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   ְיהָוה=ד ָ�וִ  ָמֵג�             מ�ָנהאֱ = ָמֵג� 

  
   �ְ*ֵדי ְתר�מֹת$$ ָמָטר ֲעֵליֶכ�$ַטל ְו�ל$ ָהֵרי ַבִ#ְל"ַֹע �ל

  )21' א' שמואל ב(... ֶמ�ָמֵג� ָ,א�ל ְ"ִלי ָמִ,יַח ַ"ָ. $$ ִ-י ָ,� ִנְגַעל ָמֵג� ִ#"+ִרי�
  

� בתקופת ָהִעְבִרי ִ#"+ִרי�הַ ָמֵג� סמל על להיות מצוייר או חרוט כנבחר  "הקסגרמה" קודקדי� 6כוכב בעל 
 .ממנו והלאה או חניתות שהיו מחליקי�/המג� המשוח בשמ� היה יעיל ביותר כנגד חיצי� רמחי� ו .המקרא
מחסור  עקב ,6+ֶעֶלת ֲחַסרְכִלי ִמְלָחָמה ִ-  ,ְ"ִלי ָמִ,יַח ַ"ָ.ֶמ� ָמֵג�מעיד על ... ַ"ָ.ֶמ�ָמֵג� ָ,א�ל ְ"ִלי ָמִ,יַח : התיעוד
  ...ַו9ָנ:ס� �ְנֵ,י ִיְ*ָרֵאל ִמ8ְֵני ְפִלְ,6ִי� ַו8ְ9ִל� ֲחָלִלי� ְ"ַהר ַהִ#ְל"ֹעַ  ) =1' לא' שמואל א= ( למלחמה דרש להכנותבזמ� שנ

  

  
  

�  )1' בראשית טו(... ְ*ָכְרָ; ַהְרֵ"ה ְמאֹד$ $ 6ִיָרא �ְבָר� >נִֹכי ָמֵג� ָלְ; $�ל     ... ְיהָוה= ְבָרָה� ָמֵג� 
  

   ...ַנַעל$ ִמח�ט ְוַעד ְ*ר+;ְ $ ִא�) = 23�22' בראשית יד= (: ֵאל ֶעְלי+� קֵֹנה ָ,ַמִי� ָו>ֶר=מכפלות המעגל של מ

   ...ָהַע<�ד$ֶעְ*ֵרה �ָ<ה ָיסֹב ֶאת$ ְוח�ט ְ,6ֵי� ) =15' ז' מלכי� א= (       כמתועד 
 מכפלות המעגל והוא ֶצֶדקלְ  רציונלי  ִעְבִרי"ח�ט "ֶחְ,"+� יש ְל�ְבָר� ָהִעְבִרי אי; שמע ֶ"ַרע ֶמֶלְ; ְסדֹ�כי , בעונ

ְוַהח�ט  ) =12' לת דקה( =מתועד מהולמעגל ] ראדיא�]=[מיתר[בי�  ֶאְצָ"ע" ח�ט"מושתת על רצ@ חפיפות של 
Dָ, לֹא ִבְמֵהָרה ִיCֵָתק Dָ,בניי� ב  ְלַרֵ"ַע מעגל=... ַהְמ,:    2ZP = /1321 = /121 $ /111 ֶאְצָ"עת  מתקבל2ACT ַהְמ,:

   :כדלקמ�ו
  ֶצֶדקלְ  ֶאְצָ"ע+ת ַמְכ8ֵַלת =         11 × 12 = 132 = 12 × 11   

  . })א"י (r =  7=] מיתר[של " ח�ט" קצה  =2Zברצ@ אל { ֶאְצָ"ע+ת 2ZB=  11 =  ] 121/קשת  [="] ח�ט["על   .א
  .})א"י (r  = 7=] ראדיא�[של " ח�ט"קצה  =  Pברצ@ אל  {ֶאְצָ"ע+ת PB  = 12  =   ]111/קשת  [="] ח�ט["על   .ב
  .} בתרבועִליִדיֵא�ְק  ֶצֶדקלְ  חיתו; = 2ZP = ֶאְצָ"ע" ח�ט"{ .    ֶאְצָ"ע 2ZP=  1 = ]1321/קשת  [="] ח�ט["על   .ג
  .}ִליִדיֵא�ְק  ֶצֶדקלְ  חיתו; = 6 × ֶאְצָ"ע+ת 22 = ֶאְצָ"ע+ת 132{.          ֶאְצָ"ע+ת πr2  [  = 132קשת  [="] ח�ט["על   .ד
  .}ֶאְצָ"ע+ת 12 + ֶאְצָ"ע+ת 21{או /ו} ֶאְצָ"ע+ת 11 + ֶאְצָ"ע+ת 22 {=     ֶאְצָ"ע+ת πr  [ = 33/2קשת  [="] ח�ט["על   .ה
  .}צלע משושה חסו� במעגל" ח�ט" =CZ 2 =מיתר " ח�ט" {= ֶאְצָ"ע+ת r [    =PC=  21=ראדיא�  [="] ח�ט["על   .ו

