
    ©2020 רמי ניר      ...ַוֵּיָעֵתר ְיהָוה ָלָאֶרץ ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה) = 25(שמואל ב' כד' 

  
  

  ֵעת מֹוֵעד - ַוִּיֵּתן ְיהָוה ֶּדֶבר ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמַהֹּבֶקר ְוַעד
  ) 15= (שמואל ב' כד'  ...ְּבֵאר ֶׁשַבע ִׁשְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש-ָהָעם ִמָּדן ְוַעד-ַוָּיָמת ִמן

  
  מה הם  הבין ָּדִוד, מעיד התיעוד הנכון כי כןאו

  כדי לעצור אתהצעדים הנכונים שעליו לעשות 
   ובראש וראשונה ֶּדֶברהַ ת ַמֵּגפַ 

  "...ָאֹנִכי ָחָטאִתילהודות: "
   

  ְיהָוה - ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל מתועד:ן כוא
  ַהַּמְלָא ַהַּמֶּכה ָבָעם -ִּבְרֹאתֹו ֶאת

  י ָחָטאִתי ְוָאֹנִכי ֶהֱעֵויִתי ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאֹנכִ 
  ְוֵאֶּלה ַהּצֹאן ֶמה ָעׂשּו 

    ְּתִהי ָנא ָיְד ִּבי ּוְבֵבית ָאִבי
  ָּדִוד ַּבּיֹום ַההּוא - ָגד ֶאל- ַוָּיבֹא

  ַוּיֹאֶמר לֹו ֲעֵלה ָהֵקם ַליהָוה ִמְזֵּבַח ְּבֹגֶרן ֲאַרְוָנה ַהְיֻבִסי 
  )19-17(שמואל ב' כד' ... ִצָּוה ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ָּגד-ַוַּיַעל ָּדִוד ִּכְדַבר

  
  ...ַוֵּיָעֵתר ְיהָוה ָלָאֶרץ ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה) = 25(שמואל ב' כד' = ונכון 

  
  , כית הקורונה בימינו אלהֵּתָעַצר ַמֵּגפַ ואולם, לא כך 

   רביםעל  המקובלת ת חכמיםהלא, בימינו אלה רווחת דע
ִהיםֵאי ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹוׁשֶ  וזכ   נכון ַּמְעָּגללא נמדד הַ  גםו – ן ֱא
  "...ָאֹנִכי ָחָטאִתייסכים להודות ולומר: "ביננו ש ָדִודּכְ  ָיָׁשר ֵאיןוְ 
    

   בדעת ַּמְעָּגלהַ  ֶאְצָּבעֹות, אכן נודע הפיענוח למדידת ָדִודואילו לְ 
  ש:לבניין המקד ]132]=[ָיָׁשר[ = )7(ישעיה כו'  ...ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר ַמְעַּגל

  
של  12- הַ  ֵחֶלקהַ  = 1/132] = 2/11-1/11[=  ַאַחת ְלַאַחת - וְ  πr2= גזרות  ֲעַׂשר- ְּתֵרי ַּמְעָּגלבַ ּו

  . ֶאְצָּבע   =132πr2 = 2ZP/ ֶקֶׁשת כןאו ֲעַׂשר- ְּתֵרישל גזרת  11-הַ  ֵחֶלקלַ  ָׁשֵוה ָעָׂשר- ַעְׁשֵּתיגזרת 
  
  : ְצָּבעֹותֶא  132=  ַאּמֹות 6=  ָיָׁשר ַמְעַּגל בתרבועכך, ו

Tan α = FB/BD = 1/2   
Tan 2α = QL/LA = 4/3  

  .ֶאְצָּבעֹות 126 =חסום  משושה יֶקףהֵ לכן,    – 2ZC = מיתר ֶאְצָּבעֹות r = 21 = (י"א)  = r7 אז:
  

  .ֶאְצָּבעֹותּבְ = במשושה  π = 3  =126/42 = רטֶ ֹוּקלַ  יֶקףהֵ היחס בין ואכן אמת, 
  

  . ֶאְצָּבעֹות 22 = ַאָּמה ולכן,       ֶאְצָּבעֹות 132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = יֶקףהֵ =  ַאּמֹות 6 :כלומר
  .ַּמְעָּגלּבַ =  π = /2rπr]/2r = 44/14 = 22HM2Q]/2r = [QR2H4[  =132/42 22/7 = ואכן נודע כי:

   .ָיָׁשר=  ֶאְצָּבעֹות 132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22 והלא:     רטֶ ֹוּקהַ  1/7=  ֶאְצָּבעֹות NQ  =6 והלא:

 



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

  .= חוק שימור הכמות עיגול¼  = 2TAC משלשתחום ב – CA = 112CT = adianRTan   =/2π//7 :כןו
קטן מזה הנמדד  6131.94אלא כמו  ,הוא ַּמְעָּגלהַ  יֶקףהֵ לא  – שהוא למצולע חסום-כל יֶקףהֵ  וכן:

-יאיֶקף הֵ היחס בין =  π=  3.1415926535897932384626433832795: יהיהו ֶאְצָּבעֹות 132 ַּמְעָּגלּבַ 
לבניין = (מלכים א' ו') =  ַּמְעָּגלּבַ הנודע  22/7רציונלי והוא קטן מזה היחס - אי π=  רטֶ ֹוּקלַ זה  רציונלי

ַהֵּזיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיָּמה ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְוִנְבַקע ַהר ) = 4(זכריה יד'  = בהתגשמות הנבואה כי רק .המקדש
ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעיָנִים ִהְנִני - ַעל) = 9(זכריה ג' =  בהתגשמותרק ובקע כספת אבן השתייה... תי ...ְמֹאד

ניתן יהיה לבנות את ... ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחד- ֲעֹון ָהָאֶרץ-ְמַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות ּוַמְׁשִּתי ֶאת
  .ֲאִביַׁשי ַהַּמְלָא... מפי ָּתְכִנית- ּוָמְדדּו ֶאת) = 10= (יחזקאל מג'  ַּבִיתהמקדש כדברים המתועדים לַ 

  
  הציור מצוי בספר "שבר השלום והאמת": –תכנית הבית 

  
  ֹות ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה ְצָבא) = 10= (זכריה ג'  רקו

  )ֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפהוַ  ָעֵתר ְיהָוהיֵ  םִא (  ... ַּתַחת ְּתֵאָנה- ַּתַחת ֶּגֶפן ְוֶאל- ֶאל-- ִּתְקְראּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו


