
 . . . כפול יהיהרבוע
 טז( כ"ח,יוממות

מאת

 אדריכל בן-אורי,מאיר

 כיצד דוגמאות הן 2 שבמשכן המנורה ועל 1 נח תבת על שפרסמתיהמאמרים
 אדריכל. של מעשי תיאור בסיוע הכתוב של תכנו להבנת להגיעניתן

 של אופיים את המציינת היא המרובעת ההנדסית הצורה כי ונאמרנקדים
 ברורים סימנום הם וגובה רוחב אורך, מידות המשכן. של והאמנותהאדריכלות

 900. של בזוית והבניה העשיה על המושתתותלקונסטרוקצי,ות

 המועד, אהל המשכן, חצר הנחושת, ומזבח הזהב מזבח השולחן, העדות,ארון
 יסוד על בנויים אלה כל - הגדול הכהן שלבש המשפט חישן ההמסך,הפרוכת
 ומדוייק. קפדני תכנון המחייבתיאור
 הוא "ויעש" הכתוב ולשון לתכנון, כהוראות לפרש יש "ועשית" הכתוב לשוןאת
 המבנה  דומה אינו 'כי עשיתו, גמי לאחר כהלכה, העשוי הכלי או המבנהתיאור
 נציין התקשרו. או  התחברו  לא  שעור  למומרים או לציור עינינו לפגי  והעומדהעשוי
 נדיר נוסח הם העשוי כתאור "ויעש" עם ביחד בתכנון כשלב "ועשית"שהכתוב
 ודוגמנות. האדריכלות בתולדותביותר

 בחלק רק מצויה כפול" יהיה "רבוע היה" "רבוע יהיה", "רבוע "רבוע",הנוסחה
  חצר לתאור מתייחסת כפול" יהיה "רבוע  הנוסחה המשכן. של והכלים המבניםמן

 אורך אמה - המשפט חושן ולתאור רוחב, אמה ו-50 אורך אמה  100 -המשבן
 ו-10 רחבו אמות ו-10 ארכו אמות 10 - רבוע הוא המועד אהל רוחב. אמהוחצי
 זה. מבנה עשיית על בכתוב "רבוע" התבה נזכרה ולא גובהו,אמות
 כלשון אלה, דברים לראות ועלינו כפול" יהיה "רבוע נאמר המשפט חושןעל
 ולתבנית למידות למספרים, אותה לתרגם שניתן טכנולוגית, נוסחה זוהיבניה,

 : כמידות והאותיות התבות את נראה אםמוחשית
1-  

- 2 רבוע,  
- 3 יהיה, - 4 כפול,   

- 5 זרת,  
- 6 ארכו, - 7 וזרת,   

 רחבו.
 מספרים הם אלה,  שלש(.  בחזקת לשלש 33 = 27 האותיות המספר 7 - התבותמספר
 3. יהודית מבחינה וסמליים מתימטית מבחינהמעניינים

 24. ע' תשל"ב, מ"ח, חוברת מקרא, בית1
 482. ע' תשל"ג, נ"ה, חוב' שם2
 מנצפ"ך. האותיות חמש עם הא"ב אותיוה כ"ב : הסמליים הרמזים אהד על רק נעיר3
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[2] áג¢זו-כ  ¢גול

ñ╞¢  íו כזחú ╨áו ¢לו╨ה ÷זñףá הס גףם ז╨יú ץגד╨ םםים ה╨÷ñל קגק כוי
הגהג
-  ¢áץז : áזפלפí יúזá זםגו הגה áח¢הáה .ה¢áז╞גל ץזú זםזץףםú-¢זקגí 
áñםיה-ט áקגק כה úáזú ל קךג÷áגםí ח¢ז ז╨גגהáז -  - םזףי ט-- ú¢ס - זי¢ו 

¢סזח  ú, 32זגúזו סוז ום הגה הס íגוúל 7-ם úזúá 72-ז úזגúזו ,÷זñףáק כים
;  áזúיה םץ הúáה ,"ú¢סז" וגהק áú ץá¢ו úזגúזו הלגםקלז úו ¢ףñל úזגúזוה

.('ו  32 + .4 '¢) ¢זגפ

ג(÷
ה
4
4

4

%  גג¢ כגד-╨ג
 ךגגם, %

.וג"פ כ,'
 41 1ה""

áúח¢זל  החñז╨ה "קץגז" ú¢וúלה úו ץפזáלה úזלק) ,ך"ם (ך וגה ╞זץ ¢úזג
úו-5  כזקםל כז╨יúה :"úגקץז" ,ץזáה-1 ,הגה-2 ,םזףי-3 ,זקץ-4

01-¢לזםי  ,כקחה ,ú¢ס-6 ,זי¢ו-ú, 7¢סז-8 ,זáח¢-9 ,םזףי-01
ז╨ו  úז╨╨¢ íז÷לá ,7 93-ז úזגúזו íז÷לá .72 החñז╨á םק ú 7זúá 72-ז úזגúזו
÷זñףם  íגוז¢ הג¢ךלגñ ג ,4 ,4 4 3 ,4 ,4 4 כגוז ÷זñףá כú 93 áזגúזו ¢á╞ הלז╞

.úזגúזו 72 áכ 
,úזגúזו  íו כ╨זúá╨ ¢זגפá 'ו כúז╨ה. úו úג╨úá ,כקזחה גזקץה גףם ÷זñףה כá 2ס

╞פג╨  "םזףי á╨úזל úלםקזלז ה÷גףñלז úז¢זהם
 ¢¢úáג ז╨ם החñז╨ק זס ץזá¢" הגהג

¢áגגץזí)  úזקץם חךקל ÷םזחל' ÷םזחלה 21-ם íגחךקל íגג╨áםל íגק) áם - ום
.םו¢קג  ז╞ץז╨ק íגúקם ה¢'קץ ג╨áו ,כקזחה íגםלñלה úו íג╨ק ¢קץ גךáק

(¢קגה  ץזפáה םגחúל ╞פל כגלג ,הךלם íז÷לל ה¢גק÷ה כúזלם úג╨לגה '¢) Σחה
ה╨זף  ú; 4זגúזו

-  
 הםזץז הםץלם úו¢÷ם úץáךה הáזדáק ,úóיה וזהז Σזáה

כה - ú, 4זגúזו כהק úזגúזו הגזהה כיםז  
 הםולק ╞ץ úץáךם ,הג╨קה וזהז הגהג

,úגםולקה  ,הםץלם םץל áםם ; ╞¢זג ,הךלם םו ,כúזלה íז÷ל. ú¢גק÷ כקזחה כúזלם
3  וזהז םזףי =: ú, 4זגúזו כגá גúק úז╞ז÷╨ ה¢גק÷ה ÷ú¢לה וזה ú¢ס ; ú¢ס ÷¢

,כזגםץה - ú¢ס םק ץזá¢ה  .úזגúזו ץזá¢ה ,ג╨קה ,םזףיה' כץק╨ םץ ז÷ה כזúחúה 
úץáךה - ú 4זגúזו ; ה╨זף םו  ╞¢זג ú╞ז÷╨ל ה¢גק÷ה úג╨לגה םו ,úץáךה זי¢ו 
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 . כפול יהיה ע ו ברי[
_ 

 -- רחבו -- השמאלית הקשירה נקודת אל ועלה אותרת, 4 -- חרת --העשיה
 הכהן כלראין הראשון, הרבוע את ומכסה "זרת" בקו מתקפל השני הרבוע אותיות.4

 לובשו.הגדול

 , ב' בציורנעיין
 מידות מהוים הכפול הרבוע של בהיקפו לנקודה נקודה שבין הקוים 1בשרטוט

