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ָמין"
" ַעמּוּד ַהיּ ִ
לגלות את העוצמה שביופי זאת באמת הרפתקה ללא פשרות ,לדעת
ֶא ַמץ") :יהושע א' ְ " .(9ל ִמ ְק ָדּ ִשׁים" יש
איך ]להאמין עד אין קץ[ = " ֲחזַק ו ֱ
עוצמה של יופי והיא גם נמדדת ,אם בכמות המאמינים המתפללים
במקדש ואם בהודו הארכיטקטוני של הבניין .אולם ,כאשר מציב
לעצמו "אָ ָדם ְיהוּ ִדי" משימה לתכנן ולבנות " ִמ ְק ָדּשׁ ַ IIIל ְיהוָה" :חובה
שׁם") :מלכים א' ח' = (16
עליו להוכיח כי בסגולתו = " ִל ְבנוֹת ַבּ ִית ִל ְהיוֹת ְשׁ ִמי ָ
ֵח" את תכנית " ַה ַבּ ִית" כפענוח " ָצ ְפנַת
וּמ ֵסּ ֶתר ַה ָמּ ְכ ֶפּ ָלה" עליו " ְל ַפ ְענ ַ
" ִ
ֱאמוּנָה" ולראייה:
א .תכנון עוצמת היופי של " ַה ִמּ ְק ָדּשׁ" יתקיים רק על בסיס " ֶק ֶשׁר ֱא ֶמת"
עם תורת = " ֵאל ֱאמוּנָה") :דברים לב'  = (4כי זאת המהות וזאת המטרה.
בָ " .ה ֱאל ִֹהים" אשר אמונתו מנחה את הבונים " ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ" ,ייתן עוצמה
ליופייה של התכנית ,רק אם באמת יסכים כי " ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ִי ְשׁכּוֹן ַבּ ַבּ ִית"
הזה וסמל צורתו ] ֱאמוּנָה[=] .[7+9+5או אז ,יהיה " ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְבּ ֱא ֶמת
ַבּ ִית ַחי ַבּ ִית--בּוֹ ֱאל ִֹהים ְי ַד ֵבּר" עם נביאים מעל שני "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית".
ילים" שונים אימץ לו האדם ופיסל אותם בעץ וגם באבן ולמרות
" ֱא ִל ִ
שהוכנסו למקדשם בחסות מיסטיקה מתוחכמת ,לא היו הם אלא
" ְפּ ָס ִלים שׁוֹ ְת ִקים ֲ -ח ְס ֵרי ַח ִיּים" .אולם בעוצמת יופיים ,אכן הוסיפו
הוד למבנה מקדשם ומספר מאמיניו גדל ,עד שהתרוקן מכל תוכן.
בחלקם ,אותם פסלים גם לא הועילו להתפתחות החברה והתרבות ואז,
גורל מקדשם היה השמדה .אך וודאי אין דומה גורל המקדשים הללו,
לגורלו של " ִמ ְק ָדּשׁ ִ ] = "Iמ ְק ָדּשׁ[=]ָ 480=[3שׁנָה " ִמ ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים"
ירוּשׁ ַלִם" = )מלכים א' ו' :(1
אשר בנה " ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך ִבּ ָ
בשנת  1017-לפנה"ס = החל " ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך" לבנות את " ַה ַבּ ִית" = " ִמ ְק ָדּשׁ  "Iועד זמן חורבנו
אשר הוכתב בנבואהַ " ,חי ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָ 430שׁנָה".

ְבּ ִמ ְק ָדּשׁ :I
א .עוצמת יופיו של המקדש תוכננה באותו " ֶק ֶשׁר ֱא ֶמת" אשר התקיים
בעצתו של " ְיהוָה" :כלומרָ " ,תּ ְכ ִנית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ְכּתוֹ ַרת ֱאמוּנָה" :נמסרה
בנבואה .נתן הנביא שמע את " ְדּ ַבר ָה ֱאל ִֹהים" ומסר את " ַה ָתּ ְכ ִנית ְל ָדּוִיד
ַה ֶמּ ֶל ְך" ודוד ,מסר " ִל ְבנוֹ ְשׁלֹמֹה ֶאתַ -תּ ְב ִנית ַה ָתּ ְכ ִנית" בכתב = "ו ִַיּ ֵתּן
תב ִמיַּד ְיהוָה") :דב"הי א' כח' (11-19
ָדּוִיד ִל ְשׁלֹמֹה ְבנוֹ ֶאתַ -תּ ְב ִנית"ַ "..הכֹּל ִבּ ְכ ָ
= כי " ְיהוָה" - :דיבר בו להבנות " ְכּ ִמ ְק ָדּשׁ ָשׁלוֹם ַל ֶנּ ַצח".
ב .על בסיס הסכמתו של " ֱאל ִֹהים" ] ִל ְהיוֹת ְשׁ ִמי ָשׁם[=]ֵ ]=[7אל ֱאמוּנָה[
אכן ,היה " ַה ַבּ ִית ְבּ ֱא ֶמת ַבּ ִית ַחי"  -משך ] ֵשׁם[=]ָ 430=[7שׁנָה .באותם
ימים ,אלהי ישראל " ְמ ַד ֵבּר" היה " ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ" עם נביאים ומשמיע את
" ְנ ֻאםְ -יהוָה" :כחזון שהתקיים " ִבּ ְז ָמן ֱא ֶמת" .נביא האמת לא בדה
"זמן פירעון" מלבו ועוצמת היופי נשמרה " ַבּ ִמּ ְק ָדּשׁ ָ 430שׁנָה":

2

יכל ְ -ו ַע ֻמּ ִדים ַבּ ָמּבוֹא":
" ָים ַבּ ֵה ָ
גם " ְבּ ָת ְכ ִנית ָשׁלוֹם ֶשׁל ִמ ְק ָדּשׁ  "Iוגם " ְבּ ָת ְכ ִנית ָשׁלוֹם ֶשׁל ִמ ְק ָדּשׁ ,"III
ילים
ְע ֻמּ ִדים ֶאלָ -ה ֵא ִ
נקבע ] ַה ָמּקוֹם[=]ְ ]=[2בּ ָר ָכה[ להצבת העמודים = "ו ַ
ְא ָחד ִמפֹּה") :יחזקאל מ'  = (49להיות = )דב"הי ב' כג' ַ " = (13בּ ָמּבוֹא ֵבּין
ֶא ָחד ִמפֹּה ו ֶ
יכל" = )יחזקאל מ'  + 49מא'  .(1מיקום זה להצבת " ָה ַע ֻמּ ִדים
ְה ֵה ָ
ָה ֻא ָלם ו ַ
צוּרת ַה ַבּ ִית" ומשמעות זו ניתנת
ַבּ ָמּבוֹא" ,מחייב תכנון חד-משמעי " ְל ַ
ָמין ְו ַעמּוּד ַה ְשּׂמֹאל" .כלומר,
לזיהוי מפענוח שמותיהם של " ַעמּוּד ַהיּ ִ
צוּרת ַתּ ְב ִנית ַה ַבּ ִית" חייבת לייצג את ] ֵשׁם ֱאל ִֹהים[=]ֱ ]=[3אמוּנָה[
" ַ
כסמל לביטוי " ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ" ויחד עם " ָצ ְפנַת ֱאמוּנָה ִבּ ְשׁמוֹת ָה ַע ֻמּ ִדים
ְו ַה ָיּם"  -כעוצמת היופי  -נשמר " ַה ָשּׁלוֹם ַל ֶנּ ַצח".
ה ָיּם") = :מלכים א' ז' :(23-21
" ְשׁמוֹת ָה ַע ֻמּ ִדים ְו ַ
ָמין":
ַ " .1עמּוּד ַהיּ ִ

