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  ...ֲאִני ְיהָוה ְ&ֵני ַעֶ%ָ� ְו�ַהְבָ ְלֵרֲעָ� ָ�מ��ָ �ִת$ֹר ֶאת�ִת ֹ� ְולֹא�לֹא) = 18' ויקרא יט(
  

  ...ְו�ַהְבָ ְלֵרֲעָ� ָ�מ��ָ  מצוות זולתו לא ממשמימי לא ראיתי אנוש מ
    ...ָ�מ��ָ  ַעְצְמ�ָ ְו�ַהְבָ לְ   שיפעת לעצמוממשכ� ראיתי אנוש מ, יוודא
ויקרא (=  כמתועד ...ַהֵ.ר ַהָ.ר ִאְֶכ� ְו�ַהְבָ ל� ָ�מ��ָ  לא שמעתי אנוש תומ� במצוותג� וודאי 

� מ��ָ ְ�ֶאְזָרח ִמֶ�� ִיְהֶיה ָלֶכ� ַהֵ.ר ַהָ.ר ִאְֶכ� ְו�ַהְבָ ל� �ָ ) = 34' יט�ֵגִרי� ֱהִייֶת� ְ&ֶאֶר0 �ִ�י
חוסר היכולת לממש מצווה דגולה זו נובע  ,בימינו, נראה כיו ...ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכ� ִמְצָרִי�

ק� ח3ג ַעל) = 27' משלי ח= (מעצ� חוסר ידיעת , מחוסר דעת   . שנה2300מזה  ...6ְֵני ְתה��� ְ&ח5
  
ֶע9ְֵרה � ַעְ;ֵי ַהִ%ְ;ָ��� ַוַ:ַע9 ְיִריעֹת ִע8ִי� ְלאֶֹהל ַעל) = 16�14' שמות לו(= א עולה מהמתועד הלו

אֶֹרְ� ַהְיִריָעה ָה>ַחת ְ;לִֹ;י� ָ&>ָ%ה ְו>ְרַ&ע >%�ת רַֹחב ַהְיִריָעה ָהֶאָחת  ְיִריעֹת ָע9ָה אָֹת�
 י כ...ֵ;; ַהְיִריעֹת ְלָבד�ַהְיִריעֹת ְלָבד ְוֶאתֲחֵמ; �ִמָ=ה >ַחת ְלַעְ;ֵי ֶע9ְֵרה ְיִריעֹת ַוְיַחֵ&ר ֶאת

 ."ֶע9ְֵרה ְיִריעֹת ָע9ָה אָֹת��ַעְ;ֵי" ידעו מדועש בוניו של משכ� העדות עלי� אמ� להכונ
ַהֵ.ר ַהָ.ר ִאְֶכ� ְו�ַהְבָ ל�  ומצוות ְו�ַהְבָ ְלֵרֲעָ� ָ�מ��ָ  מצוותה וקבלנת ונכו� להאמי� כי

3ְכב�ד ) = 35' שמות מ(= זכרו� עשתה שימוש ב כי הדעת ובותמצוות אהכ ומשומוג�  ...ָ�מ��ָ 
 עיגול מלא סבלה את הידיעה כי, באות� ימי�,  הדעתכלומר ...ַהִ%ְ;ָ��� ְיהָוה ָמֵלא ֶאת

 .וזולת לכושיי אהבת אנוש ול באותההמלא מלב�שטח כאותו נית� לר ועצמלאנוש  תאהב
�ְו�ַהְבָ ֵאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָ� ְ&ָכל ) =5 'דברי� ו(=  והלא ג� מתועד את המשכ�כבוד המלא אותו כ

ַרק ַ&ֲאבֶֹתיָ� ָחַ;ק ְיהָוה ְל>ֲהָבה א�ָת�  ) =15 'ידברי� (=  כי...ְמאֶֹד�ָ � ַנְפְ;ָ� 3ְבָכל�ְלָבְבָ� 3ְבָכל
   ...ָהַעִ%י�� ַוִ:ְבַחר ְ&ַזְרָע� >ֲחֵריֶה� ָ&ֶכ� ִמָ�ל

  
מלוא שטחו יקלוט את מלוא העיגול ו KG2H2Mואמנ� תרבוע מפולס מכיל מלב� 

כל רק אז , = Tan 2α = NJ2/J2A = 4/3המרכזית  2αוכאשר טנגנס הזוית . המפונה
   :ראייהול π = 722/  דולמדונית�  N A= B Aוכ�תו� בתרבוע למעגל מפולסות ינקודות הח

    )7'  כוישעיה(  ...ַמְעַ.ל ַצִ=יק ְַפAֵס
  ַמְעַ.ל ְיהָוה = ַמְעַ.ל ַצִ=יק

  )7' תהילי� יא(... ַצִ=יק ְיהָוה ְצָדק�ת �ֵהב ָיָ;ר ֶיֱחז3 ָפֵנימ�� ִ�י
  

  :דועית הו משוואתזא הלו

ק� ח3ג ַעל     CA /2CT  =adianRTan =7/11 ) =27' משלי ח= ( ...6ְֵני ְתה���ְ&ח5

  