 הוא הרבוע צלע ; התבות 7 של האותיות 27 מכלל אחת אות היא מידה כלאורך.
 או זרת הבע היא אות כל ולפיכך אמה, וחצי שלש הן הן 'התבות שבע וכלזרת

 האמה.שמינית
 את לסמן עלינו זו במלאכה החושן. של האריגה מלאכת ניתנת 2בשרטוט
 רשת שיטת והערב. השתי חוטי נאחזים ונבהן המסמרים כעין שהןהנקודות,
 העמים תרבויות בכל ידוע היה וערב, שתי המכונה הארינה, מלאכת שלהקוים

 החושן אריגת על ההוראה לאהל. יריעות וארגו מקנים מחצלאות שעשוהקדומים
 המדה קנה נסיון. רבת מקצועית הכשרה לכך דרושה חשב", "מעשה עלמדברת
 ושש שני ותולעת וארגמן "תכלת - שונים מסוגים המרובים החוטים ורבויהזעיר
 לשונית נוסחה דרושה שהיתה מראות אמות שתי על אמה של קטן כמשטחמושזר"

 ככתוב. ואותיות, תבותשל

ג

י2
ן

 ב.גיור

 , סו כ"ת, בשמות בנוסחה שובנעיין
 6-כמעשה 5-חשב, 4-מעוצה, 3-משפט, 2-חשן,1-ועשית,

 12-שני 11-ותולעת, 10-וארגמן, 9-תכלת, 8-תעשנו,7-אפד,
 16-אתו. 15-תעשה, 14-משזר,13-ושש,
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]4[ בן-אורימאיר

 בלתי היא הפסוק חלוקת "אפד" התבה תחת האתנחתא ומלמן הדברים תוכןלפי
 הראשון חלק'ו יעסיק, אותנו השני. חלקו תבות, ו-9 האהד הלקו תבות 7 :סימטרית

 משטח היא ההוראה אותיות. ו-32 תבות 7 ובו לתכנון הוראה שהוא הפסוק,של
 שצלעו משולש אותיות, 4 - משפט אותיות, 3 - חשן ? וכיצד ישרות. זויותבעל
 משולש וזהו 5 הוא פיתגורס, משפט לפי כידוע המיתר, 4 - והשניה 3האחת
 אותיות 3 - חשב אותיות, 4 - מעשה : הכפול ברבוע הדבר וחוזר זוית.ישר

 כפולה תהיה הנוסחה 5. הואוהמיתר
 5 3. 4. או 5 3.4.

ל
-

-

 שן " ן
 - ן

 41.:,ששש;ן) סו/ יזן
 kai1-% יי ~ונ.41"יו-

 ג.צהל י "ז4

 ד.1.וי

 : ג בציורנעיין
 8; 7, חשן-6, 5; 4, 3, 2, 1, ב-ועשית- ונתחיל הציור את באצבענקיף

 כמעשה- ; 19 18, 17, - חשב ; 16 15, 14, מעשה-13, 12; 11, 10,משפט-9,
 אפני ; 24 23, 22, 20,21,

-  אפד 32. 31, 30, 29, 28, - תעשנו ; 27 26, 25, 
 הקיפול. מקום -תעשנו
 האריג. גבי על החושן אבני שובצו כיצד מראה ד'ציור
 יש כי זה, במאמר החושן בנושא נוספים ותיאורים ביאורים להביא אפשראי
 פטדה "אדם האבנים טורי ועל " . . . שני ותולעת וארגמן "תכלת על לחודלדון

 אפיגדאפית=, "טופולוגיה לה שקראתי השיטה פי על לעשות יש זאת " . . .וברקת
 של מידה יחידות למספר והאותיות התבות מספר על הכתוב לשון אתהמצמידה

 מסופר שעליה המחשבת מלאכת את להבין נוכל זו בשיטה רק כי ורוהב,אורך
ב'מקראות.
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