
   ©2020 רמי ניר     ...ָעֹגל ָסִביב ָּבַאָּמה 30=  ָּבַאָּמה 30  קֹוָמתֹו
   

ֹמה ַליהָוה   -- ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבָנה ַהֶּמֶל ְׁש
ִׁשים ַאָּמה- ִׁשִּׁשים   )2(מלכים א' ו'  ...קֹוָמתֹו ַאָּמה ָאְרּכֹו ְוֶעְׂשִרים ָרְחּבֹו ּוְׁש

  

   ]132[ָיָׁשר]=[) = 7(ישעיה כו' ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר ַמְעַּגל... =  ּוטח = שימור כמות=  )3' (דבה"י ב' ג ...אׁשֹוָנהָהֹאֶר ַאּמֹות ַּבִּמָּדה ָהִר 
  ...חּוט=  ָׁשר ַמְעַּגליָ =  ...ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְיֻסֶּבּנּו-ָהַעֻּמד ָהֶאָחד ְוחּוט ְׁשֵּתים: וץחומידות  ...ָעֹגל ָסִביב ָּבַאָּמה 30=  ָּבַאָּמה 30  קֹוָמתֹו: מידות פנים

  
ִׁשים ָּבַאָּמה ָיֹסב ֹאתֹו ָסִביב- ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ִמְּׂשָפתֹו ַעד  ַהָּים מּוָצק- ַוַּיַעׂש ֶאת   ) 23(מלכים א' ז'  ...ְׂשָפתֹו ָעֹגל ָסִביב ְוָחֵמׁש ָּבַאָּמה קֹוָמתֹו ְוָקו ְׁש

  
  ֶאְצָּבעֹות 4עובי דופן העמוד =            ֶאְצָּבעֹות 5=  ָּדהִמ =  ֹטַפח) = 26= (מלכים א' ז' ... ְוָעְביֹו ֶטַפח

  ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְיֻסֶּבּנּו -ָהַעֻּמד ָהֶאָחד ְוחּוט ְׁשֵּתים                                                   
  )21(ירמיה נב'     ... ת ָנבּובְוָעְביֹו ַאְרַּבע ֶאְצָּבעֹו                                                   



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

  
  ֶאְצָּבע = 132πr2/ן ֶקֶׁשת כֵ אָ וְ                                   

  
  ֶאְצָּבעֹות 22=  ַאָּמה ,ןכֵ לָ וְ              ֶאְצָּבעֹות 132ּוט = ַאּמֹות = ֵהיֶקף = ַמְעַּגל = ח 6לומר: כ 

  
  

  הושתתו ַהַּבִיתלבניין  ִּמָּדההַ ַאּמֹות מפיענוח המתועד לעיל מתקבל כי 
  כמתועד בתיעוד:  שהוסד יְעַּגלִ ּמַ הַ  ְקֵנה ַהִּמָּדהּבִ  על עיקרון שימור כמות

  ָפַעל ְוָעָׂשה -ִמי
  ֹקֵרא ַהֹּדרֹות ֵמרֹאׁש 

  ֲאִני ְיהָוה ִראׁשֹון 
  )4(ישעיה מא'  ...הּוא-ֲחֹרִנים ֲאִניַא -ְוֶאת

  
  
  

  ולא יפלא אם הופיע בספר שיבוש מה כגון:
  "...ְוַהֹּגַבּה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים"
  

ֹמה ִלְבנֹות ֶאת ִהים-ְוֵאֶּלה הּוַסד ְׁש    ֵּבית ָהֱא
  ָהֹאֶר ַאּמֹות ַּבִּמָּדה ָהִראׁשֹוָנה 

  ַאּמֹות ִׁשִּׁשים ְוֹרַחב ַאּמֹות ֶעְׂשִרים 
  ַהַּבִית - ְּפֵני ֹרַחב- ְּפֵני ָהֹאֶר ַעל- ְוָהאּוָלם ֲאֶׁשר ַעל

  ַאּמֹות ֶעְׂשִרים ְוַהֹּגַבּה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים 
  )4-3(דבה"י ב' ג'  ...ַוְיַצֵּפהּו ִמְּפִניָמה ָזָהב ָטהֹור



FB/BD=  ½ tan ַּמְעָּגלּבַ  ֶאְצָּבעֹותמדידת  חופענ:    
  

            NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  
  

  22×6=  6×22=  ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22: ַוֲהלֹא
  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2: ַוֲהלֹא
  ק]דֶ ]=[צֶ 5]=[טּוח[                                                       ֱאֶמת=   ֶ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-ל ְּתֵריַּמְעּגָ בַ ּו

  ֶאְצָּבע.   = 132πr2/ ֶקֶׁשתואכן 
  .ֶאְצָּבעֹות 24 רטֶ ֹוּקהַ וְ  ֶאְצָּבעֹות 126ף משושה חסום = יקֶ 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 ַמְעַּגליֶקף = = הֵ  ַאּמֹות 6כלומר: 
  . ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22ר     והלא: טֶ ֹוּקהַ  1/7ָּבעֹות = ֶאצְ  NQ  =6והלא: 

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

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

  עיגול = שימור הכמות¼  = 2TACבתחום משלש    CA2CT = RadianTan   =/2π/  =11/7 וכן:
  

  :ּוטח=  והגימטרייה בכפוף לשימור הכמות
  

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

     ]=[ֵאל ֹּפֵקד]8[ְיהָוה]=[
  

  ]17=[]ְיהָוה[=]8=[[ַמְעַּגל]
  

  ]ָיָׁשר ְיהָוה]=[קדֶ צֶ ]=[ּוטח]=[5]=[ֹולדּגָ  סֹוד[
  
  ]ֵאל]=[ָיִכיןוְ ֹּבַעז ]=[4[=]ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת[


