
   רמי ניר2014 ©    ...הצדק האויקלידי הוא מה שהיה הוא שיהיה
  

  
  :ִ�יר ַהַ�ֲעל�ת ְלָדִוד =                   )1 'לי	 קכדיתה(

�ל�ֵלי ְיהָוה ֶ�ָהָיה ָלנ��   ...ָנא ִיְ�ָרֵאל�יֹאַמר
  

                                                   Tan 2α = TJ/JO = 4/3     

  
     π = 22/7   ...ֶ'ָהָיה ה�א ֶ�ִ&ְהֶיה�ַמה) = 9' קהלת א(=  פילוסופייסוד  ִדְבֵרי קֶֹהֶלתְ"  חוש הצדק האויקלידי 

  
  ... ה�א ֶ�ִ&ְהֶיהֶ�+ ֱאלִֹהי+ ֶ'ָהָיה ה�א� ַמה    :  לומרחפיפהבזאת כאשר נית) 

  ...ֶיה ה�א ֶ�ִ&ְה ייִד לִ ְק א�יק דֶ  צֶ ֶ'ָהָיה ה�א� ַמה          
  ...ה�א ֶ�ִ&ְהֶיהל בֶ  הֶ ֶ'ָהָיה ה�א� ַמה

  
  ...ֶ'ָהָיה ה�א ֶ�ִ&ְהֶיה�ַמה ה�א ייִד לִ ְק א�יק דֶ צֶ  = ֶ'ָהָיה ה�א ֶ�ִ&ְהֶיה�ַמה  ה�אֶ�+ ֱאלִֹהי+, כלומר

  
ֵי� 1ָָבר ) = 9�10' קהלת א(=  ָחָד� 0ַַחת ַהָ'ֶמ�� ְוֵאי) ָ/ל :ייִד לִ ְק א�יק דֶ  צֶ אודותלומר היו+ נכו) , ואמנ+

  ...ֶזה ָחָד� ה�א ְ/ָבר ָהָיה ְלעָֹלִמי+ ֲאֶ�ר ָהָיה ִמ2ְָפֵננ��ֶ�&ֹאַמר ְרֵאה
   

  ... ַה/ֹל ֶהֶבל = ֶ'4ֲַעָ�ה ה�א ֶ�ֵ&ָעֶ�ה� �ַמה) = 9' קהלת א( = ַ�ֲעִ�י+"ַ ל בֶ הֶ יש מסקנה לגבי ולעומת זאת 
  ...ַהַ�ֲעִ�י+ 4ַ�ֲֶע�� 0ַַחת ַהָ'ֶמ� ְוִה4ֵה ַה/ֹל ֶהֶבל �ְרע�ת ר�חַ � ָ/ל�ָרִאיִתי ֶאת) = 14' אקהלת = (נאמר כי כ5 

  
   ...ְרע�ת ר�חַ  = ֶ�+ ֱאלִֹהי+=  לבֶ הֶ :  באמונת האד+כאשר, כלומר
  ...�ְרע�ת ר�חַ  ַה/ֹל ֶהֶבל= ַהַ�ֲעִ�י+ 4ַ�ֲֶע�� משוואת המכפלה בתהיה 

  
ֵאי) ט�ב ) = 22' קהלת ג= ( :קיימת במגילה עדיפות לסכ+ את שמחת החיי+ כתמצית, בעקביות, כ5� לפי

�ֵמֲאֶ�ר ִיְ�ַמח ָה7ָד+ ְ"ַמֲעָ�יו� 5דרילה , פילוסופיתהתפיש ב,1ְִבֵרי קֶֹהֶלת מעשה ו...ה�א ֶחְלק�� ִ/י

  ...ֵ"ית ָהֱאלִֹהי+�ֲאֶ�ר 0ֵֵל5ְ ֶאלְ�מֹר ַרְגְל5ָ /ַ ) = 17' קהלת ד(= את האד+ לאמונת אמת 
  
  

   ...תוכראב) השתייה אינה מ, ִדְבֵרי קֶֹהֶלתְ" ,   וש+    



� ִיְ�ָרֵאל�ֲאִני קֶֹהֶלת ָהִייִתי ֶמֶל5ְ ַעל) = 12' קהלת א= (התיעוד , ואמנ+�מאפשר את התובנה כי ... ִ"יר�ָ�ָלִ+
דוד ישב על כסאו והוא כבר  ְ�לֹמֹהכתב מגילה בימי+ שבנו ר שא ִיָ�י�1ִָוד ֶ")ה+ חכמת  1ְִבֵרי קֶֹהֶלת

