
  © 7201 רמי ניר             )6 'תהילי� קמה(... �ְגד�ָ�ְתָ ֲאַסְ�ֶרָ�ה

  

ַה��חֹת ַ/ִ.ְכָ"ב ָהִרא-,+ ֵאת ֲעֶ(ֶרת ַהְ)ָבִרי' & ַוִ%ְכ"ֹב ַעל ) =4' דברי� י= ( זו גדולה
 נשגבת ...' ְיהָוה ֵאָליֲאֶ-ר ִ)2ֶר ְיהָוה ֲאֵליֶכ' 2ָָהר ִמ",ְ ָהֵא- 2ְי,' ַה1ָָהל ַוִ%ְ"נֵ 

  . השתייהבכספת אב+על הר הבית  שנה 2600להיות שמורה מבינת אנוש היא 
  

  :מתועד אכ+כי  , שנה אבדה דר2300  מש"�ְגד�ָ�ְתָ ֲאַסְ�ֶרָ�ה"בסיפור כא+ ו
ק, ח�ג ַעל     CA /2CT  =adianRTan =7/11       ) =27' משלי ח= (... ְ�ֵני ְתה,'&2ְח�

  
         ...ילִ נָ ,יְצ  רַ ִע<�ל= ִ/י ִר�2ַע  >ז ָחַ-ב ֱאנ,-

  
בתחו' שטח רבע עיגול APC  אנחנו מציירי' את גיזרת הראדיא+ אהלו

 .2ACT = כי שטח רבע עיגול מצטייר שווה לשטח משולשיודעי' ' גואנחנו 
 אנחנו ,את מה שאנחנו מספרי'בעיגול אנחנו מציירי' כאשר  ,ואמנ'

 ציירנו שטח של גיזרת ראדיא+ 'או :את מה שאנחנו מציירי'מספרי' 
  Radian = r²/2 = APC נקרא זהאנחנו מספרי' כי שטח ,תחו' רבע עיגולב

חו' באותו ה"ָ  Radian = 2/²r =BC Aמשולש שטח  את נו צייר'או .רציונלי
ג' רציונלי שטח נשמרת שלמותו של  ,בעיגולכי ספר לנו שכחרבע עיגול ו
 "�ְגד�ָ�ְתָ ֲאַסְ�ֶרָ�ה"זה של רציונלי  אבד חלקנו בסיפור ,תנה צורתוכאשר מש
מבלי המוכיח ע' סיפור אירציונלי  ) שנה2300במש� כאבותינו (ונותרנו 

  . מספר טרנסצנדנטי  π =כילהסתמ על מבח+ אימות של תרבוע אוקלידי 
  
 PBAגיזרת שטח  = ]r-4 /²rπ 2/²= [ ַהֵחֶלק מצטייר ,באותו ציור, +אכו
בי+ רציונלי פרש ה = [πr²/4 - r²/2] = ַהֵחֶלקבכל צורותיו  כיעתה  ספרנו

  .PCAגיזרת שטח ורבע עיגול שטח 
  

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

   .}2HBAמשולש לשטח שווה א+ שטח ראדיא+ וכ{ראדיא+ 
  

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

  .BCAלהפרש בי+ שטח רבע עיגול ושטח משולש  = ]r-4 /²rπ 2/²= [ ַהֵחֶלק
  
  
שטח ומצאנו כי חישבנו  ,בוערתחיתו הב )בכא�ש( מידהאמות העל סמ , אז

  .]כחולמתח' שטח + ירוק מתח' שטח  [= )ש"י(  14= ַהֵחֶלק  =QBAמשולש 
  
  .   ]ַהֵחֶלק[ CDEB =7שטח ריבוע נמצא כי , וכ
  

  .]ַ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

  
  .2C2B2KA שטח ריבוע  =M2H2KGשטח מלב+  = ²rπ= 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



  
  :עַ �2ְר ָ" 2ַ  ָ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

  
   :   ח�ט=היקH  ְיהָוה מוכיחה מה ידוע כאשר&ֱאֶמת,  אכ+ִעְבִרי ִנְמָצא ִ/י" ח�ט"�ִמֶחְ-2,+ 

   .)א"י(  M2QR2H= 44 ועהיקפו של הריבבניית מנחת  )א"י(  LQ = 4= 11&ַהֵחֶלק הַ כי 
  .2πr/2r = π = 22/7  ח�ט=היקH 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  קשתח�ט, כלומר

  
ְוָעְבי,  ) =21' ירמיה נב( = ...ָהַע.�ד&ֶעְ(ֵרה Kָ.ה ָיסֹב ֶאת&ְוח�ט ְ-ֵ"י') = 15' ז' מלכי� א= ( המתועד מוכיח, ואמנ'

 מכפלות המעגל המושתת על רצH ֶדקצֶ לְ  רציונלי  ִעְבִרי"ח�ט "ֶחְ-2,+שהתקיי' ... Kְר2ַע ֶאְצ2ָע,ת ָנב�ב
ָ�- לֹא  ) =12' קהלת ד( =ומתועד . למעגל] ראדיא+]=[מיתר[ בי+ ֶאְצ2ָע" ח�ט"חפיפות של  ְוַהח�ט ַהְמ-�
 אפס וג' ָעְבָי' של =ט � של גיד החְוָעְבי, אפס =ט � של חָעְבי,כי ...  ְלַר2ֵַע מעגל=... ִבְמֵהָרה ִיָ�ֵתק
  ... אפס=ט � של חשלשה גידי'

  

  ... תכנית המקדשֶצֶדק2ְ  =" �ְגד�ָ�ְתָ ֲאַסְ�ֶרָ�ה" :וסיפור


