
ִהים    ©2020 רמי ניר         ַמְעַּגל ֶאְצָּבעֹותוְ  סֹוד ְּבֵבית ֱא
  

  

  )17(תהילים עג' ... ֵאל ָאִביָנה ְלַאֲחִריָתם- ִמְקְּדֵׁשי-ָאבֹוא ֶאל-ַעד

  
  ָאָדם - ַאָּתה ֶבן
  ִיְׂשָרֵאל - ֵּבית-ַהֵּגד ֶאת

  ַהַּבִית - ֶאת
  ְוִיָּכְלמּו ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם 

  )10(יחזקאל מג'  ...תָּתְכִני- ּוָמְדדּו ֶאת
  

ִהיםַיְחָּדו ַנְמִּתיק    )                        15(תהילים נה'  ...ְנַהֵּל ְּבָרֶגׁש סֹוד ְּבֵבית ֱא
  

  ...ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד) =   1(תהילים נה' 
  

  מתועדבו ו ְלָדִודמיוחס נה'  –מזמור זה 
ִהים ְנַהּלֵ     ִודּדָ  כלומר: ... ְּבָרֶגׁשְּבֵבית ֱא

  שנה לכל היותר 83כתב את המזמור והוא בן 
  ...ַוִּיְבֵנהּו ֶׁשַבע ָׁשִנים) = 38= (מלכים א' ו' ] 7]=[סֹוד[ ונחשף

ִהים ֵּבית= ִּמְקָּדׁש הַ  ןבניי = )4(תהילים ח' ... ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבֹעֶתי ואמנם,    ֱא
   קודם לכן. שנים 2 לפחותהסתיים 

  

   ַאָּמה 20+  ַאָּמה 20+  ַאָּמה 20=  ַאָּמה 60= ְוַהַּבִית ) = 2= (מלכים א' ו'  ָּכֻמס סֹוד דֹומתועד ע, אּוָלם
ֹמה ַליהָוה   ְּבֶאְצָּבעֹות ַמְעָּגל] למידותיו 6]=[132]=[ָיָׁשר[  ...ָיָׁשר ְיהָוה- ְלַהִּגיד ִּכי=  -- ֲאֶׁשר ָּבָנה ַהֶּמֶל ְׁש

   ַהְּדִביר+ פנים ַהֵהיָכל + פנים  ָהאּוָלם פניםאורך  שלס"ה:  (ממזרח למערב) מידות=  ַאָּמה 60=              ה ָאְרּכֹו ַאּמָ - ִׁשִּׁשים

  )ְּדִבירהַ = פנים ֵהיָכל הַ  פנים=  אּוָלםהָ  פנים (ממזרח למערב ַהַּבִיתשל  ָרְחּבֹומידות = ַאָּמה  20=                     ְוֶעְׂשִרים ָרְחּבֹו 
ִׁשים ַאָּמה   ַהֵהיָכל של  ֹוהבְ ּגָ ופנים  ָהאּוָלם של ֹוהבְ ּגָ  מידות פנים= ַאָּמה  30=       ...קֹוָמתֹו ּוְׁש

  

  )ממזרח למערב(=  ָהאּוָלםשל  הפנימי ַאָּמה ָאְרּכֹו 20=                              ְוָהאּוָלם ) = 3= (מלכים א' ו'  יּכִ 

   ַהֵהיָכל ֹרַחב של הפנימי ָאְרּכֹו ַאָּמה 20 = )ֵהיָכלניצב לַ  ָאְרּכֹו 20-ב ְוָהאּוָלם( =ָאְרּכֹו ֶעְׂשִרים ַאָּמה -- ְּפֵני ֵהיַכל ַהַּבִית-ַעל

   ַהֵהיָכל אורך = )מדרום לצפון( = )17(מלכים א' ו'  ַאָּמהּבָ  40=  ַהַּבִית ֹרַחב=                                    ְּפֵני ֹרַחב ַהָּבִית -ַעל

