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  ָמַתי ֲאֹדָי - ַעד ָוֹאַמר

  ַוּיֹאֶמר
   

  ָׁשאּו ָעִרים ֵמֵאין יֹוֵׁשב - ַעד ֲאֶׁשר ִאם
  ּוָבִּתים ֵמֵאין ָאָדם 

   ְוָהֲאָדָמה ִּתָּׁשֶאה ְׁשָמָמה
  

  ָהָאָדם - ְוִרַחק ְיהָוה ֶאת
  )12-11ו' (ישעיה ... ָאֶרץְוַרָּבה ָהֲעזּוָבה ְּבֶקֶרב הָ 

  

כאשר ערים ומר, באמת לכָׁשאּו ָעִרים ֵמֵאין יֹוֵׁשב - ַעד ֲאֶׁשר ִאם ,זהיעד 
אכן יעד זה  .למועהאדם שכיל ישואה שבאמותו לא אחרי  יושביהןמה עזבת

ביסוס , ובאמת. ָהָאָדם- ְוִרַחק ְיהָוה ֶאת קרעה צלח שיםכי אלפי  ,יתגשם

מעגל בכפי שידועה הייתה  π=  22/7מדידת  הסתרם זה התאפשר כי ג קרע
כפי ותרבוע מעגל בגם ציטוטים וגם ב = מג') –= (יחזקאל מ' בתכית המקדש כהיקף 
   ן: קמלדכ, למען איחויי הקרע לשוב ולהציג שחובה

  )15(מלכים א' ז'  ...ָהַעּמּוד- ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ָיֹסב ֶאת- ְוחּוט ְׁשֵּתיםהיקף מעגל = 

  )12(קהלת ד'  ...ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתקמשולש = היקף 

          πr2מעגל = כהיקף ריבוע = כהיקף משולש = כהיקף אורך היקף תון = =  חּוט :ומתקבל כי
  ַאָּמהמשותף = המכה וה

  םמחיתוך גיאומטרי בין המעגל לריבוע החוסרדיוס אורך  = r=  ַאּמֹות   7בתרבוע: ו

  = קוטר r2=  ַאּמֹות 14בתרבוע: ו

  כמכה המשותף ַאָּמה= מקיום  πr/2= צלע הריבוע =  r  +QL=  ַאּמֹות 11בתרבוע: ו

  ַאּמֹות πr2  =44יקף הריבוע = היקף המעגל = = ה r  +QL[4[=  ַאּמֹות 44  בתרבוע:=  חּוט

  22/7=  4/144 =לקוטר  חּוט= יחס בין = יחס בין מעגל לקוטרו  πבתרבוע: ו



  2

עתה כון לכן, לא פורט בכתובים. גם ואמם גם גורל לוחות הברית לא ודע ו
לאחר תגשם אכן ת ישראל- ישראל בארץ-גאולה שלמה של עםלהאמין, כי 

לוחות הברית אלהים את  יוציאאז אמם ו. ָׁשאּו ָעִרים- ִאםיעד אותו שיתגשם 
החורבן  םיוסדה עבואה בכוח האשר  = ]כספת האבן היא אבן השתייה[= מקברם 

ִהְִי ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן ֶאֶבן ֹּבַחן ִּפַּנת =  )16' כח שעיה(י=  ֶאֶבן ֹּבַחן כספתלהיות 
ה שמורים לוחות ב כספת ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש...-- ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד

 לביין המקדש ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁשהברית עד בואו של הרגע ההיסטורי 
בו ישכו  גםיבה בתקופת שלום ויכבודו גדול יהיה כי גם . בית אשר האחרון

- ָּגדֹול ִיְהֶיה ְּכבֹוד ַהַּבִית ַהֶּזה ָהַאֲחרֹון ִמן = )9חגי ב' = (לוחות הברית 
ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֵּתן ָׁשלֹום ְֻאם ְיהָוה -- ָהִראׁשֹון

   ...ְצָבאֹות
  

כאשר אמות  לרצון האלהים הוא ֵּבית ֱאAֵהי ַיֲעֹקב= ַהַּבִית ַהֶּזה והלא, 

לֹא ִבְמִחיר ְולֹא ְבֹׁשַחד ָאַמר ) = 13= (ישעיה מה'  אלהים אחת היאההאדם ואמות 
יעד הזה יתגשם הקרובה שואה שכזאת לבוא כאשר  והלא ...ְיהָוה ְצָבאֹות

אבן [זו בכספת תפרוץ על השליטה  העמים בין המלחמהכי , ָׁשאּו ָעִרים- ִאם

 ִמְלָחָמה ) =26= (דיאל ט' והלא היא המתועדת  בירושליםאשר בהר הבית  ]השתייה
לעת הזאת  הביאתכן ל בעת ההיאהיא המלחמה האחרוה שאלהים  ...ֱֶחֶרֶצת

ְמַיֲחִלים הַ  ה איש בזמו איש בסמלו וממה רק אלהים יושיע אתוביאיו תיעדו
האמת  רגע לאכון להמשיך במאמץ לייחל ולקוות ולחכות להגיע  ,כןל. ְסּדֹוְלחַ 

 ואמם,כאשר יוציא אלהים את לוחות הברית. זה הגדול ההיסטורי ה הוא הרגע

לא כי אכן, ) 18(תהילים לג' ... ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו- ִהֵּנה ֵעין ְיהָוה ֶאל

    כמתועד:  ִמִּצּיֹוןבמפעליו ורתו בתולשתף את האדם אבדה תקוות אלהים 

  

   
  ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים 

  ְיהָוה -ָכֹון ִיְהֶיה ַהר ֵּבית
  ְּברֹאׁש ֶהָהִרים ְוִָּׂשא ִמְּגָבעֹות 

  ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים  ַהּגֹוִים-ְוֲָהרּו ֵאָליו ָּכל
  ְיהָוה -ַהר-ְוָאְמרּו ְלכּו ְוֲַעֶלה ֶאל

  Aֵהי ַיֲעֹקב ֵּבית אֱ -ֶאל
    ְוֹיֵרּו ִמְּדָרָכיו ְוְֵלָכה ְּבֹאְרֹחָתיו

  ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה 
   ְיהָוה ִמירּוָׁשָלִם-ּוְדַבר

  ְוָׁשַפט ֵּבין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעִּמים ַרִּבים 
  ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים 
  --ַוֲחִיתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות

  ּגֹוי ֶחֶרב -ֹוי ֶאלִיָּׂשא ג-לֹא
  ...ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה-ְולֹא

  )4-2(ישעיה ב' 


