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          )6(תהילים קלב'  ...ָיַער- ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי
  

  
  ַמְעַּגל = 132 = קלב :תהיליםואכן, 

  
  הזה כי  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹותד מיקומו של יעמ כלומר,

   ]132]=[ָיָׁשר[ = )7(ישעיה כו'  ...ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר ַמְעַּגל: בדעת
  בניין המקדש.ב ַּמְעָּגלהַ למדידת  ענוחפיה נודע

  
  :מאבדן העדות טראומה- = פוסט ֻעּנֹותֹו, ואמנם                                

  
  ֻעּנֹותֹו-ֵאת ָּכל-- ְיהָוה ְלָדִוד-ְזכֹור

  ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב
  ְיצּוָעיֶעֶרׂש - ֶאֱעֶלה ַעל- ִאם ָאבֹא ְּבֹאֶהל ֵּביִתי-ִאם

  ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה ִאם ֶאֵּתן ְׁשַנת ְלֵעיָני
   ֶאְמָצא ָמקֹום ַליהָוה-ַעד

  ִמְׁשָּכנֹות ַלֲאִביר ַיֲעֹקב
   :לוחות הברית בשביאת לקחו שתים יפל כי הלא

   ְׁשַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה- ִהֵּנה
   ...ֶבן ָהֵעֶזרָהאֶ -ַוֵּיֵצא ִיְׂשָרֵאל ִלְקַראת ְּפִלְׁשִּתים ַלִּמְלָחָמה ַוַּיֲחנּו ַעל ) =1ל א' ד' אשמו= (

ה ַוִּיְׂשאּו ִמָּׁשם ֵאת ֲארֹון ְּבִרית) = 4= (שמואל א' ד'    ְיהָוה ְצָבאֹות ֹיֵׁשב ַהְּכֻרִבים-ַוִּיְׁשַלח ָהָעם ִׁש
ִהים-ֵעִלי ִעם- ְוָׁשם ְׁשֵני ְבֵני                                      ...ָחְפִני ּוִפיְנָחס--ֲארֹון ְּבִרית ָהֱא

  ...  ַוִּיָּלֲחמּו ְפִלְׁשִּתים ַוִּיָּנֶגף ִיְׂשָרֵאל ) =10ל א' ד' = (שמוא

ִהים ִנְלָקח ּוְׁשֵני ְבֵני  ) =11= (שמואל א' ד'     ...ֵעִלי ֵמתּו ָחְפִני ּוִפיְנָחס-ַוֲארֹון ֱא

   כֹול ִלְראֹות ַוּיֹאֶמר ִּתְׁשִעים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה ְוֵעיָניו ָקָמה ְולֹא יָ -ְוֵעִלי ֶּבן) = 18-15= (שמואל א' ד' 
        ַהַּמֲעָרָכה ַנְסִּתי ַהּיֹום -ַהַּמֲעָרָכה ַוֲאִני ִמן-ֵעִלי ָאֹנִכי ַהָּבא ִמן-ָהִאיׁש ֶאל                                         
               ַבֵּׂשר ַוּיֹאֶמר ָנס ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני ָהָיה ַהָּדָבר ְּבִני ַוַּיַען ַהְמ - ַוּיֹאֶמר ֶמה                                         
   ָחְפִני  ְׁשֵני ָבֶני ֵמתּו-ְוַגם ַמֵּגָפה ְגדֹוָלה ָהְיָתה ָבָעם ְוַגם ְפִלְׁשִּתים                                         
ִהים                                           ִהים -ַוְיִהי ְּכַהְזִּכירֹו ֶאת  ִנְלָקָחהּוִפיְנָחס ַוֲארֹון ָהֱא   ֲארֹון ָהֱא
  -ִּכי--ַהִּכֵּסא ֲאֹחַרִּנית ְּבַעד ַיד ַהַּׁשַער ַוִּתָּׁשֵבר ַמְפַרְקּתֹו ַוָּיֹמת-ַוִּיֹּפל ֵמַעל                                         
  ...ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה-ֵבד ְוהּוא ָׁשַפט ֶאתָזֵקן ָהִאיׁש ְוכָ                                          