                       π = 2rπ/2r = 132/42 = 22/7 .ז



 ִיְקח� ֶחְלָק�ֶ, ֵחֶלק ָהֲאָנִ,י� ה מַ  �יִמ ) = 24' בראשית יד= ( ְ; ְסדֹ�ְלֶמלֶ  �ְבָר� ָהִעְבִרי זה קבע  ִעְבִרי"ח�ט "ֶחְ,"+�על סמ; 
 הקודקדי� 6 את סמל הכוכב בעל �ְבָר� ָהִעְבִרי זה קבע  ִעְבִרי"ח�ט "ֶחְ,"+� על עקרו� כי,  להאמי��וכנ ,בוודאיו

ָ�� $ִניָכיו ְיִליֵדי ֵבית+ ְ,מָֹנה ָעָ*ר �ְ,לֹ, ֵמא+ת ַו9ְִר�ֹ@ ַעדחֲ ) = 16�14' בראשית יד= (ו ירָ ָמֵג� ִ#"+על להיות מצוייר או חרוט 
ל+ט >ִחיו $ָהְרכ:, ְוַג� ֶאת$ח+ָבה ֲאֶ,ר ִמMְמֹאל ְלַדָ<ֶ*ק ַו9ֶָ,ב ֵאת ָ-ל$ַו9ֵָחֵלק ֲעֵליֶה� ַלְיָלה ה�א ַוֲעָבָדיו ַו9ֵַ-� ַו9ְִרְ�ֵפ� ַעד

  ...ָהָע�$ַהCִָ,י� ְוֶאת$ב ְוַג� ֶאת�ְרכ:,+ ֵהִ,י
  

 ,ָהַרע ְ"ֵעיֵני ְיהָוהלעשות הגדולה  ָ,א�לחטאת ל מחייב תובנהכ "ָמֵג� ָ,א�ל" באותה אמונה נכו� לראות את התיעוד
ִצְקַלג ַו9ַ-� $ ֶנֶגב ְוֶאל$ ֲעָמֵלִקי ָפְ,ט� ֶאלַ"9+� ַהְ.ִליִ,י וַ $$ ַוְיִהי ְ"בֹא ָדִוד ַוֲאָנָ,יו ִצְקַלג ) =3�1' ל' שמואל א= ( דעתומהמוכיח כי 
ָ#ד+ל לֹא ֵהִמית� ִאי, ַו9ְִנֲהג� ַו9ְֵלכ� ְלַדְרָ-� ַו9ָבֹא $ ָ"N ִמOָטֹ� ְוַעד$ַהCִָ,י� ֲאֶ,ר$ִצְקַלג ַו9ְִ*ְרפ� אָֹתN ָ"ֵא, ַו9ְִ,"� ֶאת$ ֶאת

   ...ה ְ*ר�ָפה ָ"ֵא, �ְנֵ,יֶה� �ְבֵניֶה� �ְבנֵֹתיֶה� ִנְ,"�ָהִעיר ְוִהCֵ $ָדִוד ַוֲאָנָ,יו ֶאל
  

 ואלה ה� שפשטו על לא ממש החרי� כטענתו את עמלק אלא הותיר לוחמי� עמלקי� רבי� בחיי� ָ,א�ל, כלומר
ִנְמַלט $ָהֶעֶרב ְלָמֳחָרָת� ְולֹא$ַהCֶֶ,@ ְוַעדַו9ֵַ-� ָ�ִוד מֵ  ) =19�17' ל' שמואל א= ( מה� ג� נמלטו 400מתועד כי ,  ואכ�ִצְקַלגהעיר 

