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 י� מיב ...ֵאל ֱאמ&ָנה ) =4' דברי� לב= ( ַ�יהָוה הֱאמ&נָ  �יִח ְמ ִה   =π = 22 7/=ַמְעַ�ל של� רציונלי 

 נפילת שהוכח ע�כפי  "ַהָ�ַע�" ותצטברמקביל חלה הבכאשר  כהארו ההיסטורי של
ַו8ָ2ֲִחמ& ְפִלְ�7ִי� ַו6ָ2ִֶג4 ִי3ְָרֵאל ַו2ָנ1ס& ִאי�  ) = 11�10' ד' שמואל א= ( לוחות הברית בשבי פלישתי�

ַוֲאר#: ֱאלִֹהי� ִנְלָקח &ְ�ֵני  ִהי ַהַ�ָ$ה ְ�ד#ָלה ְמאֹד ַו92ִֹל ִמ3ְ2ִָרֵאל ְ�לִֹ�י� ֶאֶל4 ַרְגִליְלאָֹהָליו ַו7ְ 
  רצה אשרַהַ�ִיתזה שימש יסוד לתכנית ַמְעַ�ל של� רציונלי & ...ֵעִלי ֵמת& ָחְפִני &ִפיְנָחס� ְבֵני

�ְמק#מ# ֶאל�ְיהָוה ֶאל�ֲאר#: ְ�ִרית�ַו2ִָבא& ַה$ֲֹהִני� ֶאת ) =9�6' ח' מלכי� א= ( לשכ: בו את שמו ְיהָוה
�7ַַחת ַ$ְנֵפי ַהְ$ר&ִבי� ִ$י ַהְ$ר&ִבי� 9ְֹר3ִי� ְ$ָנַפִי� ֶאל�ֶאל קֶֹד� ַהֳ<ָדִ�י�� ֶאל�� ְ>ִביר ַהַ�ִית

 ִמְלָמְעָלה ַו2ֲַאִרכ& ַהַ�ִ>י� ַו2ֵָרא& ָראֵ�י ַ�ָ>יו�ָה?ר#: ְוַעל�ְמק#� ָה?ר#: ַו2ָסֹ$& ַהְ$ר1ִבי� ַעל
9ְֵני ַהְ>ִביר ְולֹא ֵיָרא& ַהח&ָצה ַו2ְִהי& ָ�� ַעד ַה�#2 ַהֶ�ה ֵאי: ָ�?ר#: ַרק �ַה<ֶֹד� ַעל�ַהַ�ִ>י� ִמ:

ְ�ֵני ִי3ְָרֵאל ְ�ֵצאָת� �הָוה ִע�ֲאֶ�ר ָ$ַרת יְ �� ְ�ֵני ל1ח#ת ָהֲאָבִני� ֲאֶ�ר ִה6ִַח ָ�� מֶֹ�ה ְ�חֵֹרב
ַו2ֹאֶמר ) = 14' יט' מלכי� א= ( ֵאִל2ָה& דותיעכפי שמוכח מ "ַהָ�ַע� "עוד הצטברו... ֵמֶאֶר� ִמְצָרִי�

�תִמְזְ�חֶֹתיָ@ ָהָרס& ְואֶ �ֶאת��ָעְזב& ְבִריְתָ@ ְ�ֵני ִי3ְָרֵאל� ַק6ֹא ִק6ֵאִתי ַליהָוה ֱאלֵֹהי ְצָבא#ת ִ$י
המשי@ להצטבר ו... ַנְפִ�י ְלַקְח�A7ְָנִביֶאיָ@ ָהְרג& ֶבָחֶרב ָוִאָ&ֵתר ֲאִני ְלַבִ>י ַוְיַבְק�& ֶאת

��ַו2ֹאֶמר ֲאדָֹני ִהְנִני �3ָ ֲאָנְ@ ְ�ֶקֶרב ַעִ�י ִי3ְָרֵאל) = 8' עמוס ז= (ס #מ עָ דועיתכמוכח מ "ַהָ�ַע�"
 ַהַ�ִית חורב:כ ובאה הוכחה גדולה "ַהָ�ַע�"משיכה הצטברות וה ...א#ִסי4 ע#ד ֲעב#ר ל#�לֹא

 "ַהָ�ַע�"לא הסתיימה הצטברות ,  אול� בכ@.וקבורת לוחות הברית בכספת אב: השתייה
ַעד ֶעֶרב �ֶֹקר �ְל9ִַי� &ְ�לֹ� ֵמא#ת ��ַו2ֹאֶמר ֵאַלי ) =14' דניאל ח= (  שנה2300במש@ וכח פי שהכ

חיש מהמ  =π = 22 7/=ַמְעַ�ל של� רציונלי לְ  ִמָ>ה ��#תאבד: תממש ה... ְוִנְצַ>ק קֶֹד�
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 ֵאל ְוֵי� ֵ>ָעה ְבֶעְלי#:�ְו?ְמר& ֵאיָכה ָיַדע

