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  ִ�ְמע� ֵאַלי רְֹדֵפי ֶצֶדק

   ,ַהִ�יט�) = 1' ישעיה נא = (ְמַבְקֵ�י ְיהָוה
  ,ְ�ָעִרי�ִיָ"ְתח�  ִהֵ�ה
  ,�#$הַ א �ב ה#רקָ וְ א �ָ  ִהֵ�ה

   ,הלָ ְ%א�� #י
 �  : )'מג-' מיחזקאל(  כמתועד– ַהִ�יט� ִ�יר�ָ�ָלִ� ְיהָוה ִמְקַ'�� ַחְצר#ת ֱאלֵֹהינ�ְ
  

  
  ...יוסדה אב- השתייה החורב- יו� ב=ש�  ,מקו� המזבח במרכז: "שבר השלו� והאמת"ספר בהציור 

    .  π = 22/7 תרבוע מעגלב = 7כ-  ו5 = צדק אויקלידיתורת  ) =12 'מג חזקאלי= ( זֹאת /#ַרת ַהָ�ִית
  

  ,ואת� הביטו וראו
  

�3 6ִיֶאָחד ְקָראִתיו ַוֲאָבְרֵכה� ְו5ְרֵ�ה3 7ָָרה ְ/ח#ֶלְלֶכ� 6ִי3 5ְבָרָה� ֲאִביֶכ� ְוֶאל3ַהִ�יט� ֶאל
ְיהָוה #77ָ- ְו7ְִמָחה 3 ָחְרבֶֹתיָה ַו�7ֶ$ָ ִמְדָ�ָר8 6ְֵעֶד- ְוַעְרָבָת8 6ְַג-3ִנַח� ְיהָוה ִצ$#- ִנַח� 6ָל

  )2-3' ישעיה נא( ...ִי9ֵָצא ָב8 /#ָדה ְוק#ל ִזְמָרה
  
   ,זאת ראוו

  
  ...תִעְבִריר �ֵ ִ'  5ְבָר� ) =13 'אשית ידבר= ( ...ַוָ$בֹא ַהָ"ִליט ַוַ$ֵ%ד ְל5ְבָר� ָהִעְבִרי

���3ְוח�ט ְ�ֵ/י� ) =21' ירמיה נב () =23 'בראשית יד= ( ...ַנַעל3 ִמח�ט ְוַעד 7ְר#ְ: 3ִא�ֶ    ...ֶע7ְֵרה 9ָ5ה ְיס;
  "...ממעגל גדול ועד מעגל קט-3 א� ": אמר אבר�"ֵעֶמק ָ�ֵוה " בעברית של,כלומר



   ,ראוהביטו ו בנבואהו
  

�ֶאֶר= לֹא ָלֶה� 5ְבָרָה� ִמֶ@ַרע י�ִר %ֵ  5 = לפני יציאת מצרי�  ָ�ָנה400 = ָוָזַרח ֶר=הולדת "ֶ ְ:  
  

5ְרַ�ע 3 3 ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָ: ְ�ֶאֶר= לֹא ָלֶה� ַוֲעָבד�� ְוִע�� אָֹת�3 ַו$ֹאֶמר ְל5ְבָר� ָידַֹע ֵ/ַדע 6ִי
ְו5ָ/ה ָ/ב#א  ֵכ- ֵיְצא� ִ�ְרכ;� ָ%ד#ל3ר ַיֲעבֹד� ָ'- Aנִֹכי ְו5ֲחֵריַה%#י ֲאֶ� 3 ְוַג� ֶאת ֵמא#ת ָ�ָנה

 'טובראשית () + 13-16 'טובראשית = ( ...ְוד#ר ְרִביִעי ָי��ב� ֵהָ�ה ִ/Bֵָבר ְ�7ֵיָבה ט#ָבה ֲאבֶֹתיָ: ְ�ָ�ל3�# ֶאל

 )2' בראשית כה ( +...ְקט�ָרה ) =1' בראשית כה (+ ...ַהBֵיִני3 ֶאת... ָהAֶר= ַה@ֹאת3 ְלַזְרֲעָ: ָנַתִ/י ֶאת ) =19-18

3 5ְרִצי ְוֶאל3 ֶאל  =)30' במדבר י (+... ַוִ$ְ�ַמע ִיְתר# כֵֹה- ִמְדָי- חֵֹת- מֶֹ�ה = )1' ח ישמות (+ ...ִמְדָי-3ְוֶאת
 ...כפר חיטי� וסביבתו, היו� = ...יָיֵעל ֵאֶ�ת ֶחֶבר ַהBֵינִ  ) =17' שופטי� ד (+ ...מ#ַלְדִ/י ֵאֵלְ: 

 ַהBֵיִני היה ָנע ָוָנדכ "אח . שרד את המבול"ֵעֶד-3 נ#ד ִקְדַמת3 ְ�ֶאֶר=" ַקִי-ל ֶ�  ַזְרע# ,כלומר
   ...אר= כנע-קבע את מולדתו בעד סיני ו