ָכין") :מלכים א' ז' .(21
= "י ִ

ַ " .2עמּוּד ַה ְשּׂמֹאל":

= "בּ ַֹעז") :מלכים א' ז' .(21

" .3אַ ַגּן ַה ְנּחֹ ֶשׁת":

= " ַה ָיּם") :מלכים א' ז' .(23

" ִגּי ַמ ְט ִר ָיּה" = " ֵס ֶמל":
מבנה השפה העברית נקבע על בסיס של " 22אוֹ ִתיוֹת" האלף-בית מתוך
כוונה לשקול את ערכה " ַה ִגּי ַמ ְט ִרי" של המילה " ְכּ ֵס ֶמל" .המספר
בחשבון " ַה ִגּי ַמ ְט ִר ָיּה" הוא " ַה ֵסּ ֶמל" השוקל ומעצם נוכחותו החופפת
עם מילים אחרות ,נוצר " ֶק ֶשׁר ֱא ֶמת" המרחיב את יעד המילה ומעשיר
את רעיונו של המשפט הכתוב .נוהג קדום זה מתקיים גם בשפות
אחרות  -לפחות כמו במיקום השם במספר  SEPT=7בשפה הצרפתית.
כאן דווקא הדיקציה מזהה את המקום בצליל שמו של " ֵסת" .שם זה,
נודע " ְכּ ֵשׁם ָה ֱאל ִֹהים" במצרים בשנות האלף הרביעי לפנה"ס.
על-כן ,צרוף " ְשׁמוֹת ָה ַע ֻמּ ִדים ְו ַה ָיּם" מציג " ֵס ֶמל ִגּי ַמ ְט ִרי" ובו מוצפנות
אותיות לביטויו של "צוֹ ֵפן ַה ָתּ ִמיד" שהוא = " ֵשׁם ֵשׁם ְיהוָה ְצ ָבאוֹת
ֻבים") :שמואל ב' ו'  .(2לפי-כך ,בנוסף לשם " ְיהוָה" :יש עוד " ֵשׁם
ֹשׁב ַה ְכּר ִ
יֵ
פוּני") :יחזקאל ז'  = (22לצורך
קוֹ ֶדשׁ" הכתוב על "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" והוא = " ְצ ִ
התקופה  -ומהותו = " ְשׁ ִמי ַה ֻמּ ְצ ָפּן" = "צוֹ ֵפן ַה ָתּ ִמיד" = " ָצ ְפנַת ֱאמוּנָה".
צופן זה ,ככל הנראה גם כתוב היה על " ָה ַע ֻמּ ִדים" יצוקי הנחושת שהיו
חלולים ודמויי צינור = "נָבוּב") :ירמיה נב' ָ " .(21ה ַע ֻמּ ִדים" ,סימלו את
ָקה ְכּאוֹת ְיהוָה
" ַעמּוּד ָה ֵאשׁ ְו ַעמּוּד ֶה ָע ָנן" ,הם שהובילו את " ַה ָיּד ָה ֲחז ָ
ַעל ַמ ְר ְכּבֹת ַפּ ְרעֹה ֶשׁ ֻט ְבּעוּ ְבּיַם-סוּף" = בליל ַשׁ ָבּת יז' ְבּ ִני ָסן ב/תרס"ט.
תוֹתי
שׁ ָלּה ִהיא ַה ַשּׁ ָבּת ְלאוֹת") = ..יחזקאל כ' ְ " = (12וגַם ֶאתַ -שׁ ְבּ ַ
ואמנם " ְמ ֻ
ֵיהם" = :ומאז " ָל ֶנ ַצח ָכּל ַשׁ ָבּת אוֹת"..
וּבינ ֶ
יני ֵ
ָת ִתּי ָל ֶהם ִל ְהיוֹת ְלאוֹת ֵבּ ִ
נַ
וקדושתה משפיעה ותשפיע על הגויים כולם .ומעצם = )דברים ה'  = (14אכן,
" ִנ ְשׁ ֶמ ֶרת ַה ַשּׁ ָבּת ִבּ ְר ִצפוּת = )שמות טז' ָ = (23ה ֵחל ִמיוֹם כ"ב ְבּ ִא ָיּר ב/תרס"ט
אשׁית[
]ְ ]=[2]=[38בּ ָר ָכה[ ִל ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים" .ומחפיפת ] ֶנ ַצח[=]ְ ]=[4בּ ֵר ִ
אשׁית" להיות
" ְכּ ֵס ֶמל ִגּי ַמ ְט ִרי"  -מורחב יעד המדידה לשבעת ימי " ְבּ ֵר ִ
אַתּה
עוֹלם ָ
עוֹלם ַעדָ -
וּמ ָ
אין-סופיים " ֱאל ִֹה ִיּים ִנ ְצ ִח ִיּים" = )תהלים צ' ֵ " = (2
יסטוֹ ִרית" כיום
ֵאל" - :ולעומת זאת ברור כי " ְז ָמן ַשׁ ָבּת" נמדד " ִה ְ
שביעי בכל שבוע " ַמ ָמּ ִשׁי ְוסוֹ ִפי".
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" ַה ִגּי ַמ ְט ִר ָיּה ַבּ ֵגּיאוֹ ֶמ ְט ִר ָיּה" ֶשׁל " ִמדּוֹת ָה ַעמּוּד":
" ִמדּוֹת ָה ַעמּוּד" המתועדות = )מלכים א' ז'  = (15-16בשלמות ,מצטרפות עם
אַר ַבּע ֶא ְצ ָבּעוֹת") :ירמיה נב'  = (21אל מידות
ְע ְביוֹ ְ
" ִמ ַדּת דּוֹ ֵפן ָה ַעמּוּד" = "ו ָ
ְה ִמּ ְז ֵבּ ַח" להציג תמונה בעלת עוצמה ויופי של חיתוכי
" ָים ַה ְנּחֹ ֶשׁת ו ַ
" ֵגּיאוֹ ֶמ ְט ִר ָיּה" המשכנעים באצילות יעדם לבטא ]ֱ ]=[5]+[9]+[7אמוּנָה[
צוּרת ַה ַבּ ִית" .ממבט על תמונת חיתוך זו עולה קיומו
" ְכּ ֵס ֶמל ִגּי ַמ ְט ִרי ְל ַ
של " ְט ַר ֵפּז ְבּ ָר ָכה" המוכיח לאיזו רמה של " ֶצ ֶדק" מחויבת הייתה תורת
המדעים של תרבות ישראל בתקופת המקרא ,כתורה שהכירה דרך
בנייה " ַבּ ֵגּיאוֹ ֶמ ְט ִר ָיּה" של " ַה ַמּ ְע ָגּל" הנמדד כריבוע " ָר ְציוֹ ָנ ִלי".
ידי" יהיה  22/7=πוכאן מתגלה
יק ִל ִ
או ,כמו בבנייה של " ָתּ ְרבּוּ ַע אוֹ ְ
פענוח " ָתּ ְכ ִנית ַה ַבּ ִית" המוכיח כי " ְיהוָה" :הסכים לשכן את " ֵשׁם
ָק ְדשׁוֹ ְבּ ִמ ְק ָדּשׁ :"I
ִ " (1מדּוֹת ָה ַעמּוּד" ,תוכננו עפ"י חיתוך של " ָת ְרבּוּ ַע ַמ ְע ָגּל ָר ְציוֹ ָנ ִלי" ובו
היקף " ַה ַה ְר ֵאל ַבּ ִמּ ְז ֵבּ ַח" = :שווה להיקפו של " ַמ ְע ָגּל ִנ ְפ ָרשׂ".
 (2מחיתוך גיאומטרי זה ,נקבעו יחסי "אַמּוֹת ַה ִמּ ָדּה" לכל המבנים על
ֻלּ ְהנָה") :מלכים א' ז' .(37
אַחת ֶק ֶצב ֶא ָחדְ -לכ ָ
" ַהרַ -ה ַבּ ִית" להיות = " ִמ ָדּה ַ
כלומר ,לא נשכח העיקרון = ]אֹ ֶר ְך ַה ֶקּ ֶשׁת[=]אֹ ֶר ְך ַה ַקּו ַה ָיּ ָשׁר[.
ָמין" כוון אם-כן ,כשווה לעוצמת
תכנון עוצמת יופיו של " ַעמּוּד ַהיּ ִ
" ְי ִמינוֹ ֶשׁל ְיהוָה" :כאמור לעיל לזכר קריעת ים-סוף " ְבּ ַעמּוּד ָה ֵאשׁ
ְו ַעמּוּד ֶה ָע ָנן" .עוצמה זו מנווטת את גורל " ֵנ ַצח ִי ְשׂ ָר ֵאל" אל יעד אחרית
של = " ְבּ ִרית ָשׁלוֹם" )יחזקאל לז'  = (26ולכן תכנית " ַה ִמּ ְק ָדּשׁ" הנמסרת
בּוּזי ַהכּ ֵֹהן" אינה ניתנת לשינוי או " ְל ִא ְלתּוּר" .אף-
" ֶבּ ָחזוֹן ְי ֶח ְז ֵקאל ֶבּןִ -
על-פי-כן ,נלקחה בחשבון אפשרות כזו ,כי אכן יהיה ניסיון לאלתר
ולשנות את התכנית = " ַהגֵּד ֶאתֵ -בּיתִ -י ְשׂ ָר ֵאל ֶאתַ -ה ַבּ ִית ְו ִי ָכּ ְלמוּ
צוּרת ַה ַבּ ִית
וּמ ְדדוּ ֶאתָ -תּ ְכ ִנית ..ו ְִאםִ -נ ְכ ְלמוּ ִמכֹּל ֲא ֶשׁרָ -עשׂוּ ַ
יהם ָ
ֹנוֹת ֶ
ֵמעֲו ֵ
ְכל-
ְכל-צוּר ָֹתו ו ָ
ְאת ָכּלֻ -חקּ ָֹתיו ו ָ
ְכל-צוּר ָֹתו ו ֵ
וּמוֹבאָיו ו ָ
ָ
וּמוֹצאָיו
ָ
וּתכוּנָתוֹ
ְ
ְאתָ -כּל-
צוּרתוֹ ו ֶ
ֵיהם ו ְִי ְשׁ ְמרוּ ֶאתָ -כּלָ -
וּכתֹב ְל ֵעינ ֶ
אוֹתם ְ
הוֹדע ָ
תּוֹר ָֹתו ַ
תּוֹרת ַה ָבּ ִית") :יחזקאל מג' .(10-12
אוֹתם ..זֹאת ַ
ְעשׂוּ ָ
ֻחקּ ָֹתיו--ו ָ
ניסוחי הבנייה " ַבּ ֵגּיאוֹ ֶמ ְט ִר ָיּה ֶשׁל ַה ַמּ ְע ָגּל ָה ָר ְציוֹ ָנ ִלי" וודאי התקיימו גם
ידס" -
יק ִל ֵ
בתורת המדעים של מצרים הקדומה  -לפני שהוכח " ִמ ְשׁ ָפּט אוֹ ְ
ונראה כי בהליך מסתורי נמחקו וכאילו לא היו .אין כל ספק ,כי
אדריכל הפירמידה הגדולה שנבנתה כקבר לפרעה חפרן ,תכנן את
עוצמת היופי " ַבּ ֵגּיאוֹ ֶמ ְט ִר ָיּה ֶשׁל ַה ַמּ ְע ָגּל ָה ָר ְציוֹ ָנ ִלי" .וניתן לשער כי נכס
זה וודאי עבר בתקופת שלטונו של "יוֹ ֵסף" במצרים אל נכסי המדע
הכתובים של בני-ישראל ועליהן התבססה גם " ָתּ ְכ ִנית ִמ ְק ָדּשׁ ."I
נכסים אלה נשמרו ע"י הכוהנים ויודעי העיתים ,לכן נודעו גם " ַל ָנּ ִביא
בּוּזי ַהכּ ֵֹהן" אשר הבין בדעת כיצד לחבר את " ָחזוֹן ְבּ ִרית
ְי ֶח ְז ֵקאל ֶבּןִ -
ַה ָשּׁלוֹם ַה ִנּ ְצ ִחי" = )יחזקאל לז'  = (26אל עוצמת היופי " ְבּ ָת ְכ ִנית ִמ ְק ָדּשׁ ."III
ולפי-כך ,הבנת " ָתּ ְכ ִנית ַה ַבּ ִית" תתקבל נכון רק על בסיס מדידה
מתמטית לדעת עוצמה של יופי וזו תביא בושה = )יחזקאל מג'  = (10וכלימה
לאלה המודדים " ְבּ ִא ְלתּוּר" ,כי אין " ֱאמוּנָה ְבּ ֵס ֶמל ִמ ְק ָדּ ָשׁם".

