
    ©2220 מי נירר              ...שטח מקסימום באותו היקףעד שטח מינימום מ

  
  

ַּתְכִלית ָׁשלֹום - ַעד= 11- ֹחק=  ... ֹחֶׁש- ַּתְכִלית אֹור ִעם- ַעד-- ָמִים- ְּפֵני- ָחג ַעל- ֹחק ) =10(איוב כו' חוק יסוד 

 חלקבע הבורא כי עם שינוי צורת ההיקף בחוק יסוד זה  .NQה ּדָ ת ִמ ּמַ ַא ּבְ  ֶאְצָּבעֹות 6 דֹוּדְמ לִ  ֶוֱאֶמת
ר מנשאורך ההיקף וסופי לשטח מקסימום  סופי הנע בין שטח מינימום ,יַּכּמּוִת שינוי  בשטח המוקף

 תמדיד, מכפלה של מספר בלתי סופי לצורך חישוב ולא תצלח מנוגדת לחוקלכן,  .קבוערציונלי ו
  .סופי מקסימוםרציונלי עד שטח 

  

. 2HM2QR=  44r/7ריבוע  פוהיקשצורת תחום ריבוע נמדד ביחידות שטח =  121= שטח מינימום 

וזו אכן מתקבלת  ת אורךדיחי = r/7 =כאשר  ,דות אורךחיי = 11r/7 = הריבוע כלומר, אורך צלע
  .ואז החישוב סופי=   FB/BD = 1 αTan =/2 בין ריבוע חוסם למעגל חסום: רציונלית מחיתוכים

  
קבל כדי ל ולכן רק בתיווך ניתן למדידה סופיתשצורת היקפו מעגל רציונלי כשטח מקסימום עיגול  

, אז 3NJAמשולש ישר הזווית  מדידת תיווך שלל Nיש לפתוח את המעגל בקדקוד  סופיתתוצאה 

 3NJ = 44r/7= אורך צלע הניצב  נמדוד אם =ח יחידות שט 154 =שטח מקסימום  =יתקבל 
  קבוע מקדם חושף וז דידהמבסופי הניסוח ה .רציונלית אורך יחידת=  r/7 =כאשר  ,יחידות אורך

  להלן:זה ש= 11- ֹחקכנובע מ =   22/7
  

/2}3NJ{×}NA{   
 /27r/7×44r/7  
²r ×22/7   
  

 r=  7  כאשר כלומר,

 משולשרציונלית בתחום סופית הוא שנמדד  =  22 ×7  =יחידות שטח  154 =שטח מקסימום 

   סופי. ת מקסימוםמדידל = רציונלי יחידות אורך 44 =מעגל  יקפוהווה לשטח העיגול ששזה והוא 
   

   .ָׁשלֹום ֶוֱאֶמתַּתְכִלית - ַעד לשטח המוקף יַּכּמּוִת שינוי צורה שינוי ב מתמקיי = חּוט =היקף  תתנועכך 
  .מקסימום סופיעד שטח  לכל קבועאורכו נשמר  רציונלי=  = מעגל היקף ריבוע = היקף עיגול ךא
    

 NQה ּדָ ת ִמ ּמַ ַא ּבְ  ֶאְצָּבעֹות 6 דֹוּדְמ לִ המאפשרת  1/11 - 1/12=  1/132=  ֶאְצָּבע= 11- ֹחק
   .במעגל = רדיוס ראדיאן = חּוטעל חופפות ֶאְצָּבעֹות  21 רצף שלו



של  11- ַהּקֹוֶטר = ַהֵחֶלק הַ  NQ2  =2/7ֶאְצָּבעֹות =  QL  =12בבניית התרבוע נחתך: 
  . 2HM2QRיבוע מהיקף הר 11-המעגל = החלק ה

  

=  3NJ= מעגל =  NQ22ֶאְצָּבעֹות =  2HM2QR  =132היקף ריבוע : 11-ֹחק= כך קובע 
  . NQ7  =2rעם קיום  –             ֲאָנ

  NQ7  /NQ22 22/7 =  ואכן:    
  

  :עַ ּוּבְר ָּת ּבַ  הנֶ בְ ּוּמהַ  תָחְכמַ  ַׁשֲעׁשּוִעים
Tan α = FB/BD = 1/2.    

2/= 1 N2I/2I= F αTan .  
2/1 2/4 = B =2I/N2I =  αTan .  

  ראדיאן =(י"א)   = B = 1 + 42I+  2FI  = r5 :אז
2/1 4/8 = D =2J/2= NJ αTan .  

  .A + AD = 3 + 52D = J2Jאז: 
4/3 A =2/J2NJ = αTan 2.  
4/3 /LA =LQ  = αTan 2.  

  
  .BLQ במשולש שווה השוקיים  =BL=  LQ  =   4 (י"א) אז:
  .αTan 2מקיום  = =  LA   3 (י"א)אז: 

  (י"א). Q2H = 2T= C 211 = KG = 4 + + 3 4וכן:                ראדיאן =(י"א)   = BL + LA[ = r7[  =]3 + 4[  :אז
                                                                  7. //CA = 112CT = adianRTan  

 :11- ֹחק כי
   .(י"א)  = 2HM2QR44 היקפו של הריבועבניית מנחתך  (י"א)  = LQ =4 11- הַ  ַהֵחֶלק

  .2r 2HM222/7 = 44/14 = [QR/[   אז:
  (י"א).  = r + LQ2HM2Q = [QR2H11 = 4/[   אז:

   .(י"א) = 11 קשת מעגל 1/4 = + ראדיאן] 11-הַ  ַהֵחֶלק[ כלומר,
  .(י"א) = 4 המשולש הבגו  =PB = QL קשת חּוטכלומר,  .(י"א) LQ = P4 = B = 11- ַהֵחֶלק הַ  :וא

  
 3NJA זוויתהישר משולש התחום נמדד ב=  יחידות שטח 154=  סופי שטח מקסימום
  .עליה דברו חכמים בישראל האמת הגיאומטרית וז .עיגול רציונלי והוא שטחו של



  ...רציונלי עד שלום ואמת זוןח
  

בכל בת נחשהיום עד היא הלא ראשיתה יראת אלהים ויראה זו - יודע חכם חכמה מה
זורחת השמש על יום היסטורי לא כאשר , אולם בכל אתר כטיפשות סופית.עיתון 

   . כלי מלחמהרועמים  , שםבארצות הצפון
  

בחכמתה השכילה למנוע  אישה חכמה נזכרת בספר שמואל, כתופעה בלתי שגרתית.
  השלום והאמת., היום אין לאלהינו אישה ברשימת ראהנכשפיכות דמים ו

  

ָאָדם ִׂשים ָּפֶני -ֶּבן ) =2= (יחזקאל לח'  וג אחרתלנהפוטין לא יכול  = מוצא) (ארץ ּופּוט
... ְנִׂשיא רֹאׁש ֶמֶׁש ְוֻתָבל ְוִהָּנֵבא ָעָליו-- ּגֹוג ֶאֶרץ ַהָּמגֹוג-ֶאל

 ותשכרח לעומנשיא ש הוא ּגֹוגישראל. -לארץ ּגֹוגהכוונה האלוהית מתועדת במסע 
 מעמד של תורה וחוק םלטעויות נשיא יםמייחס ץ ַהָּמגֹוגֶאֶר  ארצווהאזרחים בטעויות 

שוד כי מפיץ כזבים,  ּגֹוג .חצי שבועשבוע ובם ינוילינועד להוביל אלי קבר מ םא גם
 המתיר על צוו נשיאותינשיא סביר עילה לשים חותמת ילא אוקראינה של חיטה ה

ת ת הצפון בטעויומעמדו כשליט שינהיג את גוש מדינוואמנם,  .פלישה צבאית לפוטין
משוכנע שאין לו ולא הייתה לו כל כוונת זדון.  ּגֹוג .מתפתח צעד אחר צעד מוסכמות

לעשות צעדים בעל  בניגוד לרצונו, ּגֹוג לט' מחייב את –חזון יחזקאל פרקים לח' אולם 
  כורחו.

  
 מה, ללא ספק, יכול חכם לומר כמה נכון היה להשקיע מזמנו לקרוא כדי לדעת היום
לדעת  המדוד היום, יכול חכם לשמוח בחלקו בכל מוצא פי יהוה. יש תועלת מהוטעם 

 היום, יכול חכם להשלים עם טעויות העבר המדעי כי הוא יסוד למדידה. חּוט מהכעד 
  = היה נלמד עד היום בבית ספרנו כחוק השלום והאמת. 11-ֹחקאם  ּגֹוגלא היה  ּגֹוג

  
הדימוי = יחידת אורך.  r/7וע רציונלי כאשר = היקף, גם במעגל ארכו נשמר קב חּוט

יהיה זה המסבירה את עיקר המגמה משרת הבנות של מטרה. לכן, הנעזר במילה 
משגה להמעיט ברמת ההבנה ובעומק החשיבה של אותם חכמים שדיברו בישראל על 

  . חוק שרק בורא עולם יכול היה לחוקק וללמד.של האמת הגיאומטרית 11-ֹחק
  

קיימת התנגדות לעשות את המאמץ המינימלי להתחבר בישראל הראייה היא ש
מחקירת תוכן האפשרות שתיתכן תועלת ממשית לרעיון כי יש דרך למדוד את 

  התיעוד שבורא העולם מצא כנכון לשמר בכתובים.
  

  לשוב מתוך רצון היא עניין של בחירה.לכן, העצה הטובה 
  

  )14(שמות ג' ... הֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהיֶ 

   .שם עתידי
לפגוש את היוצאים ממצרים בהר  המלאך שומר ישראל = אבישי = התחייב למשה

 ... את שמו תיעד יוסף בכתובת למועד היותו מושל על כל ארץ מצרים ולכן,ההוא

  ...ֶאְהֶיה

 )15(מיכה ז' ... תִנְפָלאֹו ַאְרֶאּנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ִּכיֵמי ֵצאְת