  
  , ַהִ�יט� 7ָָרהל ֶ�  ָיְפָי8ְב �

   
... ַמְרֶאה Aְ/ 3ָנא ָיַדְעִ/י 6ִי ִאCָה ְיַפת3ִהֵ�ה ) =11' בראשית יב ( =)2' ישעיה נא= ( ...7ָָרה ְ/ח#ֶלְלֶכ�3ְוֶאל

ָיָפה 3 ָהִאCָה 6ִי3 ַוִ$ְרא� ַה9ְִצִרי� ֶאת) = 15-14 'יבבראשית = (  המאוחרות לחייה60-והיא בשנות ה
Bַח ָהִאCָה ֵ�ית ַ"ְרעֹהַ"ְרעֹה3ִהוא ְמאֹד ַוִ$ְרא� אָֹת8 7ֵָרי ַפְרעֹה ַוְיַהְלל� אָֹת8 ֶאל    ... ַו/;

  
ִהוא 33 ְ"ֵני ַמְמֵרא3 ְמָעַרת 7ְֵדה ַה9ְַכֵ"ָלה ַעל7ָ3ָרה ִאְ�/# ֶאל3 ֵכ- ָקַבר 5ְבָרָה� ֶאת3 ְו5ֲחֵרי
�ֶאֶר= 6ְָנַע- ֶחְבר#-ְ   Dָ3#ֶדה ְוַה9ְָעָרה ֲאֶ�רַוָ$ָק� ַה�ַ@ת3 3  ְל5ְבָרָה� 3ת ְ�ֵני ֵמאֵ  ָקֶבר3 ַלֲאח;
  )19-20 'כגבראשית = (... ֵחת

  :ְי��ַעת ְיהָוהִ�  ַהִ�יט�וְ ִ�ְמע� 
   

  ִ�ְמע� ֵאַלי יְֹדֵעי ֶצֶדק 
��   ַע� /#ָרִתי ְבִלָ

  ִ/יְרא� ֶחְרַ"ת ֱאנ#� 3 5ל
   ֵ/ָח/�3 �ִמִ%';פָֹת� 5ל

  
  6ִי ַכֶ�ֶגד יֹאְכֵל� ָע� 
  ְוַכEֶֶמר יֹאְכֵל� ָסס 

  ְוִצְדָקִתי ְלע#ָל� ִ/ְהֶיה 
  ִוי��ָעִתי ְלד#ר '#ִרי� 

  
  עֹז ְזר#ַע ְיהָוה3 ע�ִרי ע�ִרי ִלְבִ�י

  ע�ִרי 6ִיֵמי ֶקֶד� 'ֹר#ת ע#ָלִמי� 
  

  ִהיא ַה9ְַחֶצֶבת ַרַהב 3 ֲהל#א 5ְ/ 
  ְמח#ֶלֶלת ַ/ִ�י- 

  ִהיא ַה9ֲַחֶרֶבת ָי� 3 ֲהל#א 5ְ/ 
 ָ�  ה ֵמי ְ/ה#� ַר

  ֶ'ֶרְ: ַלֲעבֹר ְ%א�ִלי� 3 3 ָי�3 ַהDָָמה ַמֲעַמBֵי
  �ְפד�ֵיי ְיהָוה ְי��ב�- �ָבא� ִצ$#- ְ�ִרָ�ה 

  רֹאָ�� 3 ְו7ְִמַחת ע#ָל� ַעל
  ...#77ָ- ְו7ְִמָחה ַיDִיג�- ָנס� ָיג#- ַוֲאָנָחה

  )7-11' ישעיה נא(



  
  

�ַעת #6ס =ַהִ�יט� ַ   :Bִי�ַמֲעמַ  = ק;
  

ִהְתע#ְרִרי ִהְתע#ְרִרי ק�ִמי ְיר�ָ�ַלִ� 
#6ס 3 ֲאֶ�ר ָ�ִתית ִמַ$ד ְיהָוה ֶאת

�ַעת #6ס ַהַ/ְרֵעָלה 3 ֲחָמת# ֶאתַ ק;
  ְמַנֵהל ָל8 3 ָמִצית ֵאי-33 ָ�ִתית

  
�ִני� ָיָלָדה ְוֵאי- ַמֲחִזיק ְ�ָיָד8 3 ִמ6ָלָ
ָ�ה ָ�ִני� ִ%ֵ'ָלה ְ�ַ/ִי� ֵה 3 ִמ6ָל

קְֹראַֹתִיְ: ִמי ָינ�ד ָלְ: ַהCֹד ְוַהCֶֶבר 
  ְוָהָרָעב ְוַהֶחֶרב ִמי ֲאַנֲחֵמְ: 

  
  ְיהָוה ַ%ֲעַרת ֱאלָֹהִיְ: 3 6ְת#א ִמְכָמר ַהְמֵלִאי� ֲחַמת33 ח�צ#ת3ָ�ַנִיְ: ע;Fְפ� ָ�ְכב� ְ�רֹא� 6ָל