4

החשבון האינפיניטיסימלי:
ימ ֶדס" את הרעיון
משך "ַ 2300ה ָשּׁ ִנים" האחרונות ,מאז הגה "אָ ְר ִכ ֶ
למדוד יחס במעגל באמצעות הפחתת סכומם של המיתרים החסומים
בו מסכום המשיקים החוסמים אותו ידוע ,כפי שגם מוכיחה תורת
החשבון האינפיניטיסימלי של מדעי הטבע כי " -לא מתקיימת הוכחה
למדידת " ַה ַמּ ְע ָגּל" כריבוע " ָר ְציוֹ ָנ ִלי"  -והוכחה כזו גם לא תתקיים
בעתיד".
לצורך העניין יש לזכור כי הנחת החשבון האינפיניטיסימלי ,עוסקת
יתר וּ ָמ ִשׁיק" .כמתחייב מהנחה זו ,תרגום אמת של
יח ֵבּין ֵמ ָ
בתיווך " ָז ִנ ַ
ידית"
יק ִל ִ
אורך קשת המעגל לא יוכח באמצעות בנייה " ֵגיאוֹ ֶמ ְט ִרית אוֹ ְ
ידי" ,דוגמת זו המכונה " ָתּ ְרבּוּ ַע ַה ַמּ ְע ָגּל
יק ִל ִ
המושתתת על " ֶצ ֶדק אוֹ ְ
ידי" .לכן מתקבל = ִ " πאיָ -ר ְציוֹ ָנ ִלי" = והוא זה שנובע מחישוב
יק ִל ִ
ָהאוֹ ְ
אינפיניטיסימלי המתבסס על צרוף סכומם של מיתרים תוך התעלמות
יח" של חלקיקי הזניחים .ההסכמה לקבל תוצאה תוך
מסכומם " ַה ָזּ ִנ ַ
יח" ,יוצרת סכום של הזנחה מצטברת
התעלמות מהפרש הנקרא " ָז ִנ ַ
וגודלה יהיה = "ַ 0.001מ ָמּ ִשׁי".
הזנחה מצטברת זו ,מונעת כמובן את פענוח " ָצ ְפנַת ֱאמוּנָה" ותכנית
" ַה ִמּ ְק ָדּשׁ" בוודאי תאולתר ,תסולף ותשונה.

] ֱאמוּנָה[=][3]=[7+9+5
כאמור ,מתחייב כי " ַה ֵסּ ֶמל ַה ִגּי ַמ ְט ִרי" במילה ] ֱאמוּנָה[=][3]=[7+9+5
יחפוף " ַל ֵסּ ֶמל ַה ִגּי ַמ ְט ִרי" המתחבר בין שלושת " ְשׁמוֹת ָה ַע ֻמּ ִדים ְו ַה ָיּם"
כתנאי לפענוח הצופן:
ָכין[=] ָה ֵאשׁ[=] ֱא ֶמת[=]]= [9ט[
א] .י ִ
=]ז[
ב] .בּ ַֹעז[=] ָשׁלוֹם[=][7
=]ה[
גָ ] .ים[=] ֶצ ֶדק[=][5
ואמנם ,סדר השמות נובע מאופן הצבתם של " ָה ַע ֻמּ ִדים ַבּ ָמּבוֹא" הוא
יכל" ,שם " ַה ָמּקוֹם" = :במעבר הרחב שכינויו
ְה ֵה ָ
" ַה ָמּבוֹא ֵבּין ָה ֻא ָלם ו ַ
ילים" ומשקופו " ִנ ְפ ָרשׂ" כאוהל קימורי מעל " ָה ַע ֻמּ ִדים" .שם,
" ָה ֵא ִ
" ַבּ ָמּבוֹא" התקיימו טקסים של קודש ושבועה " ְבּ ֵשׁם ֱאל ִֹהים":
ָ 137+שׁנָה
בשנת 880-

עוֹמד ַעלַ -עמּוּדוֹ ַבּ ָמּבוֹא") :דב"הי ב' כג' ַ " = (11-13ה ֶמּ ֶל ְך ְיהוֹאָשׁ"
ְהנֵּה ַה ֶמּ ֶל ְך ֵ
לפנה"ס = "ו ִ
עמד ליד " ַעמּוּדוֹ" ="בּ ַֹעז" ושם משח אותו " ְיהוֹ ָי ָדע ַהכּ ֵֹהן" כאשר פניו
וּמ ִמּ ְז ַרחֶ -שׁ ֶמשׁ ֶאתְ -כּבוֹדוֹ") :ישעיה נט' .(19
אל = " ִ

ָ 257+שׁנָה

ֹאשׁיָּהוּ" = )מלכים ב' כג' ַ " = (3ו ַיּ ֲעמֹד ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל-
בשנת  623-לפנה"ס = " ִבּ ְשׁמֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך י ִ
ֹאשׁיָּהוּ
ָה ַעמּוּד ו ִַיּ ְכרֹת ֶאתַ -ה ְבּ ִרית ִל ְפנֵי ְיהוָה" :שם " ַבּ ָמּבוֹא" כרתו "י ִ
ְו ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ִח ְל ִקיָּהוּ"ְ " ..בּ ִרית ֲח ָד ָשׁה" :כדי להציל את " ַה ִמּ ְק ָדּשׁ"
ואת הממלכה מחורבן וודאי .במהלך כריתת " ַה ְבּ ִרית" תמך " ַה ֶמּ ֶל ְך
וּמ ִמּ ְז ַרחֶ -שׁ ֶמשׁ ֶאת-
ֹאשׁיָּהוּ ְבּ ָיד ְי ִמינוֹ ָבּ ַעמּוּדוֹ" ="בּ ַֹעז" ומבטו אל = " ִ
י ִ
ְכּבוֹדוֹ") :ישעיה נט' .(19
כלומר ,כדי למצוא סדר נכון " ְלאוֹ ִתיוֹת ַה ֵסּ ֶמל ַה ִגּי ַמ ְט ִרי" ,אכן ,יש
לציין כי פתח הכניסה " ַל ִמּ ְק ָדּשׁ" היה במזרחו וכאשר " ַה ְדּ ִביר--זֶה
ק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים") = :יחזקאל מא'  = (4היה בחלקו המערבי של " ַה ִמּ ְק ָדּשׁ".
כך שבמבט ממערב למזרח מוצבים העמודים כאילו במהופך:

5
ָמין ַבּ ָמּבוֹא":
"בּ ַֹעז"ְ " = :כּ ַעמּוּד ַהיּ ִ
ָכין"ְ " = :כּ ַעמּוּד ַה ְשּׂמֹאל ַבּ ָמּבוֹא":
"י ִ
יכל" - :לשמאלם  -מצפון להם.
" ָים ַה ְנּחֹ ֶשׁת"ַ " = :בּ ֵה ָ
ָמין" = " ַעמּוּד ַה ֶמּ ֶל ְך"] = :בּ ַֹעז[=] ָשׁלוֹם[=] [7ועוצמתו
מכאן = " ַעמּוּד ַהיּ ִ
נמשלת = " ִמ ְג ַדּל-עֹז ֵשׁם ְיהוָה") :משלי יח'  = (10ועל-כןַ " ,ה ֵסּ ֶמל ַה ִגּי ַמ ְט ִרי"
פוּני" :יפוענח מנוכחות סדר המילים כדלקמן:
] ֱאמוּנָה[=]ְ " = [3צ ִ
] ָשׁלוֹם[ֱ ]+א ֶמת[ֶ ]+צ ֶדק[
ָכין[ָ ]+ים[
]בּ ַֹעז[]+י ִ
][5]+[9]+[7
פוּני"] = :ז[]+ט[]+ה[ = " ְשׁ ִמי ַה ֻמּ ְצ ָפּן" = "צוֹ ֵפן ַה ָתּ ִמיד"
" ְצ ִ
וזו היא = " ָצ ְפנַת ֱאמוּנָה".

" ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִתיָּה" = " ֶא ֶבן בֹּ ַחן":
ָ 36+שׁנָה

בשנת  587-לפנה"ס = "חוּ ְר ָבּן ִמ ְק ָדּש ְ " = "Iקבוּ ַרת לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית".
טווחי הזמן המסכמים "ָ 430שׁנָה ְל ַח ֵיּי ַה ִמּ ְק ָדּשׁ" ניתנים לחישוב
שׁר" = )יהושע
מדויק עפ"י נבואת = ) יְ ֶחזְ ֵקאל ד'  = (4-10וממנה עולה כי " ֵס ֶפר ַה ָיּ ָ
י'  = (13שהוא יוֹ ָמן "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" נגיש היה " ַלכּ ֵֹהן ְי ֶח ְז ֵקאל ַה ָנּ ִביא".
ואכן ,בחופף ליומן זה מתועדים " ַח ֵיּי ִמ ְק ָדּש ָ 430" = "Iשׁנָה" בתעודת
" ֵבּית ָדּוִד" .ללא כל ספק ,עם ַהחוּ ְר ָבּן ידע " ַהכּ ֵֹהן ַה ָגּדוֹל ְשׂ ָר ָיה" כי עליו
להטמין את "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" כדי למנוע נפילתם בשבי בידי זרים .לכן
אָבן ֶא ֶבן
פעל לקיים את דבר הנבואה = )ישעיה כח' ִ " = (16ה ְנ ִני ִי ַסּד ְבּ ִציּוֹן ֶ
ָחישׁ" :כלומרַ " ,הכּ ֵֹהן
מוּסּדַ --ה ַמּ ֲא ִמין לֹא י ִ
ָ
מוּסד
ָ
בּ ַֹחן ִפּנַּת ִי ְק ַרת
ַה ָגּדוֹל ְשׂ ָר ָיה" ייסד כספת " ֶא ֶבן" ובתוכה הטמין את "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית"
וכספת זו  -הלא היא " ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִתיָּה" אשר ניצבת " ַעל ַהרַ -ה ַבּ ִית".

צוּרת ַה ַבּיִ ת":
" ָחזוֹן ָתּ ְכנִ ית ַ

= )יחזקאל מ'-מה'(

אַחר ֲא ֶשׁר ֻה ְכּ ָתה ָה ִעיר":
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַ
ָ 14+שׁנָה = )יחזקאל מ' ְ " = (1בּ ְ
בשנת  573-לפנה"ס = נתקבלה בחזון = )יחזקאל מ'-מה'( = " ַה ָתּ ְכ ִנית ְל ִמ ְק ָדּשׁ  "IIIאשר יבנה גם הוא
" ִבּ ְז ָמן ֱא ֶמת ְכּ ִמ ְק ָדּשׁ ָשׁלוֹם ַל ֶנּ ַצח וּ ְלעֹ ָל ִמים".
עיתוי מתן החזון מוכיח כי העוצמה שביופי מתוכננת = " ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה
ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ"ְ " ...בּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה") :יחזקאל מ'  .(1כלומר ,תיעוד "יוֹם
ֶה ֲחזוֹן" שהוא היום העשירי בחודש תשרי והוא "יוֹם ַה ִכּפּוּ ִרים"  -מוכיח
חזוֹן" מנתב בעוצמה את היופי) .החודש השביעי
כי במכווןְ " ,ז ָמן ַמ ָתּן ֶה ֲ
"תשרי" = חודש "ראש השנה" ,הפך במרוצת השנים להיות גם ראשון בחדשי השנה(.

צוּרת ַה ַבּ ִית" ניתן לנביא " ְי ֶח ְז ֵקאל" מפיו של המלאך
" ְכּ ָתב ָתּ ְכ ִנית ַ
ֹשׁת") :יחזקאל מ'  = (3ובתיעוד
ְהנֵּהִ -אישׁ ַמ ְר ֵאהוּ ְכּ ַמ ְר ֵאה ְנח ֶ
ישׁי" = "ו ִ
" ֲא ִב ַ
זה מכוונת ְ " -שׁ ַנת ֶה ֲחזוֹן ִל ְט ָוח ַה ְזּ ָמן ֶשׁל ַמ ָתּן ַה ָתּ ְכ ִנית ְכּ ֵס ֶמל ְל ִמ ְק ָדּשׁ
ִ ]=IIIמ ְק ָדּשׁ[=] ֱאמוּנָה[=]ָ 444=[3שׁנָה = ִמ ְת ִחי ַלת ִבּ ְנ ָינוֹ ֶשׁל ִמ ְק ָדּשׁ ."I
שימוש שכזה " ִבּ ְט ָוח ֶשׁל ְז ָמן" בא להוכיח ,ביום המשפט והכיפור ,כי
סליחת " ְיהוָה" :תאפשר פתיחה של דרך " ַח ִיּים ֲח ָד ָשׁה".
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" ָתּ ְרבּוּ ַע ַה ַמּ ְע ָגּל":
ידס"
יק ִל ֵ
יסטוֹ ִרית" כי לא הוכח על בסיס " ִמ ְשׁ ָפּט אוֹ ְ
פרט לעובדה " ִה ְ
מה מתקיים כשוויון בין קשת המעגל לריבוע ,אין כל הוכחה המבטלת
ידי" .אלא שממחסור ההוכחה
יק ִל ִ
את קיומו של " ָתּ ְרבּוּ ַע ַה ַמּ ְע ָגּל ָהאוֹ ְ
ידי ַל ַמּ ְע ָגּל".
יק ִל ִ
לעניין מתקיימת ,גם בימינו ,טענה כי " ֵאין ָתּ ְרבּוּ ַע אוֹ ְ
אולם ללא כל ספק ,כפי שניתן לקיים שוויון בין אורך קשת הראדיאן
לבין אורכו של רדיוס ,כך גם ניתן לקיים שוויון בין היקף של מעגל לבין
ידית"
יק ִל ִ
היקף של ריבוע .כלומר ,אין כל חובה לוותר על הוכחה "אוֹ ְ
לעניין " ָתּ ְרבּוּ ַע ַה ַמּ ְע ָגּל" .וגם נמצא ,כי וויתור על הוכחה הכרחית שכזו
חושף " ְמ ִציאוּת ֵגּיאוֹ ֶמ ְט ִרית" המציגה רמת הזנחה שתוצאותיה הן
קבלת הסכמה לעניין  -ותו לא.
ידי" לצורך הוכחת
יק ִל ִ
על-כן ,חובה היא והכרח הוא לבנות " ָתּ ְרבּוּ ַע אוֹ ְ
ערכו של =  = πהמגדיר את סמל היחסים " ַבּ ַמּ ְע ָגּל" .ועולה מתנאי בנייה
זו ,כי היקף הריבוע ישווה להיקף המעגל כאשר בנקודת חיתוך
גיאומטרית " ָנח ְולֹא ָיזוּ ַע" ָ " -ק ְדקֹד" של " ְט ַר ֵפּז ְבּ ָר ָכה" .אמנם כן
" ְבּ ָת ְרבּוּ ַע" זה מתקיים משולש " ְי ָשׁר ָז ִוית" שהיקפו מייצג את " ָצ ְפנַת
ידי".
יק ִל ִ
ֱאמוּנָה" כעוצמת היופי הנובעת מנוכחותו של " ֶצ ֶדק אוֹ ְ

" ְט ַר ֵפּז ְבּ ָר ָכה":
מבנה גיאומטרי ייחודי מאפיין את " ְט ַר ֵפּז ְבּ ָר ָכה" כאשר על היקפו ניתן
לפרוש " ָר ְציוֹ ָנ ִלית" 20 :יחידות אורך שוות .ואם-כך ,ניתן להפריד את
שטח הטרפז לשני חלקי שטח עיקריים:
א .ריבוע שאורך היקפו כולל  16יחידות אורך שוות
ושטחו של ריבוע זה כולל  16יחידות שטח רבועות שוות.
ב .משולש שאורך היקפו כולל  12יחידות אורך שוות
והוא משולש " ְי ָשׁר ָז ִוית = "5-4-3
ושטחו של משולש זה כולל  6יחידות שטח רבועות שוות.
נובע לפי-כך ,כי על בסיסו התחתון של הטרפז נפרשות  7יחידות אורך
שוות ,של אותו היקף ,כאשר על בסיסו העליון נפרשות  4יחידות אורך
שוות שכאלה.
ידי" ייבנה " ְט ַר ֵפּז ְבּ ָר ָכה" ,אז ינוח
יק ִל ִ
וכאשר " ְבּ ָת ְרבּוּ ַע ַה ַמּ ְע ָגּל ָהאוֹ ְ
אורך בסיסו התחתון על גבי רדיוס המעגל ואורכו של בסיסו העליון
ישלים את אורך צלע הריבוע שהיקפו שווה לאורך היקף המעגל .נובע
מכך כי על צלע אחת של ריבוע זה נפרשות  11יחידות אורך שוות של
" ְט ַר ֵפּז ְבּ ָר ָכה" .ומכאן בחישוב ,על סמך יחידות אורך אלה" ,יוּ ָנב"
ערכו של יחס " ָר ְציוֹ ָנ ִלי" בין היקף המעגל לקוטרו:
π = 44/14 = 22/7
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ידי ְבּ ָת ְרבּוּ ַע ַה ַמּ ְע ָגּל
ַה ֶצּ ֶדק ָהאוֹיְ ְק ִל ִ
ָת ָך":
ֶא ְשׂ ְבּ ָעה ְב ָה ִקיץ ְתּמוּנ ֶ

