
  © רמי ניר          של מעגל ֻחקֹו ְוִיְׁשַּכח=  ְוִיְׁשַּכח ְמֻחָּקק 
  

  )5(משלי לא'  ...ֹעִני- ְּבֵני- ְוִיְׁשַּכח ְמֻחָּקק ִויַׁשֶּנה ִּדין ָּכל     

  

  )19(משלי ג'  ...ָאֶרץ ּכֹוֵנן ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה- ְּבָחְכָמה ָיַסד-- ְיהָוה 

   
      בתרבוע המעגל הנֶ ּובְ : יחס מ 22/7

  

נתון וא הויש  ,ַעד ֶאֶפס ָמקֹום מלאבוע יר הוותל יסוד-ניכאבהוא  ירפִ סָ וְ ה נֶ מּובְ =  ְמֻחָּקק ְּבָחְכָמה
 תרגום-בר הוא הנֶ ּמּובְ הַ  וכן, )27(משלי ח' ְּפֵני ְתהֹום... - ַּבֲהִכינֹו ָׁשַמִים ָׁשם ָאִני ְּבֻחקֹו חּוג ַעל: מראש

  3:4:5ְמֻׁשָּלׁש = הַ  בתרבועכהמעגל  בועבתרגם  מצורה מוגדרת לצורה מוגדרת

  
  .ירִפה סָ נֶ יחידות שטח מּובְ  56תרבוע חוסם משפט פיתגורס, ויקיפדיה לציור 

  

  )9(משלי ב'  ...טֹוב- ַמְעַּגל- ָּתִבין ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ּוֵמיָׁשִרים ָּכל-- ָאז
  

  = חּוט = ָיָׁשר... סוגר מעגל בנקודת חיתוך אחת כי: ֶקֶׁשת  = היקףחּוט  –הגדרת שימור 

   ָהַעּמּוד...-ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ָיֹסב ֶאת- ְוחּוט ְׁשֵּתים) = 15= (מלכים א' ז' ומתועד: חּוט סוגר מעגל 
 = לרבע מעגל, כאשר) 12קהלת ד' ( ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתק...

  2ACT ְמֻׁשָּלׁש לַ  סוגר ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש = היקף

  = 0 ְוָעְביֹו    ִיָּנֵתק ַהחּוט= שנים תעבורנה... עד אשר יידע האדם כיצד  לֹא ִבְמֵהָרה, ואכן
  .הנֶ ּובְ מבמעגל = ניצב ַהְמֻׁשָּלׁש = משיק  ֶקֶׁשת :היותל

   



 (משפט אויקלידס)תרבוע אויקלידי בתרגום כ ורגםמתלהיות  ְמֻחָּקק ְּבָחְכָמהתרבוע המעגל ב הנֶ ּמּובְ הַ 
   .חלקי התרבוע שאר אתוה נֶ מּובְ ראדיאן =  r :ְמֹחֵקקּכִ  Qאת קדקוד  שףוח ALQ = 3:4:5ׁש = ַהְמֻׁשּלָ וְ 

  
 יר.פִ = סָ  rπ2חּוט = = מעגל =  2MH2QR= היקף ריבוע  NQ22  =3QB22 :הנֶ ּובְ מתרבוע ּבַ כי ספור נו

רציונליות  כיכיחות ומשנחשפו בחיתוכי התרבוע למעגל  = ALQ  =3:4:5ַהְמֻׁשָּלׁש  ַאּמֹותת ומידוגם 
 .כולו בתרבועונתון מראש וודאי אם הוא  הנֶ ּמּובְ לַ היא  ְמֻחָּקקעקרון  ,ֱאמּוָנה תָחְכמַ מֵ  ,המעגל והעיגול

   כיחידת שטח.רבועה  ַאָּמהכיחידת אורך וכן  ַאָּמהשל הנבחר ן מעמד נשמר לכן,
  
  

 .Qד קדקו לא Nקדקוד את לחבר נתון מראש יר פִ ה סָ נֶ ּובְ מ=  ַאּמֹות NQ  =2: כך
  יר.פִ סָ  הנֶ ּובְ = מ r=  ַאּמֹות AN  =7וכך   3QB7  =BDַאּמֹות =  NQ7  =14ה: נֶ ּמּובְ הַ קוטר הו
  

