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  ְיֵמי ַהֻּפִרים- ְלַקֵּים ֶאת 

  

  = שימור הכמות = ההכוונה האלהית ֵמיָׁשִריםעל 
  33 × 4 = 132 = 22 × 6=  132=  6 × 22 כמו:

  
ִׁשים ְּפָעִמים - ָסִביב ְוַהְּצָלעֹות ֵצָלע ֶאל--ָלע ַאְרַּבע ַאּמֹות ָסִביב ָסִביב ַלַּבִיתַהַּבִית ֵׁשׁש ַאּמֹות ְוֹרַחב ַהּצֵ -ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶזה ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ַוָּיָמד ִקיר ֵצָלע ָׁשלֹוׁש ּוְׁש

ַהַּבִית ְלַמְעָלה -ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַלְּצָלעֹות ִּכי מּוַסב ִיְהיּו ֲאחּוִזים ְּבִקיר ַהָּבִית ְוָרֲחָבה ְוָנְסָבה- ִלְהיֹות ֲאחּוִזים ְולֹא--ַלַּבִית ַלְּצָלעֹות ָסִביב ָסִביב-ּוָבאֹות ַּבִּקיר ֲאֶׁשר
ְמלֹו ַהָּקֶנה  ָהֶעְליֹוָנה ַלִּתיכֹוָנה ְוָרִאיִתי ַלַּבִית ֹּגַבּה ָסִביב ָסִביב מימּוְסדֹות ַהְּצָלעֹות- ַלַּבִית ְלָמְעָלה ְוֵכן ַהַּתְחּתֹוָנה ַיֲעֶלה ַעל- ֵּכן ֹרַחב- ַעל-- ְלַמְעָלה ָסִביב ָסִביב ַלַּבִית

  )9-4(יחזקאל מא'  ...ַהחּוץ ָחֵמׁש ַאּמֹות ַוֲאֶׁשר ֻמָּנח ֵּבית ְצָלעֹות ֲאֶׁשר ַלָּבִית-ַלֵּצָלע ֶאל- ֵׁשׁש ַאּמֹות ַאִּציָלה ֹרַחב ַהִּקיר ֲאֶׁשר

  
  ֻסַּכת ָּדִויד= ה ּפָ ּכִ =  ֵּבית ְצָלעֹות ֲאֶׁשר ַלָּבִית  והמתועד נכון:

  ֹרַחב ַהֵּצָלע ַאּמֹות 4=  ַּבע ַאּמֹותְוֹרַחב ַהֵּצָלע ַאְר 
   33 ְוַהְּצָלעֹות – ַמְעַּגלּבְ =  ָסִביב-- ָסִביב ָסִביב ַלַּבִית
ִׁשים ְּפָעִמים-ְוַהְּצָלעֹות ֵצָלע ֶאל   ַאּמֹות 132=  4 × 33=  ֵצָלע ָׁשלֹוׁש ּוְׁש

  
   ]321]=[ָיָׁשר[ = )7(ישעיה כו'  ...ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר ַמְעַּגל: בדעתו

  בניין המקדש.ב ַּמְעָּגלהַ למדידת  פיענוחה נודעאכן, 
  

של  12- הַ  ֵחֶלקהַ  = 1/132] = 2/11-1/11[=  ַאַחת ְלַאַחת - וְ  πr2= גזרות  ֲעַׂשר- ְּתֵרי ַּמְעָּגלבַ ּו
  . עֶאְצּבָ    =132πr2 = 2ZP/ ֶקֶׁשת כןאו ֲעַׂשר- ְּתֵרישל גזרת  11-הַ  ֵחֶלקלַ  ָׁשֵוה ָעָׂשר- ַעְׁשֵּתיגזרת 

  
  : ֶאְצָּבעֹות 132=  ַאּמֹות 6=  ָיָׁשר ַמְעַּגל בתרבוע, וןכנו

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  =2126/4 = רטֶ ֹוּקלַ  יֶקףהֵ היחס בין  נכון:ואכן 
  . ֶאְצָּבעֹות 22 = ַאָּמה ולכן,       ֶאְצָּבעֹות 132ט = ּו= ח ַמְעַּגל=  יֶקףהֵ =  ַאּמֹות 6: נכון כלומר

  .ַּמְעָּגלּבַ =  π = /2rπr]/2r = 44/14 = 22HM2Q]/2r = [QR2H4[  =132/42 22/7 = :ן נודע כיוכנו
   .ָיָׁשר=  ֶאְצָּבעֹות 132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22והלא:      רטֶ ֹוּקהַ  1/7=  ֶאְצָּבעֹות NQ  =6והלא: 

 

  



  .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

  
 ה זקטן מ 6131.94 כמו הוא אלא ַּמְעָּגלהַ  יֶקףהֵ לא   –  חסוםמצולע א לשהו- כל יֶקףהֵ  :ְוַנֲהפֹו הּוא

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

  לבניין המקדש.
   
    , מישהו הבין משהו לא נכון:אכןו

  בקע כספת אבן השתייה...תי=  )4(זכריה יד'  ...ְוִנְבַקע ַהר ַהֵּזיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיָּמה ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמֹאד
  

ְנִני ְמַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה ְנֻאם ְיהָוה ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעיָנִים ִה -ַעל) = 10-9= (זכריה ג' הנבואה  מותתגשבהאז, 
ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחד ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות ִּתְקְראּו ִאיׁש - ֲעֹון ָהָאֶרץ-ְצָבאֹות ּוַמְׁשִּתי ֶאת

ם ֵמיָׁשִריכי מישהו הבין משהו נכון על:  ,דעתובן ת ...ַּתַחת ְּתֵאָנה- ַּתַחת ֶּגֶפן ְוֶאל- ֶאל-- ְלֵרֵעהּו
  ...ָיָׁשר ַמְעַּגל

  
וניתן יהיה לבנות את  ובו לוחות הברית הברית את ארוןיוציא מבין השברים כהן גדול ו

  .ֲאִביַׁשימפי המלאך  ...ָּתְכִנית- ּוָמְדדּו ֶאת) = 10= (יחזקאל מג'  ַּבִיתלַ המקדש כדברים המתועדים 
  

  :מצוי בספר "שבר השלום והאמת"ציור ה –תכנית הבית 

  
  
  ָּדַר ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב) = 17= (במדבר כד' י אלֵ הָ הופיע כוכב השביט  1986שנת ה ְיֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאּלֶ בִ ּו

 76 = 4 × 19 אתכדרכו  ) -1966**הולדת יוסף שנת י"ג באדר יום יום ( כאשר השלים
 :הְיֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאּלֶ ּבִ  וגם זה נכון – שנות מחזור הקפתו סביב השמש

  .קורונהוירוס העל  נכוןהבין משהו לישהו מלא נמצא  ,ביננו

  
 .ֲאִביַׁשי ַמְלַא ַהְּבִריתא הּו) = 3= (יחזקאל מ'  ...ִאיׁש- ְוִהֵּנה


