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�ַ�ע ָלָרָ�ע ְ�ֶקֶרב ִלִ�י � ְנא�	ֶ  
�  )2' תהילי� לו(... ַ�ַחד ֱאלִֹהי	 ְלֶנֶגד ֵעיָניו�ֵאי

  
  

 י	 מסוגלְרָ�ִעי	הָ  ולכ� אי� ְיהָוה  ע	 קיומו שלמה שכלית השלאימ)א ל ָרָ�עָה , כלומר
ְ�ֵני ַע0ָ4ֶ ְו3ַהְב2ָ ְלֵרֲע0ָ �ִת/ֹר ֶאת� ִת.ֹ	 ְולֹא�לֹא) = 18' ויקרא יט = (ש מצוותלממ וַמְעַ,ל ַפֵ+סלְ 

  ...ֲאִני ְיהָוה 6ָמ05ָ 
  

 �   : כמתועדַ�ֲאָנ� ָרָ�עָה וְ יש ואכ
  )4' תהילי� קכג(... ַהַ+ַעג ַהַ;ֲאַנִ:י	 ַה�9ז לגאיוני	

  
  . לזולת	גולעלז וובממהרי	 לות	 יואמיני	 בגאונ מַהַ;ֲאַנִ:י	 ְרָ�ִעי	ָה , רוצה לומר

  
  :ועוד מתועד

�  ָנכ5� ְלמ5ֲעֵדי ָרֶגל�� ַלִ�יד �9ז ְלַע92�ְת ַ�ֲאָנ
ח5ת ְלַמְרִ,יֵזי ֵאל   ַלֲאֶ�ר ֵהִביא ֱאל5ַ> ְ�ָיד��5 ִיְ�ָלי9 אָֹהִלי	 ְל�ְֹדִדי	 9ַב/�

  ָל0ְ � ְוע5? ַהָ;ַמִי	 ְוַיֶ,דָנא ְבֵהמ5ת ְותֶֹרָ< � ְ�=ל��ְוא9ָל	
  אBִ 5יַח ָל3ֶר) ְותֶֹרָ< ִויַסְ�ר9 ְלAְ 0ֵָגי ַהָ@	

  )9�5' איוב יב( ...ְיהָוה ָעBְָתה Cֹאת�ֵאֶ+ה 6ִי ַיד� ָיַדע ְ�ָכל� ִמי לֹא

  
  ָ@ְקר9 ֵרֶעי0ָ ֵאל ֶמה ָעְצמ9 ָראֵ�יֶה	�ַמה�� ְוִלי

  ִקיצִֹתי ְוע5ִדי ִע04ְָ ֶאְסְ�ֵר	 ֵמח5ל ִיְר�9� הֱ 
  2ְִקטֹל ֱאל5ַ> ָרָ�ע ְו=ְנֵ�י ָדִמי	 ס9ר9 ֶמִ:י� ִא	

  ֲאֶ�ר יְֹמר0ָ9 ִלְמִז4ָה ָנ9Bא ַלָ;ְוא ָעֶרי0ָ 
  ְמBְַנֶאי0ָ ְיהָוה ֶאBְָנא 9ִבְתק5ְמֶמי0ָ ֶאְתק5ָטט� ֲהל5א

  2ְַכִלית Bְִנ3ה Bְֵנאִתי	 ְלא5ְיִבי	 ָהי9 ִלי
  ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי ְ�ָחֵנִני ְוַדע Bְַרַעָ�י

  )24�17' תהילי� קלט(... עֶֹצב ִ�י 9ְנֵחִני ְ�ֶדֶר0ְ ע5ָל	�Aֶֶר0ְ � 9ְרֵאה ִא	
  
  

� ַרק ַ�ֲאבֶֹתי0ָ ָחַ�ק ְיהָוה ְל=ֲהָבה א5ָת	 ַוִ@ְבַחר ְ�ַזְרָע	 =ֲחֵריֶה	 ָ�ֶכ	 ִמ6ָל ) =15 'ידברי� (= כי 

