
  2015© רמי ניר           ... כל מעגל טוב עלכי בא החלו� ברב עני�
  
  

  )2' הת קהל( ...ִ�י ָ�א ַהֲחל � ְ�רֹב ִעְנָי� ְוק ל ְ�ִסיל ְ�רֹב ְ�ָבִרי�                             

  
עמקו של עניי�  ה אתצלחבהד דומ ג� )לכסיל(" ְ�רֹב ִעְנָי�ַהֲחל � "תיעוד בחכמתו של קהלת נמצא כי 

.  מנהגו של כסיללא מוצלח" ְ�רֹב ְ�ָבִרי�"עד כמה מדידת עומק דגיש מדעתו ומביע קהלת , ואז
עד  ,ומוכיח ...ָהֱאלִֹהי� ְיָרא.ִ�י ֶאת ִ�י ְברֹב ֲחלֹמ ת ַוֲהָבִלי� ,ְדָבִרי� ַהְרֵ�ה = )6' הת קהל(= מעיד התיעוד ו

.ְוֵאי0ְ ָימ,ת ֶהָחָכ� ִע� = )16' בת קהל(=  והלא .תמדידוב "ְדָבִרי� ַהְרֵ�הֲחלֹמ ת ַוֲהָבִלי� ,"� נחשביכמה 
ֲחל �  שי אול� ...ֲהֵבל ֲהָבִלי� 1ַמר קֶֹהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלי� ַה�ֹל ָהֶבל = )2' את קהל(=  "1ַמר"ג� ו... ַהְ�ִסיל

�ְנפֹל ..ַ�ֲחל � ֶחְזי � ַלְיָלה ,ִב5ַ4ְִי� לֹא ְי4,ֶר3ָה ֵאל.ְב2ַחת ְיַדֶ�ר.ִ�י = )14�15 'לג איוב(=   הואמאוד ועניינו רבִ
 )27' זת קהל( ...ְוֵהָ:ה ִבְק4, ִח9ְבֹנ ת ַרִ�י�= אירציונלי הוא  י�ְ�ִסילִ  ֶהֶבל ִ�י :ונכו� ...ֲאָנ4ִי�. 5ְַרֵ�ָמה ַעל

לחפו= נית�  ]...ָיָמיו ְ�ֵצל ע ֵבר 1ָד� ַלֶהֶבל ָ�ָמה = )4' דתהילי� קמ([ כמו ְלָדִוד" ֲהָבִלי�"מדידות מתיעוד ו
�יר,4ָָלִ�.. ִיְ<ָרֵאל.ֲאִני קֶֹהֶלת ָהִייִתי ֶמֶל0ְ ַעל = )12' את קהל([ = ]...ְלָדִוד  =)1' דתהילי� קמ( [: כיהשוותלוִ...[ 
ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת 4ְלֹמֹה ָנ4ָיו   =)4' יא ' אי�כלמ(=  ג� מתועדחכ� עד יומו האחרו� ו ָ�ִוידהמל0 היה , אכ�ו

, כלומר ...ְיהָוה ֱאלָֹהיו ִ�ְלַבב ָ�ִויד 1ִביו.ָהָיה ְלָבב  4ֵָל� ִע�.ְלָבב  2ֲחֵרי ֱאלִֹהי� ֲאֵחִרי� ְולֹא. ִה?, ֶאת
 המלכות  אתרי העב מתועד כי דודובנוס= ג� .קֶֹהֶלתכתב את מגילת  ֲהָבִלי�הַ ה טֶ ,מ ַהָ@ֵק� 4ְלֹמֹהלא 

הלא תיעד תיעוד היסטורי  ..."ִ�יר,4ָָלִ�.. ִיְ<ָרֵאל.ָהִייִתי ֶמֶל0ְ ַעל ": תיעד�אולשלמה בימי חייו 
 ונמצא לג� ו ֶחְזי � ַלְיָלהֲחל � לַ  )וודאי יותר מאחת(זכה במלכותו  ש" ְיהָוהִחירְ� "היה המאשר כי 
   .רֹב ִעְנָי�ְ�  קֶֹהֶלת ב את מגילתלכתו ֵ<יָבה ט ָבה דעַ וְ  ִזְקָנת ְלֵעת הזמ� הנכו� 

  
 ...ֲחנAַ�ת ַהַ�ִית ְלָדִוד.ִמְזמ ר 4ִיר = )1' לתהילי� (=  כתיבתעד  תיסטורי ההמדידל שקיי� רצ= נית� לאולי ו
�5ָיו ְוַגְנַזָ�יו . 5ְַבִנית ָהא,ָל� ְוֶאת.ַו�5ֵBִ ָ�ִויד ִל4ְלֹמֹה ְבנ  ֶאת : מעמד המתעדעובר את זמנושרב  עניי�כָ

ַה�ֹל  = )19 + 11 ' כח'א י"דבה(= ... ֶרת ְוַתְבִנית �ֹל ֲא4ֶר ָהָיה ָבר,ַח ִע: ,ֵבית ַהַ�Cֹ.. ַוֲעִלBָֹתיו ַוֲחָדָריו ַהCְִניִמי�
.ְוח,ט 5ֵ4ְי� :המימד �כל ."ְ�ַמְעDְל ת ְיהָוה" = ...�ֹל ַמְלֲאכ ת ַה5ְַבִנית.. ִ�ְכָתב ִמBַד ְיהָוה ָעַלי ִהְ<ִ�יל

,3�ֶ A27' זת קהל( = )21' ירמיה נב= ( ...ֶעְ<ֵרה 2ָ:ה ְיס( = � �ֶצֶדק ,ִמCָ4ְט  = )9' ב משלי(=  ...2ַחת ְל2ַחת ִלְמצֹא ֶח4ְ
    ..."ָהֱאלִֹהי� ְיָרא.ִ�י ֶאת"= באמונתו  רציונלימעגל =  ...ט ב. ַמְעDַל.,ֵמי4ִָרי� ָ�ל

  

  ]"רעַ Cָ ["11"] = ֵחֶלקהַ ["11 ] =עיגול [:"ְ�ַמְעDְל ת ְיהָוה" �כ     וא
   

  
   .]"ֵחֶלקַה "ע ָט ְק ִמ [=BAP] תגזר" רעַ Cָ "שטח [=AQB] שטח משולש[=]כחול Cֶַלח + ירוק Cֶַלח[ :באמונתו

  .עיגול"] = ֵחֶלקהַ ["} = 11"]ֵחֶלקהַ ["{BCDE + 4] }שטח המעויי� [ AQB] =שטח משולש  { 7[,אזו
  . KA2B2C2]ח הריבוע שט[ = KG2H2M]שטח המלב� [ = A]שמרכזו  העיגול[: מתקיי� בתרבועכ0 

   )ש"י (= [14 × 11] = 154 ]שטח מלב�[ ;)א"י (= [KG2] = 11 "]ח,ט[" ;)א"י (KM = 14: בבנייהו
   = π.  22/7 = 154/49: ריבוע הרדיוס ו שלשטחהיחס בי� עיגול לבי� בו ו ט ב.ַמְעDַל. ָ�לְ�רֹב ִעְנָי�הוא 


