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  ִ�י ְיהָוה ה�א ֱאלִֹהי��ְ�ע�
  )3' קי� תהיל(... ַע'# ְוצֹא% ַמְרִעית#��ָעָ"נ� ולא ֲאַנְחנ��ה�א

  
  

לשאיפת האד להיות ג  ,ותמודע )מאז נודעה הדעת( מייחס"  ולא ֲאַנְחנ�ָעָ"נ��ה�א" זה ו% מופלאקרעי
 ההיסטוריההאד את  ַח1ֵלְמ �ב 0ֵ כְ ָ. בשאיפתו זו ְמ . עושה ומכתיר ונות% ש ליכולותיוה ֱאלִֹהיבעצמו 

4ְֶטֶר  ) =2' תהילי� צ= ( עתיד בח#ֵלליְ ִ. זו ג עבר וב ח#ֵללֶ.  זו, האמת ההיסטוריתכל  ידועה ֵלאלִֹהי כיושוכח 
    ...ע#ָל 0ָ7ה ֵאל� �ֵמע#ָל ַעד ַו0ְח#ֵלל ֶאֶר6 ְוֵתֵבל��ָהִרי י1ָ5ד�

  
   .בית דודל ימלכללאברה ו שנודעה בעיגולכבמעגלי רציונלית שלמות בריאה של " = ַו0ְח#ֵלל" ,כלומר

   .בשטח ובהיק; כה להיות אירציונלית ולהפזו  רציונליתלהחסיר משלמות" = ְלַח1ֵל: "כ�9 לפי
  .ֶ=ַ.ע .ֵֹמ נקבע לימי של ָחז#% והגורל 4ֶ 7ֲחִרית ;# סי%אֵ ְוַעד  4ְֵראִ.ית ַצח>ֵ ִמ  אלִֹהיוֵ  = "ע#ָל��ֵמע#ָל ַעד"
    

ַעד ֶעֶרב �� ֵאַליַו<ֹאֶמר  ) =14' דניאל ח= (ֶהָחז#%   גורל את ולדעת לחקורוהעמיק לא שחכמי י% זה מקרהאכ9 ש
�ַמְרֵאה ָהֶעֶרב   =)26' דניאל ח( = ...ָמַתי ֵק6 ַהְ=ָלא#ת�ַעד ) =6' דניאל יב= (... 4ֶֹקר 7ְלַ=ִי �ְ.לֹ. ֵמא#ת ְוִנְצַ�ק קֶֹד.

 נלית של הרציואת שלמותהאד  1ֵלִח וְ  ב0ֵ ְכ יִ.  שנה 2300 במש9 ,כ%או... ְוַה4ֶֹקר ֲאֶ.ר ֶנֱאַמר ֱאֶמת ה�א
 :)'משנה ד' עירובי  פרק א(=  בפירושו למשנה "דברי הרמבבאפילו ומתועד  יאירציונלישנחשבו והיקפו העיגול 

ואי% זה , ואי אפשר לדבר עליו לעול בדיוק, צרי9 אתה לדעת שיחס קוטר העיגול להיקפו בלתי ידוע"
. ו בלתי נודע ואי% במציאותו שייוודעאלא שדבר זה מצד טבע, חסרו% ידיעה מצדנו כמו שחושבי הסכלי

ָמַתי ֶהָחז#% �ַעד) = 13' דניאל ח= ( וגורל וֶהָחז#%גר נס "הרמבעל ג , כ%� א "...אבל אפשר לשערו בקירוב
  . חכמת הבריאהל �1ִח לְ �ב �0ְכ יִ. שות; לְ ג הוא והיה ... 0ֵת ְוקֶֹד. ְוָצָבא ִמְרָמס�� ַה0ִָמיד ְוַהֶ=ַ.ע .ֵֹמ

    
  : כדלקמ%– בית דודל י שתתקבל כדעת מלכ קיומה של שלמות רציונלית בעיגול והיקפושחזרנ, כ�9 לפי

  APBזרת ישטח ג כַהֵחֶלק= מקטע העיגול  = ]r-4 /²rπ 2/²[ = ]כחולמתח + ירוק מתח  [= ַהֵחֶלק :בוערבת  .1
  .שארית] + ַהֵחֶלק4/²rπ[ = 2][ כאשר

   . שארית שלשטחו ג ב �ח0ָ וכ%   =ראדיא%שטח =  ]BFC משולש[בשטח  �ח0ָ  כמקטע העיגול ַהֵחֶלק  .2
  ].שארית + ַהֵחֶלק= [שטח ראדיא% ] = CAQשטח משולש  + BAQשטח משולש  = [CABשטח משולש   .3
   רק]שארית + ַהֵחֶלק= [שטח ראדיא% ] = AQCשטח משולש +  כמקטע העיגול ַהֵחֶלק[ ,בשלמות רציונלית  .4

       .APBזרת ישטח ג] = ַהֵחֶלק= [) ש"י ( BAQ= 14שטח משולש ו )א"י(  r= 7 ,אז   ; α2Tan = 34/ ראשכ  
  .π = 22/7 ,וכ%                             עיגול]11 = "ַהֵחֶלק"[  :ה שלמות רציונלית זובית דוד נודעל ימלכל, 9כב  .5

