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 עוז ותעצומות לע�
  

  נ"ָרא ֱאלִֹהי� ִמִ�ְקָ�ֶ�י�ָ 
מ"ת ָלָע�%%ֵאל ִיְ$ָרֵאל   ה(א נֵֹת
 עֹז ְוַתֲעצ&

  )36' תהילי� סח( ...ָ*ר(ְ� ֱאלִֹהי�

  
  הוא נוראלהי�אומקדש לאחרית של  אינו מסוגל לבר� אלהי� מבלי תבונה לדעת תכנית ָע�, כלומר

מ"ת יקבל ָע� ֱאלִֹהי�הָ  ֵ*ַרְ�  וא�  כלפיו יראההוכיחל   . עֹז ְוַתֲעצ&
   

ָנת קבדהמל� דוד  מ"ת ָלָע�  =)36 'סחתהילי� (=  "ֶ*ֱאמ& ימי� בדביר אות�  ב,
כוא ...ה(א נֵֹת
 עֹז ְוַתֲעצ&

ָה6רֹ
 ֲעֵצי %ַו5ַַע$ ְ*ַצְלֵאל ֶאת = )1�2'  לזשמות(= ה עשאשר  "ֲעֵצי 4ִ�ִי�" המקדש לוחות הברית נחו בארו

� כו  ...ַוְיַצֵ;ה( ָזָהב ָטה"ר ִמַ*ִית (ִמח(9 7ָ�ַתִי� ָוֵחִצי 6ְר8" ְו7ָ�ה ָוֵחִצי ָרְח*" ְו7ָ�ה ָוֵחִצי קָֹמת" 4ִ�ִי�
בחופ>  מי� מתקייבמעשה הארו
 יחסי אמות מידה ,וכפי שידע המל� דודכפי שנצטווה משה  ,הנעש

    :ַמְעBְל"ת ְיהָוה = "]ֵחֶלקהַ ["11 = בתרבוע העיגול  בצדק אוקלידיהמתקיימי� 5:3לאלה 
AQ = 5 )א"י(.  
AL = 3 )א"י(.  

  
ֶ*F(% ְוח(ט Eֵ�ְי� " =)21' ירמיה נב = ("ח(ט ":המימד כבר  "...ְ*ַמְעBְל"ֶתי�ָ  " =)5' תהילי� יז(=  "...ֶעְ$ֵרה 7ָ�ה ְיס&

  . ]אור� הישר"] = [ח(ט] = ["אור� הקשת[: כ
% א�. "ַמְעBְל"ת ְיהָוה"חיתוכיי בדוע אלפי שני� י
    

 H2Q = πr/2קשת רבע מעגל , כלומר .4H2Q = 2πr  היא קדקד של ריבוע המעגלQנקודת החיתו� 
 נייהבב = π  22/7   צדק אוקלידי המקיי�ר�ו האMaxהוא "] = ח(ט= [" H2Q ישר זה כו שלואור

   :התרבועראיות  את תארונ סי>נו, לכ
.  רבע מעגלכשווה לאורכה של קשת
  

, כ�.  מקיימת הרכבי� שוני� של חסימת זוג ראדיאני�ABFCלחי� בריבוע הרדיוס ְ; ַה התפלגות   .א
 .PBR ] = כחולֶ;ַלח]=[ כחולֶ;ַלח[ = QAR :לכ
, ללא פירצה] ראדיא
שטח []=כחול+ירוק+אדו�[כל הרכב 

ת קיומו של שיוויו
 ( הוא תוצר של בניי
 התרבוע בו חיתוכי העיגול מפלגי� בשלמשיוויו
 זה, מרכלו
המתפלגי� בבנייה באי
 פירצה } ] ירוקֶ;ַלח +  כחולֶ;ַלח +  אדו�ֶ;ַלח[= בכל ראדיא
 { לזוג ֶ;ַלחבי
 שטח 

ָנת= "לשטחיה�    .AQB משולשב את המתקיי� ובי
 נקודות החיתו� שבבנייה נוכל למדוד ""ֶ*ֱאמ&
  .]"ֵחֶלקַה "ע ָט ְק ִמ [=BAP] תגזר" רעַ ;ָ "שטח [=AQB] שטח משולש[=]כחול ֶ;ַלח +ירוק  ֶ;ַלח[, כ
% א�

  
  ].  משולשCFBשטח ראדיא
 ]=[ גזרהCAPשטח ראדיא
 ]=[ משולשCABשטח ראדיא
 : [ובבנייה  .ב

  . KA2B2C2]שטח הריבוע [ = KG2H2M]שטח המלב
 [ = A]שמרכזו  העיגול[: מתקיי� בתרבוע, אז



   .]שטח רבע עיגול] = [AQBH2= [שטח מעויי
 , עתה בבנייה  .ג

   .)א"י (= [KG2] = 11 "]ח(ט [ = [H2Q]"] =קרנזול[ ] = קשת רבע מעגלאור�[, לכ

  .πr² = [πr/2 × 2r]] = שטח מלב
) = [ קוטר×קשת רבע מעגל ( =  [KG2 × KM]= ] קוטר×" ח(ט[", �כו
  .)ש"י (= [14 × 11] = 154 ]שטח מלב
] = [ רציונליעיגול] = [שלמ(ת: [עתהו).     א"י (KM = 14, נייהבבו

  . עיגול) = ש"י (154"] = ֵחֶלקהַ ["11 :וכ�"].             ֵחֶלקהַ ) = ["ש"י (AQB] = 14 שטח משולש[, ובבנייה
  .)ש"י ( 154=עיגול "] = ֵחֶלקַה ["4) + ש"י(BCDE] = 98 שטח המעויי
 [ AQB] =שטח משולש  7[,ואמנ�

  
    (πr²/11)] = "רעַ ;ָ "[ואמנ� ] "רעַ ;ָ "[11"] = ֵחֶלקַה ["11] = עיגול: [בתרבוע, כלומר

   .= π 22/7 = 44/14 :לבי
 קוטר} ]קשת מעגל של�] = [קשת רבע מעגל[4 {היחס בי
, ועתה

   .ְ*ַמְעBְל"ת ְיהָוה צדק אוקלידי = π = 22/7 = 154/49: היחס בי
 עיגול לבי
 ריבוע הרדיוס, וכ

  
 כי תכנית המקדש מושתתת על אמות מידה של וברורמוב
 וכפי שהוצגו בעבר אלה נוכח ראיות 

י� נ"ָרא ֱאלִֹה   =)36 'סחתהילי� (=  ...ֵאל 6ִביָנה ְל7ֲחִריָת�% ִמְקְ�ֵ�י6%ב"א ֶאל%ַעד  =)17' עגתהילי� ( = ַמְעBְל"ת ְיהָוה
  ...ִמִ�ְקָ�ֶ�י�ָ 

  
  )36' תהילי� סח( ...ָ*ר(ְ� ֱאלִֹהי�

  
  

מ"ת לבר� אלהי� מקבלויודע  שמסוגל ָע�, כלומר ָנת עֹז ְוַתֲעצ& ִמְ;ֵני %%ִסיַני ֶזה) = 5' שופטי� ה= ( ..."ֶ*ֱאמ&
   ...ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְ$ָרֵאל

  
מ" ָע�ָה  שנה בימיו של משה קיבל 40, כ� ָנת תעֹז ְוַתֲעצ&  %%ֶזה ִסיַני) = 9' תהילי� סח= ( ... במדבר סיני"ֶ*ֱאמ&

