
  

  

  © 2014 רמי ניר        ...צדק אויקלידי=  )20' דברי� טז( ...ֶצֶדק ֶצֶדק ִ�ְר�ֹ	 ריבועבו עיגולב
  

  . ֶאְצָ#ע�ת5= ֶטַפח ,  וכ$ ֶאְצָ#ע�ת22=  ָ�ה  :קראיבמ ע�ָל��ַעדוְ 
  

מי� מתקייו B1  =קד אמתקד לכ$ π = 22/7במסגרת בניית תרבוע של מעגל ועיגול בצדק אויקלידי  אי$ פירצה
  : כדלקמ$–היוצרי� יחידות שטח  r = FB = 5[FR] = AB = [4+3]r/7 = AL = [5+2]r/7 גאומטריה  חיתוכי

  

  .שוות שטח יחידות FGIH =196  = הריבוע החוס�, לכ$
  . יחידות שטח שוות154=  }4]ַהֵחֶלק[+]BCDE= שטח המעויי$ החסו�[{ = πr² = העיגול, לכ$
  . שוות יחידות שטחOAC  = r²/2   =24.5 שטח הגזרה = BACמשולש שטח ה = שטח ראדיא$, לכ$

  . שוות יחידות שטחAJB  = πr²/4 - r²/2=   14 שטח המשולש=   FGIH/14=   ַהֵחֶלק שטח ,לכ$
  . יחידות שטח שוותCAB1    =10.5  מתח� שטח + BAB1מתח� שטח  = AJC שטח המשולש ,לכ$

 שטח $כואאויקלידי הצדק שלמות המתקיימי� מתנאי� של , מתקד אקד=  B1סביב , ל"השיוויוני� הנ

 יחידות שטח 196ה "רציונלית לסהמחולק שטח אותו ב� גדוריFGIH  החוס�ושטח הריבוע πr² העיגול 

שטח הכגו$ {  מה4$]ַהֵחֶלק[וסביב לו  BCDE מה$ תחומי� בשטח המעויי$ 7]ַהֵחֶלק[כאשר  �שוות 

 3]ַהֵחֶלק[עוד , אכ$. ²rπ = 11]ַהֵחֶלק[  אתתו להוי�משלימ} CB ובי$ קשת BCבי$ מיתר בעיגול 
   .14]ַהֵחֶלק [= FGIH :סכומ�, ללא פירצהבצדק אויקלידי , מהווי� את שטח ההפרש וביחד כול�

  
שטח  ,וכ$. ַהֵחֶלק שטח = FGIH/14 , כי אמנ�   ַהֵחֶלקשטח = FUZHג�  בתרבוע של צדק אוקלידי, ואכ$

  +   BJB1 מתח� שטח =שהוא  AJB שטח המשולש =CJB1  = πr²/4 - r²/2  �מתחשטח +BJB1מתח� 
צדק של קד קדהוא   =B1 באמת יכ ,CJB1מתח� שטח  =BAB1  מתח�שטח , ואמנ�BAB1  מתח�שטח 

 המידות כלו שטח שוותהיחידות  כל  =...ֶצֶדק ֶצֶדק ִ�ְר�ֹ	=  ללא פירצהביציבות בתרבוע אויקלידי קבוע 
  .ידועות



  

  

 ולכ$ מקובל כי אירציונלי = π של =ערמודדת  אינפיניטיסימליהדה של החשבו$ מדישיטת ה, ומת זאתלע

בנייה של  זניחה �תקייתכדי לקבל תוצאה אירציונלית  ,מנ� כ$א. ערכו אירציונלי πr²שטח העיגול 
, ואכ$ – B1ד קדקיציבותו של במיקומו וב ינויש ולחי) בתרבוע(, כמוב$ל ו"למדידה כנ תרבוע אויקלידיב

  מבח$ צדק בעיגולל ו"בטלו השיוויוני� הנכי אינו מתקיי� צדק אויקלידי  :התוצאה תהיה. תיווצר פירצה
  ...ָהFָד� ָיBָר ְוֵהָ�ה ִבְקEB ִחDְבֹנ�ת ַרִ#י��ֶזה ָמָצאִתי ֲאBֶר ָעAָה ָהֱאלִֹהי� ֶאת�ְלַבד ְרֵאה) = 29' קהלת ז= ( נכשל

  

    BAB1   מתח�שטח + CAB1 מתח� שטח + 2]ַהֵחֶלק[= רבע עיגול  : אויקלידיתרבוע ב= כאמורא

   AJC =11 FUZH/4 שטח המשולש + 2]ַהֵחֶלק[= רבע עיגול    :ללא פירצהבתרבוע , כלומר
  

  .AJB   =FGIH/14  =FUZH שטח המשולש = ַהֵחֶלק :קראיבמ ע�ָל��ַעדוְ   .א

  ומתקיי� BACשטח משולש =  r²/2=  ראדיא$ = AJCמשולש שטח  + ַהֵחֶלק                          :כ$לו

   FUZH + r²/2 {=  {πr²/4 - r²/2} + r²/2 =πr²/4{ = ראדיא$ + ַהֵחֶלק =    רבע עיגול 
  

  . שוות יחידות שטח24.5=  ראדיא$  =AJCשטח המשולש    +   {πr²/4 - r²/2}           :כלומר

  . שוות יחידות שטח14    =     ַהֵחֶלק=  AJBשטח המשולש   =   {πr²/4 - r²/2} :           כלומר
  

  

  :קראיבמ כ$� א�  .ב

  AJB      =πr²/11 שטח המשולש =    FGIH/14 =  ַהֵחֶלק =יחידת שטח למדידה רציונלית 

  AJB       =πr²/11שטח המשולש =       FUZH   =  ַהֵחֶלק =יחידת שטח למדידה רציונלית 

   πr²/11=  ַהֵחֶלק =   OABשטח הגזרה =           πr²/4 - r²/2= רציונלית יחידת שטח למדידה

  .πr²/11 = ַהֵחֶלק = BC ובי$ קשת BCבי$ מיתר שטח בעיגול ה= יחידת שטח למדידה רציונלית 
  
 

  . שוותשטחיחידות    FUZH              =14 = ַהֵחֶלק  .ג

  . שוותשטח יחידות πr² = 11 FUZH   =154  =    שטח העיגול

  . שוותשטחיחידות    r²             =49  =  ריבוע הרדיוס
  

  .יחידות שטח שוות   BCDE = 7 FUZH =                    =98 7]ַהֵחֶלק[    :שטח המעויי$ו

  . שוותשטח יחידות πr²  =154 =  11]ַהֵחֶלק[  =  7]ַהֵחֶלק[  +4]ַהֵחֶלק    [:העיגולשטח ו

       22/7 = 154/49 =r² ]/11]ַהֵחֶלק= π        
  
  

  π = 22/7= צדק אויקלידי  = )20' דברי� טז( ...ֶצֶדק ֶצֶדק ִ�ְר�ֹ	  .ד
�$ = המיקרא יתה דעתי באות� ימי� הכי#Bְרציונלית= )27' קהלת ז( ... ַחת ְל ַחת ִלְמצֹא ֶח .  

  .יחסהסמל   =π את לחשב, איש כארכימדסל קראימהנדרש ביצוע מדידות במעגל ובעיגול לא לצור=  ,כלומר
   . ]אור= הקוטר= ֶאְצָ#ע�ת [ = 7]היק	 המעגל=   ��ת: [החשבו$ התבצע כפשוטו

  . ֶאְצָ#ע�ת5= ֶטַפח , וכ$    ֶאְצָ#ע�ת22=  ָ�ה כאשר 
    

  .ֵלִויבלי שבט = πr² = 7 FUZH + 4[πr²/4 - r²/2] = 11 FUZH = 11[πr²/11] =  ...ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלת�  =)9' לבדברי� (: כ$או
�ת ֶאת��ע�ָל��ַעד ְוַהIְִגלֹת ָלנE EְלָבֵנינE ַליהָוה ֱאלֵֹהינ��EַהIְִסָ�רֹתAל�ַלֲעJָ ֹאת�Kָרה ַה�  )28' דברי� כט( ...ִ�ְבֵרי ַה�
  )9' דברי� לב) = (4' עמוס ז(.. .ַהֵחֶלק = ַיֲעקֹב = יציבות נצח = ע�ָל��ַעדπ = 22/7 =  בעיגול ובמעגל הרציונלי ַהֵחֶלק

  ... ָהָיה ְלֵלִוי ֵחֶלק�Jֵ$ לֹא�ַעל) = 9' דברי� י = ( השבטי��11 כל שבט מ =πr²/11 = ַהֵחֶלק = ְיהָוה ֵחֶלק ) =9' דברי� לב(: ואמנ�       



  

  

  "שבר השלו� והאמת"ציורי� מתו= הספר   .ה
  

  
  

 22/7שימש היחס , ָ�ִוד BְEלֹמֹה כמו בימי, מיקראיתבכל שעה  תיעודית ואכ$ בוודאות
ַה�Lָ �ַוLַַעA ֶאת) = 23' ז' מלכי� א= (כיחס בי$ היק	 המעגל לקוטרו וזאת מוכיח התיעוד 

Aְָפת� ָעגֹל ָסִביב ְוָחֵמB ָ# ָ�ה ק�ָמת� ְוָקו BְלBִֹי� ָ# ָ�ה � ֶעAֶר ָ# ָ�ה ִמMְָפת� ַעד מEָצק
 .בו נקווי� המי� �$ Nָ  הָ = ַה�Lָ ,  כלומר...ְוָעְבי� ֶטַפח) = 26' ז' ש� א+ ( ...בָיסֹב אֹת� ָסִבי

  
  :תרבוע מעגל רציונלי= ראיות כי ָ�ְכִנית ַהַ#ִית = להל$ הגדרות המקרא וממצאי� 

  
   ֶאְצָ#ע�ת22=  ָ�ה 
     ֶאְצָ#ע�ת5= ֶטַפח 

  
  .היק	 פנימי ָ# ָ�ה בגובה פני המי�, �ַהLָ = ָקו  =     היק	 מעגל ָ# ָ�ה= חEט  

  קוטר מעגל ְ#ֶאְצָ#ע�ת  = 7]חEט[
    
   ֶאְצָ#ע�ת210= קוטר פנימי , ַה�Lָ=         7]ָקו = [   7] ָ# ָ�ה ָיסֹב אֹת� ָסִביב30ְוָקו [

  ע�ת   ֶאְצ#ָ 10 = 2]ֶטַפח[         2]   ֶאְצָ#ע�ת5=   דופ$ ַה�Lָ ָעְבי� ֶטַפח  [
  

�ת10=  ֶאְצָ#ע�ת 220= ַה�Lָ קוטר חיצוני " = Aְָפת� ָעגֹל ָסִביב�ֶעAֶר ָ# ָ�ה ִמMְָפת� ַעד", ואכ$�    
  ]חEט][רדיוס ָ# ָ�ה/[2= שטח העיגול 

  
�Lִָי� ַ#ת ָיִכיל) = 26' ז' מלכי� א = (נפח ַהOְַל ...  



  

  

ד ָהֶאָחד ְוחEט Bְֵ�י�ְוָהַע�E) = 21' ירמיה נב = (כ= ג� P�ַמת ָהַע�ֶעAְֵרה � ִדי� Bְמֶֹנה ֶעAְֵרה  ָ�ה ק
ֶ#EI ְוָעְבי�  ְרַ#ע ֶאְצָ#ע�ת ָנבEב Pה ְיס�ָ ...  

  
ֶ#�EI ְוחEט Bְֵ�י� = [7]חEט[ Pה ְיס�ֵרה  ָAְד…   7]ֶעP�ת84=  קוטר חיצוני      ָהַע�   ֶאְצָ#ע
ד עובי דופ$ הָ [ P�ת4ַע�   ֶאְצָ#ע�ת76=   קוטר פנימי          ָהַע�Pד… ֶאְצָ#ע�ת8  =  2] ֶאְצָ#ע
  
ד[ P�ת 76=  22]קוטר פנימי ָהַע�  .מס	 מזרח עד קיר דביר מערב] = פני� המקדש= [  �

  
  

Jַת ָ�ִויד = ""OָJִה"מתעודת יחזקאל המתעד מבנה של , וכ$ הממצאי�  .ו Pכדלקמ$– "ס :  
   

  ְורַֹחב ַהRֵָלע  ְרַ#ע  ��ת 
  ָסִביב �� ָסִביב ָסִביב ַלַ#ִית
  ֵצָלע Bָל�BְE BלBִֹי� Oְָעִמי� �ְוַהRְָלע�ת ֵצָלע ֶאל
  ַלַ#ִית ַלRְָלע�ת ָסִביב ָסִביב�Eָבא�ת ַ#Sִיר ֲאBֶר
  ִיְהיE ֲאחEִזי� ְ#ִקיר ַהָ#ִית �ִלְהי�ת ֲאחEִזי� ְולֹא

  ֲחָבה ְוָנְסָבה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַלRְָלע�ת ְורָ 
  ַהַ#ִית � Jִי מEַסב

  ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ָסִביב ָסִביב ַלַ#ִית
  ַלַ#ִית ְלָמְעָלה � Jֵ$ רַֹחב�ַעל

  ָהֶעְלי�ָנה ַלִ�יכ�ָנה � ְוֵכ$ ַהַ�ְח��ָנה ַיֲעֶלה ַעל
  ד�ת ַהRְָלע�ת ְוָרִאיִתי ַלַ#ִית NַֹבT ָסִביב ָסִביב מEְס 

�ת  Rִיָלה�  BBֵ ֶנהSַָה �  )8&5' יחזקאל מא= (... ְמל
  
Jַת ָ�ִויד = 7]ֵצָלע� ֵצָלע ֶאל33][  ��ת4ַהRֵָלע  = [7]חEט[ Pת 924= קוטר פנימי   ס��ת42=    ֶאְצָ#ע�    

Jַת ָ�ִויד Pת 1144= קוטר חיצוני  ס��ת52=  ֶאְצָ#ע�    
 Pִוידס�ת ָJַ  ה"גובהOָJִ"  =572 ת��ת26=    ֶאְצָ#ע�    

  
  



  

  

  )10' יחזקאל מג(... ָ�ְכִנית� ֹנ�ֵתיֶה� EָמְדדE ֶאת ַהַ#ִית ְוִיJְָלמE ֵמֲעו�ִיAְָרֵאל ֶאת� ֵ#ית�Fָד� ַהNֵד ֶאת�  ָ�ה ֶב$

  



  

  

  
  : כדלקמ$–אמת המידה המעגלית מגדירה את ההפרש   .ז

   = 1/132 = 1/12 – 1/11 ֶאְצָ#ע

  
�ת =  מעגל 66/   :כ=�לפי�  BBֵ ֶנהSַָה �  המידה המעגלית=  ֶאְצָ#ע�ת 132= ְמל
   ֶאְצָ#ע�ת22=   ָ�ה=  מעגל 61/   :כ=�לפי
   ֶאְצָ#ע�תr=      21     = ראדיא$   :כ=�לפי
   ֶאְצָ#ע�תr2   = 42  = קוטר מעגל       : כ=�לפי

  π = 42132/  =722/                       :כ=�לפי
 
  