      ָהאּוָלם הפנימי של ָרְחּבֹו ָּבַאָּמה 10=                                       ְחּבֹו ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ָר 

  (ממזרח למערב)  ֵהיָכלניצב לַ  ָהאּוָלם )ָאְרּכֹו(ּבְ  =                                          ...ְּפֵני ַהָּבִית-ַעל
  

   )יהיקוב=  ַהְּדִבירפנים אורך ( = ָהאּוָלםשל הכללי  ָרְחּבֹו ַאָּמה 20 =                              ֶעְׂשִרים ַאָּמה - ַוִּיֶבן ֶאת
    ָהאּוָלםהפנימי של  ַאָּמה ָאְרּכֹו 20 = )מזרח למערב ְרְּכֵתיִמּיַ ( =                                         )16(מלכים א' ו'  ...ְרְּכֵתי ַהַּבִיתִמּיַ 

  

   )מדרום לצפון( ַהֵהיָכלהפנימי של  ָאְרּכֹו=  ַהֵהיָכל )ַהַּבִית(=  ַאָּמהּבָ  40=                    -- ְוַאְרָּבִעים ָּבַאָּמה ָהָיה ַהָּבִית
  )ֵהיָכלניצב לַ  ָהאּוָלםוממזרח לו ( ַהְּדִבירלפני  )מדרום לצפון( ַהֵהיָכל=                                   )17(מלכים א' ו'  ...יָכל ִלְפָניהּוא ַההֵ 

  

  היא?ואבן השתייה היכן  - נשמע דבר אלהים בולמקום  כתשתית ְּדִביר ֵהִכין=       ֵהִכין ַהַּבִית ִמְּפִניָמה- ּוְדִביר ְּבתֹו

  )19(מלכים א' ו'  ...ֲארֹון ְּבִרית ְיהָוה- ְלִתֵּתן ָׁשם ֶאת
  ַהְּדִביר הפנימי של  ַאָּמה ָאְרּכֹו 20=                                ְוִלְפֵני ַהְּדִביר ֶעְׂשִרים ַאָּמה ֹאֶר 

  ַהְּדִבירהפנימי של  ָרְחּבֹוַאָּמה  20=                                                               ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה ֹרַחב
  = קובייה ַהְּדִבירהפנימי של  ֹוהבְ ּגָ ַאָּמה  20=  )20(מלכים א' ו'  ...ָזָהב ָסגּור ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה קֹוָמתֹו ַוְיַצֵּפהּו

  

 ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן  ) =16= (ישעיה כח'  ַנְמִּתיק סֹודם ִא וְ 
  -- ֹּבַחן ִּפַּנת ִיְקַרת מּוָסד מּוָּסד ֶאֶבן

  ולכן  כי אבן השתייה לא יוסדה באותה תקופה ברור =                                         ...ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש

  ...ֶּלהֵא - ִּתְכֶליָנה ָכל-- ֹקֶדׁש- ַעם-ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי ּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ ַיד) = 7יב'  (דניאל



  :ַּמְעָּגלּבַ  ֶאְצָּבעֹותפענח מדידת ל ישועתה 
  

            NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  
  

  22×6=  6×22=  ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22והלא: 
  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2והלא: 
  ק]דֶ ]=[צֶ 5]=[טּוח[                                                       ֱאֶמת=   ֶאְצָּבעֹות NQ15 = 90והלא: 

  

 
  
   ֲעַׂשר- ְּתֵרישל גזרת  11-הַ ֵחֶלק לַ  ָׁשֵוה ָעָׂשר-ַעְׁשֵּתישל גזרת  12-הַ ֵחֶלק הַ =  1/132] = 1/12-1/11= [ ַאַחת ְלַאַחת -וְ  πr2= גזרות  ֲעַׂשר-ַּמְעָּגל ְּתֵריבַ ּו

