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   ...ַנַעל& ִמח*ט ְוַעד ְ)ר"'ְ &ִא�) = 32�22' בראשית יד= ( :ֵאל ֶעְלי"! קֵֹנה ָ�ַמִי� ָו�ֶר� של מכפלות המעגל
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 1ְַמְעJְל"ת ְיהָוה : מוכיח כי]גיזרה[  =AQB = PB A= ]משולש[השיוויו! בי! שטח  בבָ ְר  לֹאלְ  ְבֶצֶדק* 2ACTבמשולש 
  ]. כחולמתח� + וק ירמתח�  [) =ש"י (14 ] =ַהֵחֶלק[כאשר בתרבוע  )ש"י (²a=  154 = 11]ַהֵחֶלק [= ²rπ = ]עיגול[
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 על ,מטעמו של הסבר טרנסצנדנטי, ועבתרב  ג� לציי! כי קביעת נקודה אירציונליתאוי ר.ככל שתהיה ֶדקQֶ לַ קרובה 
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