כל מאודו בבחכמה ולכתיבה שעיסוקו להקדיש את סו  ימיו  ָהִייִתי ֶמֶל5ְ תיעוד היסטורי תעד מ
�ְיהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת�ִנְ�ַ"ע = )11 'תהילי	 קלב= ( לקיי+ נדר ולהגשי+ נבואה�  ...ָי��ב ִמ4ָ�ֶה�לֹא

   
   ַהַ�ֲעל�ת ִ�יר  
�ְלָדִוד ְיהָוה�ְזכ�ר  �  ע�48ת�� ָ/לֵאת
  ֲאֶ�ר ִנְ�ַ"ע ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעקֹב  
  ֶעֶר� ְיצ�ָעי�ֶאֱעֶלה ַעל�7בֹא ְ"אֶֹהל ֵ"יִתי ִא+� ִא+  
  ִא+ ֶא0ֵ) ְ�ַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַע9ַי 0ְנ�ָמה  
   ...נ�ת ַלֲאִביר ַיֲעקֹבֶאְמָצא ָמק�+ ַליהָוה ִמְ�/ָ � ַעד  
  )1�5' תהילי	 קלב(   

  
. הוא הול5 ת אמתבאמונ ידע על מה ולא) ֵ"ית ָהֱאלִֹהי+� ֵל5ְ ֶאל&ֵ ַ/ֲאֶ�ר בתובנה זו מתחייב כי האד+ 

 אי) ספק כי אמונת אמת אינה מושתתת על אב) גדולה כאב) 1ְִבֵרי קֶֹהֶלת  חכמתולכלממ, כ5� לפי
� לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבכֹחַ ) = 6�7' זכריה ד (=אלא , כוח גדול כל שהואאיזה או על , ההשתייה או ככל שתהי�ִ/י 

�ָהֶאֶב) ָהרֹאָ�ה�ַהָ;ד�ל ִלְפֵני ְזר8ָ"ֶבל ְלִמי�ֹר ְוה�ִציא ֶאת� :0ָה ַהר�ִמי ְ"ר�ִחי 7ַמר ְיהָוה ְצָבא�ת� ִא+�
א�ת ֵח) ֵח) ָל> 8�0ְ...  

  
 המתועדת ָהֶאֶב) ָהרֹאָ�ה=  אינה מספקת ראיות נבואיות על אב) השתייה 1ְִבֵרי קֶֹהֶלת חכמת, כלומר

 מתעדי+ ומצדיקי+ את קיומה של אב) זו 1ְִבֵרי קֶֹהֶלתהיו , החכמאול+ וודאי הוא שב. בנבואת זכריה
) �רמקומו 7נח ב ועליה היה ֵ"ית ָהֱאלִֹהי+א+ אכ) הייתה בנמצא בתחו+ קודש הקודשי+ של 

ֵאי) ָ"7ר�) ַרק ְ�ֵני ל8ח�ת ָהֲאָבִני+ ֲאֶ�ר ִה4ִַח ָ�+ ) = 9' ח' מלכי	 א= ( כמתועד ובתוכו לוחות הברית ָהֱאלִֹהי+
� מֶֹ�ה ְ"חֵֹרב�  ...ְ"ֵני ִיְ�ָרֵאל ְ"ֵצאָת+ ֵמֶאֶר= ִמְצָרִי+�ֲאֶ�ר ָ/ַרת ְיהָוה ִע+

   
ְויֵֹתר ֵמֵהָ�ה ְ"ִני ִהָ<ֵהר ֲע��ת ְסָפִרי+ ַהְרֵ"ה ֵאי) ֵק= ְוַלַהג ַהְרֵ"ה ְיִגַעת = ) 12' קהלת יב= (בניגוד לרעיו) , ואכ)
  אב) השתייה וג+ ד+ רב נשפ5 עקבאודות ֶהֶבלגדושי ונכתבו ספרי+ רבי+ נפו= הוא הלהג ... ָ"ָ�ר
גלויה , כ)ו .המלבי+ אש הסתה להצית מלחמות דת בי) העמי+ ניי+דמיורעיונות המופ= ב הכזב
ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ) = 1' דניאל יב= ( כמתועד ,אחרונההמלחמה האותה תאוצה לפריצת הת וברטצכל ה�לעי)

