
   © 2016 רמי ניר        אורמעגל = בהילו נרו עלי ראשי

  

  
�ִה�� ֵנר� ֲעֵלי רֹאִ�י  .אְ   

 ְ�  )3' כט וביא( ...ְלא�ר� ֵאֶלְ� חֶֹ�
  

   ֵנר ְיהָוה ִנְ�ַמת #ָד   .ב
  )27' משלי כ(... ָבֶט*(ַחְדֵרי( חֵֹפ' ָ&ל

  
  :פהפיוהח
  

   ֵנר ְיהָוה ִנְ�ַמת #ָד   =ֵנר�
  

  ַצִ.יק ִנְ�ַמת ְ�ִה��= ר� ְ�ִה�� נֵ 
  

  : ומתועד– היה ַצִ.יק ִא�1ב, ואמנ 
   נַֹח ָ.ִנ1ֵאל ְוִא�1ב(( ְוָהי5 ְ�לֶֹ�ת ָהֲאָנִ�י  ָהֵאֶ�ה ְ�ת�ָכ3

  )14' יחזקאל יד(... ֵה8ָה ְבִצְדָקָת  ְיַנ7ְל5 ַנְפָ�  ְנא6  ֲאדָֹני ְיהִוה

  
  ...ָרֶפלעֲ �ָ  בִא�1אלהי  עט9 את , כלומר

  .במעגל אורπ = 22/7   הילתִא�1ב האירה עלי ראשו של ִ.יק7ַ הַ  ִנְ�ַמת, אז

  )10' איוב כו( ...חֶֹ�ְ� (ַ>ְכִלית א�ר ִע (ַעד((ָמִי (ְ;ֵני(ָחג ַעל(חֹק

  
ק� ח5ג ַעל   )27' משלי ח (...ְ;ֵני ְתה� (ַ�ֲהִכינ� ָ�ַמִי  ָ�  #ִני ְ�ח6

  
  ":ְוַהח5ט"המעגל מתועד במגילת קהלת בכינויו * כאתעודת המקרא מוכיחה כי ידע חוקתי זה אינו מקרי ו ,כ*(  א

  

ָ�� לֹא ִבְמֵהָרה ִיָ<ֵתק          )12' קהלת ד( ...ְוַהח5ט ַהְמ�6
  

  ... ָהַע58ד(ב ֶאתֶעְ'ֵרה @8ָה ָיסֹ(ְוח5ט ְ�ֵ>י ) = 15' ז' מלכי� א= (ְוַהח5ט  ) =12' קהלת ד( =המעגל , ואמנ 



 �  ).א"י 2TC = Q2H= 11 )וכ* ( א"י( r=  7 :אז  LA / QL =α2Tan ;  2/1= BD /FB = αTan=4 3/ :בתרבועכ
  
  כלוא PC ראדיא* "ח5ט"מתייחס אל  rπ/2=  מעגל 41/ "ח5ט"וג    CA /2CT  =adianRTan=11 /7: בתרבועו
  

  7+4= 11]ַהֵחֶלק= [עיגול  ְיהָוה במעגלות מוכיח כי זרה גי= APB = AQB =המשולש : והשיוויו* בי* שטח
  . ]כחולמתח  + ירוק מתח  ] = [ַהֵחֶלק[כאשר בתרבוע 

  

שוות " ח5ט"ביחידות אור�  = 2r = [QR2MH2]/2r = 44/14 = 2rπ/2r = π = 22/7/[H2Q]4   :ועוד בתרבוע
  .ורציונליות

  
המעגל " ח5ט"האד  החושב למדוד את סביבת ילצו תנאי החזו* את א) = 14' דניאל ח= ( שנה 2300למרות ובמש� , לכ*

 Iלתרבוע ולאמ Iוהעיגול מחוπנכו*  ...כתוצאה מחייבת שלא הוכחה על עיקרו* של צדק אוקלידי,  אירציונלי
על אוקלידי בצדקתו כחוק הנפרשת  ִ.יק7ַ הַ  ִא�1ב ִנְ�ַמת של אלהי  על הילת מעגל אור אוהבלתאר את מבטו ה

 הראדיא* ו השווי  שלפלחי 7 על)  נרות חג החנוכה44ה "סכ( החופפי ,  שווי  פלחי 44 החוס  עיגול ב*ההיק9 " ח5ט"
�Jְד5ד ַ&ֲאֶ�ר ֲאֵבִלי  ְיַנֵח  ) =25' איוב כט= (בימי  אות  תיעד , "ח5ט" � שלאורכגיזרה חסומה בַ �  ...ְוֶאְ�&�* ְ&ֶמֶלְ

  
(5ְכַכ��ת ַנֵ;I ַיד) = 7' דניאל יב= (... ָהִאי� ְלב�5 ַהַ�ִ.י   מפיו של,קIחזו* שמע הו ִ.יק7ַ ַה  ָ.ִנ1ֵאלו של כי באזני, נזכוראז 
  . ע  ניפוI אב* השתייהמל את סיו  כל המלחמותָס ל ות כא...ֵאֶ�ה(ִ>ְכֶליָנה ָכל((קֶֹד�(ַע 
  

  
  

  ".תקוות= " com.nir-rami.www:  הציור נמצא באתר  ) 5 'ידניאל ( =... ֶאָחד ָלב�5 ַ�ִ.י (ְוִהֵ<ה ִאי�

  
  

ִצKָ�ֶ *�1ֵמ  �5ָעִלי  ( ַהר) = 18' איכה ה= ( שוממה ,הר הביתבמרכז  ניצבה של ָ.ִנ1ֵאלכי אב* השתייה בימיו , נזכורג  

 ונזכור ג  כי חזו* ניפוI אב* "...קֶֹד�(ַע (ַיד ":נקראתאב* השתייה " ָהִאי� ְלב�5 ַהַ�ִ.י "ובפיו של  ...ב�(ִהְ�כ5
שומרת על לוחות הברית עד ה עודנה כספת אב* השתייה, לכ*ו ...ְלמ�ֵעד מ�ֲעִדי  ָוֵחִצי) = 7' דניאל יב= (נועד השתייה 

  . ההבלותמונרגע אמת שתזי  את כל א = רגע ההיסטורי של סיו  כל המלחמותלמימוש חזו* הניפוI שיתקיי  ב
  
  . של מעגל ועיגולח5גהַ  בחופ9 לחוק... ְוֵעת ָ�ל�  ) =8' קהלת ג( = ֵעת ִמְלָחָמה :ההיסטורי שלבעיצוב  ֵחֶלקיש צדיקי  לו
  

 ִ�יר ַה8ֲַעל�ת ְלָדִוד
  ָרמ5 ֵעיַני(ְולֹא(( ָגַב3 ִלִ�י(ְיהָוה לֹא

    ִהַ�ְכִ>י ִ�ְגדֹל�ת 5ְבִנְפָלא�ת ִמ8ִֶ<י( ְולֹא
  ַנְפִ�י((א 5ִ�ִיִתי ְוד�ַמְמִ>ילֹ( ִא 

ל ָעַלי ַנְפִ�י ל ֲעֵלי ִאJָ&ַ �8מ6   ְ&ָגמ6
 )1&3' תהילי� קלא(... ע�ָל (ֵמַעָ>ה ְוַעד(( ְיהָוה(ַיֵחל ִיְ'ָרֵאל ֶאל