  ֶאְצָּבע.   = 132πr2/ ֶקֶׁשתואכן 
  .ֶאְצָּבעֹות 24 רטֶ ֹוּקהַ וְ  ֶאְצָּבעֹות 126יֶקף משושה חסום = הֵ ואכן  ֶאְצָּבעֹות 132=  ַאּמֹות 6=  ָיָׁשר ַמְעַּגלבתרבוע כך, ו

  ֶאְצָּבעֹות.= במשושה ּבְ  π = 3  =126/42 = רטֶ ֹוּקיֶקף לַ הֵ ואכן אמת, היחס בין 
  ֶאְצָּבעֹות.  22ַאָּמה =  ולכן,  ֶאְצָּבעֹות       132ט = ּוח = ַמְעַּגליֶקף = = הֵ  ַאּמֹות 6כלומר: 
  . ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22ר     והלא: טֶ ֹוּקהַ  1/7ֶאְצָּבעֹות =  NQ  =6והלא: 

  .ַּבַּמְעָּגל=  π=  132/42 22/7 =ואכן נודע כי: 
  

  .4πr2  =/2πr/ָּבעֹות = ֶאצְ  33(י"א) =  TC=  Q2H=  2KG=  11 2וכן:

  עיגול = שימור הכמות= ¼  2TACבתחום משלש    CA2CT = RadianTan   =/2π/  =11/7 וכן:
  
  

  :והגימטרייה בכפוף לשימור הכמות
 

     ]ֵאל ֹּפֵקד=[]8[]=ְיהָוה[
  

   ]132=[]ָיָׁשר[   44×3=  3×44=  22×6=  6×22=  132 ֶאְצָּבעֹות
  

  ]ֱאמּוָנה[]=3[     ]ֵאל ֹּפֵקד=[]44[=]8[]=ְיהָוה[=]8[=]ַמְעַּגל[
  

        ]157+]=[22]=[ֹּפֵקד]=[4[         ]22]=[ֵאל]=[4[
  
  
  ]17=[]ְיהָוה[=]8=[[ַמְעַּגל]        



  )16(תהילים צב'  ...ָיָׁשר ְיהָוה-ְלַהִּגיד ִּכי   
  
  

  ] 132[ָיָׁשר]=[) = 7(ישעיה כו' ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר ַמְעַּגל... 
  ּוטח=  שימור הכמות                              

  
  
  ]ָיָׁשר ְיהָוה]=[קדֶ צֶ =[]ּוטח]=[5]=[ֹולדּגָ  סֹוד[
  

-ִּכֵּסא ָרם ְוִנָּׂשא ְוׁשּוָליו ְמֵלִאים ֶאת-ֲאֹדָני ֹיֵׁשב ַעל- ָוֶאְרֶאה ֶאת
ַהֵהיָכל ְׂשָרִפים ֹעְמִדים ִמַּמַעל לֹו ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים 

ּוִבְׁשַּתִים -- ְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ָפָניו ּוִבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ַרְגָליוּבִ  ְלֶאָחד
ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְיהָוה ְצָבאֹות -ְיעֹוֵפף ְוָקָרא ֶזה ֶאל

ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו ַוָּינֻעּו ַאּמֹות ַהִּסִּפים ִמּקֹול ַהּקֹוֵרא ְוַהַּבִית - ְמלֹא ָכל
  )4-1(ישעיה ו' ... ִיָּמֵלא ָעָׁשן

  
  

  ) 8(ישעיה לט'  ...ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת
  

  ]ֵאל]=[4]=[ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת[  
  
  

ִהים  ַּבִּמְקָּדׁש ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת   ְּבֵבית ֱא
  

  
  שנה 76=  ילֵ ָהא השביט מחזור בספר "שבר השלום והאמת"... יםמצוי יםהציור – ַאּמֹות ַהִּסִּפים –תכנית הבית 

 