ֶיך
" ֲא ִניְ --בּ ֶצ ֶדק ֶא ֱחזֶה ָפנ ָ
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)תהלים יז' (15

ידס ַה ִמּ ְשׁ ָואוֹת הנ"ל ִמ ְת ַק ְימוֹת ַבּ ָתּ ְרבּוּ ַע ַ -כּ ֲא ֶשׁר:
ַכּנּוֹ ֵבע ִמ ִמ ְשׁ ָפּט אוֹ ְי ְק ִל ֶ
א.

OC = OD = r

ב.

Tan α = 1/2

ג.

Tan 2α = 4/3

ַעלֵ -כּן:

r=7

π = 22/7

ST = 11

יסיו πr/2 = ST
וּ ְנקוּ ַדת ַה ִחתּוּ ְך ְ Tמ ָה ָוה ָק ְדקֹד ֶשׁל " ְט ַר ֵפּז ְבּ ָר ָכה" ֶשׁ ְסכוּם ְבּ ִס ָ
אוּ ָלם ַכּ ֲא ֶשׁר יוּ ָצב ְבּ ִמ ְשׁ ָואַת ]ָ [πr/2 = STה ֶע ֶר ְך π < 22/7
אלה וּ ְל ַמ ָטּהִ ,י ְת ַבּ ֵטּל ַה ַמּ ְע ָגּל ְו ִי ְת ַק ֵיּםOC > OD = r :
ְנקוּ ַדת ַה ִחתּוּ ְך ָ Tתּנוּ ַע ִמ ְמקוֹ ָמה ְשׂמֹ ָ
ידי ַרק ִאםπ = 22/7 :
ְל ִפיַ -כ ְךַ ,ה ַמּ ְע ָגּל ִמ ְת ַק ֵיּם ְבּ ֶצ ֶדק אוֹ ְי ְק ִל ִ
אָז ִשׁ ְטחוֹ ֶשׁל " ְט ַר ֵפּז ְבּ ָר ָכה"; πr²/7 = 2ST :
וּ ִמ ַדּת אֹ ֶר ְך ַה ַמּ ְע ָגּל ְו ֶה ֵקּף ָה ִרבּוּ ַע ַהחוֹ ֵסם:
וּ ִמ ַדּת אֹ ֶר ְך " ַה ִקּפּוּל":

; 2πr + 8r = 100r/7

. 2πr = 5r + 9r/7
lB̈r§ O© d© r© EAx§ z̈A§ ici
¦ l¦ w§ i§ eŸ `d̈ wc¤ S¤ d© hR̈W§ n¦ df¤

̈xip¦ in¦ x
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" ְקנֵה ַה ִמּ ָדּה"ָ = :ס ְר ֶגּל

9
" ַה ָסּ ְר ֶגּל" לצורך מדידות " ַ
צוּרת ַה ַבּ ִית" מתועד " ֶבּ ָחזוֹן" = " ֵשׁשׁ-אַמּוֹת
אַמּה ָוט ַֹפח") :יחזקאל מ'  = (5כאשר חיתוכו " ַה ֵגּיאוֹ ֶמ ְט ִרי ֶשׁל ַה ָסּ ְר ֶגּל"
ָבּ ָ
זהה לחיתוך יחידות אורך ההיקף הפנימי של " ָה ַעמּוּד".
אותו חיתוך " ֵגּיאוֹ ֶמ ְט ִרי" מתקיים במבנה = " ֵבּית ְצ ָלעוֹת ֲא ֶשׁר ַל ָבּ ִית":
)יחזקאל מא'  .(9וכך ,עוצמת היופי של תורת מדעי המקרא ,מגלה " ֶצ ֶדק"
המבסס מדידות " ְבּ ָת ְכ ִנית ִמ ְק ָדּשׁ ."III
לכן פענוח " ָצ ְפנַת ֱאמוּנָה" ,יתקיים רק על בסיס הוכחה מתמטית
ידי"
יק ִל ִ
" ַבּ ֵגּיאוֹ ֶמ ְט ִר ָיּה ֶשׁל ַה ַמּ ְע ָגּל" המודדת " ְבּ ָת ְרבּוּ ַע ֶשׁל ַמ ְע ָגּל אוֹ ְ
את היחס " ָה ָר ְציוֹ ָנ ִלי".22/7=π :
ידי" קיים.22/7=π :
יק ִל ִ
כאמורְ " ,בּ ֵגיאוֹ ֶמ ְט ִר ַיּת ָתּ ְרבּוּ ַע ַמ ְע ָגּל אוֹ ְ
כלומר ,מתקיימת חפיפה בין חיתוכי " ַה ֵגּיאוֹ ֶמ ְט ִר ָיּה ַעל ַה ָסּ ְר ֶגּל"
המודד את " ָתּ ְכ ִנית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֶבּ ָחזוֹן ְי ֶח ְז ֵקאל" ,לבין " ַה ֵגּיאוֹ ֶמ ְט ִר ָיּה
ידית" .עוביו של " ַה ָסּ ְר ֶגּל" לכל אורכו ,הוא ריבוע שצלעו
יק ִל ִ
ָהאוֹ ְ
אַחת" שווה למידת אורך של
אַחת" .מידת אורך זו ֶ " -א ְצ ַבּע ַ
" ֶא ְצ ַבּע ַ
קשת " ַה ִגּ ְז ָרה"  (1/132)2rππכאשר זו נחתכת כגזרת ההפרש בין קשת
.(21/132)2rπ
 (1/6)2rπלבין קשת של " ָרא ִדיאָן" = π
π
או אז ,מתקיימת ההרחבה  (22/132)2rππ = (1/6)2rππומתקבל כי סכום
אַחת" .מתחייב אם-כן,
אַמּה ַ
של "ֶ 22א ְצ ַבּעוֹת" ִנ ְפ ָרשׂ על אורכה של " ָ
כי לאורך " ֵשׁשׁ-אַמּוֹת" תתפרשנה "ֶ 132א ְצ ַבּעוֹת" וזו אכן ]החלוקה
ָה ָר ְציוֹ ָנ ִלית של " ֵשׁשָׁ -האַמּוֹת" ְבּ ָס ְר ֶגּל ְקנֵה ַה ִמּ ָדּה[ .כלומרַ " ,ה ָסּ ְר ֶגּל"
אַחת" ואורך היקפה הפנימי הוא
מתורגם " ִמ ַט ָבּ ַעת" שעובייה " ֶא ְצ ַבּע ַ
וּרת ִמ ְק ָדּשׁ  "IIIכולה
" ֵשׁשׁ-אַמּוֹת" .לפי-כך ,עוצמת היופי וההוד " ְבּצ ַ
אומרת ושופעת " ֱאמוּנָה" ,המתגלה בדעת ומוכיחה " ֶצ ֶדק ַמ ֵתּ ָמ ִטי".