  ...ַה4ְִמָצא ָ/ת�ב ַ"ֵ?ֶפר�ִנְהְיָתה ִמְהי�ת ;�י ַעד ָהֵעת ַהִהיא �ָבֵעת ַהִהיא ִיָ�ֵלט ַע5ָ�ְ ָ/ל� ֲאֶ�ר לֹא
  

ֶ'ָהָיה ְ/ָבר ה�א ַוֲאֶ�ר ִלְהי�ת � ַמה) = 15' קהלת ג= ( ִדְבֵרי קֶֹהֶלתְ" יש צדק  כי הצדק האויקלידי מוכיח אמת
 ֵ"ית ָהֱאלִֹהי+תכנית שהיה ב  π = 22/7מער5 היחסי+,  כלומר...ִנְר1ָ �ְ/ָבר ָהָיה ְוָהֱאלִֹהי+ ְיַבֵ@� ֶאת

) �ר7, א  החורב)� ל+ ועלמעו, לכ). תכנית הבית האחרו)מער5 היחסי+ שיהיה בא וההראשו) 
 ְ�ָרָיה /ֵֹה) ָהרֹא�אלא נקברו בידי ,  ובתוכו לוחות הברית לא עזבו את תחו+ הר הביתָהֱאלִֹהי+

� ַע+��ְכַכ�2ת ַנ9ֵ= ַיד) = 7' דניאל יב= (למועד הניפו= וה+ מחכי+ למשמרת בכספת האב) היא אב) השתייה 
�קֶֹד�� בתבונת האד+ לחכות לעצתו ולפעול ִנְר1ָ �ְוָהֱאלִֹהי+ ְיַבֵ@� ֶאת, כ5� ילפ... ֵא2ֶה�0ְִכֶליָנה ָכל

� ט�ב) = 2' משלי יב= (  וא+ יתאפשר. להגשי+ נבואת אחרית זובחכמת מעשה אמונתו� ...ָיִפיק ָרצ�) ֵמְיהָוה
  . ָתה ִמְהי�ת ;�יִנְהיְ �ֲאֶ�ר לֹאֵעת ָצָרה של זה היסטורי יבוטל פרק ועקב התעלות רוחנית של בני אנוש 

   
 .1ְִבֵרי קֶֹהֶלת מעמקיה של חכמתלתהות על ממשי  למוסלמי+ ולנוצרי+ אי) עניי) ,שבעולמנואלא 
נחר= בי) העמי+  דינו מזאת וִיְ�ָרֵאל זור+ ד+ עורקיויכול להתכחש לעובדה שבש יהודיאי) , והלא

   ...ה�א ֶ�ִ&ְהֶיה ָהָיהְיהָוה ֶ�   הפתרו) נשאר בידי,כ5�לפי .לכ  חובה אוטומטית
  

  ל�ֵלי                              
� ְיהָוה ֶ�ָהָיה ָלנ��  ְ"ק�+ ָעֵלינ� 7ָד+
�ֲאַזי ַחִ&י+ ְ"ָלע�נ��  ַ"ֲחר�ת :9ָ+ ָ"נ�

�ֲאַזי ַהַ�ִי+ ְ�ָטפ�נ��  ַנְפֵ�נ�� ַנְחָלה ָעַבר ַעל
�ַנְפֵ�נ�� ֲאַזי ָעַבר ַעל�  ַהֵ<יד�ִני+ַהַ�ִי+ 
� ָ"ר�5ְ ְיהָוה�  2�ֶֹא ְנָתָננ� ֶטֶר  ְל4ֵ�ִיֶה+

� ַנְפֵ�נ��  ְ/ִצ�9ר ִנְמְלָטה ִמ9ַח י�ְקִ�י+
  ַה9ַח ִנְ�ָ"ר ַוֲאַנְחנ� ִנְמָלְטנ�

�ֶעְזֵרנ� ְ"ֵ�+ ְיהָוה�  ... עֵֹ�ה ָ�ַמִי+ ָו7ֶר=
  )2�8 'תהילי	 קכד(


