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ִיר ַה ַעֲלת ְל ָדוִד:
)תהילי קכד' = (1
ֹאמרנָא ִי ְ ָר ֵאל...
ללי יְ הוָה ֶ ָהיָה ָלני ַ
ֵ
Tan 2α = TJ/JO = 4/3

הצדק האויקלידי חוש ְ" ִד ְב ֵרי ק ֶֹה ֶלת יסוד פילוסופי = )קהלת א' ַ = (9מה ֶ' ָהיָה הא ֶ&ִ ְהיֶהπ = 22/7 ...
זאת כאשר נית( בחפיפה לומר:

ַמה ֶ' ָהיָה הא ֱֶ +אל ִֹהי +הא ֶ&ִ ְהיֶה...
ידי הא ֶ&ִ ְהיֶה...
ַמה ֶ' ָהיָה הא ֶצ ֶדק אי ְק ִל ִ
ַמה ֶ' ָהיָה הא ֶה ֶבל הא ֶ&ִ ְהיֶה...

ידי הא ַמה ֶ' ָהיָה הא ֶ ִ& ְהיֶה...
כלומרֱ +ֶ ,אל ִֹהי +הא ַמה ֶ' ָהיָה הא ֶ ִ& ְהיֶה = ֶצ ֶדק אי ְק ִל ִ
וְאי( ָ/ל ָח ָד ַַ 0חת ַה ָ' ֶמ = )קהלת א'  = (910יֵ ָָ 1בר
ידיֵ :
ואמנ ,+נכו( היו +לומר אודות ֶצ ֶדק אי ְק ִל ִ
ֹאמר ְר ֵאהזֶה ָח ָד הא ְָ /בר ָהיָה ְלע ָֹל ִמיֲ +א ֶר ָהיָה ִמ ְָ 2פנֵנ...
ֶ& ַ
ֵע ֶה = ַהֹ/ל ֶה ֶבל...
ֲה הא ֶ& ָ
מה ֶ' ַ4ע ָ
ֲי) = +קהלת א' ַ = (9
ולעומת זאת יש מסקנה לגבי ֶה ֶבל ַ" ַע ִ
רח...
רעת ַ
ֲי4ַ ֶ +עֲ ַַ 0חת ַה ָ' ֶמ ו ְִהֵ4ה ַהֹ/ל ֶה ֶבל ְ
יתי ֶאת ָ/ל ַה ַע ִ
כי כ 5נאמר = )קהלת א' ָ = (14ר ִא ִ
רח...
כלומר ,כאשר באמונת האדֶ :+ה ֶבל = ֱֶ +אל ִֹהיְ = +רעת ַ
רח...
רעת ַ
ֲי4ַ ֶ +עֲ = ַהֹ/ל ֶה ֶבל ְ
תהיה המכפלה במשוואת ַה ַע ִ
לפיכ ,5בעקביות ,קיימת במגילה עדיפות לסכ +את שמחת החיי +כתמצית) = :קהלת ג' ֵ = (22אי( טב
ֲיו ִ/יהא ֶח ְלק ...ומעשה ְִ 1ב ֵרי ק ֶֹה ֶלת ,בתפישה פילוסופית ,להדרי5
7דַ "ְ +מע ָ
ֵמ ֲא ֶר ִי ְ ַמח ָה ָ
את האד +לאמונת אמת = )קהלת ד' ְ = (17מֹר ַר ְג ְל ֲָ /ַ 5א ֶר ֵֵ 0ל ְֶ 5אל ֵ"ית ָה ֱאל ִֹהי...+

ושִ "ְ ,+ד ְב ֵרי ק ֶֹה ֶלת ,אב( השתייה אינה מוכרת...

