
   © 2015 רמי ניר    'ישעיה נה מעגל = מחשבותי מחשבותיכ�

  
  ְנא%� ְיהָוה$$ ִ#י לֹא ַמְחְ!ב ַתי ַמְחְ!ב ֵתיֶכ� ְולֹא ַדְרֵכיֶכ� ְ�ָרָכי

8
9' נה עיהשי(... ֵ#+ ָ*ְבה) ְדָרַכי ִמַ�ְרֵכיֶכ� )ַמְחְ!בַֹתי ִמַ(ְחְ!בֵֹתיֶכ�$$ ָגְבה) ָ!ַמִי� ֵמ'ֶר&$ ִ#י(   
   

  נית+ לבנות תרבוע למעגל ולעיגול  :אכ+ ) =7' ישעיה כו= (... אַֹרח ַל3ִַ�יק ֵמיָ!ִרי� ָיָ!ר ַמְעַ*ל ַצִ�יק 0ְַפֵ.ס  
  ... לֹא ַמְחְ!ב ַתי ַמְחְ!ב ֵתיֶכ�= שנה 2300כי ) = 14' דניאל ח= ( וכיחמ ַהַ(ְל'6ְ ְנא%� , ואמנ�
  . שנה2300א8 הוכחת אוקלידס $ולעיגול עללא נית+ לבנות תרבוע למעגל , כלומר

  .צדק אוקלידיπ = 22/7 = :  כילהוכיח עתה נית+ לבנות תרבוע והנהו
 'מעגל ישעיה נה] = ישר = ח)ט= קשת [ = ַמְחְ!ב ַתי ַמְחְ!ב ֵתיֶכ�...  ָקר בְיהָוה 9ְִהָ(ְצא  9ְִהי ת: עתכ, כלומר

  . תייהכי לוחות הברית שמורי� בכספת אב+ הש

  
  
  ...ַה@) 'ְזְנֶכ� )ְלכ) ֵאַלי ִ!ְמע) )ְתִחי ַנְפְ!ֶכ� ְוֶאְכְרָתה ָלֶכ� 9ְִרית ע ָל� ַחְסֵדי ָדִוד ַהֶ<ֱאָמִני�) = 3' ישעיה נה= ( התע ,כ+$ לע
  
  ":ְוַהח)ט"המעגל מתועד במגילת קהלת בכינויו  אי+ זה מקרה כי ,כ+$�או

  
ָ.! לֹא ִבְמֵהָרה ִיָ<ֵתקְוַהח)ט ַהְמ                        )12' קהלת ד(... !%

  
ָ.!, וכ6... ָהַע()ד$ֶעCְֵרה Bָ(ה ָיסֹב ֶאת$ ְוח)ט ְ!0ֵי�) = 15' ז' מלכי� א= (ְוַהח)ט  =והמעגל    .  מעגלעַ 9ֵ רַ לְ  = 2CTA = ַהְמ!%

  

 נסיו+ וכל2r = [QR2MH2]/2r = 44/14 = 2rπ/2r = π = 22/7/[H2Q]4 : ואלה תוצאותיה רציונליתזו בנייה , אכ+
� ְיהָוה$$ ִ#י לֹא ַמְחְ!ב ַתי ַמְחְ!ב ֵתיֶכ� ְולֹא ַדְרֵכיֶכ� ְ�ָרָכייוכיח ת בתרבוע דוימדל אירציונלי πלייבא חיצונית    ...ְנא%

  .כלוא PC ראדיא+ ח)טמתייחס אל  rπ/2=  מעגל 41/ ח)טוכ6 ג�   CA /2CT  =adianRTan=11 /7: בתרבוע, לכ+
  

ַיֲעזֹב ָרָ!ע ַ�ְר#  ְוִאי! 'ֶו+  ִ�ְר!) ְיהָוה 9ְִהָ(ְצא  ְקָרא%ה) 9ְִהי ת  ָקר ב ) =6
7' ישעיה נה = ( עדיי+ לא מאוחרעתה, 6כ$ א�
   ...ַיְר9ֶה ִלְסל חַ $ ֱאלֵֹהינ) ִ#י$ְיהָוה ִויַרֲחֵמה) ְוֶאל$ַמְחְ!בָֹתיו ְוָי!ֹב ֶאל

  
  ...0)ָבל)+ )ְבָ!ל �ה נָ ְס לָ )פ0ְ ַמְעַ*ל ַצִ�יק #ְ  ַ�ְרֵכיֶכ� = 0ְִהֶייָנה וַמְחְ!ב ַתי #ְ ַמְחְ!ב ֵתיֶכ�: א� והיה ומעתה, כלומר

    
  ְבCְִמָחה ֵתֵצא) )ְבָ!ל � 0)ָבל)+ $ ִ#י

  ֶהָהִרי� ְוַהְ*ָבע ת ִיְפְצח) ִלְפֵניֶכ� ִרָ<ה 
  )12' ישעיה נה( ...ָכ$8ֶדה ִיְמֲחא)ֲעֵצי ַהEָ $ְוָכל