ק5 ח9ג ַעל) = 27' משלי ח= (מעצ	 חוסר ידיעת ומחוסר דעת , ואמנ	 ...ָהַע4ִי	 �ֵני ְתה5	�ְ�ח�ְ... 
  .ַמְעְ,לָֹתיות  אֶ ֱאנ�5 ֵ+סא ִ� לֹ  שנה2300מזה 

  
  

  :הנהו

    )7' ישעיה כו(  ...ַמְעַ,ל ַצAִיק 2ְַפֵ+ס
  ַמְעַ,ל ְיהָוה = ַמְעַ,ל ַצAִיק

  )7' תהילי� יא(... הָוה ְצָדק5ת 3ֵהב ָיָ�ר ֶיֱחז9 ָפֵנימ5ַצAִיק יְ � 6ִי

  
� ) =6' משלי ה= (ונוכח הסכנה �  ... 2ְַפֵ+ס ָנע9 ַמְעְ,לֶֹתיָה לֹא ֵתָדע�אַֹרח ַחִ@י	 ֶ

  
  )11' משלי ד( ...יֶֹ�ר�ְ�ֶדֶר0ְ ָחְכָמה הֵֹריִתי0ָ ִהְדַרְכ2ִי0ָ ְ�ַמְעְ,ֵלי

  )21' משלי ה( ...ַמְעְ,לָֹתיו ְמַפֵ+ס� ִאי� ְוָכל�Aְַרֵכי�� ְיהָוה6ִי נַֹכח ֵעיֵני 
  )26' משלי ד( ...Aְָרֶכי0ָ ִי6ֹנ�9ַ�ֵ+ס ַמְעַ,ל ַרְגֶל0ָ ְוָכל

  
  

  .ַמְעַ,ל עַ �ֵ רַ  לְ במשמעותו לדעת ְלַפֵ+ס ַמְעַ,ל ֱאנ6�5ֹל על , כלומר



 �חו יקלוט את מלוא העיגול מלוא שטו KG2H2Mואמנ	 תרבוע מפולס מכיל מלב
כל רק אז , = Tan 2α = NJ2/J2A = 4/3המרכזית  2αוכאשר טנגנס הזוית . המפונה

   .π = 722/  דולמדונית�  N A= B Aוכ0תו0 בתרבוע למעגל מפולסות ינקודות הח
  

  
  :דועית ה משוואתאתזו

ק5 ח9ג ַעל     CA /2CT  =adianRTan =7/11 ) =27' משלי ח= ( ...ְ�ֵני ְתה5	�ְ�ח�

  
  
  
  
 מבלי להסתמ0 על מבח� אימות של תרבוע אוקלידי   הוכיח6ִי ָחַ�ב ֱאנ��5ִא	וְ 

 הלא נוכח לדעת כי . מספר טרנסצנדנטי =π=   נמדד נכו� כי שנה2300במש0 

  ...יועָ ְד 5 י9מלְ חָ ָ�ְוא �ַמְעַ,ל ַצAִיק�ַפֵ+סיְ �ְיהָוה לֹא�ִא	
  

 ,וכ0  ונקודות החיתו0 בתרבוע מפולסות ואינ� משוטטותְצי5ָנִלי ִע,9ל רַ =6ִי ִר�9ַע 
  .BCAבי� שטח רבע עיגול ושטח משולש  ַרְצי5ָנִליהפרש  = ]r-4 /²rπ 2/²= [ ַהֵחֶלק

  
 [πr²/4 - r²/2]חישבנו ומצאנו כי , יתו0 התרבועבח  מפולסותעל סמ0 אמות מידה, אז

  .]כחולמתח	 שטח + ירוק מתח	 שטח  [= )ש"י(  14=  ַהֵחֶלק =QBAשטח משולש שווה ל

  .   ]ַהֵחֶלק[ CDEB =7נמצא כי שטח ריבוע , וכ0
�  .]ַהֵחֶלקr-4 /²rπ[ =4 ] 2/²[ 4=  ]י עיגולעֵ ָט ְק ִמ [ 4:ואכ

  . ]ַהֵחֶלק[ 11= } ]ַהֵחֶלק[ 4 +]ַהֵחֶלק[rπ =  }7 ²=שטח עיגול , כלומר
  .2C2B2KAשטח ריבוע   =M2H2KGשטח מלב�  = rπ ²=שטח עיגול , כלומר
  . )ש"י(  rπ =154 ²=שטח עיגול , כלומר

  .BFCA שטח =) ש"י ( ²r= 49= ושטח ריבוע הרדיוס 
  
         π =² r/²rπ =/49 154 = 722/, אז
  
  .2ACT= שווה לשטח משולש במפולס ו שטח רבע עיגול מצטייר ,�כו
  



 PBAגיזרת  שטח = ]r-4 /²rπ 2/²= [ ַהֵחֶלק מצטייר ,באותו ציור, �אכו
בי�  ַרְצי5ָנִליפרש ה = [πr²/4 - r²/2] = ַהֵחֶלקבכל צורותיו  כיעתה  ספרנו

  .PCA  ראדיא�גיזרתשטח ורבע עיגול שטח 
  

כי  ,QBA שטח משולש = ]r-4 /²rπ 2/²= [ ַהֵחֶלקמצטייר ג	 באותו סיפור 
טח שו = πr²/4]שטח דלתו� [הפרש בי� וא ג	 הה = [πr²/4 - r²/2] = ַהֵחֶלק

 �   .}2HBAמשולש לשטח שווה וכא� שטח ראדיא� {ראדיא
  

כי , ע העיגולָט ְק שטח ִמ  = [πr²/4 - r²/2] = ַהֵחֶלקמצטייר  באותו ציור, והלא

  .BCAהפרש בי� שטח רבע עיגול ושטח משולש  = ]r-4 /²rπ 2/²= [ ַהֵחֶלק
  

 �  ַמְעַ,ל ַצAִיק�ֵ+ס6ִי ְיהָוה ִ
  

  :עַ �9ְר 2ָ �ַ  ָחְכָמה ַ�ֲע�9ִעי	
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

  
ְוָעְבי5  ) =21' ירמיה נב( = ...94דָהעַ �ֶעBְֵרה =4ָה ָיסֹב ֶאת�ְוח9ט 2ֵ�ְי	) = 15' ז' מלכי� א= ( המתועד מוכיח, ואמנ	

 מכפלות המעגל המושתת על רצ? ֶצֶדקלְ  רציונלי  ִעְבִרי"ח9ט "ֶח5��ְ�שהתקיי	 ... =ְרַ�ע ֶאְצָ�ע5ת ָנב9ב
ָ+� לֹא  ) =12' קהלת ד( =ומתועד . למעגל] ראדיא�]=[מיתר[ בי� ֶאְצָ�ע" ח9ט"חפיפות של  ְוַהח9ט ַהְמ��

 אפס וג	 ָעְבָי	 של =ט 9 של גיד החְוָעְבי5 אפס =ט 9 של חָעְבי5כי ...  ְלַרֵ�ַע מעגל=... ה ִיָ:ֵתקִבְמֵהרָ 
  ... אפס=ט 9שלשה גידי	 של ח

  
 �   :   ח9ט=היק?  ְיהָוה מוכיחה מה ידוע כאשר�ֱאֶמת, ִעְבִרי ִנְמָצא 6ִי אכ�" ח9ט"9ִמֶח5��ְ

   .)א"י(  M2QR2H= 44 היקפו של הריבועבניית מנחת0  )א"י(  LQ = 4= �11ַהֵחֶלק הַ כי 
  .2πr/2r = π = 22/7  ח9ט=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(  LQ  = 11/rπ2 = PB= 4= �11 ַהֵחֶלק הַ  :או

  .)א"י ( 4=  המשולשהבגו  =PB = QL  קשתח9ט, כלומר
  
  

	 ֲאדָֹני ְיהִוה �ַחי   3ִני ְנא�
  ֶאְח�ֹ) ְ�מ5ת ָהָרָ�ע �ִא	

   9��ְב ָרָ�ע ִמAְַר56 ְוָחָיה�6ִי ִא	
  �9ב9 �9ב9 ִמAְַרֵכיֶכ	 ָהָרִעי	 

  )11' יחזקאל לג(... ית ִיBְָרֵאל�ֵ ��ְוָל4ָה ָתמ9ת9


