
   ©2020 רמי ניר           ...ִלְׁשָאר ַעּמֹו=  ַמְעַּגל ָמֵגן= ַלֲעֶטֶרת ְצִבי  
  

  ַּבּיֹום ַההּוא 
   ִיְהֶיה ְיהָוה ְצָבאֹות

   ַעּמֹו ִלְׁשָאר-- ִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרהַלֲעֶטֶרת ְצִבי וְ 
   ַהִּמְׁשָּפט- ַעל ַלּיֹוֵׁשב-- ִמְׁשָּפט ּוְלרּוחַ 

  )6-5(ישעיה כח'  ...ָחָמה ָׁשְעָרהְמִׁשיֵבי ִמלְ  ְוִלְגבּוָרה
  

  כלומר:
  

  ...ִלְׁשָאר ַעּמֹו ִיְהֶיה=  אלה נובימי=   ִיְהֶיה ַּבּיֹום ַההּוא
  

   ...ִלְׁשָאר ַעּמֹו ַלֲעֶטֶרת ְצִבי=   ָמֵגן ַמְעַּגל = ִיְהֶיה ְיהָוה ְצָבאֹות 

   
  )ַמְעַּגל עַ ּבֵ ַר (לְ         :ַּמְעָּגלּבַ  ֶאְצָּבעֹותח מדידת ופענ, ולהלן

  

            NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  
  

  = שימור כמות ריבוע=   ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22: ַוֲהלֹא
  = שימור כמות  PC2=  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2: ַוֲהלֹא
  מור כמות= שי  ָיָׁשר=   ֶקֶׁשת=  ֶאְצָּבעֹות NQ15 = 90: ַוֲהלֹא

 
  
   ֲ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 
  ת. ֶאְצָּבעֹו 22ַאָּמה =  ולכן,  ֶאְצָּבעֹות       132ט = ּו= ח ַ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/ֶאְצָּבעֹות =  33(י"א) =  TC=  Q2H=  2KG=  11 2וכן:

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



  ּוְבַיד ָהִאיׁש ְקֵנה ַהִּמָּדה 
  )5(יחזקאל מ' ... ַאּמֹות ָּבַאָּמה ָוֹטַפח-ֵׁשׁש    

  

  = ָיָׁשר   = שימור כמות ֶאְצָּבע = 132πr2/ן ֶקֶׁשת כֵ ָא וְ 

  
  

  ,לומרכ
       = ָיָׁשר  ֶאְצָּבעֹות  132ּוט = ַאּמֹות = ֵהיֶקף = ַמְעַּגל = ח 6 = שימור כמות
  ֶאְצָּבעֹות 22=    ַאָּמה ,ןכֵ לָ וְ         

  

  ְוָקו ) = 17(ישעיה כח'  ...ְוַׂשְמִּתי ִמְׁשָּפט ְלָקו
ִׁשים ָּבַאָּמה ָיֹסב ֹאתֹו ָסִביב   )23(מלכים א' ז'  ...ְׁש

  
  ָּבַאָּמה ְצָּבעֹותֶא  22 כאשר ָׁשרּיָ לַ  ַמְעָּגל יןב חופפת וָּק הַ  ִמְׁשָּפט ת, מדידכן- אם

  = קוטר ים הנחושת    ַאּמֹות 01 = ֶאְצָּבעֹות 220נמדד קוטר הים =  ואכן, 
   לכאן ֶאְצָּבעֹות 5  =  ֶטַפח = מכאן ֶאְצָּבעֹות     5=   ֶטַפחועובי דופן הים = 

  ֶאְצָּבעֹות 210=   קו המיםלויהיה קוטר 
  210 × 22/7=  ֶאְצָּבעֹות 660 :שימור כמות=  היקףה = קו ַאּמֹות 30 = המים  ִמְׁשָּפט ָקו ויהיה



ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה    ַהָּים מּוָצק- ַעׂש ֶאתַוּיַ 
ְׂשָפתֹו ָעֹגל ָסִביב - ִמְּׂשָפתֹו ַעד

ִׁשים  ְוָחֵמׁש ָּבַאָּמה קֹוָמתֹו ְוָקו ְׁש
  )23(מלכים א' ז' ... ָּבַאָּמה ָיֹסב ֹאתֹו ָסִביב

  

30/5  =6  
  

  ֶאְצָּבעֹות 5=  ִמָּדה=  ֹטַפח) = 26= (מלכים א' ז'  ...ְוָעְביֹו ֶטַפח 

  
  

  ָהַעֻּמד ָהֶאָחד 
  ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְיֻסֶּבּנּו - ְוחּוט ְׁשֵּתים

 )21(ירמיה נב'  ...ְוָעְביֹו ַאְרַּבע ֶאְצָּבעֹות ָנבּוב

  
  
  

  עולמנו: אתבסער קורונה  ָקֶטבשוטפת מגפת אלה בימינו =  ַּבּיֹום ַההּואוהנה 
  

  
  ִהֵּנה ָחָזק ְוַאִּמץ ַלאֹדָני 

   ְּכֶזֶרם ָּבָרד ַׂשַער ָקֶטב
  ְּכֶזֶרם ַמִים ַּכִּביִרים ֹׁשְטִפים 

  )2(ישעיה כח'  ...ְּבָיד-- ִהִּניַח ָלָאֶרץ
  
  

  ואמנם,
  = בינתיים ...ָכָזב ַמְחֵסנּו ּוַבֶּׁשֶקר ִנְסָּתְרנּו ֹחֶזה: )15(ישעיה כח' כמתועד 

  
  ...ִלְׁשָאר ַעּמֹו ַלֲעֶטֶרת ְצִבי=  ָמֵגן ַמְעַּגל= ִיְהֶיה ְיהָוה ְצָבאֹות אולם, 

  
  ֶאֶבןכספת =  ֶאֶבן ֹּבַחן :כי

  = לבוחן אמונה השתייה ֶאֶבןהלא היא 
  נשמר ארון הברית יכןה

  לנצח -- מּוָסד מּוָּסד ובו
  נשמרים לוחות הברית...

  
  

  ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה 
   ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן 

  ֶאֶבן ֹּבַחן 
  ִּפַּנת ִיְקַרת 

  --מּוָסד מּוָּסד
  ַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש הַ 

  )17-16(ישעיה כח'  ...ְוַׂשְמִּתי ִמְׁשָּפט ְלָקו


