
    ©2020 רמי ניר          ִמֶּקֶטב   ִתיָרא- לֹא

  וירלית ַמֵּגָפה = ֶקֶטב=  כמו קורונה
   

  

ִהים- ְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה ִאיׁש   ָהֱא
   תהילים צ' מתועד פרקכך ן כא

  פרקים... 3- אולם תיעוד זה משתייך ל
ִהים- ְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה ִאיׁש=   כך גם תהילים צב'   ָהֱא

ִהים- ְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה ִאיׁש כך גם תהילים צא' =   : ָהֱא
  

      ִתיָרא ִמַּפַחד ָלְיָלה - לֹא
   ָיעּוף יֹוָמם ֵמֵחץ

   הֲ ּתַ ָּבֹאֶפל בעיקר ולכן  דקיהיא מגפה הנגרמת ע"י חי ֶּדֶבר =      ִמֶּדֶבר ָּבֹאֶפל ַיֲה 
  

  הֲ ּתַ  ָּצֳהָרִיםבַ ּוָּבֹאֶפל מגפה וירלית כ ֶקֶטב ואכן... ָּצֳהָרִיםּבַ  ְדִדיםָּבאּו ׁשֹ =  ָצֳהָרִים ָיׁשּוד=             ָיׁשּוד ָצֳהָרִים ִמֶּקֶטב
   

   לֹא ִיָּגׁש ֵאֶלי
  ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ-- ִיֹּפל ִמִּצְּד ֶאֶלף

   ַרק ְּבֵעיֶני ַתִּביט
  ...ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה

  )8-5(תהילים צא' 
  

ִהים- ְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה ִאיׁש = ַהֲאִזינּוגם דברים לב'     ָהֱא
  

   ַאְסֶּפה ָעֵלימֹו ָרעֹות
    ָּבם- ִחַּצי ֲאַכֶּלה

  ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרֶׁשף
  

  הֲ ּתַ  ָּצֳהָרִיםבַ ּוָּבֹאֶפל  היא מגפה וירלית רעלית ֶקֶטב ְמִריִרי =        ְוֶקֶטב ְמִריִרי 
     ָּבם-ְּבֵהֹמת ֲאַׁשַּלח- ְוֶׁשן
  )27(דברים לב'  זֹאת-ְולֹא ְיהָוה ָּפַעל ָּכל יֹאְמרּו ָיֵדנּו ָרָמה-ֶּפן=       ...ֵלי ָעָפרֹזחֲ  ֲחַמת- ִעם

  )24-23(דברים לב' 

   ִהְנִני ִיַּסד ְּבִצּיֹון ָאֶבן
  ֶאֶבן ֹּבַחן 

  ִּפַּנת ִיְקַרת 
  -- מּוָסד מּוָּסד

 ...ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש
  :ְיהָוה- ְדַברים הקדו )16ישעיה כח' (נבואת ייסוד אבן השתייה 

   

        ִהֵּנה ָחָזק ְוַאִּמץ ַלאֹדָני
    ועוד ָּבָרד ֶזֶרם כסערתהיא וירלית עצמת מגפה =  ַׂשַער ָקֶטב =      ְּכֶזֶרם ָּבָרד ַׂשַער ָקֶטב

   

   ֶרם ַמִים ַּכִּביִרים ֹׁשְטִפיםְּכזֶ 
  כולו שוטפת את העולםוירלית סערת קורונה  =      ...ְּבָיד-- ִהִּניַח ָלָאֶרץ

  )2(ישעיה כח' 
  

  בנבואת הושע פרק יג':
  ִמַּיד ְׁשאֹול ֶאְפֵּדם 

   ִמָּמֶות ֶאְגָאֵלם
  

   ֱאִהי ְדָבֶרי ָמֶות
  קשה משאול וירלית היא מגפה  = מגפתך ְׁשאֹול ָקָטְב =      -- ֱאִהי ָקָטְב ְׁשאֹול

   

   ...ִיָּסֵתר ֵמֵעיָני ֹנַחם
 )14(הושע יג' 



