיהָוה = ַהר= ְוָהְלכ� ַעBִי ַרִ�י ְוKְמר� ְלכ� ְוַנֲעֶלה ֶאל

  ֵ�ית ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנ� ִמHְָרָכיו ְוֵנְלָכה ְ�אְֹרחָֹתיו = ֶאל
  ְיהָוה ִמיר�ָ�ָלִ = ִ�י ִמ��MOִ ֵ%ֵצא ת�ָרה �ְדַבר

��  ִי ְוה�ִכיַח ְלַעBִי ַרִ�י ְוָ�ַפט ֵ�י� ַה
  = = ְוִכְ%ת� ַחְרב�ָת ְלִאִ%י ַוֲחִנית�ֵתיֶה ְלַמְזֵמר�ת

  ...ִיְלְמד� ע�ד ִמְלָחָמה=��י ֶחֶרב ְולֹא= ִיNָא ג�י ֶאל=לֹא
  )2 4' ישעיה ב(