יר ָלִ ...+מאפשר את התובנה כי
יתי ֶמ ֶל ְַ 5על ִי ְ ָר ֵאל ִ" ָ
ואמנ ,+התיעוד = )קהלת א' ֲ = (12א ִני ק ֶֹה ֶלת ָהיִ ִ
ְִ 1ב ֵרי ק ֶֹה ֶלת ה +חכמת ָ1וִד ֶ"( ִי ָי אשר כתב מגילה בימי +שבנו ְלֹמֹה כבר ישב על כסאו והוא דוד
יתי ֶמ ֶל ְ 5שעיסוקו להקדיש את סו ימיו לכתיבה ובחכמה בכל מאודו
מתעד תיעוד היסטורי ָהיִ ִ
לקיי +נדר ולהגשי +נבואה = )תהילי קלב' ִ = (11נ ְ ַ"עיְ הוָה ְל ָדוִ ד ֱא ֶמתלֹאיָב ִמ ֶָ4ה...
ִיר ַה ַעֲלת
ְזכר ְיהוָה ְל ָדוִד ֵאת ָ/לע48ת
ָדר ַל ֲא ִביר ַי ֲעקֹב
ֲא ֶר ִנ ְ ַ"ע ַליהוָה נ ַ
צעי
ֱלה ַעל ֶע ֶר יְ ָ
יתי ִאֶ +אע ֶ
ִא7+בֹא ְ"א ֶֹהל ֵ" ִ
נמה
ִאֶ +א ְֵ (0נַת ְל ֵעינָי ְל ַע ְפ ַע ַ9י ְָ 0
ַעד ֶא ְמ ָצא ָמקַ +ליהוָה ִמ ְ ָ/נת ַל ֲא ִביר ַי ֲעקֹב...

)תהילי קלב' (15

בתובנה זו מתחייב כי האדֲ /ַ +א ֶר ֵ& ֵל ְֶ 5אל ֵ"ית ָה ֱאל ִֹהי +ידע על מה ולא( באמונת אמת הוא הול.5
לפיכ ,5ממכלול חכמת ְִ 1ב ֵרי ק ֶֹה ֶלת אי( ספק כי אמונת אמת אינה מושתתת על אב( גדולה כאב(
השתייה או ככל שתהיה ,או על איזה כוח גדול כל שהוא ,אלא = )זכריה ד'  = (67לֹא ְב ַח ִיל וְ לֹא ְבכ ַֹח ִ/י
ֹאה
הציא ֶאת ָה ֶא ֶב( ָהר ָ
ֶ "8בל ְל ִמיֹר ְו ִ
0:ה ַהר ַה;ָדל ִל ְפנֵי ְזר ָ
7מר יְ הוָה ְצ ָבאת ִמי ָ
רחי ַ
ִאִ "ְ +
את ֵח( ֵח( ָל<...
ְ8 0
ֹאה המתועדת
כלומר ,חכמת ְִ 1ב ֵרי ק ֶֹה ֶלת אינה מספקת ראיות נבואיות על אב( השתייה = ָה ֶא ֶב( ָהר ָ
בנבואת זכריה .אול +וודאי הוא שבחכמה ,היו ְִ 1ב ֵרי ק ֶֹה ֶלת מתעדי +ומצדיקי +את קיומה של אב( זו
א +אכ( הייתה בנמצא בתחו +קודש הקודשי +של ֵ"ית ָה ֱאל ִֹהי +ועליה היה נח במקומו 7ר(
ָה ֱאל ִֹהי +ובתוכו לוחות הברית כמתועד = )מלכי א' ח' ֵ = (9אי( ָ"7ר( ַרק ְנֵי ל8חת ָה ֲא ָבנִ יֲ +א ֶר ִה ִַ 4ח ָ+
אתֵ +מ ֶא ֶר= ִמ ְצ ָר ִי...+
ֹה ְ"ח ֵֹרב ֲא ֶר ַָ /רת יְ הוָה ִע"ְ +נֵי ִי ְ ָר ֵאל ְ" ֵצ ָ
מֶ
ָהר עֲת ְס ָפ ִריַ +ה ְר ֵ"ה ֵאי( ֵק= וְ ַל ַהג ַה ְר ֵ"ה ְי ִג ַעת
ואכ( ,בניגוד לרעיו( = )קהלת יב'  = (12וְ י ֵֹתר ֵמ ֵה ָה ְ"נִ י ִה> ֵ
ָ" ָר ...נפו= הוא הלהג ונכתבו ספרי +רבי +גדושי ֶה ֶבל אודות אב( השתייה וג +ד +רב נשפ 5עקב
הכזב המופ= ברעיונות דמיוניי +המלבי +אש הסתה להצית מלחמות דת בי( העמי .+וכ( ,גלויה
לעי(כל הצטברות התאוצה לפריצת אותה המלחמה האחרונה ,כמתועד = )דניאל יב'  = (1וְ ָהיְ ָתה ֵעת ָצ ָרה
ב ֵעת ַה ִהיא יִ ָ ֵלט ַע ְ ָ/ָ 5ל ַה ְִ 4מ ָצא ָ/תב ַ" ֵ? ֶפר...
ֲא ֶר לֹא ִנ ְהיְ ָתה ִמ ְהית ;י ַעד ָה ֵעת ַה ִהיא ָ
ַא ֶר ִל ְהית
הצדק האויקלידי מוכיח אמת כי יש צדק ְ" ִד ְב ֵרי ק ֶֹה ֶלת = )קהלת ג' ַ = (15מה ֶ' ָהיָה ְָ /בר הא ו ֲ
ְה ֱאל ִֹהיְ +י ַב ֵ@ ֶאתנִ ְר ָ ... 1כלומר ,מער 5היחסי π = 22/7 +שהיה בתכנית ֵ"ית ָה ֱאל ִֹהי+
ְָ /בר ָהיָה ו ָ
הראשו( הוא מער 5היחסי +שיהיה בתכנית הבית האחרו( .לכ( ,מעול +ועלא החורב(7 ,ר(
ָה ֱאל ִֹהי +ובתוכו לוחות הברית לא עזבו את תחו +הר הבית ,אלא נקברו בידי ְ ָריָה ֵֹ /ה( ָהרֹא
ַ =9יַד ַע+
כ ַכ2ת נ ֵ
למשמרת בכספת האב( היא אב( השתייה וה +מחכי +למועד הניפו= = )דניאל יב' ְ = (7
ְה ֱאל ִֹהיְ +י ַב ֵ@ ֶאת ִנ ְר ָ 1בתבונת האד +לחכות לעצתו ולפעול
ק ֶֹד ְִ 0כ ֶלינָה ָכל ֵא ֶ2ה ...לפיכ ,5ו ָ
ָפיק ָרצ( ֵמ ְיהוָה...
בחכמת מעשה אמונתו להגשי +נבואת אחרית זו .וא +יתאפשר = )משלי יב'  = (2טבי ִ
עקב התעלות רוחנית של בני אנוש ויבוטל פרק היסטורי זה של ֵעת ָצ ָרה ֲא ֶר לֹאנִ ְה ְי ָתה ִמ ְהית ;י.
אלא שבעולמנו ,למוסלמי +ולנוצרי +אי( עניי( ממשי לתהות על מעמקיה של חכמת ְִ 1ב ֵרי ק ֶֹה ֶלת.
והלא ,אי( יהודי שיכול להתכחש לעובדה שבעורקיו זור +ד +יִ ְ ָר ֵאל ומזאת דינו בי( העמי +נחר=
אוטומטית לכ חובה .לפיכ ,5הפתרו( נשאר בידי יְ הוָה ֶ ָהיָה הא ֶ&ִ ְהיֶה...
ללי
ֵ
7ד+
ְיהוָה ֶ ָהיָה ָלנ ְ"קָ +ע ֵלינ ָ
"ָ +9:נ
ֲאזַי ַח ִ&יָ "ְ +לענ ַ" ֲחרת ָ
ַפ ֵנ
ַח ָלה ָע ַבר ַעלנ ְ
ֲאזַי ַה ַ ִיָ ְ +טפננ ְ
ֵידני+
ַפ ֵנ ַה ַ ִיַ +ה> ִ
ֲאזַי ָע ַבר ַעלנ ְ
ֵיה+
ר 5יְ הוָה ֶֹ2א ְנ ָתנָנ ֶט ֶר ְל ִֶ 4
ָ" ְ
יק ִי+
ַפ ֵנ ְִ /צ9ר ִנ ְמ ְל ָטה ִמ ַ9ח ְ
נְ
ַחנ ִנ ְמ ָל ְטנ
ַאנ ְ
ַה ַ9ח ִנ ְ ָ"ר ו ֲ
ָ7ר=...
ֹה ָ ַמיִ  +ו ֶ
ֶע ְז ֵרנ ְ" ֵ +יְ הוָהע ֵ
)תהילי קכד' (28