 ָחִיל�ֵא8ֶה ְרָ�ִעי� ְוַ�ְלֵוי ע#ָל� ִה�3ְ&� ִה6ֵה

 ִריק ִזִ$יִתי ְלָבִבי ָוֶאְרַח� ְ�ִנָ<י#: 9ָ$ַי� �ְ@ 

 ַה�#2 ְות#ַכְח7ִי ַלְ�ָקִרי��ָוֱאִהי ָנג&ַע ָ$ל

 ?ַמְר7ִי ֲאַס9ְָרה ְכמ# ִה6ֵה ד#ר ָ�ֶניָ@ ָבָגְד7ִי� ִא�

 ת זֹאת ָעָמל היא ְבֵעיָניָוֲאַחDְָבה ָלַדעַ 

  ...ֵאל ?ִביָנה ְל�ֲחִריָת�� ִמְקְ>ֵ�י� ?ב#א ֶאל�ַעד
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קרב מתמוכח כי   =π = 22 7/=מעגל של� רציונלי זה ע� קיומו של ) בימינו(עתה , כלומר
הכוללת " �ֲחִרית"וד  תיע=] ְ��ֲחִרית ַהָ�ַע� ִיְהֶיה�ֲאֶ�ר[: כמתועדזה  ְלמ#ֵעד ֵק�הזמ:  ובא

עד   מפורטת דיהה זו?#�אי:  ו= ]ְקדִֹ�י�� ְוִהְ�ִחית ֲעצ&ִמי� ְוַע�[ ) =24' דניאל ח = (ה נוראה?#�
יראה לסיימה ומתי ] ג�#[שני ַיֲעמֹד ֶמֶלְ@ והא� אחד בתחילתה ַיֲעמֹד ֶמֶלְ@  א� להבי:כדי 

  ... ְוַה�ֶֹקר ֲאֶ�ר ֶנֱאַמר ֱאֶמת ה&א&ַמְרֵאה ָהֶעֶרב  ) =26' דניאל ח= (המראה 
 ִ$י ְלמ#ֵעד ֵק� ִיְהֶיה ְ��ֲחִרית ַהָ�ַע�� ַו2ֹאֶמר ִהְנִני מ#ִדיֲעָ@ ֵאת ֲאֶ�ר) = 27�19' דניאל ח= (ד ועיתה זהו

   ַמְלֵכי ָמַדי &ָפָרס�� ָרִאיָת ַ�ַעל ַהְ<ָרָנִי��ָה�ִיל ֲאֶ�ר
   ֵעיָניו ה&א ַהֶ�ֶלְ@ ָהִרא�#:� ָיָו: ְוַהֶ<ֶר: ַהְ�ד#ָלה ֲאֶ�ר ֵ�י:ְוַהIִָפיר ַהHִָעיר ֶמֶל@ְ 

   �ְרַ�ע ַמְלכ1י#ת ִמ�#י ַיֲעמְֹדָנה ְולֹא ְבכֹח# ַו7ֲַעמְֹדָנה �ְרַ�ע 7ְַח7ֶיהָ �� ְוַה6ְִ�ֶ�ֶרת
   ִני� &ֵמִבי: ִחיד#ת9ָ �ַיֲעמֹד ֶמֶלְ@ ַעז�� &ְב�ֲחִרית ַמְלכ&ָת� ְ$ָהֵת� ַה9ְֹ�ִעי�

   ְקדִֹ�י��ְוָעַצ� $ֹח# ְולֹא ְבכֹח# ְוִנְפָלא#ת ַיְ�ִחית ְוִהְצִליַח ְוָע3ָה ְוִהְ�ִחית ֲעצ&ִמי� ְוַע�
ד 3ִָרי� ַיֲעמֹ� 3ְִכל# ְוִהְצִליַח ִמְרָמה ְ�ָיד# &ִבְלָבב# ַיְגִ>יל &ְבַ�ְלָוה ַיְ�ִחית ַרִ�י� ְוַעל 3ַר�ְוַעל

  &ַמְרֵאה ָהֶעֶרב ְוַה�ֶֹקר ֲאֶ�ר ֶנֱאַמר ֱאֶמת ה&א  &ְבֶאֶפס ָיד ִיDֵָבר
  ְו�7ָה ְסתֹ� ֶהָחז#: ִ$י ְלָיִמי� ַרִ�י�

ַהַ�ְרֶאה �ְמֶלאֶכת ַהֶ�ֶלְ@ ָוֶאְ�#7ֵמ� ַעל�ַוֲאִני ָדִנ2ֵאל ִנְהֵייִתי ְוֶנֱחֵליִתי ָיִמי� ָו?ק&� ָוֶאֱע3ֶה ֶאת
כי ֵאל �ִמְקְ>ֵ�יל ֶ�  ְל�ֲחִריָת� ִמֶ�ַרע ָמָדי��ֲאַחְ�ֵור#��ֶ�: ְרָיֶו�>ָ  ִבי:הֵ ,  אול�...: ֵמִבי:ְוֵאי

 אשר בנה ַהַ�ִיתתכנית מדידת חופ4 יהיה לצלב המתקבל בהצלב שיכיל את מבנה קברו 
 באמצעותו יהיהנכו: ו  =π = 22 7/=מיסודו של מעגל של� רציונלי זה  ,ָ>ִוד�ֶב: ְ�לֹמֹה
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