ְ,6ֵי $ֲאֶ,ר ָלְקח� ֲעָמֵלק ְוֶאת$ ַהְ#ַמDִי� ַו9ָנ:ס� ַוRֵ9ַל ָ�ִוד ֵאת ָ-ל$ָרְכב� ַעל$ַנַער ֲאֶ,ר$ �ְרַ"ע ֵמא+ת ִאי,$ֵמֶה� ִאי, ִ-י ִא�
ַה-ֹל ֵהִ,יב  ֲאֶ,ר ָלְקח� ָלֶה�$ ָ"ִני� �ָבנ+ת �ִמָ.ָלל ְוַעד ָ-ל$ַהָ#ד+ל ְוַעד$טֹ� ְוַעדַהOָ $ָלֶה� ִמ�$ָנָ,יו ִהRִיל ָ�ִוד ְולֹא ֶנְעַ�ר

  ...ָ�ִוד
   

  בגורלו את בזבוז הזמ� היקר  ולידהה הגדולה ָ,א�לחטאת , ;כ$ א�
   ...ר ְ"ִיְזְרֶעאלְוִיְ*ָרֵאל חִֹני� ַ"ַעִי� ֲאֶ,  ) =1' כט' שמואל א= ( ממעיי� חרוד בהליכה לילית
  ...א+ב ְ"ֵעי� �+ר$ִהCֵה ֵאֶ,ת ַ"ֲעַלת ) =7' כח' שמואל א= (אל בעלת האוב

   ִ#"+ִרי�ַה ָמֵג� לְ  ָ.ֶמ�ַה   הלוחמי� ואתאתלילה להכי� במקו� 
  . ג� א� ידע כי קרב זה הוא הקרב האחרו�, לפני יו� קרב

   

             מ�ָנהאֱ = ָמֵג�  בהגנתתמיד אולי יש עוד תקווה לזכות , כי אולי
  ... ְיהָוה=ד ָ�וִ  ָמֵג�  לזכות בתשועתאולי יש עוד תקווה ,וכ; בימינו

  
  

ָ,א�ל ַו9ְִמָצא:ה� ַה<+ִרי� ֲאָנִ,י� ַ"Oֶָ,ת ַו9ֶָחל ְמאֹד $ ַו6ְִכַ"ד ַהִ<ְלָחָמה ֶאל  ) =6�3' לא' שמואל א= (ההוא זמ� ב ג�, אמנ�כי 
ִבי ְולֹא >ָבה $ָיב+א� ָהֲעֵרִלי� ָהֵאDֶה �ְדָקר:ִני ְוִהְתַעDְל�$ִרי� ַו9ֹאֶמר ָ,א�ל ְלנֵֹ*א ֵכָליו ְ,לֹ@ ַחְרְ"ָ; ְוָדְקֵרִני ָבN �8ֵֶמַה<+

ַחְר"+ ַו9ָָמת $ה�א ַעל$ ֵמת ָ,א�ל ַו89ִֹל ַ#�ֵכָליו ִ-י$ַהֶחֶרב ַו89ִֹל ָעֶליָה ַו9ְַרא נֵֹ*א$נֵֹ*א ֵכָליו ִ-י ָיֵרא ְמאֹד ַוOַ9ִח ָ,א�ל ֶאת
  ... ַיְחָ�ו$$ ֲאָנָ,יו ַ"9+� ַהה�א$ ִע<+ ַו9ָָמת ָ,א�ל �ְ,לֶֹ,ת ָ"ָניו ְונֵֹ*א ֵכָליו ַ#� ָ-ל

  
לזכות ו רוחשאינו מכי� ע� ישראל  יחיתמורות גורל בוליד שיכה להממ הגדולה ָ,א�לחטאת  ,הזהג� בזמ� כ; 

 �ותכנ בורתחמשי; למוללא מדינה מתרבה כאשר עמלק  ,מלחמה האחרונהב...  ְיהָוה=ד ָ�וִ  ָמֵג�בתשועת 
מדינת ישראל ועל ל ואה עשלהביא  ...ָנט� ָעֶליָ; ָרָעה ָחְ,ב� ְמִזָ<ה$ִ-י ) =12' תהילי� כא( = לאומית$ בי�פוליטיקהמזימות 

   .העמי�היהודי� באשר ה� בכל 
  
  
  

  )92' טו' שמואל א(... ִ-י לֹא >ָד� ה�א ְלִהCֵָח� ְוַג� ֵנַצח ִיְ*ָרֵאל לֹא ְיַ,Oֵר ְולֹא ִיCֵָח�


