
  ©רמי ניר             )'ישעיה נט(   ... ללבוש בגדי נק� תלבושת=  לרבע מעגל  
  

  ַוִ�ְלַ�� ְצָדָקה ַ�ִ�ְרָי�
�  ְוכ�ַבע ְי�!ָעה ְ�רֹא�

�ְגֵדי ָנָק� ִ$ְל�ֶֹ�תִ ��  )17' ישעיה נט( ...ַוִ�ְלַ
  

בסיס  המהווה י� המצטרפי� להשלמת תלבושת בגדי נק� מחייבי� לרבע מעגלסמלה
נפוצה ו ...ַוְ$ִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶ*ֶרת = )15 'ישעיה נט(=  כל עוד בלבבותאול�  .כ�ַבע ְי�!ָעהלְ 

ַהַ.ִ*יק ,ֵיֵצא ָלֶנַצח ִמְ�ָ-ט ִ�י ָרָ�ע ַמְכִ$יר ֶאת,ְולֹא  =)4 'א חבקוק(=  הטענה כי לא יתכ� הדבר
ָ/ל,ַעל 3ַג 2ח�ר ִמְ�ָ-ט !ְצָדָקה ֵמָרח�ק ַ$ֲעמֹד = )14 'שעיה נטי(=  ...ֵ�� ֵיֵצא ִמְ�ָ-ט ְמע0 , ִ�י ְוה0

  . לא יבי� אד� נק� ולא יוכל אד� להושיע...ת!ַכל ָלב�א, ָכְ�ָלה ָבְרח�ב ֱאֶמת !ְנכָֹחה לֹא
   

  )15 'ישעיה נט(=  ...ַוַ�ְרא ְיהָוה ַוֵ�ַרע ְ�ֵעיָניו
  

בה� שני� האלפי  לאור5 היסטורית וכחמ "ח�ב ֱאֶמתָכְ�ָלה ָבְר , ִ�י"הכשלו�  ואמנ�
ֵ$ת ְוקֶֹד� ,, ָמַתי ֶהָחז�� ַהָ$ִמיד ְוַהֶ-ַ�ע �ֵֹמ�, ַעד  =)13�14 'דניאל ח= (הוכשלו תלמידי חכמי� 

במופג�  והלא ...ַעד ֶעֶרב �ֶֹקר 7ְלַ-ִי� !ְ�לֹ� ֵמא�ת ְוִנְצַ*ק קֶֹד�,, ַו�ֹאֶמר ֵאַלי ְוָצָבא ִמְרָמס
 )לימודי ליבהבזנח והש(צדק אויקלידי  שקוללכי יש ו אמינ שנה ויותר לא ה2300 במש5

ֹנ�ֵתיֶה� !ָמְדד!  ַהַ�ִית ְוִיָ�ְלמ! ֵמֲעו, ֶאת = )10 'יחזקאל מג= ( בתבונהידעו לפענח  לא עקב זאת ג�ו
ובוודאי  מדדוא לוכלל . וא; בנו סביב אב� השתיה היכל שלא הכיל אותה ...ָ$ְכִנית, ֶאת

 לרבע מעגלדעת מצאו ... ַהָחְכָמה ְוַהַ>ָ*ע ָנת!� ָל5ְ  = )12'  א'י א"דבה= (  בדר5ְ�לֹמֹה! ְ�ָדִודלא 
ָ?ְהָנה,, ִמָ*ה 7ַחת ֶקֶצב ֶאָחד=  )37'  ז'מלכי� א= ( ]ישר]=[קשת [תרציונליבמחוייבות     ...ְלכ0

   
 22/7 היחס שימש ,ְ�לֹמֹה!ִוד *ָ בימי מו  כ, מיקראיתבכל שעה יעודית תבוודאותאכ� ו

ַהָ�� ,ַוַ�ַעC ֶאת = )23'  ז'מלכי� א= (תיעוד הח יוכמ זאתויחס בי� היק; המעגל לקוטרו כ
Cְָפת� ָעגֹל ָסִביב ְוָחֵמ� ָ�7ָ>ה ק�ָמת� ְוָקו ְ�לִֹ�י� ָ�7ָ>ה , ֶעCֶר ָ�7ָ>ה ִמDְָפת� ַעד מ!ָצק

�  ...ְוָעְבי� ֶטַפח = )26'  ז'אש� + ( ... ָסִביבָיסֹב אֹת
  
  : רציונלירבוע מעגלת = ַהַ�ִית ָ$ְכִנית כי ראיות =ממצאי� ומקרא הגדרות ה הל�ל

  ֶאְצָ�ע�ת 22 = 7ָ>ה
  ֶאְצָ�ע�ת   5 = ֶטַפח
  �בגובה פני המי ָ�7ָ>ההיק; פנימי , ַהָ��= ָקו =      ָ�7ָ>ההיק; מעגל =  ח!ט 

   ֶאְצָ�ע�ת�ְ קוטר מעגל  = 7]ח!ט[
    

  ֶאְצָ�ע�ת 210= פנימי קוטר  ,ַהָ��=         7]ָקו[=     7] ָ�7ָ>ה ָיסֹב אֹת� ָסִביב30ְוָקו [
  ] ��  ֶאְצָ�ע�ת   10 = 2]ֶטַפח[         2]ֶאְצָ�ע�ת   5=   ָעְבי� ֶטַפחדופ� ַהָ

�ת 10 = ֶאְצָ�ע�ת 220= חיצוני קוטר  ַהָ��= " Cְָפת� ָעגֹל ָסִביב,ת� ַעדֶעCֶר ָ�7ָ>ה ִמDְפָ ", כ�או<7  
  ]ח!ט][ָ�7ָ>הרדיוס /[2= שטח העיגול 

  ...7ְלַ-ִי� ַ�ת ָיִכיל  =)26'  ז'מלכי� א = (ַהָ��נפח 
  

ד ָהֶאָחד ְוח!ט ְ�ֵ$י�ְוָהַע>!ִדי� ְ�מֶֹנה ֶעCְֵרה 7ָ>ה ק�ַמת ָהעַ  = )21 'ירמיה נב = (כ5 ג� ֶעCְֵרה , >0
�H! ְוָעְבי� 7ְרַ�ע ֶאְצָ�ע�ת ָנב!בֶ   ...7ָ>ה ְיס0

�H!, ְוח!ט ְ�ֵ$י� = [7]ח!ט[ֶ ד      = 7]ֶעCְֵרה 7ָ>ה ְיס0   ֶאְצָ�ע�ת 84 =  חיצוניקוטר  ָהַע>0
דעובי דופ� [ ד            ֶאְצָ�ע�ת 8   = 2]ֶאְצָ�ע�ת 4 ָהַע>0   ֶאְצָ�ע�ת 76=  מי ניפקוטר  ָהַע>0
ד[   מס; מזרח עד קיר דביר מערב] = פני� המקדש = [7>�ת 76=  22]מיניקוטר פ ָהַע>0



  "שבר השלו� והאמת"ציורי� מתו5 הספר 

  
  
  
  
  

ַ�ת ָ*ִויד"  ="ִ�ָ-ה" של  המתעד מבנה יחזקאלתעודתמ, ממצאי�הכ� ו   : כדלקמ�– "ס0
   

  ְורַֹחב ַהֵ.ָלע 7ְרַ�ע 7>�ת 
   ָסִביב,, ָסִביב ָסִביב ַלַ�ִית
  ֵצָלע ָ�ל�� !ְ�לִֹ�י� ְ-ָעִמי� ,ְוַהְ.ָלע�ת ֵצָלע ֶאל

  ַלַ�ִית ַלְ.ָלע�ת ָסִביב ָסִביב,!ָבא�ת ַ�ִ/יר ֲאֶ�ר
   ִיְהי! ֲאח!ִזי� ְ�ִקיר ַהָ�ִית,ְולֹא ִלְהי�ת ֲאח!ִזי�

  ָבה ְוָנְסָבה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַלְ.ָלע�ת ְוָרחֲ 
  ַהַ�ִית , ִ�י מ!ַסב

  ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ָסִביב ָסִביב ַלַ�ִית
  ַלַ�ִית ְלָמְעָלה , ֵ�� רַֹחב,ַעל

   ָהֶעְלי�ָנה ַלִ$יכ�ָנה, ְוֵכ� ַהַ$ְח$�ָנה ַיֲעֶלה ַעל
�ת ַהְ.ָלע�ת ְוָרִאיִתי ַלַ�ִית NַֹבM ָסִביב ָסִביב מ!ְסד  

  )5�8 'יחזקאל מא= ( ...ְמל� ַהָ/ֶנה ֵ�� 7>�ת 7ִ.יָלה
  

ַ�ת ָ*ִויד = 7]ֵצָלע, ֵצָלע ֶאל33][ 7>�ת4ַהֵ.ָלע  = [7]ח!ט[ �ת 42 = ֶאְצָ�ע�ת   924=   פנימי קוטר ס0<7  
ַ�ת ָ*ִויד �ת 52 = ֶאְצָ�ע�ת 1144= חיצוני  קוטר ס0<7  

