
    ©2020 רמי ניר        ...ְּדָלְת ַּבֲעֶד ֵל ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶרי ּוְסֹגר) = 20ו' כ עיהשי(

  ראת חג יציאת מצריםלק –בימינו אלה  =        ֵל ַעִּמי 

  ולם כולוובע – על כל האזרחים במדינה וטל סגרמ=   ְּדָלְת ַּבֲעֶד ּוְסֹגר ּבֹא ַבֲחָדֶרי

        לו להיות במחבוא= כאי       ֶרַגע-ֲחִבי ִכְמַעט

  חג ימי 7 תם= עד        ָזַעם ַיֲעָבר-ַעד 

  לפנס"ה) 1519-(שנת  = כמו בימי יציאת מצרים   ִהֵּנה ְיהָוה ֹיֵצא ִמְּמקֹומֹו-ִּכי

  = עת [יהוה]=[אל פקד]   ָהָאֶרץ ָעָליו- ֹקד ֲעֹון ֹיֵׁשבִלפְ 

  ד= תבקע הארץ ותרע     ָּדֶמיהָ -ְוִגְּלָתה ָהָאֶרץ ֶאת

 = ולא יהיה מקום לקבור את המתים...) 21-20(ישעיה כו' ... ֲהרּוֶגיהָ - ְתַכֶּסה עֹוד ַעל-ְולֹא

  יתברר אשרכ ֵּתָעַצרת הקורונה ַמֵּגפַ  בימינו אלה לומר:כ
ִהים ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו) = 1(תהילים יד'  = מדוע   ...ֵאין ֱא

   
  נכון- אלידועה  ַּמְעָּגלהַ  תדימד, בר עתהכו
   בדעת ַּמְעָּגלהַ  ְצָּבעֹותֶא י אכן נודע הפיענוח למדידת כ

  לבניין המקדש: ]132]=[ָיָׁשר[ = )7(ישעיה כו'  ...ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר ַמְעַּגל
   ֲעַׂשר-ֵריְּת של גזרת  11-הַ ֵחֶלק לַ  ָׁשֵוה ָעָׂשר- ַעְׁשֵּתישל גזרת  12- הַ ֵחֶלק הַ  = 1/132] = 21/1-11/1[=  ַאַחת ְלַאַחת - וְ  πr2= גזרות  ֲעַׂשר- ְּתֵריַּמְעָּגל בַ ּו
  .ֶאְצָּבעֹות 24 רטֶ ֹוּקהַ וְ  ֶאְצָּבעֹות 126 =חסום  משושהיֶקף הֵ ואכן  ֶאְצָּבעֹות 132=  ַאּמֹות 6=  ָיָׁשר ַמְעַּגלבתרבוע כך, ו. ֶאְצָּבע  = 132πr2/ ֶקֶׁשת כןאו

  ֶאְצָּבעֹות.= במשושה ּבְ  π = 3  =126/42 = רטֶ ֹוּקיֶקף לַ הֵ היחס בין ואכן אמת, 
  ֶאְצָּבעֹות.  22 = ַאָּמה ולכן,       ֶאְצָּבעֹות  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל=  יֶקףהֵ =  ַאּמֹות 6: כלומר

  . ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22ר     והלא: טֶ ֹוּקהַ  1/7ֶאְצָּבעֹות =  NQ  =6והלא: 
  .ַּבַּמְעָּגל=  π=  132/42 22/7 =ואכן נודע כי: 

  

  



  : אמונה בתחיית המתיםה קץבא על  קדימון) = 19-11(ישעיה כו' ולהלן 
  
  

  חזיונות שווא יםשצליחו להגלא יכאשר =        ֶיֱחָזיּון-ְיהָוה ָרָמה ָיְד ַּבל

  ָעם -ֶיֱחזּו ְוֵיֹבׁשּו ִקְנַאת
  יד אדם תהיה איש ברעהוו=         ֵאׁש ָצֶרי תֹאְכֵלם- ַאף

  
   ִּתְׁשֹּפת ָׁשלֹום ָלנּו ְיהָוה

  לקץ זאת תפילת הנבואהתהא =        ַמֲעֵׂשינּו ָּפַעְלָּת ָּלנּו-י ַּגם ָּכלּכִ 

  
ֵהינּו ְּבָעלּונּו ֲאֹדִנים זּוָלֶת    ְיהָוה ֱא

   ַנְזִּכיר ְׁשֶמ ְּב- ְלַבד
  

  יהוה תהיה פקודת וזו=    ָיֻקמּו-ַּבל ְרָפִאים-- ִיְחיּו-ֵמִתים ַּבל

   ִמיֵדםָלֵכן ָּפַקְדָּת ַוַּתְׁש 
  = לא תהיה תחיית מתים        ֵזֶכר ָלמֹו-ֵּבד ָּכלַוְּתַא 

  
  ָיַסְפָּת ַלּגֹוי ְיהָוה 

  ָיַסְפָּת ַלּגֹוי ִנְכָּבְדָּת 
  להרחיק אמת מפני שקר יהוה יוסיףו=        ָאֶרץ-ַקְצֵוי- ִרַחְקָּת ָּכל

  
  ְיהָוה ַּבַּצר ְּפָקדּו 

  וסר מלחשים מצק יהוה נו מוסרךבוגם =        מּוָסְר ָלמֹו ָצקּון ַלַחׁש

  
   ְּכמֹו ָהָרה ַּתְקִריב ָלֶלֶדת

  ֵּכן ָהִיינּו -- ֶליהָ ָּתִחיל ִּתְזַעק ַּבֲחבָ 
   ְיהָוה ִמָּפֶני

  אדםתשועת ההגדלנו להאמין בכה אנחנו ו=       ָהִרינּו ַחְלנּו ְּכמֹו ָיַלְדנּו רּוַח 

  
   ַנֲעֶׂשה ֶאֶרץ-ְיׁשּוֹעת ַּבל

   ִיְּפלּו ֹיְׁשֵבי ֵתֵבל- ּוַבל
  

  בתחיית המתים לשגות אדםה תלוכגד=           ֶתי ִיְחיּו מֵ 

   ְנֵבָלִתי ְיקּומּון
  יצּו ְוַרְּננּו ֹׁשְכֵני ָעָפר ָהִק 

  הקורונה פתגמלר ועצמ=  )19-11(ישעיה כו' ... ְרָפִאים ַּתִּפיל ָאֶרץוָ  ִּכי ַטל אֹוֹרת ַטֶּל

  
  

  
  ִיְׂשָרֵאל = 37=  ]22+  15[ = ָיָׁשר-ֵאל

  
  

   ]22 -  7= [ 15 = ָיָׁשר 
  

  22=    ֵאל 