  ְּבָחְכָמה ְמֻחָּקקה נֶ ּובְ מ= יחס  π=  22/7מעגל / קוטרו = כן: וא    

  
   ְּבָחְכָמה נתון מראש ְמֻחָּקק הנֶ ּובְ מ=  º360  =rπ2  =NQ22  כלומר:    

  
  
  
  

 מצורה גיאומטרית כמות ספורהתרגם לניתן באמת ו שימור הכמותחוק מתקיים בתרבוע  נזכור כיו
בשימור  ,שטחים מיםרגותמבו תרבוע קיים ממשפט אויקלידס  ,ואמנםמוגדרת.  לצורה מוגדרת

 הוא] KG2[שרחבו שטח המלבן שווה ל] KA2[²שטח ריבוע הניצב הגדול  :כןאו .מצורה לצורה ,כמות
 .חסוםקוטר המעגל ה=  KM [ =2r[המלבן אורך שווה ל רכושא] KC[ היתר על זה ניצבשל  והיטל

 = r²π = עיגולב הנֶ ּמּובְ הַ שטח התרגום של בתרבוע קיים תמ שימור הכמות ותעבאמצ רק ,ומרלכ
²]KA2] = [KG2 [× ]KM= [ עמרוב שטח.   
   

  

 הנֶ ּמּובְ הַ  2ACTָּלׁש ַהְמׁשֻ  שטח = r²π/4=  וגדרמעיגול ¼  בשימור כמות :שטח ע תרגוםלהלן ביצו

   .זה בתרגוםלצורתם ים ספורהשטח חלקי הזהה ל=  r/2 × r)/2π( = /2AC × 2TC ההגדרה = ואכן,
  
   

  
  

 ְמֻחָּקק הנֶ ּובְ מ=  r²/2ראדיאן שימור ל= תחום  שימור כמותיעיגול =  ¼= שטח  2ACT=  שטח ַהְמֻׁשָּלׁש    *
  . P בנקודת חיתוך אחת נסגרמעגל הו ְּבָחְכָמה

  
  
  

   :מעגל נסגר כדלקמןב הנֶ ּמּובְ הַ      r = 1כאשר אכן ו
    

  π = 180º =  22/7מעגל / קוטרו =                                     .1
   

2.                                CA  /2CT = RadianTan of  11/7 =  =/2π  =º90  
  
3         .          272727272757.27272727272727272727 = º Radian  =º PC = 7)180/22 = (הנֶ ּובְ מ  
  

4.                 32.72727272727272727272727272727 = ]º PC - º90 [ =11/rπ2  =הנֶ ּובְ מ  
  



  
  

כי (משפט אויקלידס) מתבצע  הנֶ ּמּובְ הַ תרגום העיגול ו שימור כמותתרבוע המעגל מקיים כן, -אם
 כן-הוא לא נסגר ועלהלא אם נמדד מעגל פרוץ ניתן להיווכח כי ו P בנקודת חיתוך אחת נסגרמעגל ה

ֲאֶׁשר ָאְרֹחֵתיֶהם ִעְּקִׁשים ) =  15= (משלי ב'  לא ניתן לשמר כמות לתרגוםכך, כתוצאה מוהעיגול פרוץ  גם
  ּוְנלֹוִזים ְּבַמְעְּגלֹוָתם... 

  
  

מתקבלות אז ו נחשף מעגל פרוץ ,רציונלי- אי π - ב שימושנעשה כנ"ל באותם חישובים ואמנם, כאשר 
  כפי שנדרש לסגירת מעגל.  –אחת  נקודת חיתוך=  P במקום – נקודות חיתוך 2
  
  :החישוב הלן תוצאותול

  

3.1415926535897932384626433832795 = π רציונלי-אי  

1.5707963267948966192313216916398  =/2π  =RadianTan of  רציונלי-= אי  
  
  
  
  

  א]:תתקבל תוצאה [
57.518363409470246402557283847265 = º Radian רציונלי-= אי  =inver-tan  

  
32.481636590529753597442716152735 ] =º Radian - 90º [  

  
  
  
  

  תתקבל תוצאה [ב]:

57.295779513082320876798154814105  =π/º 180 =רציונלי- אי = º Radian  
  

32.704220486917679123201845185895 = ]º Radian - 90º[  
  
  
  
  
  
  
  

ֵהי ַיֲעֹקבְיהָוה                  ] = ישראל37] = [2215+ישר = [-אל:  ֱא