"אַמּוֹת ַה ִמּ ָדּה":
אורך צלע ריבוע של " ַה ְר ֵאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח" = )יחזקאל מג'  10" = (13-17אַמּוֹת" .לכן,
היקפו של " ַה ַה ְר ֵאל" הוא " 40אַמּוֹת" .היקף זה ,של אותן " 40אַמּוֹת",
" ִנ ְפ ָרשׂ" יהיה כהיקף " ַמ ְע ָגּל" ].[2r(22/7)=40
אז ,אורך רדיוס במעגל זה ]ֶ 140" = r =(40.7)/[44/22א ְצ ַבּעוֹת".
מכאן ,בחיתוכי הגיאומטריה של " ְט ַר ֵפּז ְבּ ָר ָכה" ובצרוף תמונת " ָים
ְה ִמּ ְז ֵבּ ַח" ,נבחר קוטרו החיצוני של " ָה ַעמּוּד" = "ֶ 84א ְצ ַבּעוֹת".
ַה ְנּחֹ ֶשׁת ו ַ
ולראייה חופף החישוב ]) [12=84/7(22/22אל התיעוד = "וְחוּט ְשׁ ֵתּים-
אַמּה ָיסֹב ֶאתָ -ה ַעמּוּד") :מלכים א' ז'  = (15כלומר ,חישוב היקפו
ֶע ְשׂ ֵרה ָ
החיצוני של העמוד = " 12אַמּוֹת" .אפשר לראות כי ]חוּט[=]ֶ ]=[5צ ֶדק[
" ְכּ ֵס ֶמל ִגּי ַמ ְט ִרי" מגלה עוצמה של יופי וידע של תורת מדעים המבצעת
תרגום של קשת לישר.
או אז ,בחיתוכי גיאומטריה זו ,נכון היה לחפוף את חיתוכי " ָס ְר ֶגּל ְקנֵה
ַה ִמּ ָדּה" כאשר עובי "דּוֹ ֵפן ָה ַעמּוּד" = "ֶ 4א ְצ ַבּעוֹת" .מהעדפה זו נקבע
אַמּה" .ונובע
להיות קוטר " ְפּ ִנים ָה ַעמּוּד" = "ֶ 76א ְצ ַבּעוֹת" = "ָ 76/22ה ָ
מאורך " ְפּ ִנים ַה ִמּ ְק ָדּשׁ" = " ִמ ָדּה" = " 76אַמּוֹת" כי דמוי " ֶא ְצ ַבּע" יהיה
]"קוֹטרוֹ ַה ְפּ ִני ִמי ֶשׁל ָה ַעמּוּד"[ִ " = 22.מ ָדּה" = " 76אַמּוֹת".
מהבנת נתון זה תתגלה עוצמת היופי בתבנית חד-משמעית של " ְמקוֹם"
יכל"ָ " .מקוֹם" זה מוכיח כי " ַהרַ -ה ַבּ ִית"
הצבת " ָה ַע ֻמּ ִדים ַבּ ָמּבוֹא ַל ֵה ָ
ֻסי") :שמואל ב' כד'  = (18-25אשר קנה " ָדּ ִוד
או המתחם = " ְבּג ֶֹרן ֲא ַר ְונָה ַה ְיב ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך" היה שטוח וסקול .כלומר ,על " ָמקוֹם" זה עליו נבנה " ִמ ְק ָדּשׁ "I
לא ניצבה " ֶא ֶבן" במידותיה של " ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִתיָּה".
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"אַמּוֹת ַו ֶטּ ַפח":

ְבּ ִמ ְק ָדּשׁ I

ְע ְביוֹ ֶט ַפח") :מלכים א' ז'  = (26נבחר להיות
עובי "דּוֹ ֵפן ָים ַה ְנּחֹ ֶשׁת" = "ו ָ
" ִמ ָדּה ְבּאַמּוֹת ַה ִמּ ָדּה"ַ " .ה ֶטּ ַפח" מחושב להיות = ]"ֶ 5א ְצ ַבּעוֹת"[ ולא
אַר ַבּע ֶא ְצ ַבּעוֹת" שהיא " ִמ ַדּת דּוֹ ֵפן ָה ַעמּוּד".
כפי שיש המגדירים " ְכּ ְ
ואמנם ,את חישוב " ֶא ְצ ַבּעוֹת ַה ֶטּ ַפח" נמצא מתיעוד קוטרו החיצוני של
אַמּה ִמ ְשּׂ ָפתוֹ ַעדְ -שׂ ָפתוֹ ָעגֹל
" ָים ַה ְנּחֹ ֶשׁת" = )מלכים א' ז' ֶ " = (23ע ֶשׂר ָבּ ָ
קוֹמתוֹ":
אַמּה ָ
ְח ֵמשׁ ָבּ ָ
ָס ִביב" 10" = :אַמּוֹת" " +ו ָ
כלומר 10" ,אַמּוֹת" = "ֶ 220א ְצ ַבּעוֹת" ו/או ] 10אַמּוֹת[ = ]ְ 44ט ָפ ִחים[
ומתחייב ,כי אורך קוטרו הפנימי של " ָים ַה ְנּחֹ ֶשׁת" = "ְ 42ט ָפ ִחים".
אם-כך " ִבּ ְט ָפ ִחים" היקפו הפנימי של " ָים ַה ְנּחֹ ֶשׁת" = ][132=(22/7)42
ְקו
ו/או ]ְ 132ט ָפ ִחים[ = ]"ֶ 660א ְצ ַבּעוֹת"[ = ] 30אַמּוֹת[ = "וקוה" = "ו ָ
אַמּהָ ,יסֹב אֹתוֹ ָס ִביב") :מלכים א' ז' " .(26וקוה" = :קו מקווה
ְשׁל ִֹשׁים ָבּ ָ
המים שהוא ההיקף הפנימי של " ָים ַה ְנּחֹ ֶשׁת".

" ָים ַהנְּ חֹ ֶשׁת

+

ַה ִמּזְ ֵבּ ַח

+

ָה ַעמּוּד":

