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כדי ִדְבֵרי ָעמ�ס  ְ�ְ ת�ִבי� ֵה�� ֲהלֹא ,ְ�ָעִמי� ְ�מ�ֶנה  =)' ב–' אעמוס (=  �ְרָ�ָעה� ְ�לָֹ�ה ְוַעל�ַעל
ַ �ַ�'�� ַהה�א &ִקי� ֶאת = )11' עמוס ט(= תקומה כי יו� ה להוכיח  ...ת ָ*ִויד ַה(ֶֹפֶלתס)

   .והנה לא רחוק היו� – ָעמ�ס ֲאֶ�ר ָחָזה ָהָרַע�יעד  אחריהעיקרי הוא היעד ההיסטורי 
    

 א רקבי3 ספרי נביאי� ול" ַע2�ד 1ֶָו0ְ"של לא במקרה נקלע ספר עמוס למיקו� , ואמנ�
  יעדבואפני ל נאמרו ִ*ְבֵרי ָעמ�סכי ... ְ�ָנַתִי� ִלְפֵני ָהָרַע� = )1' אעמוס (= וכיח מה דועיתהבזכות 
ַו'ֹאֶמר ֲאדָֹני ִהְנִני �7ָ  = )8' זעמוס (=   שנה ליציאת מצרי�700 להיות היסטוריתהזמ3 הנקודת 

רבה הדעת ג� אלא ... והאדמה רעשה  ...א�ִסי8 ע�ד ֲעב�ר ל�� לֹא� � ֲאָנ0ְ ְ�ֶקֶרב ַע2ִי ִי7ְָרֵאל
יו� חורב3 ירושלי� כ3 עד התממשות גלות ישראל ואיל0  זו ו כי מנקודת זמ3להוכיח

תקומת ונבואות  נבואות זע� תתועדומ, בספרי נביאי�, ימי בניי3 בית שניג� ב ווהמקדש
ַ ת  תבניתג� כ3 � עלוידע מושתתי� כול� על הוכחות ו ִ*ְבֵרי ָעמ�ס, כ�0 לפי .אחריתה ס)

ַוִ'31ֵ ָ*ִויד   =)19�11'  כח'י א"דבה(=  ִלְ�לֹמֹה דוד 3שר נתאזו  ,תכנית המקדשכלל ע�  לו הדענו ָ*ִויד
 ... ֹל ַמְלֲאכ�ת ַה1ְַבִנית� � ַה ֹל ִ�ְכָתב ִמַ'ד ְיהָוה ָעַלי ִה7ְִ יל ...1ְַבִנית� ִלְ�לֹמֹה ְבנ� ֶאת

ֵצָלע � ת ֵצָלע ֶאלְוַהְ:ָלע� = )7�6' מא יחזקאל(= נית כ תאלידע עמוס כי תבנית זו תחפו8 , בוודאיו
�ִלְהי�ת ֲאח�ִזי� ְולֹא� � ַלַ�ִית ַלְ:ָלע�ת ָסִביב ָסִביב� ָ�ל�� �ְ�לִֹ�י� ְ�ָעִמי� �ָבא�ת ַ�ִ;יר ֲאֶ�ר

ַהַ�ִית ְלַמְעָלה � ִיְהי� ֲאח�ִזי� ְ�ִקיר ַהָ�ִית ְוָרֲחָבה ְוָנְסָבה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַלְ:ָלע�ת ִ י מ�ַסב
&ָד� ַהֵ>ד � �1ָה ֶב3 = )10' מג יחזקאל(=  ...ַלַ�ִית ְלָמְעָלה�ֵ 3 רַֹחב�ַעל�� ַמְעָלה ָסִביב ָסִביב ַלַ�ִיתְל

 מדדובית ישראל וא�  ...1ְָכִנית�ֹנ�ֵתיֶה� �ָמְדד� ֶאת ַהַ�ִית ְוִיָ ְלמ� ֵמֲעו� ִי7ְָרֵאל ֶאת� ֵ�ית� ֶאת
   .ורידו מעל עצמ� את חובת ההוכחהְלמ� הלא הְכִנלא והבית את תכנית 

  
תבנית  להוכיח כישטחי� נ ְ�ָעִמי� ְ�מ�ֶנה = )' ב–' אעמוס (=  �ְרָ�ָעה� ְ�לָֹ�ה ְוַעל� ַעל, כ�3א�

ַ ת ָ*ִויד לתבנית פתחשבו3 מוסר אלהי� חופ ָ>ד�ל ִיְהֶיה ְ ב�ד ַהַ�ִית   =)9 'ב חגי(= תכנית ול ס)
   ...&ַמר ְיהָוה ְצָבא�ת �ַב2ָק�� ַהֶ=ה ֶא31ֵ ָ�ל�� ְנא)� ְיהָוה ְצָבא�ת� � ָהִרא���3ַהֶ=ה ָה�ֲחר�3 ִמ3

  
 ֹה ִהְר�ִני ֲאדָֹני   =)6�4' זעמוס (=  "ַהֵחֶלק"ו3 שב שטחי מוסר אלהי� מושתת חתְ�מ�ַנכי על 

ַהֵחֶלק ָואַֹמר ֲאדָֹני � ה�� ַרָ�ה ְו&ְכָלה ֶאת�1ְ ְיהִוה ְוִהֵ(ה קֵֹרא ָלִרב ָ�ֵא� ֲאדָֹני ְיהִוה ַו1ֹאַכל ֶאת
ִהיא לֹא ִתְהֶיה &ַמר � זֹאת ַ>�� ִ י ָקט3ֹ ה�א ִנַח� ְיהָוה ַעל ִמי ָיק�� ַיֲעקֹב� � ָנא� ְיהִוה ֲחַדל
  ...ֲאדָֹני ְיהִוה

  
 ַהֵחֶלק חשבו3מידות כי התגשמות של נבואות תקומת האחרית ַ�'�� ַהה�א  ְהֶיה1ִ, כלומר

ַ ת ָ*ִוידעיגול  בַהֵחֶלקשטחי מידות אל תחפופנה  ,הראייל ,ריבוע החוס�שטחי הב   .ס)
   

                         החסו� שטח העיגולג�רציונלי שטח הריבוע החוס� ולכ3 ... והלא

 שבעיגול  הזהֶלקֵחלמידות ַה משטח הריבוע החוס� הזה ַהֵחֶלק  מידותחפיפת = ייִדִלְקְי�אָה קֶדֶ:ַה יִ 
אילו ו .והחסו� נאמ3 לחוס� = הריבוע החוס�שטח =   ראדיאני�8  בתחו�=  של ריבוע זהֵחֶלקְ החסו� 

  .ְ�ָעִמי�ַה תַנְ�מ�ל ָ   וראדיא3בכל ראדיא3ה� שלמי�  �ְרָ�ָעה�ְ�לָֹ�ה ְוַעל� ַעל ה�
    

  :רציונלי שטח הריבוע החוס�
r = FB = 5[FR] = AB = [4+3]r/7 = AL = [5+2]r/7   

  AJB = FGIH/14 = FUZH שטח המשולש  =ַהֵחֶלק

   פעמיי�ַהֵחֶלק=  2]ַהֵחֶלק[



  
  

  BACהמשולש =  r²/2  =ראדיאAJC  = 3 שטח המשולש  +ַהֵחֶלק:  מתקיי�הלא ,כלומר
  BFCשטח המשולש ל) על חלקיו( BACשטח המשולש  בריבוע החוס� מקיי� חפיפת ייִדִלְקְי�אָה קֶדֶ:ַהְו

  AJC =  {r² - πr²/4}שטח המשולש ,           כלומרַהֵחֶלק=  AJB = {πr²/4 - r²/2}שטח המשולש , כלומר
   חלקי� שלמי� שווי�BCDE = 7המעויי3 , כלומר      חלקי� שלמי� שווי�14 =  החוס�  FGIH, כלומר

  OAB   = πr²/11ת גזר = ַהֵחֶלק, כלומר      שלמי� שווי� חלקי�11   =החסו� העיגול , כלומר

  :כ3וא
             + AJB  {πr²/4 - r²/2}שטח המשולש   = 2]ַהֵחֶלק[

                
  :לכ3

   AJC   =πr²/4שטח המשולש +  + AJB  {πr²/4 - r²/2}שטח המשולש  = ראדיא3  +ַהֵחֶלק= רבע עיגול 
  = FUZH + r²/2 {=  {πr²/4 - r²/2} + r²/2 =πr²/4 11 FUZH/4{ = ראדיא3 + ַהֵחֶלק= רבע עיגול 
    AJC שטח המשולש  +2]ַהֵחֶלק[= רבע עיגול 

  
ק� ח�ג ַעל = )27' משלי ח(=  מקיי� שיוויו3 ייִדִלְקְי�אָה קֶדֶ:ַהְו     :ְ�ֵני ְתה��� ְ�ח)

  ְיהָוה ֵחֶלק ) =9' דברי# לב () =4' עמוס ז(... ַהֵחֶלק = ַיֲעקֹב = יציבות נצח = ע�ָל��ַעדπ = 22/7 =  בעיגול ובמעגל הרציונלי ַהֵחֶלק

  AJBשטח המשולש =  BC =πr²/4 - r²/2  = FGIH/14 ובי3 קשת BC בי3 מיתר השטח בעיגול = πr²/11=  ַהֵחֶלק

  
ְ�ֵאִרית ֱאד�� �ִ�ְרֵציֶה3 ַוֲהִרסָֹתיו &ִקי� �ְבִניִתיָה ִ יֵמי ע�ָל� ְלַמַע3 ִייְר�� ֶאת� ְוָגַדְר1ִי ֶאת...
ְיהָוה ְוִנַ>� � ְיהָוה ע7ֶֹה =ֹאת ִהֵ(ה ָיִמי� ָ�ִאי� ְנא)�� ְנא)� ִנְקָרא ְ�ִמי ֲעֵליֶה�� �ִי� ֲאֶ�רַה>� ְוָכל

ַהְ>ָבע�ת 1ְִתמ�ַגְגָנה �ח�ֵר� ַ�;ֵֹצר ְודֵֹר0ְ ֲעָנִבי� ְ�מ0ְ�ֵֹ ַהָ=ַרע ְוִהIִיפ� ֶהָהִרי� ָעִסיס ְוָכל
ֵייָנ� ְוָע7� �י ִי7ְָרֵאל �ָבנ� ָעִרי� ְנ�2�ַת ְוָיָ�ב� ְוָנְטע� ְכָרִמי� ְוָ�ת� ֶאתְ�ב�ת ַע�2ִ ְוַ�ְב1ִי ֶאת

�ְדָמָת� ְולֹא ִיָ(ְת�� ע�ד ֵמַעל �ְדָמָת� ֲאֶ�ר ָנַת1ִי � ְ�ִריֶה� �ְנַטְע1ִי� ַעל� ַג(�ת ְו&ְכל� ֶאת
  ...&ַמר ְיהָוה ֱאלֶֹהי��0ָ ָלֶה�

  )11�15' עמוס ט(