   ...ִמְ;ֵני ֱאלִֹהי� ֱאלֵֹהי ִיְ$ָרֵאל
  

מ"ת ָע�הָ  שנה בימיו של דוד קיבל 40, כ� ָנת עֹז ְוַתֲעצ& ִלְפֵני ְיהָוה ) = 13' תהילי� צו= ( ...ישראל% אר9 ב"ֶ*ֱאמ&
  ...Eֵֵבל ְ*ֶצֶדק ְוַעִ�י� ֶ*ֱאמ(ָנת"% ְ�;ֹט8ִי ָבא ִלְ�;ֹט ָה6ֶר9 יִ 8ִ%%י ָבא

  
מ"ת ָע�הָ  שנה בימיו של שלמה קיבל 40, כ� ָנת עֹז ְוַתֲעצ& עֹז ְוִתְפֶאֶרת ) = 6' תהילי� צו= ( ...ירושלי� ב"ֶ*ֱאמ&

  ...ְ*ִמְקָ��"
  
  


מ"ת  זה שלחשבו במרבית הזמ
  ,ֵאל%ְקְ�ֵ�יִמ ְ* למרות נוכחות� של לוחות הברית  מוכיח כי עֹז ְוַתֲעצ&
 ָע�ָה  ידע בי
 יציאת מצרי� וחורב
 המקדש הראשו
  שנות ההיסטוריה910מתו� ,  שנה120במש� 

 ָע�לא תמיד קיבל ָה , כ
% א�. לבר� אלהי�ָע�ָה  לא ידע  שנה790במש� במרבית הזמ
 לבר� אלהי� ו
מ"ת ָנת עֹז ְוַתֲעצ&   לבר� אלהי�ָע�הָ ידע בלבד ות� של לוחות הברית לא בזכות נוכח ,ֵ*ַרְ� א�  ו"ֶ*ֱאמ&

 שנה ויותר לוחות 2500מזה , הנה ו.ָע�הָ של וידיעותיו אלא קבעה השפעתו של מנהיג על מנהגיו 
 אמות  צורתלומה היאעו ) אי" תיעוד מובהק לעניי" זהמנ�וא(הברית קבורי� בכספת אב
 השתייה 

ִנְכְלמ( ִמ8ֹל %Eְָכִנית ְוִא�%ֹנ"ֵתיֶה� (ָמְדד( ֶאת ְוִי8ְָלמ( ֵמֲעו) = 10�12' יחזקאל מג= ( המידה לתכנית בניי
 המקדש
Mָֹתיו ְוָכל% צ(רָֹתו ְוֵאת 8ָל% ָע$( צ(ַרת ַהַ*ִית (ְתכ(ָנת" (מ"ָצ6יו (מ"ָב6יו ְוָכל%ֲאֶ�ר E"רָֹתו %צ(רָֹתו ְוָכל% ח&

Mָֹתיו% 8ָל% צ(ָרת" ְוֶאת% 8ָל%ְ�ְמר( ֶאתה"ַדע א"ָת� (ְכתֹב ְלֵעיֵניֶה� ְויִ     ...זֹאת E"ַרת ַהָ*ִית ְוָע$( א"ָת�%% ח&
  

לאורכה של  ו.ַמְעBְל"ת ְיהָוה את  ולא ידע שנה לא ריבע אד� את העיגול והמעגל2300מזה , והנה
רק מנהיג יכול  ,ל חיינוע י�השמדה מאיימל איומי� כאשר האקטואליתבמציאות  וג� ,התקופה

ָנת המנהגנהוג ולא הידע  נמצא שלא >א% עללבר� אלהי� עת לד ָע�לָ  מנהגי�להנהיג   ותעשלה "ֶ*ֱאמ&
מ"ת החפ9 לקבל ָע�בחיי היו� של     ...עֹז ְוַתֲעצ&

  
  

  ִ�יר( ֵלאלִֹהי� 
  ַזְ�ר( ֲאדָֹני ֶסָלה 

  %%ֶקֶד�%ָלרֵֹכב ִ*ְ�ֵמי ְ�ֵמי

 ְ*ק"ל" ק"ל עֹזEִֵי 
   ...ֵה

  )33�34' תהילי� סח(