אַחת ֶק ֶצב ֶא ָחד-
לפי-כך ,התקיימה המחויבות בתכנית " ַה ַבּ ִית" = " ִמ ָדּה ַ
צוּרת ַה ַבּ ִית" ביטאה " ֵס ֶמל ִגּי ַמ ְט ִרי"
ֻלּ ְהנָה") :מלכים א' ז'  = (37וכך גם " ַ
 ְלכ ָ] ֱאמוּנָה[=] [3]=[7+9+5והוכיחה כי " ְיהוָה" :הסכים לשכן את " ֵשׁם
ָק ְדשׁוֹ ְבּ ִמ ְק ָדּשׁ ."I
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" ַה ַכּ ָוּ ָנה ָה ֱאל ִֹהית":
נובע מהאמור לעיל ומניתוח נתוני "אַמּוֹת ַה ִמּ ָדּה" כי בתקופת המקרא
התקיימה "הוֹ ָכ ָחה" מדעית לצורך מדידת " ָתּ ְכ ִנית ִמ ְק ָדּשׁ  "Iובתכנית
זו הופיעה גם " ָהעֹ ְצ ָמה ֶשׁ ַבּיּוֹ ִפי ְכּ ֵס ֶמל" = ]ֱ ]=[7+9+5אמוּנָה[ .אין כל
ספק ,כי ההוכחה הייתה רשומה בהליך של " ֶצ ֶדק ַמ ֵתּ ָמ ִטי" בתורת
המדעים של ממלכת " ֵבּית ָדּוִיד" ובאמצעותה ניתן היה להוכיח את
מהות " ַה ַכּ ָוּ ָנה ָה ֱאל ִֹהית" :לא נותר עתה ,אלא למדוד את " ָתּ ְכ ִנית
ִמ ְק ָדּשׁ ) = "IIIיחזקאל מ'-מה'( = במלא הדרה ולגלות את עוצמת היופי תוך
הבנת " ַה ַכּ ָוּ ָנה ָה ֱאל ִֹהית":
מתחייב אומץ-לב אנושי ורצויה הכרה מלאה לקבל ולראות " ִמ ְק ָדּשׁ"
שיהיה בנוי ובו ] ֵשׁם ֱאל ִֹהים[=]ֱ ]=[3אמוּנָה[ מבטיח את קיומו של
" ַה ָשּׁלוֹם ַל ֶנּ ַצח" .וודאי הכרחי הוא כאשר הרכילות גוררת את מחשבות
האנוש אל " ִמ ְד ָבּר" של ריקנות ואל מרחבי דמיון חסרי מעצורים – כי
האדם החושב ,בדרך כלל מעדיף גירויי נסיקה אל עולמות ערטילאיים.
שם אפשר גם לחבר בקשר דמיוני "תחיית מתים" עם "גלגול נשמות"
ולהתנחם בם מפני הסוף ,הבלתי נמנע ,זה הצפוי להגיע ברגע המוות.
ואמנם ,ההתייחסות אל האפשרות של קיום חיים שלאחר המוות,
מביאה את האדם החושב לאבד " ֱאמוּנָה" ולתכנן עתיד של כאילו -
עתיד הנשלט בדמיון " ַה ֶה ֶבל" המיוחס "לעולם הבא".
עתה ,בזמן הקשה כאשר מחפש האדם פתח יציאה למרחב " ְו ֱאל ִֹהים"
דווקא עתה לא יוצרֶ " ,ק ֶשׁר ֱא ֶמת" להיות " ֵאל ִנ ְמ ָצא" .דווקא בזמן
שכזה ,רק אומץ לבו של האדם המאמין מוליד את המחשבה הנכונה.
" ָה ֱאל ִֹהים" אז במבטו מלמעלה ,מוצא דרך מדרכיו להנחות ולעזור
לאדם המאמין לדעת לעשות את צעדיו הבאים .וודאי שותפות בין
" ָה ֱאל ִֹהים" וברואיו תהיה עניין שבכל יום ,כאשר " ִמ ְק ָדּשׁ ַה ָשּׁלוֹם
ַה ָבּנוּי ְבּ ָת ְכ ִנית ֱאמוּנָה ְי ַד ֵבּר ְבּ ָע ְצ ַמת יוֹ ְפיוֹ" .האדם יחוש אז " ֱאמוּנָה"
בדרך וודאית ויבטח בקיומו של " ֶק ֶשׁר ָה ֱא ֶמת" .אולם ,נראה כי כוונת
אָדם":
מוֹצא ִפיְ -יהוָה ִי ְחיֶה ָה ָ
" ָה ֱאל ִֹהים" היא לחכות = " ִכּי ַעלָ -כּלָ -
)דברים ח'  = (3יתקיים עם הופעת " ְז ָמן ֶצ ֶדק".
ֻלּה" )מלאכי ג'  = (17כי הוא
ֹשׂה ְסג ָ
ואכן " ְיהוָה" :מחכה = " ַליּוֹם ֲא ֶשׁר ֲא ִני ע ֶ
וּל ָה ִביא ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים") :דניאל ט'  .(24כלומר ,רק הוא
יודע " ָמ ַתי ָלבוֹא" = " ְ
יודע " ָמ ַתי ִי ְה ֶיה" ניפוץ " ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִתיָּה" = " ֶא ֶבן ַהבּ ַֹחן" וביום ההוא
יוציא הוא את "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" .והלא "רוּ ַח ֱאל ִֹהים רוּ ַח ַח ִיּים ִהיא"
ולראיה ] ְז ָמן[=]]=[7רוּ ַח[ המניע את היקום כולו .אך כנראה עד לאותו
יום יעדיף האדם לחפש תשובות במקום אחר .אולי ,במקום בלתי
מציאותי .וכך ,על אף קיומו של " ֵשׁם ֱאל ִֹהים" תישאר אמונת האדם
ספקנית כאילו והאל אינו קיים.
ֲר ֶפל" :יתגלה במלא
אולם " ָה ַעמּוּד ְכּ ַעמּוּד ַה ָשּׁ ַחר אוֹ ְכּ ַעמּוּד ָע ָנן ָוע ָ
עוצמת יופיו מעל הרי הגלעד עם בוקר קריר של יום חורף .אז יחסי
מידותיו בין קוטר בסיסו לגובהו ָ " 33/7י ִעידוּ ֱא ֶמת ְבּ ִא ְו ַשׁת ִשׂי ַח ָע ִלים
יהם" .אמנם כןִ " ,מדּוֹת
ִבּ ְגאוֹן ַה ָיּ ְר ֵדּן ִ -כּי רוּ ַח ֱאל ִֹהים ְמ ָר ֶח ֶפת ַעל ְפּ ֵנ ֶ
ָואַמּוֹת ַה ִמּ ָדּה" הן אמצעי למדידת " ָדּ ְר ֵכּי ַח ִיּים"  -הן אמצעי למדידת
החומר והרוח  -ומפענוח " ָצ ְפנַת ֱאמוּנָה" ינווט מוח האנוש נתיב בחיי
יתי ָל ֶהם
" ֵנ ַצח ִי ְשׂ ָר ֵאל" להגיע אל המטרה ,אל ימים של ֱא ֶמת = " ְו ִג ֵלּ ִ
ֶא ֶמת") :ירמיה לג' .(6
ֲת ֶרת ָשׁלוֹם ו ֱ
עֶ
אז ,יבנה " ִמ ְק ָדּשׁ ) = "IIIישעיה נו' ֵ " = (7בּיתְ -תּ ִפ ָלּה ִי ָקּ ֵרא ְל ָכלָ -ה ַע ִמּים":
כי החיים מתקדמים אל " ַה ֶנּ ַצח ָתּ ִמיד" וללא הפוגה " ְו ָהאָ ָדם" מוכרח
" ָתּ ִמיד" לעשות את הצעד הבא = " ַה ַצ ַעד ַה ִנּ ְר ָדּף" .לזאת מצא
"ק ֶֹה ֶלת" חכמה ללמד את האדם " ֱאמוּנָה ִכּי ֵשׁם ֱאל ִֹהים ֶע ְליוֹן ִי ְהיֶה"
אל ִנ ְמ ָצא" ,כי אכן במגילה כבר נכתב =
ואמנם אז יסכים הוא להיות " ֵ
ְה ֱאל ִֹהים ְי ַב ֵקּשׁ ֶאתִ -נ ְר ָדּף") :קהלת ג' .(15
"ו ָ
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" ַה ֵגּיאוֹ ֶמ ְט ִר ָיּה" ֶשׁל " ִמדּוֹת ָה ַעמּוּד":
ְה ִמּ ְז ֵבּ ַח":
ָ " +ים ַה ְנּחֹ ֶשׁת ו ַ

" ֶק ֶשׁר ָה ֱא ֶמת" מוּ ָכח ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ְנקוּ ַדת ִחתּוּ ְך אַ ַחת ַ " -ק ֶיּ ֶמת" ְ -ו ֵאין זוּ ָל ָתה

