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  )2'  כהמשלי( ...ְ�בֹד ֱאלִֹהי� ַהְסֵ�ר ָ�ָבר

  
  ##"ֵכ  �ָ�ה ֵאל ִמְסַ�ֵ�ר
  )15' ישעיה מה(... ֱאלֵֹהי ִיְ&ָרֵאל מ%ִ$יעַ 

  
 �   ָ�ָבר י לֹא ַיֲעֶ&ה ֲאדָֹני ְיהִוהִ

  ָ(ָלה ס%ד% #ִ�י ִא�
  )7' עמוס ג (...יו ַהְ*ִביִאי�ֲעָבדָ # ֶאל

  
כ" ו) = ' מג–' יחזקאל מ= (בתכנית המקדש כהיק� הדעת על המעגל נסתרת , זה אלפי שני�, אמנ�

 π = 22/7דוד לממתועד ההטקסט  = ָ(ָלה ס%ד% = נחש� והנה עתה .לוחות הבריתגורל  על
   : "קמלדכלתכנית המקדש בתרבוע מעגל 

   היק0= ח/ט                                 
  )15' ז' מלכי� א (...ָהַע2/ד#ֶעְ&ֵרה �2ָה ָיסֹב ֶאת# ְוח/ט ְ$ֵ�י� = היק� מעגל

 �$3ָ לֹא ִבְמֵהָרה ִיָ*ֵתק = משולשההיק   )12' קהלת ד (...ְוַהח/ט ַהְמ4$

  

  πr2  =º036= מעגל כהיק0 = ריבוע כהיק0 = משולש כהיק0 = אור5 היק0 נתו   = ח/ט
  .אלה מתקיי� תרבוע בתנאי�            0=  ְוָעְבי&

  . בי" המעגל לריבוע החוס�בתרבועמחיתו*  �2ָה= משות0 המכנה וה                          
  

  . בי" המעגל לריבוע החוס�בתרבועחיתו* המרדיוס אורr =  5 = �%2ת   7: בתרבוע

  קוטר=  r2 = �%2ת 14: בתרבוע

   כמכנה המשות0�2ָהמקיו� =  πr = º90/2= צלע הריבוע =  r + QL = �%2ת 11 :בתרבוע

  �%2ת πr2  =44= היק0 המעגל = יק0 הריבוע ה=  r + QL[4[ = �%2ת 44: בתרבוע = ח/ט

  722/ = 1444/ = לקוטר ח/טיחס בי  = יחס בי  מעגל לקוטרו =  π: בתרבוע
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תגש�  קרובה להישראל,ה שלמה של ע� ישראל באר+גאולכי , להאמי"עתה נכו" , לכ"
 = ] אב" השתייה=כספת האב" [= קבר� כספת מלוחות הברית כוונת אלהי� להוציא את וב

ִהְנִני ִיAַד  = )16' כח שעיהי(=  ֶאֶב  @ַֹח  כספתלהיות  החורב" �יוסדה עבכוח הנבואה אשר 
 כספת ...ַה2ֲַאִמי  לֹא ָיִחי$## /ָסד מ/Aָדְ@ִצC%  "ֶב  ֶאֶב  @ַֹח  Bִַ*ת ִיְקַרת מ

 לבניי" ַה2ֲַאִמי  לֹא ָיִחי$ה שמורי� לוחות הברית עד בואו של הרגע ההיסטורי ב
בו  ישכנו ג� ועד,יבנה בתקופת שלו�יכבודו גדול יהיה כי ג� בית אשר . האחרו" המקדש

##ָהִרא$% #ַ@ִית ַהDֶה ָה�ֲחר%  ִמ ָ(ד%ל ִיְהֶיה ְ�ב%ד ַה   =)9' חגי ב= (לוחות הברית 
   ..."ַמר ְיהָוה ְצָבא%ת /ַב2ָק%� ַהDֶה ֶאֵ�  ָ$ל%� ְנא�4 ְיהָוה ְצָבא%ת

  
  

אמונת אנוש מת נובע אינה ,ההחלטה מתי תתגש� גאולה שלמה זוסמכות קבלת  ,כלומר
יל� את  סהשנ 2500 במש*אנוש הש ,הֱאמ/נָ  .ְיהָוהל ֶ$  ֱאמ/ָנת%על תסתמ* אלא 

