
 

 

                                                                                                  Rami Nirהוכחה למעגלי� הנחמדי� מזהב   
Israel January, 2010 ©                                                                                                             

 

�ֵטי" = "ְ�ַמְעְ�ל�ֶתיָ�"ְ� "... ְיהָוה ֱאֶמת ָצְדק" ַיְחָ!ו ִמְ

 "...ִמָ(ָהב  ַהֶ)ֱחָמִדי�"
 )11 � 10' תהלי� יט    (

 

   EF/FG": יחס זהב"בתרבוע אויקלידי זה של המעגל מתקיי� 

 OM = MN = ND : �ואכ. שווי� הקטעי M בנקודת החיתו� OD חות� את הרדיוס  EGהמיתר... לכ.

  [2rπ]1/5בסיס לבניית  =  [2rπ]1/10: המעגל1/10  היא גזרת DONהגזרה ... כ� לפי
 

 ]  5]=[צדק[חיתו� : על צלע ריבוע הרדיוס יקרא 1/5"  0ַחתִמָ!ה"ע� חיתו� " ַיְחָ!ו "[2rπ]1/5חיתו� זה 
 ] 5]=[צדק[לחיתו� " ֱאָמ.ַהֶ) 5ָק��ַה"תרבוע זה הוא , ואכ.

 ) 37' ז 'אמלכי� (" ְלכ6ָ7ְהָנה   0ַחת ֶקֶצב ֶאָחדִמָ!ה" = r/7 = [r/7] : לחיתו�"ֱאָמ.ַהֶ) 5ָק��ַה"תרבוע זה הוא , לכ.ו

 .קיו� החפיפה והשוויו. בי. שטחי� אות� תוח� ראדיא.כנובע מ

 
             OC = OD = r               Tan α = 1/2 :ואמנ�

 

�ֵט...  "והנהְ�לחיתו� "  ְלכ6ָ7ְהָנה    0ַחת  ֶקֶצב  ֶאָחדִמָ!ה"מקיימי�  בנייה  של  ..  ."ְיהָוה  ֱאֶמת  ָצְדק"  ַיְחָ!ו יִמְ
ה  שווה  לקשת וז...  על  צלע  ריבוע  הרדיוס  1/5"    0ַחתִמָ!ה"  על  קשת  המעגל  וג�  1/5"  ַיְחָ!ו...  "]5]=[צדק[

 ִמָ!ה"  של  "...  ְ�ָמק��  ֶנֱאָמ.ָיֵתד"  )23'  ישעיה  כב(ות    להיJTואי.  זאת  כי  כא.  בתרבוע  זה  הוק�  הניצב  ...  ראדיא.
  ... r/7 = [r/7] :לחיתו�... )37' ז 'אמלכי� (" ְלכ6ָ7ְהָנה  0ַחת ֶקֶצב ֶאָחד



 

 

 :להל. פירוט החפיפה והשוויו. בי. השטחי� אות� תוח� ראדיא.
 

 . "� העיגולֶטֶקשטח " ושמו    LDלבי. המיתר  [LD]� בי. הקשת "ח9ַ =" א"שטח   .1
 ". שארית השטח בריבוע הרדיוס" ושמו    BL & BD לבי. הניצבי� [LD]� בי. הקשת "ח 9ַ=" ב"שטח   .2

  r²/2 =] שטח ראדיא. [=]  LBDשטח המשולש [="] ב"שטח "] + [א"שטח ... [קל להיווכח כי 
 r²/2  =] שטח ראדיא. [=]  LODשטח המשולש [=]  OTLשטח המשולש] + [OTDשטח המשולש ...  [וכ.

 

שני ואמנ�  ...  שווי�  בשטח�  ג�  כאשר  צורת�  שונה"  שטחי�  ריבועיי�"משפט  אויקלידס  מוכיח  כי  ...  כידוע
 [a² = πr²]והלא  ג�  עיגול  .  הנ�  שטחי�  שוני�  הלובשי�  צורות  שונות,  "ב"וכ.  שטח  "  א"שטח  ,  השטחי�

" גזרה"כ.   כמו".  לָ�ְע�5ַ  ַ�"ח9ַַה]  "צדק  [=]    ביותרהשטח  הגדול  [=]  עיגול:  [והגדרתו"  שטח  ריבועי"שוויו  
: וכמקרה פרטי) כשטח גדול ביותר ([r²/2] ="] ב"שטח גזרה "] + [א"שטח  גזרה   [=]  גזרת  ראדיא.שטח    [:היא  כאשר

 4"]ב"שטח  OTL[4 = b² = 4r² - πr² =]שטח המשולש [ =] LVSGשטח המלב. ... [ זה יהיה"ֶנֱאָמ. "בתרבוע

 ... "]ב"שטח  [=] OTLשטח המשולש  [... מוכיח כי4"]ב"שטח  OTL[4 =]שטח המשולש [ ...השוויו., .ולכ

 

 : כדלקמ."... ִמָ(ָהב  ַהֶ)ֱחָמִדי�" " =ְ�ַמְעְ�ל�ֶתיָ�"יהיו ...  זה"ֶנֱאָמ. "בתרבוע, כמקרה פרטי, כ. על

 [r²/2]  =] טח גזרת ראדיא.ש [=] שטח ראדיא. [=] � העיגולֶטשטח ֶק[] + OTLשטח המשולש [

 ]צדק[ ="] א"שטח גזרה  [=] OTDשטח המשולש  [=] � העיגולֶטשטח ֶק [=" א"שטח ... ואזי
 

בו  מתקיי� ,    כי  אכ.  תרבוע  זה"...  ְ�ָמק��  ֶנֱאָמ.ָיֵתד"  )23'  ישעיה  כב(  להיות  JT  כא.  בתרבוע  זה  הוק�  הניצב  ְ�ֱאֶמת,  אז
 .  לקיו� החפיפה והשוויו. בי. שטחי� אות� תוח� ראדיא."ֱאָמ.ַהֶ) 5ָק��ַה"א  הוכמקרה פרטי, ]5]=[צדק[חיתו� 

 

 :כ� ולפי
 : כדלקמ. יתקבל ער� חיתו� הקטעי�  ...1/2פי היחס הזה  על ... OC = OD = r ...וכאשר Tan α = 1/2 ; ...כאשר

 

BK  =   1 

KC  =   2  

KD  =   4 

BD  =   5 

DO = OA  =   5  

DA  = 10 

DA - KC  =   8 

DO - KC  =   3 

 

           Tan 2α = 4/3: ונמדד
 ]א]/[ב[ 4/3 =                           

      TJ/JO = 4/3:ובהתא�

 

 0ַחת ִמָ!ה" =]  קשת ראדיא.1/7 [= r/7 = [r/7] =]  רדיוס ישר1/7: [יתקבלו ערכי חיתו�... 4/3פי היחס הזה  ועל
 : כדלקמ. קטעי� ל" הְלכ6ָ7ְהָנ  ֶקֶצב ֶאָחד

 

  ]אור� קשת הראדיא.[ r = DO = DJ + JO = 4 + 3 =  7 = [r] =         ... ויהיה
                        = SJ  + JT = 7 + 4 = 11   [LD] =  ST =] אור� קשת רבע מעגל[ 

 

                    π = 2[LD/r] = 2(ST)/r = 22/7      
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 )15' תהלי� יז (":9ְמ"ָנֶתָ�ְ�ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָ� ֶאAְְ�ָעה ְבָהִקי@   ֲאִני"