 ַ� �ת 26 = ֶאְצָ�ע�ת   572=  "ִ�ָ-ה"גובה  ת ָ*ִוידס0<7  



  



�ִני� ָהגֹה ֶנְהNֶה ְנַקֶ!ה ַלִ>ְ�ָ-ט ָו7ִי� ִלי�!ָעה  = )11�13 'ישעיה נט(= כ� ל�ָ?נ! ְוַכ �י� �0ִ ֶנֱהֶמה ַכ*0
!H<ֶֹאוֵתינ! ָענְ , ִ�י ָרֲחָקה ִמPְפָ�ֵעינ! ֶנְגֶ*5ָ ְוַח !�ֹנֵֹתינ!  ְפָ�ֵעינ! ִאָ$נ! ַוֲעו, ִ�י ָתה ָ�נ!ַר

, עֶֹ�ק ְוָסָרה הֹר� ְוהֹג� ִמֵ?ב ִ*ְבֵרי,ָ-�ַֹע ְוַכֵח� ַ�יהָוה ְוָנס�ג ֵמ7ַחר ֱאלֵֹהינ! ַ*ֶ�ר ְיַדֲענ!�
  ...ָ�ֶקר

  
  

  ֵאי� ִאי� , ַוַ�ְרא ִ�י
�ֵמ� ִ�י ֵאי� ַמְפNִיעַ $�ְ�   ַוִ

 �ַ�  )16 'ישעיה נט(= ... ע ל� ְזרֹע� ְוִצְדָקת� ִהיא ְסָמָכְתה!ַו$
  
  
  

ככל שמתגשמת הנבואה  ,היסטוריי� המתרגשי� על עולמנו תנאי� הב ,אמנ�ו
ְוָהָיה   =)3 'יביה זכר(= האלוהי  ַהDָָכר Nְמ!לעצב את לירושלי� ואב� השתיה את גורל המיעדת 

���עְֹמֶסיָה Cָר�ט ִיDֵָרט! , ָ�ל, , ָהַעִ>י�,!ָ�ַלִ� ֶאֶב� ַמֲעָמָסה ְלָכלְיר, ַהה!א Cִ2י� ֶאת, ַב
Qֵיי ָה2ֶר�N איש  –בי� הדתות הנק� ות אוגוברת ומתעצמת תככל שו ...ְוֶנֶאְספ! ָעֶליָה �ֹל

  .לא יוכל להושיע
  
  
  

�ַבע ְי�!ָעה�בסיס ל ירובע מעגל ,כ�,על:  
  

  ִ�ְרָי�ַוִ�ְלַ�� ְצָדָקה �ַ 
�  ְוכ�ַבע ְי�!ָעה ְ�רֹא�

�ְגֵדי ָנָק� ִ$ְל�ֶֹ�תִ ��  )17' ישעיה נט(  =...ַוִ�ְלַ
  
  

ל�ת ְ�ַעל ְיַ�ֵ?� ,ְוִיְרא! ִמַ>ֲעָרב ֶאת ֵחָמה ְלָצָריו Nְמ!ל ְלאְֹיָביו ָלִאִ�י� Nְמ!ל ְיַ�ֵ?�, , ְ�ַעל Nְמ0
��   ָיב�א ַכHָָהר ָצר ר!ַח ְיהָוה נְֹסָסה ב�, ְ�ב�ד� ִ�י,  ֶאתֶ�ֶמ�, ֵ�� ְיהָוה !ִמִ>ְזַרח�!ָבא ְלִצ

�ֵאל !ְלָ�ֵבי ֶפַ�ע ְ�ַיֲעקֹבN ,,ְיהָוה � ר!ִחי ֲאֶ�ר ,, ַוֲאִני זֹאת ְ�ִריִתי א�ָת� 2ַמר ְיהָוה ְנא0
5ָ !ִמִ-י ַזְרֲע5ָ !ִמִ-י ֶזַרע ַזְרֲע5ָ 2ַמר ְיהָוה ָימ!�! ִמִ-י, Cְַמִ$י ְ�ִפי5ָ לֹא,ָעֶלי5ָ !ְדָבַרי ֲאֶ�ר

  )18�21 'ישעיה נט(= ... ע�ָל�, ֵמַעָ$ה ְוַעד
  
  

  )5' מישעיה (  =...ָ�Cָר ַיְחָ*ו ִ�י ִ-י ְיהָוה ִ*ֵ�ר,ְוִנְגָלה ְ�ב�ד ְיהָוה ְוָרא! ָכל
  

  
  
  

2�  )4' סגישעיה ( = ...הִ�י י�� ָנָק� ְ�ִלִ�י !ְ�ַנת Nְא!ַלי ָ