 ְיהָוה -ָלֵכן ִׁשְמעּו ְדַבר
  ֹמְׁשֵלי ָהָעם ַהֶּזה --ַאְנֵׁשי ָלצֹון

   ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם
  

  = הבוטחים בתחיית המתים  ָמֶות -ִּכי ֲאַמְרֶּתם ָּכַרְתנּו ְבִרית ֶאת

  ְׁשאֹול ָעִׂשינּו ֹחֶזה -ְוִעם
  

  ַיֲעֹבר - ׁשֹוט ׁשֹוֵטף ִּכי
  לֹא ְיבֹוֵאנּו 

  ִּכי ַׂשְמנּו ָכָזב ַמְחֵסנּו 
  ...ֶקר ִנְסָּתְרנּוּוַבּׁשֶ 

  )15-14(ישעיה כח' 
  בה ככספת שמורים לוחות הברית אבן השתייההיא  ֶאֶבן ֹּבַחןנבואת ) = 16(ישעיה כח' תתגשם וכאשר =                                                                                                              

  ְוַׂשְמִּתי ִמְׁשָּפט ְלָקו 
  ּוְצָדָקה ְלִמְׁשָקֶלת 

  ְוָיָעה ָבָרד ַמְחֵסה ָכָזב 
  ...ְוֵסֶתר ַמִים ִיְׁשֹטפּו

  )17(ישעיה כח' 
  

  ָמֶות - ְוֻכַּפר ְּבִריְתֶכם ֶאת
  = לא תתקיים תחיית מתים   ְׁשאֹול לֹא ָתקּום-זּוְתֶכם ֶאתְוחָ 

  

  ׁשֹוט ׁשֹוֵטף ִּכי ַיֲעֹבר 
   ִוְהִייֶתם לֹו ְלִמְרָמס

   ְתֶכםִמֵּדי ָעְברֹו ִיַּקח ֶא 
  ַבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ַיֲעֹבר ַּבּיֹום ּוַבָּלְיָלה - ִּכי

  ל בעולם כולותשתול= מגפת הקורונה      ְזָוָעה ָהִבין ְׁשמּוָעה- ְוָהָיה ַרק
  

   ֵמִהְׂשָּתֵרעַ  ָקַצר ַהַּמָּצע- ִּכי
    ְּכִהְתַּכֵּנס ְוַהַּמֵּסָכה ָצָרה

  

   ְּפָרִצים ָיקּום ְיהָוה-י ְכַהרּכִ 
  ...ֶׁשֶמׁש ְּבִגְבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון) 12= כמו (יהושע י'  ֹות ַמֲעֵׂשהּוַלֲעׂש-- ְּכֵעֶמק ְּבִגְבעֹון ִיְרָּגז

  ַמֲעֵׂשהּו  ָזר
  

   ְוַלֲעֹבד ֲעֹבָדתֹו
   ָנְכִרָּיה ֲעֹבָדתֹו

  

  ִּתְתלֹוָצצּו -ַאל ְוַעָּתה
    ֶיְחְזקּו מֹוְסֵריֶכם-ֶּפן
  ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה ָׁשַמְעִּתי - ִּכי

  ...ָהָאֶרץ-ָּכל-ַעל-- ֵמֵאת ֲאֹדָני ְיהִוה ְצָבאֹות
  )22-18(ישעיה כח' 

  

   ָאהָיצָ  ֵמִעם ְיהָוה ְצָבאֹות זֹאת- ַּגם
  ...ִהְפִלא ֵעָצה ִהְגִּדיל ּתּוִׁשָּיה

  )29(ישעיה כח' 
  מדידת אצבעות חוט המעגל לבניין המקדש ִהוא ִמְּמ  תִנְפֵלא-לֹאוְ =             



  :ַּמְעָּגלהַ  ֶאְצָּבעֹותלהלן פיענוח מדידת 
  

              NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  
 

  ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22והלא: 
  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2והלא: 
     ֶ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 = ּו= ח ְעַּגלמַ יֶקף = = 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: 
 

  ]132]=[ָיָׁשר[ = )7עיה כו' (יש ...ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר ַמְעַּגל
  

    ַּבִּמְקָּדׁש       ...ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת
  

  
  יור מצוי בספר "שבר השלום והאמת"...הצ –תכנית הבית 

  


