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  ה�י ַמִ�יֵעי ַבִית ְ�ַבִית

���   ָ!ֶדה ְבָ!ֶדה ַיְקִריב
  ַעד ֶאֶפס ָמק�� 

  ְוה�ַ&ְבֶ%� ְלַבְ#ֶכ� 
  )8' הישעיה ( ...ְ�ֶקֶרב ָה)ֶר'

  

ַעד ֶאֶפס כי דיבר מתמטיקה  )9' צפניה ג(... ָ!ָפה ְבר�ָרה הנביא ישעיה דיבר
   ח�ט הוא שטח חסו� בהיק� והיק� הוא ָמק��כול� ידעו כי , כלומר. ָמק��

�לש הוא  מלאולעיג כָמק��ידעו כי ) באות� ימי�(כול� , לכ%. ֶאֶפס ָעְבי"ֶ!  

הוגדר , אז ו.ההיק� המודדגבול  ֶאֶפס ַעדבמלואו  ומדד ותוואאחד  רציונלי

 ָה)ֶר' היא י לטענת החוטאי�כ ...ְוה�ַ&ְבֶ%� ְלַבְ#ֶכ� ְ�ֶקֶרב ָה)ֶר'

ַעד ֶאֶפס   ג� הכניסה לזרי� אסורה'כמוהיא לנו לבד  ,כעיגול המלא ,כולה
 של� אחד הוא וחלקיו ,כל זאת בידיעה ברורה כי העיגול המלא. ָמק��

 �ְוח�ט ) = 15' ז' מלכי� א= ( תיעודממוכח כ המעגל ח�טהרציונליי� חסומי� בהיק
 כי ידעו ג� ,או אזי ברור ...ָהַע+�ד�ה ָיסֹב ֶאתֶעְ!ֵרה ,ָ+ �ְ&ֵ%י�

מידות  מתקבל מתיעודכפי ש π = 22/7כול� לחשב את היחס בי% המעגל לקוטרו 
ְוַהח�ט  ) =12' קהלת ד = (כגו%ציטוטי� בו  =)' מג–' יחזקאל מ= (בתכנית המקדש מעגל היק� ה

2ָ& לֹא ִבְמֵהָרה ִי1ֵָתק   ...ַהְמ&3

  
השונות צורותיו ל ע) 4' עמוס ז( ...ַהֵחֶלקחשב את שטח דעת ול נית% למתובנה זו

   r-/4 ²rπ ² 2/= ַהֵחֶלק .א       :²rπ = 1 של� ומלאאחד עיגול ב
  

  ABPשטח גיזרת  = קט� העיגולשטח =  ַהֵחֶלק   :כלומר



  2

. ַהֵחֶלק  =AQBאזי שטח המשולש , ARQשטח  = BRP שטח ,כאשר: לכ%  .ב

על הריבוע  ºr Tan של  רציונליבתרבוע מחיתו' גאומטרי �שוויו% זה מתקיי
  . CP=    ]קשת ראדיא%[  = הזווית שימדוד את ער'  ACT2החוס� ובמשולש 

   

 ועובי כל נקודות ,גבול ההיק� המודד=  ֶאֶפס ָקו = πr2= המעגל  ח�ט ,אז  .ג

   .ֶאֶפס  =Q = 0החיתו' כמו 
   

   :כלומר

 πr2= מעגל כהיק? = ריבוע כהיק? = משולש כ? היק= אור@ היק? נתו<  = ח�ט

        . ֶאֶפס  =Q = 0כמו  ְוָעְבי�
  

  ,ָ+ה  =   משות?המכנה וה

  CP  =rº = ]ראדיא<קשת [אור@ = רדיוס אור@  = r = ,+�ת   7: בתרבועו

      קוטר=  r2 = ,+�ת 14: בתרבועו

   14²r4/ = ַהֵחֶלק  =AQBשטח =  רבועות ,+�ת 14: ובתרבוע

  ַהֵחֶלק BCDE = 7שטח =  רבועות ,+�ת 98: ובתרבוע

  ַהֵחֶלק 4+  ַהֵחֶלק 7 = ַהֵחֶלק rπ  =11 ²= רבועות ,+�ת 154: בתרבוע   ָמק��

   πr/2= צלע =  r + QL = ,+�ת 11: בתרבועו

  ח�ט=  πr2= היק? המעגל = יק? הריבוע ה=  r + QL[4[ = ,+�ת 44 :בתרבוע ו

  722/ = 1444/ = לקוטר ח�טיחס בי< = יחס בי< מעגל לקוטרו =  π: בתרבועו
   

    r²/11 = 4r²/14π            CT2/CA = Tan ºr = 11/7: ומתקבל
  

ַוKֹאֶמר ֵלְ@ ְו)ַמְרָ% ָלָע� ) = 1029' ישעיה ו = (תפקידו של הנביא ישעיה
�ְרא� רָ �ִ&ְמע� ָ&מ�ַע ְו,ל ַהLֶה ��א� ְו,לָ%ִבינ�ַהְ&ֵמ<  ֵ%ָדע

ִיְרֶאה ְבֵעיָניו �Nֶ< ָהָע� ַהLֶה ְו)ְזָניו ַהְכֵ�ד ְוֵעיָניו ָהַ&ע�ֵלב
�ְב)ְזָניו ִיְ&ָמע �ְלָבב� ָיִבי< ָוָ&ב��התקבל תפקיד זה ... ְוָרָפא ל�

 �ֵראַוKָנ3ע� ,+�ת ַהNִPִי� ִמ�Oל ַהO) = 4' ישעיה ו( = כאשר ֵהיָכל�ַ 
  ַהַ�ִיתאכ% ידעו כול� כי ) באות� ימי�(,  אזאמנ�ו ...ְוַהַ�ִית ִיָ+ֵלא ָעָ&<

קבע נבמתארה סמ' תכנית אשר 2עלאלא נבנה , על אב% שלא הייתה לא, נבנה

  . ֶאֶפס  =Q = 0בתכנית כמו  �ָעְביָ אלה והלא  ,+�ת ַהNִPִי�ינוחו היכ% 
  
שיוסדה מהתגשמות אב% השתייה  קיומה שללהבי% את נית% בימינו עתה , 'כ

ִהְנִני ִיPַד ְ�ִצ�K< )ֶב< ֶאֶב< �ַֹח< 1ַNִת  = )16' כח שעיהי(=  ֶאֶב< �ַֹח<כספת  נבואת
� ִיְקַרת מ�ָסד מ�Pָד�בה  ,אב% כספתלהיות  ...ַהַ+ֲאִמי< לֹא ָיִחי&

   :דש האחרו%לבניי% המק שמורי� לוחות הברית עד בואו של הרגע ההיסטורי
  

   ...ַהַ+ֲאִמי< לֹא ָיִחי&                                                                                     