  ...ְיהָוה ִּבְׂשֵדה ְפִלְׁשִּתים ִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים-ַוְיִהי ֲארֹון     ) =1ל א' ו' אשמו= (
   ֵּבית -ֲארֹון ְיהָוה ַוָּיִבאּו ֹאתֹו ֶאל-ַוָּיֹבאּו ַאְנֵׁשי ִקְרַית ְיָעִרים ַוַּיֲעלּו ֶאת ) =2-1ל א' ז' אשמו= (

   ַוְיִהי ִמּיֹום  ֲארֹון ְיהָוה-ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ִקְּדׁשּו ִלְׁשֹמר ֶאת-ֲאִביָנָדב ַּבִּגְבָעה ְוֶאת                                     
  -ִרים ָׁשָנה ַוִּיָּנהּו ָּכלֶׁשֶבת ָהָארֹון ְּבִקְרַית ְיָעִרים ַוִּיְרּבּו ַהָּיִמים ַוִּיְהיּו ֶעְׂש                                      
  ...ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ְיהָוה                                     

   

  ִקְרַית ְיָעִרים=              ָיַער- ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי
ְלַהֲעלֹות ִמָּׁשם ֵאת --ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִמַּבֲעֵלי ְיהּוָדה-ַוָּיָקם ַוֵּיֶל ָּדִוד ְוָכל ) =7-2ל ב' ו' אשמו= (

ִהים ֲאֶׁשר ִנְקָרא ֵׁשם ֵׁשם ְיהָוה ְצָבאֹות ֹיֵׁשב ַהְּכֻרִבים -ֲארֹון ָהֱא
ִהים ֶאל- ַוַּיְרִּכבּו ֶאת ָליועָ  ֲעָגָלה ֲחָדָׁשה ַוִּיָּׂשֻאהּו ִמֵּבית ֲאִביָנָדב -ֲארֹון ָהֱא

ָהֲעָגָלה ֲחָדָׁשה ַוִּיָּׂשֻאהּו - ֹנֲהִגים ֶאת ֲאֶׁשר ַּבִּגְבָעה ְוֻעָּזא ְוַאְחיֹו ְּבֵני ֲאִביָנָדב
ִהים וְ  ַאְחיֹו ֹהֵל ִלְפֵני ָהָארֹון ִמֵּבית ֲאִביָנָדב ֲאֶׁשר ַּבִּגְבָעה ִעם ֲארֹון ָהֱא

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְמַׂשֲחִקים ִלְפֵני ְיהָוה ְּבֹכל ֲעֵצי ְברֹוִׁשים ּוְבִכֹּנרֹות -ְוָדִוד ְוָכל
ֹּגֶרן ָנכֹון ַוִּיְׁשַלח ֻעָּזה -ּוִבְנָבִלים ּוְבֻתִּפים ּוִבְמַנַעְנִעים ּוְבֶצְלֱצִלים ַוָּיֹבאּו ַעד

ִהים וַ -ֶאל ַאף ְיהָוה ְּבֻעָּזה -ִּכי ָׁשְמטּו ַהָּבָקר ַוִּיַחר--ּיֹאֶחז ּבֹוֲארֹון ָהֱא
ִהים ַעל ִהים- ַוַּיֵּכהּו ָׁשם ָהֱא   ...ַהַּׁשל ַוָּיָמת ָׁשם ִעם ֲארֹון ָהֱא

-לֹאְיהָוה ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיֹאֶמר ֵאי ָיבֹוא ֵאַלי ֲארֹון ְיהָוה וְ - ַוִּיָרא ָדִוד ֶאת ) =11-9ל ב' ו' אשמו= (
- ִעיר ָּדִוד ַוַּיֵּטהּו ָדִוד ֵּבית ֹעֵבד-ַעל--ֲארֹון ְיהָוה-ְלָהִסיר ֵאָליו ֶאת ָאָבה ָדִוד

ָׁשה ֳחָדִׁשים--ַוֵּיֶׁשב ֲארֹון ְיהָוה ֵּבית ֹעֵבד ֱאֹדם ַהִּגִּתי  ֱאֹדם ַהִּגִּתי   ...ְׁש
  

 מאבדן העדות טראומה -עד כאן: פוסט
  בירושליםו') (מלכים א' פרק  שלקראת בניין המקד

 
ִהים ִמֵּבית ֹעֵבד ֱאֹדם ִעיר ָּדִוד-ַוֵּיֶל ָּדִוד ַוַּיַעל ֶאת ) =16-12ל ב' ו' אשמו= ( ְּבִׂשְמָחה --ֲארֹון ָהֱא

ַוִּיְזַּבח ׁשֹור ּוְמִריא ְוָדִוד    ִׁשָּׁשה ְצָעִדים--ְיהָוה-ַוְיִהי ִּכי ָצֲעדּו ֹנְׂשֵאי ֲארֹון
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל -ֵני ְיהָוה ְוָדִוד ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד ְוָדִוד ְוָכלֹעז ִלפְ -ְמַכְרֵּכר ְּבָכל
ֲארֹון ְיהָוה ִּבְתרּוָעה ּוְבקֹול ׁשֹוָפר ְוָהָיה ֲארֹון ְיהָוה ָּבא ִעיר -ַמֲעִלים ֶאת

  ...ָּדִוד

  ]132]=[ָיָׁשר[ = )7(ישעיה כו'  ...ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר ַמְעַּגל ואכן,



 ִנְׁשַּתֲחֶוה ַלֲהֹדם ַרְגָליו ָתיוָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹו
  קּוָמה ְיהָוה ִלְמנּוָחֶת ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּז

  ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדי ְיַרֵּננּו- ֹּכֲהֶני ִיְלְּבׁשּו
  ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶח- ַאל-- ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּד

 ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה- לֹא-- ְיהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת- ִנְׁשַּבע
 ָל-ָאִׁשית ְלִכֵּסא-- ִרי ִבְטְנִמּפְ 
 ְוֵעֹדִתי זֹו ֲאַלְּמֵדם-- ִיְׁשְמרּו ָבֶני ְּבִריִתי-ִאם
 ָל- ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא-- ַעד- ְּבֵניֶהם ֲעֵדי- ַּגם
  ְלמֹוָׁשב לֹו ָבַחר ְיהָוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה-ִּכי

ִהים ֲארֹוןלומר, = כ         ַעד- ְמנּוָחִתי ֲעֵדי- זֹאת      אכן נשמרים בכספת אבן השתייה לוחות הבריתהעדות = בו ו ָהֱא
ִהים יפתח קץ ורצוןת לעו=           ִּכי ִאִּוִתיהָ  ֵאֵׁשב- ֹּפה   לעדות    את כספת אבן השתייה ולוחות הברית ינוחו  ָהֱא

  בירושלים...מג') -(יחזקאל מ' אשר יבנההאחרון במקדש  ֲארֹוןּבָ  ַעד- ֲעֵדי                                             

 יהיה: ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר ַמְעַּגלד ועו                                                                           
 ַאְׂשִּביַע ָלֶחם ָּבֵר ֲאָבֵר ֶאְביֹוֶניהָ  ֵציָדּה

   ּוַרֵּנן ְיַרֵּננ ְוֹכֲהֶניָה ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיהָ 
 ִלְמִׁשיִחי ם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנרׁשָ 

  )18-1(תהילים קלב'  ...ָיִציץ ִנְזרֹו אֹוְיָביו ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו
   

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 רָעׂשָ - ַעְׁשֵּתיגזרת 

  
   :ַאּמֹות 6=  ָיָׁשר ַמְעַּגל בתרבועו

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

  .ֶאְצָּבעֹות 22 ַאָּמהבָ ּו                           .2ZC= מיתר  ֶאְצָּבעֹות r = 21 = (י"א)  = r7 אז:
  .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

   π = /2rπr]/2r = 44/14 = 22HM2Q]/2r = [QR2H4[  =132/42 22/7 = :נודע כי אכןו