  Aַמר ֲאדַֹנִיְ: ְיהָוה ֵואלַֹהִיְ: ָיִריב ַע#9 3 6ֹה ִי-ָנא זֹאת ֲעִנָ$ה �ְ�כ;ַרת ְולֹא ִמ$ָ 3ָלֵכ- ִ�ְמִעי
  

#6ס 3 ִהֵ�ה ָלַקְחִ/י ִמָ$ֵדְ: ֶאת
�ַעת #6ס ֲחָמִתי 3 ֶאת33 ַהַ/ְרֵעָלהַ ק;

  ת#ִסיִפי ִלְ�/#ָת8 ע#ד 3לֹא
  

Aְמר� 3מ#ַגִיְ: ֲאֶ�ר3 ְו7ְַמִ/יָה ְ�ַיד
ָ/7ִיִמי ְלַנְפֵ�ְ: ְ�ִחי ְוַנֲעבָֹרה וַ 
  ...ָכAֶר= ֵ%ֵוְ: ְוַכח�= ַלעְֹבִרי�

  )17-23' ישעיה נא(
  

  :תרבוע מעגל ועיגולהביטו ב

  



  :אב- השתייההביטו הנה 
  

  6ִי ִהֵ�ה ָהֶאֶב- 
עַ    ֲאֶ�ר ָנַתִ/י ִלְפֵני ְיה#�;

  ֶאֶב- 5ַחת ִ�ְבָעה ֵעיָנִי� 3ַעל
� ְיהָוה ְצבָ  ָח8 ְנא;   א#ת ִהְנִני ְמַפֵ/ַח ִ"/;

  ַהִהיא ְ�י#� ֶאָחד3 ֹ- ָהAֶר= ֲעו�3ַמְ�ִ/י ֶאת
�$#� ַהה�א ְנא;� ְיהָוה ְצָבא#ת ַ  

  ַ/ַחת ֶ%ֶפ- 3 ֶאל3 3 ִ/ְקְרא� ִאי� ְלֵרֵעה�
  ...ַ/ַחת ְ/ֵאָנה3ְוֶאל

  )9-10' זכריה ג(
  
  
  
  
  : הביטומזמור כיסופי�ב
  

   ְזמ#רקַֹרח ִמ 3ַהִ%ִ/ית ִלְבֵני3 ַלְמַנEֵַח ַעל
  ְיהָוה ְצָבא#ת3 3 ְ$ִדיד#ת ִמ6ְ�ְנ#ֶתי:ָ 3ַמה

  ְלַחְצר#ת ְיהָוה33 6ְָלָתה ַנְפִ�י3ִנְכְסָפה ְוַג�
  ָחי3 ְיַרְ�נ� ֶאל ֵאל33 ִלִ�י �ְב7ִָרי

  - ָל8ֵק  ִצ"#ר ָמְצAה ַבִית �ְדר#ר3 ַ%�
  ִמְזְ�ח#ֶתיָ: 3 ֶאת ָ�ָתה ֶאְפרֶֹחיהָ 3 ֲאֶ�ר

  ַמְל6ִי ֵואלָֹהי33 #תְיהָוה ְצָבא
  ע#ד ְיַהְלל�ָ: Gֶָלה33 5ְ�ֵרי י#ְ�ֵבי ֵביֶת:ָ 

  
  ל# ָבְ: ְמִסF#ת ִ�ְלָבָב�3 5ְ�ֵרי Aָד� ע#ז

  ַמְעָי- ְיִ�ית�ה�33 עְֹבֵרי ְ�ֵעֶמק ַהָ�ָכא
�ָרכ#ת ַיְעֶטה מ#ֶרה3 ַ%�ְ  

  $#-ֱאלִֹהי� ְ�ִצ 3ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל3 ֵיְלכ� ֵמַחִיל ֶאל
  

  ְיהָוה ֱאלִֹהי� ְצָבא#ת ִ�ְמָעה ְתִפFִָתי
  ַהֲאִזיָנה ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה

  ָמִגֵ�נ� ְרֵאה ֱאלִֹהי� ְוַהֵ�ט ְ"ֵני ְמִ�יֶח:ָ 
 י#� ַ�ֲחֵצֶריָ: ֵמAֶל6ִ3Hי ט#ב

�ֵבית ֱאלַֹהי ִמ'�ר ְ�Aֳהֵלי33 ָ�ַחְרִ/יְ Hֶרַ�ע3 ִהְס/#ֵפ  
  

  ְיהָוה ֱאלִֹהי�33 ָמֵג-6ִי ֶ�ֶמ� �
  ֵח- ְוָכב#ד ִיֵ/- ְיהָוה

  ט#ב ַלהְֹלִכי� ְ�ָתִמי�3לֹא ִיְמַנע
   ...5ְ�ֵרי Aָד� �ֵֹטַח ָ�ְ: 33 ְיהָוה ְצָבא#ת

  )'דפ הילי�ת(
  
  
  

  
  )22' ישעיה ב( ...ַב9ֶה ֶנְחָ�ב ה�א3 6ִי ָהAָד� ֲאֶ�ר ְנָ�ָמה ְ�5"3#ִחְדל� ָלֶכ� ִמ-