  
  .היא דעת השלמות הרציונלית בעיגול ובמעגל" ָוה ה�א ֱאלִֹהיִ�י ְיה�� ְ�ע� "בית דודל יכדעת מלכ, ואמנ



הבנת את ב �0כְ יGִ הַ  ִח1ֵל עד כמה, לעניי% אמות המידה המתעדות את מבנה היחסי במקדש ,ראוי להציג
ְ"ָפת# �Hְָפת# ַעדֶעֶ"ר 74ָָ'ה ִמ  ַהָ< מ�ָצק� ַוַ<ַע" ֶאת ) =23' ז' מלכי� א (=בעיקר כאשר התיעוד המדוייק . הנקרא

מתאר את מידת הקוטר החיצוני ... ְ.לִֹ.י 74ָָ'ה ָיסֹב אֹת# ָסִביב) ְוָקו(ָעגֹל ָסִביב ְוָחֵמ. 74ָָ'ה ק#ָמת# וקוה 
ובאותו פסוק מתואר קו המי הניקווי " ְ"ָפת#�ֶעֶ"ר 74ָָ'ה ִמHְָפת# ַעד= " אמות 10= של י הנחושת 

כל  ...ְוָעְבי# ֶטַפח ) =26' ז' מלכי� א (= , וכ%"ְוָקו ְ.לִֹ.י 74ָָ'ה ָיסֹב אֹת# ָסִביב= " אמות 30  = י הנחושתבאג%
  :זאת תורג לציור שלהל%

  
  ."שבר השלו� והאמת"הציור נמצא בספר 

  
נובע כאילו  = 3= יחס הכי  כאשר פסק ִח1ֵל את האמת ההיסטוריתב הבלתי מעמיק 0ֵ ְכ ָ. ְ' הַ , לעומת זאת

כ% � כמו.  בנו כסכלי ושלמה המל9יחס בי% היק; העיגול לקוטרו ובכ9 הציג את דודכ הבנת התיעודמ
שווה למידת עובי דופ% " = ְוָעְבי# ֶטַפח= " ַהָ< כי מידת העובי לדופ% ב הבלתי מעמיק0ֵ כְ ָ. ְ' הַ החליט 
ד ָהֶאָחד ְוח�ט ) = 21' ירמיה נב= (מתועד נכו% להבי% מ% הכ9  אילוכזאת ו" = ְוָעְבי# 7ְר4ַע ֶאְצ4ָע#ת= "העמוד  ָהַע'5

4ֶ>� ְוָעְבי# 7ְר4ַע ֶאְצ4ָע#ת ָנב�ב� ְ.0ֵי כאשר  = ֶאְצ4ָע#ת 4" = ֶטַפח"להיות   היוצרותכוהפנ ו...ֶעְ"ֵרה 7ָ'ה ְיס5
 התרופפה ככלל ו)בדר% זו או אחרת(אבדו תעודות כתובות , כ%� כמו...ֶאְצ4ָע#ת 5=  כ; ידו של האד ֶטַפח4ְ 

המוצקה שביססה בדעת דוד המל9 ושלמה בנו את דר9 חישוב גיאומטרית התמונה ה  אתהתבונה לגבש
מה ג שנית% להבי% מתו9  .תו9 מחוייבות לשלמות רציונלית = 722/= היחס בי% היק; העיגול לקוטרו 

   ...ֶאְצ4ָע#ת 21= כ% רדיוס �  ועל =ֶאְצ4ָע#ת 22 = 7ָ'ה: %כגוהמתועד כי נכוני החישובי
  

... ָהֶאֶב% ָהרֹאָ.ה) = 7' זכריה ד= (  תיעודאתִח1ֵל ב 0ֵ ְכ ָ. ְ' הַ וְ  גורל לוחות הברית אבד הידע על, באותו הקשר
ְ"ָרָיה ול בידי הכה% הגדמאבני המקדש לאחר החורב%  שנבנתה ,כספתאב% השתייה היא  ,הגלויה לעי% כל

היא העת " ֵק6 ַהְ=ָלא#ת" " =ַעד ֶעֶרב 4ֶֹקר"על לוחות הברית בתוכה לשמור  ) =18' כה' מלכי� ב (=... �ֵֹה% ָהרֹא.
   ... ֵא1ֶה�0ְִכֶליָנה ָכל�� קֶֹד.�ַע��ְכַכ#1ת ַנֵ=6 ַיד) = 7' דניאל יב= (סיו ההלי9 הגורלי ל
  

 העושה ֱאלִֹהיבעצמו שאיפתו של האד להיות , "ְוַהֶ=ַ.ע .ֵֹמ "ֶהָחז#% שנות גורל 2300בתקופת , כלומר
 ללא אבחנה את האמת ְלַח1ֵל ב הבלתי מעמיק0ֵ ְכ ָ. ְ' הַ   רוחומכתיר ונות% ש ליכולותיו הפעילה את

  . ורצ; המלחמות שורר בעולמנופיצה בדותות בי% העמימרוח התקופה % יעדי, ואמנ  .ההיסטורית