נקבע  π והיחס שסמלו ַמְעָ(ל עַ @ֵ רַ לְ פתרו" של צדק אוקלידי חתרה ל לאו דעתכי  הבנתה
 .722/ ,קט" מערכו שאירציונלי   יחס: אוקלידימבלי להסתמ* על תרבועולעול� להיות 
 �ֶעְ&ֵרה �2ָה #ְוח/ט ְ$ֵ�י� בהוכחות המנוגדות לקיי� המתועד תמ* נהזסילו

כי המעגל ומחייבת חד משמעית מהווה ראייה  שרתיעוד א... ָהַע2/ד#סֹב ֶאתיָ 

 רדיוס  חלקי7כי� בתרבוע נחת,  ואכ".�2ָה אורכו º30רציונלי וכל קטע קשת של 

 יהיה πהיחס שסמלו  ַהח/טתיעוד בפועל ע�  כי  ספקי� מותיר� שאיני�רציונלי
ל צורת ללכרציונלית שר אבחו" של אמת  תיעוד זה מאפמתקבל כי, כ* ו.722/ רציונלי
   .המקדש

  
של הרציונלי ומקומו ) = ' מג–' יחזקאל מ= (  לפרטיהאת תכנית הביתבהעמקה לאבח" כ" ,יש א�
ִנְכְלמ/ ִמ�ֹל #ְוִא�:  מתועד ג�ואמנ� כ* אימות צורת המקדשישלי� את המעגל 
# צ/רָֹתו ְוֵאת ָ�ל# /מ%ָב"יו ְוָכלָע&/ צ/ַרת ַהַ@ִית /ְתכ/ָנת% /מ%ָצ"יו# ֲאֶ$ר

Eָֹתיו ְוָכל �%רָֹתו ה%ַדע א%ָת� /ְכתֹב ְלֵעיֵניֶה� ְוִיְ$ְמר/ # צ/רָֹתו ְוָכל#ח4
Eָֹתיו# ָ�ל#צ/ָרת% ְוֶאת#ָ�ל# ֶאת   .)11' יחזקאל מג( ...ְוָע&/ א%ָת�## ח4
  

אי� המגשימי� נבואות  התנחלקו של האנוש ביצירת, בכל מהל* היסטורי, גדול הוא
ְ�ַבר ְיהָוה ֲאֶ$ר # ְלַמ3ֵא ֶאת ) =27' ב' מלכי� א= (מתועד וללא ספקות לדוגמא ג�  ואמת

הגיע בימינו לא ג� באתמול וג� האנוש  לעומת זאת ...ֵ@ית ֵעִלי ְ@ִ$לֹה#ִ�ֶ@ר ַעל

 .הכתובההמילה  אחרְלַמ3ֵא  תמימת דעי� שתאפשר לאבח" כיצד ישלהסכמה  גיעיולא 
דוד תתגש� גאולה שלמה הלא ,א� נעלה את המחשבה כי ע� בואו של משיח ב", עודו

ַע2ִי #ַהחְֹ$ִבי� ְלַהְ$ִ�יַח ֶאתאתמול שהיו בנמצא כי משקפת היא אי* אנשי� כמו 
בהקשר זה לא . ג� חושבי� כיו� מחשבה זהה בחלומ� רדוד הדעת) = 27' ירמיה כג(... ְ$ִמי

 דעת האנוש יצליח המאמי" למצוא את א� הטעויות המתעות את, כי עלנותר אלא לקוות
  ...ִלְפֵני @%א י%� ְיהָוה ַהָ(ד%ל ְוַה*%ָרא  =)23' מלאכי ג(= הנורא מכל בוא  לפני דר* הישר

  
  

#ְנא##�4ַה2ֲַחָ$בֹת ֲאֶ$ר "נִֹכי חֵֹ$ב ֲעֵליֶכ�#ִ�י "נִֹכי ָיַדְעִ�י ֶאת
  ת ָ$ל%� ְולֹא ְלָרָעה ָלֵתת ָלֶכ� �ֲחִרית ְוִתְקָוהַמְחְ$ב% ְיהָוה

 /ְקָראֶת� אִֹתי ַוֲהַלְכֶ�� ְוִהְת3ַBְַלֶ�� ֵאָלי ְוָ$ַמְעִ�י ֲאֵליֶכ�
ִני ְ@ָכל   )13,11' ירמיה כט (...ְלַבְבֶכ�#/ִבEְַ$ֶ�� אִֹתי /ְמָצאֶת� ִ�י ִתְדְר4$