 מבלי להסתמ� על מבח� אימות של תרבוע אוקלידי  כיח הוִ�י ָחַ;ב ֱאנ�;�ִא�וְ 
 הלא נוכח לדעת כי . מספר טרנסצנדנטי =π=   נמדד נכו� כי שנה2300במש� 

  ...יועָ ְד � י3מלְ חָ ָ;ְוא �ַמְעַ.ל ַצִ=יק�ַפAֵסיְ �ְיהָוה לֹא�ִא�
  

 ,וכ� � משוטטות ונקודות החיתו� בתרבוע מפולסות ואינ ִע.3ל ַרְצי�ָנִלי=ִ�י ִר&3ַע 
  .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 =7 כי שטח ריבוע נמצא, 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
  .2ACT= שווה לשטח משולש במפולס ו שטח רבע עיגול מצטייר ,�כו
  
 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�Aֵסִ�י ְיהָוה 6ִ 
  

  :עַ 3&ְר ָ &ַ  ָחְכָמה ַ;ֲע;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 =  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

  



ְוָעְבי�  ) =21' ירמיה נב( = ...ָהַע3%ד�ֶע9ְֵרה >ָ%ה ָיסֹב ֶאת�ְוח3ט ְ;ֵי�) = 15' ז' מלכי� א= ( המתועד מוכיח, ואמנ�
 מכפלות המעגל המושתת על רצJ ֶצֶדקלְ  רציונלי  ִעְבִרי"ח3ט "ֶחְ;&��שהתקיי� ... ְצָ&ע�ת ָנב3ב>ְרַ&ע אֶ 

Aָ; לֹא  ) =12' קהלת ד( =ומתועד . למעגל] ראדיא�]=[מיתר[ בי� ֶאְצָ&ע" ח3ט"חפיפות של  ְוַהח3ט ַהְמ;5
 אפס וג� ָעְבָי� של =ט 3 של גיד החְוָעְבי� אפס =ט 3ח של ָעְבי�כי ...  ְלַרֵ&ַע מעגל=... ִבְמֵהָרה ִיKֵָתק

  ... אפס=ט 3שלשה גידי� של ח
  

   :   ח3ט=היקJ  ְיהָוה מוכיחה מה ידוע כאשר�ֱאֶמת, ִעְבִרי ִנְמָצא ִ�י אכ�" ח3ט"3ִמֶחְ;&�� 
11�ַהֵחֶלק הַ כי  =LQ = 4  )היקפו של הריבועבניית מנחת�  )א"י M2QR2H= 44  א"י((.   
  .2πr/2r = π = 22/7  ח3ט=היקJ 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
11� ַהֵחֶלק הַ  :או =LQ  = 11/rπ2 = PB= 4  )א"י .(  

  .)א"י ( 4=  המשולשהבגו  =PB = QL שת קח3ט, כלומר
  
  
  
  

  :למימוש אהבה בעיגול ובמלב� ֲאִני ְיהָוה  מצוות22 = )18�11' ויקרא יט(= להל� 
  
  

  לֹא ְִגנֹב3 
  ְתַ;ְ ר3 ִאי; ַ&ֲעִמית� �ְתַכֲח;3 ְולֹא�ְולֹא
   ֲאִני ְיהָוה ֵ;� ֱאלֶֹהי�ָ �ְוִחAְַלָ ֶאת ִתNְָבע3 ִבְ;ִמי ַלNֶָקר�ְולֹא
  
  ֵרֲעָ� ְולֹא ִתְגזֹל �ַתֲע;ֹק ֶאת�לֹא
�לֹא ָ��ָתִלי� 6ְעAַ5ת 9ִָכיר ִאְ�  &ֶֹקר�ַעד
�ְתַקAֵל ֵחֵר;�לֹא�  ְוִלְפֵני ִע3ֵר לֹא ִתֵ� ִמְכ;ֹל 

  ֲאִני ְיהָוהְוָיֵראָת ֵ%ֱאלֶֹהיָ� 
  
�ַתֲע39 ָעֶול ַ&ִ%ְ;6ָט�לֹא�  
    ְולֹא ֶתְהַ=ר 6ְֵני ָגד�לָדל�ִתOָא ְפֵני�לֹא

   ְ&ֶצֶדק ְִ;6ֹט ֲעִמיֶת�ָ 
  ֵתֵלְ� ָרִכיל ְ&ַעֶ%יָ� �לֹא

  ֲאִני ְיהָוה ַ=� ֵרֶע�ָ �לֹא ַתֲעמֹד ַעל
  
  ֲעִמיֶתָ� ��ִחיָ� ִ&ְלָבֶבָ� ה�ֵכַח �ִכיַח ֶאת�ִת9ְָנא ֶאת�לֹא
   ִתOָא ָעָליו ֵחְטא�ְולֹא
  ְ&ֵני ַעֶ%�ָ � ֶאתִת$ֹר�ִת ֹ� ְולֹא�לֹא

   ...ֲאִני ְיהָוה ְו�ַהְבָ ְלֵרֲעָ� ָ�מ��ָ 
  
  


