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  )10' מגל חזקאי( ...ָ ְכִנית�ֹנ�ֵתיֶה� �ָמְדד� ֶאת ְוִיָ�ְלמ� ֵמֲעו

  
  . המקדשָ ְכִנית�ֶאת ה� שמנעו מה� למדוד ֹנ�ֵתיֶה� ֲעו, כלומר
  

 הבית ָ ְכִנית, ואמנ�. ה אינה סלולה)ָ לִ ְ� הַ הדר' אל כי , ָ ְכִניתהַ  ֶאת ָמְדד� לֹאעד ימינו  ,אכ%ו
כיל שיתרבוע ל אינה מפרטת את תנאי הפילוס ...ַמְעַ.ל ַצִ,יק ְ ַפֵ*ס ) =7' ישעיה כו= (המושתתת על 

עצ� הפירוט כי , טוב עתה להאמי%. עיגול המפונהה πr² =מלב% שמלוא שטחו יקלוט את מלוא 
 �נֹנ�ֵתי ֵמֲעוה )ָ לִ ְ� ַה  אל ה הישרכנול את דרסלולכדי  ַמְעַ.ל�סַפ*ֵ ְ   ְיהָוה�ֱאֶמת  אכ%וכיח כיישלהל% 

  .לעולמי�בשלו� יבנה במהרה ו המקדש שָ ְכִנית�ֶאתמדוד שכיל ללמע% נו
  

  . ְלַר4ֵַע ַמְעַ.לבמשמעותו על �ֹל ֱאנ�3 לדעת ְלַפֵ*ס ַמְעַ.ל :מרנאולכ% 

  
זוית הנשמר חיתו'  ו A 2J/2NJ = α2Tan =34/אז  AB = AN  מפולס כאשרrπ2ַמְעַ.ל ַצִ,יק   .א

  יחס החיתו'ג� , כלומר. ]2MR2HQ[  =]rπ2[ : ההיק6לכ%ו  LA/QL= /3 4 = α2Tanמרכזית ה
A2J/2 NJ =LA/QL = /34 במעגלכמו ,נשמר   =]rπ2[ 'היק6 מ כ]זהריבוע [  =]rπ2[ .�כ' , כ%�א

, ל"הנכל  עקב. )ולא פחות(שוות ) א"י (QL=  4 :מזאת ו α2Tan = 34/ חות' בתרבוע rπ2או כ' 
צדק  [= π = 722/נמדוד ו 11]2MR2HQ]=[QL[ כ'ו  בתרבוע למעגל מפולסותנקודות החיתו'

ַהֵחֶלק ["שוות שהוא ) א"י ( QL= 4 הקטע נחת' 11]QL[ריבוע העל היק6 כאשר  כי .]אוקלידי
  .  LA + BL=] 34+= [7   הרדיוס ביחידות אור' שוותאת   ג�דו נמד,היק6השל "] 11�ה
  

] עובי כל חיתו'=[]0["]=ח�ט["ועביו של "] ח�ט ["=) א"י (11 =] מעגל¼ ]=[צלע ריבוע זה[, וכ'  .ב
מסמל את הנמדד הקיי� בי% ההיק6 כשהוא מעגל החוס� ] צדק אוקלידי[ = π = 722/: ויחס זה

]maxלבי% קוטרו]  שטח .� .]קוטר [=) א"י (14 לבי% QL[11[= ) א"י (44יחס בי% ג�  הוא π, ואמנ
  . לבי% הקוטר"] ח�ט]=["מעגל[]=QL[11]=rπ2[יחס בי%  = π = 722/ = 1444/ :מתקיי� שיוויו%ו
  
�" 4ְַמְעְ.ל�ָתיו" ...ֶצֶדק �ִמ3ְָ<ט �ֵמי3ִָרי� = )9' משלי ב(= 4ֱֶאמ�ָנת� ...  ִלְמצ�א ֶח43ְ�% =)27' קהלת ז(=  מתועד ג

 ְיהָוה�ֱאֶמת � ִא  לא יכול לראות אלאֱאנ�3ֶ3 מה "] 11�ַהֵחֶלק ה]+["ראדיא% [=] עיגול¼ : [ולראיה
ָ*3 " =)12' קהלת ד(שמוביל אל זה תרבוע והוא  ַפֵ*סְ   .  adianRTan  =711/למדידת "... ְוַהח�ט ַהְמ3@

  .עיגול המפונה הπr² = ומלוא שטחו יקלוט את מלוא KG2H2Mואמנ� תרבוע מפולס מכיל מלב% 



 מבלי להסתמ' על מבח% אימות של תרבוע אוקלידי   הוכיחִ�י ָח3ַב ֱאנ�3�ִא�וְ 
 הלא נוכח לדעת כי . מספר טרנסצנדנטי =π=   נמדד נכו% כי שנה2300במש' 

�  ...יועָ ְד � י�מלְ חָ 3ְָוא �ַמְעַ.ל ַצִ,יק�ַפֵ*סיְ �ְיהָוה לֹא�ִא
  

 ,וכ'  ונקודות החיתו' בתרבוע מפולסות ואינ% משוטטותי�ָנִלי ִע.�ל ַרְצ =ִ�י ִר�4ַע 
  .BCAבי% שטח רבע עיגול ושטח משולש  ַרְצי�ָנִליהפרש  = ]r-4 /²rπ 2/²= [ ַהֵחֶלק

  
 [πr²/4 - r²/2]חישבנו ומצאנו כי , יתו' התרבועבח  מפולסותעל סמ' אמות מידה, אז

  .]כחולמתח� שטח + ירוק מתח� שטח  [= )ש"י(  14=  ַהֵחֶלק =QBAשטח משולש שווה ל
  .   ]ַהֵחֶלק[ CDEB =7נמצא כי שטח ריבוע , 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%  = 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
  
  = πr²/4 שטח רבע עיגול ,%כו

ָ*3 " =)12' קהלת ד( = 2ACT= שווה לשטח משולש במפולס ומצטייר    "...ְוַהח�ט ַהְמ3@
�� 4ְח@ק� ח�ג ַעל, 6 למתועדחופב�  . CA /2CT  =adianRTan =7/11 ) =27' משלי ח= ( ...ְ<ֵני ְתה
  
 PBAגיזרת שטח  = ]r-4 /²rπ 2/²= [ ַהֵחֶלק מצטייר ,באותו ציור, %אכו
בי%  ַרְצי�ָנִליפרש 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 

שטח ו = 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 ַצִ,יק�ֵ*סִ�י ְיהָוה ִ< 
�  :עַ �4ְר ָ  4ַ  ָחְכָמה 3ֲַע�3ִעי

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 =  QL/LA = 4/3.  

  .BLQ במשולש שווה השוקיי� QL = 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



�ְוָעְבי�  ) =21' ירמיה נב( = ...ָהַע)�ד�ֶעEְֵרה Dָ)ה ָיסֹב ֶאת�ְוח�ט 3ְֵ י�) = 15' ז' מלכי� א= ( המתועד מוכיח, ואמנ
 מכפלות המעגל המושתת על רצ6 ֶצֶדקלְ  רציונלי  ִעְבִרי"ח�ט "ֶח43ְ�%שהתקיי� ... Dְר4ַע ֶאְצ4ָע�ת ָנב�ב

ָ*3 לֹא  ) =12' קהלת ד( =ומתועד . למעגל] ראדיא%]=[מיתר[ בי% ֶאְצ4ָע" ח�ט"חפיפות של  ְוַהח�ט ַהְמ3@
 אפס וג� ָעְבָי� של =ט � של גיד החְוָעְבי� אפס =ט � של חָעְבי�כי ...  ְלַר4ֵַע מעגל=... ִבְמֵהָרה ִיFֵָתק
  ... אפס=ט �י� של חשלשה גיד

  
 %�   :   ח�ט=היק6  ְיהָוה מוכיחה מה ידוע כאשר�ֱאֶמת, ִעְבִרי ִנְמָצא ִ�י אכ%" ח�ט"�ִמֶח43ְ

   .)א"י(  2RM2HQ= 44 היקפו של הריבועבניית מנחת'  )א"י(  LQ= 4=  11�ַהֵחֶלק הַ כי 
  .2πr/2r = π = 22/7  ח�ט=היק6 וכאשר   2r/[QH2MR2] = 44/14 = 22/7   :אז
  .πr/2 =) א"י( H2Q = [QH2MR2]/4 = r + QL = 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 = LQ  קשתח�ט, כלומר
  
  
  

    �ֹל ַמְלֲאכ�ת ַהַ ְבִנית��הָוה ָעַלי ִהEְִ�ילַה�ֹל 4ְִכָתב ִמIַד יְ 
 �  ַוIֹאֶמר ָ,ִויד ִל3ְלֹמֹה ְבנ

   ֵ ָחת� ִ יָרא ְוDל� Dל�� ֲחַזק ֶוֱאַמJ ַוֲעEֵה
  לֹא ַיְרְ<ָ' ְולֹא ַיַעְזֶבKָ ��ִ�י ְיהָוה ֱאלִֹהי� ֱאלַֹהי ִעָ)ְ' 

  ...ָוהְיה�ְמֶלאֶכת ֲעב�ַדת 4ֵית�ִלְכל�ת ָ�ל�ַעד
  )20$19' כח' י א"דבה(

  
  
 

  
  

  )8$7' ישעיה נו(... ָהַעִ)י� ְנא@� ֲאדָֹני ְיהִוה ְמַקJ4ֵ ִנְדֵחי ִיEְָרֵאל� ְ ִפָ*ה ִיLֵָרא ְלָכל� ִ�י ֵביִתי 4ֵית 


