
    ©9201 רמי ניר                 ...ְוַהחּוט ָהֶאֶבןן חַ בְ ִמ 

  
  ָלֵכן 

  ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה 
  ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ֹּבַחן 

  ִּפַּנת ִיְקַרת 
  -- מּוָסד מּוָּסד

  )16(ישעיה כח'  ...ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש
  

  צילום אבן השתייה...        הר הבית...

  

ֵהי ַיֲעֹקב    ִיְׂשָרֵאל = 37=  22+  15=  ָיָׁשר-ֵאל =ֱא

  

  ...ָיָׁשרֶקֶׁשת = חּוט =    כי: סוגר מעגל ְוחּוט
  ָהַעּמּוד...-ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ָיֹסב ֶאת- ְוחּוט ְׁשֵּתים) = 15= (מלכים א' ז'  מעגל סוגר חּוט :ומתועד

   

   ...זו נבואהם תגשהלא תו ןחַ בְ ִמ  סגורית עבד ְוַהחּוט גדולה ָהֶאֶבן ומידת
  ...   ֵקץ מֹוֵעדא בָ - ִּכי- ַעד    ...ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש :הוראהסגרת נ ְיהָוה- ְּדַברּבִ  ולם,א
     

ְוִלְפֵני ַהְּדִביר ) = 20= (מלכים א' ו'  "ַהחּוט" ותספירבהסתמך על  תמֶ אֱ תת תשובת כלומר, יש ל
 םקיוכי  ...ָּמה ֹרַחב ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה קֹוָמתֹו ַוְיַצֵּפהּו ָזָהב ָסגּורֶעְׂשִרים ַאָּמה ֹאֶר ְוֶעְׂשִרים ַא 

כי בגודלה  ותת הבית מוכיחומידת ועֵ לאותה כלל לא מתועד  השתייה, ֶאֶבן, זוה ָהֶאֶבן
  ת.עֵ לא ניתן לכלול את קיומה לאותה  כןול ְּדִבירהַ  תּפַ צְ ִר מֵ היא גדולה  השתייה ֶאֶבןזה 
 ...ְוַהחּוט ָהֶאֶבןן חַ בְ ִמ  תעֵ בְ ּו ...ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ֹּבַחן :כעתידייעוד בא התכן, -על

 מּוָסד , ואמנם :השתייה ֶאֶבןיוסדה  ןחַ בְ ִמ ה ולאיז ָמַתיפענח נ... ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ְוָהָיה
, ֶאֶבן ֹּבַחןיוסדה ּכְ אשר , ָהֶאֶבן איהוהשתייה  ֶאֶבןיסוד ל ַהִּמְזֵּבחַ הוא מקום  ...מּוָּסד
בה שמורים  ֶאֶבן = כספת... ִּפַּנת ִיְקַרתת החורבן, להיות עֵ ּבְ  = ...ְּבִצּיֹון ָאֶבן אּוה המּוָסדָ 

ִה לוחות הברית כנכס   ...ֵקץ מֹוֵעדת עֵ ּבְ  אשר יתגלה אתזו ...ַּמֲאִמיןלַ  יקר מכלוא הו יֱא
ֵהי ַיֲעֹקבגערת , כןל להיות =  πr2שנה עיגול והיקפו מעגל  2300 נטרלהשזו  היא ֱא

שטח  = r× /2  πr2 = r× 2/2  πr :כי לא מוכחשלמרות שו אחר שלםמדעת האנוש 
שנה את חוק  2300למרות שנודע כי אוקלידס הוכיח לפני ו r²πשל מלבן = עיגול = 

לבנות  העוזבאנוש  בו זאת, לא נמצא למרות כל השימור הכמותי בבנייה של תרבוע.
כי הלא, אין   π = 22/7:  המובנה את היחס תרבוע למעגל ולעיגול ומחיתוכיו למדוד

ֵהי ַיֲעֹקב ר על גערתבוג   ...ְוֵעת ָׁשלֹום ֵעת ִמְלָחָמה ) =8= (קהלת ג'  ...ֵקץ מֹוֵעדא בָ -ִּכי- ַעד ...ֱא



 3QBNכלומר, המשולש  NQ = 3BQ תרבוע:ה בנֶ בְ ּוחיתוך מ עתה נמצא, הנהו
  :הקוטר 1/7 מובנה של יתוךלח משולש נצחי קבוע ונתון מראשהוא =  ה שוקייםשוו

  
  πr2=  חּוט= מעגל =  2HM2RQהיקף ריבוע =  NQ22 = 3BQ22   ואכן בתרבוע:

  ַאּמֹות NQ  =2 = הקוטר 1/7כן: - אם         3QB7 = ַאּמֹות BD = NQ7    =14   וקוטרו

    NQ28  = 3QB28= והיקף הריבוע החוסם 

  ]r²π = ²]2KA= עיגול =  M2H2KGשטחו של המלבן ו
  = עובי נקודת חיתוך 0=  חּוטשל   ְוָעְביֹו

    RadianTan 11/7 =תרבוע: , שב2ACTומכוח חוק השימור הכמותי, במשולש 

  .rהראדיאן =  חּוט קשתאל  11/7מתייחס  r/2π =מעגל  1/4וכך גם חּוט 
  

  :n = c = 4h p22 = סוגרים ת חיתוךובנקודחּוט של  חלקיווכאן, שלמות 

  
    יקף הריבוע החוסם.ההקוטר =  q p28 = 4 = :נספורו הקוטר p = 1/7 חּוט, כאןו



NQ22  +NQ28  =NQ50 =  ְ3(תהילים כג'  ...ֶצֶדק- ַמְעְּגֵליַיְנֵחִני ב(  

  
  

ו/או  למדידה בראדיאנים ֶצֶדק- ַמְעְּגֵליתשתית היא  חיתוך,בנקודת  סגירת מעגל,
כלומר, סגירת המעגל בנקודת חיתוך  .של ראדיאןעל חלקיו למים השספירת ב

   = [מעגל/קוטרו] πהיא המאפשרת את מדידת 
  .π 22/7 =: בתרבוע עצם היחס המובנהומ
  

ת ערכו דימדו ר מעגל בנקודת חיתוךוסגי לאאירציונלי,  πכי  מזאת ניתן להבין
 ולכן הוא תרבועמחוץ למסגרת בניין ה מתבצעתגם  22/7זה ערך הקטן יותר מ

וא אשר התוצר מיובא , ְיהָוה- ְּדַברִמ אלא  ,מובנה אוקלידייחס אינו במקורו 
  את המודדים כאמצעי מדידה זמני. של היסטוריה שנה  2300במשך  שמשי
  

ָמַתי - ַעד) = 14-13= (דניאל ח'  :קופה היסטורית זו כמתועד חופף לזמן, זמנה של תכןוא
ַעד -- ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִמְרָמס ֵּתת ְוֹקֶדׁש ְוָצָבא-- ע ֹׁשֵמםׁשַ ֶהָחזֹון ַהָּתִמיד ְוַהּפֶ 

ׁש ֵמאֹות ְוִנְצַּדק ֹקֶדׁש    ...ֶעֶרב ֹּבֶקר ַאְלַּפִים ּוְׁש
  
  
  

  ... ַאָּמה ַאָּמה ָוֹטַפח ִמּדֹות ַהִּמְזֵּבַח ָּבַאּמֹותְוֵאֶּלה  ) =13-12= (יחזקאל מג' ... ּתֹוַרת ַהָּבִית זֹאת

  


