שעון קיר זה מורכב מציורי (הצייר :אילן אטלן  12 )www.ilanatlan.comשבטי ישראל (בשינוי מבמדבר רבה ב' ז') לפי הסדר
שבמגילת המקדש לט'-מא' לגבי שערי בית המקדש הראשון  -ואכן רוב פרטיו תואמים למלכים א' ו'-ז' ( 2שערי שבטים מוזכרים
בירמיהו כ' ומל"ב יד') ,כתכנית מול תיאור הבנייה (בדומה לגבי המשכן בפרשות תרומה-תצוה למול ויקהל-פיקודי) .יחזקאל מח'
מתאר את שערי העיר ,מגילת ירושלים החדשה בארמית ט' מוסיפה תיאור לכל העיר ,ובפרט את אבני החושן לכל שער (ספר חנוך
עו' מתאר  12שערי השמיים).
ארבעת המלבנים ברקע זה נמצאו מצוירים על מטפחת שעטפה כמה ממגילות קומראן ,והם מתאימים
לתיאורי חצרות המקדש שבמגילת המקדש (עזרות בלשון הפרושים) .שעון השמש שבתמונה מימין
נמצא בקומראן (עשוי מעץ ,ללא הגנומון) ,אך טרם הצלחנו לפענח סימניו ,לצד חידת סנכרונו עם
השמש – יש לך הצעה לפתרון? הנה כמה הקשרים:
מגילת ברית דמשק י' ' :17-14אל יעש איש ביום השישי מלאכה מן
העת אשר יהיה גלגל השמש רחוק מן השער מלואו כי הוא אמר

שמור את יום השבת לקדשו'

לעדת קומראן יש לוח שנה מיוחד ומחזורי המונה  364יום ,וישנם  4מחזורים מהמגילות :חנוך עד'
 10-17מציין מחזור  5 ,3ו 8-שנות שמש וירח בסנכרון שנת  364יום; מגילות ,4Q317-4Q320
 4Q208-4Q209עומדות על סנכרון תלת-שנתי ( 1,092יום =  ;)3 X 354 + 30במגילת  4Q319מחזורים
תלת-שנתיים ושש-שנתיים ,כך שכל תחילת שנה רביעית נקבע 'אות'; במגילת מיקרו-המזלות 4Q318
מחזור  19שנים שמשיות שבהם  235מחזורי ירח ו 7-תוספות/עיבורים של חודשים ירחיים (מחזור מטון).
ייתכן ומבנה האבנים ( 150מטר קוטר) גלגל רפאים (רוג'ום אל-הירי ,התמונה משמאל) שברמת הגולן שנבנה לפני כ 5,000-שנה
(קרוב לימיו של חנוך בן ירד שספריו שרדו במגילות ,והכרך ה 3-המכונה 'הספר האסטרונומי' – פרקים עב'-פב') תואם (שניהם
בעלי  5מעגלים קונצנטריים ,מתוכם  3עם שנתות ,וחריצים רבים ביניהם) ותעזור לפענוח ,במיוחד נוכח כיוון המזרח בין שני
פתחיה – לכיול השעון בין פתחו לאות ע' הקדומה (דומה לאות פי ביוונית) .Φ :ייתכן והשעון אף מהווה עזר לסימן הירח המסתורי
'דוקה' המצוין במגילות האסטרונומיות .4Q320-321 :הרחבה בפרק בעניין באתרwww.deadseascrolls.co.il :

This clock is made up of paintings (by the
artist Ilan Atlan www.ilanatlan.com) of
the tribes of Israel (based on the midrash
in Bamidbar Rabba 2:7) appearing in the
order that appears in the Temple Scroll,
chapters 39-41 regarding the gates of the
First Temple - and indeed most of the
details correspond to the book of Kings 1
chapters 6-7 (two gates of the tribes are
mentioned in Jeremiah 22 and Kings 2
chapter 14), which is like a plan and then a
description of the building of the temple.
Yehezkel 48 describes the city's gates, as
well as the New Jerusalem Scroll 9, which
includes a description of the entire city,
and in particular the Hoshen stones to each
gate. (This description is also found in
John's Vision 21).
The four rectangles of lightning are not
found on a handkerchief that wrapped
some of the Qumran scrolls, they fit the
descriptions of the temple courtyards
depicted in the Temple scroll (Pharisee's
help). The sun clock in the picture to the
right is in Qumran (made of wood, without
the Hegomon), right? 17-14: "Do not do a
man on the sixth day of the day, which will
be the wheel of the sun far from the gate
full because he said keep the Sabbath day
holy".
The Qumran witness has a special and
recurring 364-day calendar, and we do not
know its synchronization with the sun, but
the scroll 4Q319 (which is part of the ecopy of the unity) is a three-year cycle that
returns the sun and moon to the same
point. Perhaps the stone structure (150
meters in diameter) is a ghost wheel
(Rojum al-Hiri, pictured left) in the Golan
Heights that was built some 5,000 years
ago (close to the days of Hanoch Ben
Yard, the books survived scrolls, and the
3rd volume is known as the Astronomical
Book). Compatible (both with 5 concentric
circles, of which 3 with years, and many
slots between them) and help to decode,
special

Given the eastern direction between the
two Fatahs - to calibrate the clock between
the Fatah and the Greek letter NIS. It is
possible that the watch is also an auxiliary
to the mysterious 'Duca' moon sign
indicated by the Astronomical Scrolls:
4Q320-321. Of the dozens of scrolling
astronomical essays, one astrological
scroll (4Q318) was found and, among
months, we are familiar with the
Babylonian
and
Hebrew-Pharisee
calendar (which have a Slavic Chanukah
educator who is not present) beginning
with 12 moons (2.5 days each) for luck.
Zodiacs) are mentioned in Enoch 1 to 3;
Acts 8 to 6; Jubilees 8, and perhaps also in
the Bible) to the exact same day
("justice"), and they expect events not
people.

