
    ©9201 רמי ניר       ...ָיבֹוא ְוֹיֶרה ֶצֶדק ָלֶכם- ַעד

  
  ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה 

  ֶחֶסד - ִקְצרּו ְלִפי
  ִנירּו ָלֶכם ִניר 

  ְיהָוה - ְוֵעת ִלְדרֹוׁש ֶאת
  )12(הושע י'  ...ָיבֹוא ְוֹיֶרה ֶצֶדק ָלֶכם- ַעד

  
  
  

  ָהַעּמּוד...- ֵרה ַאָּמה ָיֹסב ֶאתֶעְׂש - ְוחּוט ְׁשֵּתים) = 15= (מלכים א' ז' ְוַהחּוט  =המעגל 

π = 22/7 בתרבוע: הלאו = מעגל/קוטרו NQ22  = מעגל וקוטרו =NQ7   
  NQ28והיקף הריבוע החוסם = 

  
  :ולכן

NQ22  +NQ28  =NQ50 =  ְ3(תהילים כג'  ...ֶצֶדק- ַמְעְּגֵליַיְנֵחִני ב(  

  
  ואכן,

   ה...ָר ֹוּתַתן הַ מָ  עד ...ָיָׁשרֶקֶׁשת = חּוט =  ספירת יחידות: משמעו ֶצֶדק
ִהי ...ֲחִמִּׁשים יֹום = 50=  ֶצֶדק :ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם   )1(שמות כ' ם... ַוְיַדֵּבר ֱא

  
  :כאשר , אזכלומר

  ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהֹית ַהֹּבֶקר 
ת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל    ָהָהר- ַוְיִהי ֹק

  ְוֹקל ֹׁשָפר ָחָזק ְמֹאד 
  ) 16(שמות יט' ... ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה-ֶּיֱחַרד ָּכלוַ 



  כדלקמן:ראויה ה תיעודית היסטורית נכון יהיה לבצע ספירו
  

  Iשנה אחרי בריאת אדם  2200 
   

  )17= (במדבר כד' ... ָּדַר ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב = יֹוֵסףהולדת  =יי אלֵ י"ג אדר הופעת השביט הָ  לפנה"ס - 1966בשנת  

  
ַוּיֹאֶמר לֹא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד = ) 25= (בראשית לב'  ...ָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹוַוּיִ 

ִהים ְוִעם- ָׂשִריָת ִעם- ִּכי ִיְׂשָרֵאל-ִּכי ִאם-- ִׁשְמ   וכן, )29(בראשית לב'  ...ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל- ֱא

  ...ַהַּמְלָא ֲאִביַׁשי = ִאיׁש
 
  

    ...ִמְצָרִים-ָמְכרּו ֹאתֹו ֶאל--ְוַהְּמָדִנים ) =362+= (בראשית לז'  ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה...-ְׁשַבע-יֹוֵסף ֶּבן לפנה"ס - 9491בשנת 
 
  

  ַיֲעֹקב ַהָּבָאה ִמְצַרְיָמה...-ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית- ָּכל ) =27(בראשית מו' =  ָׁשֵלםשנה = ַמְעַּגל  22                             
  ]ִיְׂשָרֵאל[ = ]37]=[2215+[ =] ָיָׁשר-ֵאל[ :ְלַפְרֹעה ח' חיפר 6  לפנה"ס - 9271בשנת 

                                                                                           

  
  IIקטע מציור קיר בקבר חנום חותפ'  ...ְּגִדִלים ֹותְּכסּול עַ                            

 
  

הוא וסף כי י 37=  22+  15 :ַהִּמְסַּפרכיתוב חפיפת סמך -ח עלכיון להיתכלומר, נ
כי בעיקר  ,נ"לההתיעוד בכתובת הכתיב את הפרטים בציור קיר זה ואת תוכן ש

  .ִיְׂשָרֵאל = 37=  22+  15=  ָיָׁשר-ֵאל :של עברית ידע יכולתרק הוא 
  

  הנבואה:כפל התגשמות תיעוד ב תחמוכ ,ַתן ַהַּׁשָּבתמָ  , עםבזאתו
ִהים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְרֹאת ַהַּלְיָלה ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי  ַוּיֹאֶמר ֱא

ֵהי ָאִבי ַאל ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמ ָׁשם ָאֹנִכי ֵאֵרד -ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִּכי- ָהֵאל ֱא
ה-ָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל ַגםִעְּמ ִמְצַריְ    )4-2(בראשית מו'  ...ָע

  

  ...ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ ִמְצַרְיָמה = 37=  22+  15=  ָיָׁשר-ֵאל
  

   ]ִיְׂשָרֵאל[ = ]37]=[2215+[= ] ָיָׁשר-ֵאל[ :ְלַפְרֹעה ח' חיפר 6  =מתועד בכתובת הנ"ל  

  

ה- ַגםְוָאֹנִכי ַאַעְל =  37=  22+  15=  ָיָׁשר-ֵאל   ...ָע
  

  ) 30-29(שמות טז'   -- ְיהָוה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת- ְראּו ִּכי = יציאת מצריםמסע לספירת העומר מתועד ב
  

   כלהלן:ו ַתן ַהַּׁשָּבתמָ  = 7+  15+  15=  ֹעֶמרּבָ  37=  ָיָׁשר-ֵאל



      ...ֲאִני ְיהָוה=  ָאֹנִכי = ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה... ) =14= (שמות ג' אמר  לפנה"ס - 5191בשנת 
                         

  --ּומֹוַׁשב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ְּבִמְצָרִים ) =40(שמות יב'  = מצריםב שנה מאז נמכר יוסף 430                         
ִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה                                ...ְׁש

  

  ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי=  ֹעֶמרּבָ  2 =החמישי כי  ַּבּיֹום ונספור: יציאת מצרים

  ) 19(שמות טו' ... ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּים
  

  
  

  

    :ַתן ַהַּׁשָּבתמָ לְ  עד ֹעֶמרּבָ ימים עוד נמשיך ונספור  )30-29(שמות טז'  והלא
   

  -- ן ָלֶכם ַהַּׁשָּבתְיהָוה ָנַת - ְראּו ִּכי
  ֵּכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם יֹוָמִים -ַעל

  -- ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו-ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל

  7+  15+  15=  ֹעֶמרּבָ  37=                                   ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 

    ַתן ַהַּׁשָּבת= מָ ) 30-29(שמות טז'  ...ִבִעיַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁש 

  37=  22+  15=  ָיָׁשר-ֵאל=                                             
  

  ּיֹום ַהְּׁשִביִעיעד אז, נקרא סוף שבוע: הַ 

  ... הָוהָיָׁשר יְ - ְלַהִּגיד ִּכי) = 16= (תהילים צב'  ִמְזמֹור ִׁשירואומרים  ַׁשָּבתֹותומאז: סופרים 

  
  בקדירהָהֵאיָפה  1/10= תכולת מידה  ֹעֶמרכלומר, ) = 36(שמות טז' ... ְוָהֹעֶמר ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא

  

  ה...ָר ֹוּתַתן הַ = מָ  50=  ֶצֶדק = ֲחִמִּׁשים יֹום עד ֹעֶמרהָ ונספור את ספירת 



א נבנה כל עוד ל התממשבעולמנו  ֶצֶדק חוסר משמעותו של מכל האמור לעיל מתקבל כי

 ...ָיבֹוא ְוֹיֶרה ֶצֶדק ָלֶכם- ַעד) = 12(הושע י' = ועד המת מן לואנו תרבוע למעגל ולעיגול
 של תןספירגם  .במעגל 22/7דרך גיאומטרית למדוד יחס בתקופת המקרא נודעה  כי אכן,

א הו-מה ֶצֶדקעת ידיתוך התקיימה באין מפריע  ...ָיָׁשרֶקֶׁשת = חּוט =  יחידות

ת אבן ק לאחר שנקברו לוחות הברית בכספר, ובהחלטא. הי-מה ֶצֶדק- יִא עת ידיכמו 

עולמם של תפישת ב ֶצֶדק תו שלמעושמשיבוש  קופתלת חזוןה השתייה מתקיים תיעוד
ֵּתת ְוֹקֶדׁש ְוָצָבא ִמְרָמס -- ָמַתי ֶהָחזֹון ַהָּתִמיד ְוַהֶּפַׁשע ֹׁשֵמם- ַעד ) =14-13 דניאל ח'= ( בני אנוש

ׁש ֵמאֹות ְוִנְצַּדק ֹקֶדׁש-- יַוּיֹאֶמר ֵאלַ   "...ַהֶּפַׁשע"כלומר,  ...ַעד ֶעֶרב ֹּבֶקר ַאְלַּפִים ּוְׁש
 של תגיאומטרי בנייהב ...ָיָׁשרֶקֶׁשת = חּוט = יחידות ספירת מנע רמס ו

היקף עיגול כהמשך יחידות  ספירתהאנוש האמינה כי לא תיתכן דעת . ֶצֶדק- ַמְעְּגֵלי
עקב לא ייפלא איפה כי  .על היקפו של הריבוע החוסםהבנויות ת יחידו אותןספירת ל

שנה בתפישת עולמם של בני  2300במשך  ֶצֶדק ו שלמשמעותידיעת נמנעה  וז נהמוא
ספירת אותן דרך אלטרנטיבה לכלי ינפיניטסמאהון החשב"זניח" מצא נ מנםאו אנוש

   .ֶצֶדקמדידה צרופה של המקיימת יחידות 
  

בחיתוכים כה  ותיוהעיגול חושף את ראיות הגיאומטריה הבנועתה, כאשר התרבוע למעגל 

- ְּבֻחקֹו חּוג ַעל) = 27= (משלי ח' כמתועד  ֶצֶדקשל  , מתקבלת כראייה תמונת יופיוצודקים
הראדיאן קשת , גזרת והלא ...ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף) = 12+ (תהילים פה'  ...ְּפֵני ְתהֹום

  ...עיגול 1/4גזרת עד אפס מקום ב ַהֵחֶלקעם גזרת יחד נתחמת 
  

  2ACTבמשולש   RadianTan 11/7 =   בתרבוע:כן, לו

  .r=  הראדיאן קשתחּוט אל  11/7תייחס מ r/2π = מעגל 1/4 חּוט גםכך ו
  

ווה המכן גשמות נבואה ואהתבימינו אלה, אינה אלא  ,תרבוע למעגל ולעיגול ה זו שלבניי

- אם שימדינת ישראל. ב ו של העם היהודימתוקתל ֶצֶדק מהתגשמות נבואת ֵחֶלק היא
ח המובטח כצפון נבואי עתידי בחיינו וללא חת להכין את רו לאמץ בתפישת עולמנו את כן

ּוִפְתֹאם לפתע ואם  ָיבֹואאם  - עלינו  לבואיכולותינו לכל הנכון הסגולה שניתנה ב
  :ָיבֹוא

  ִלי- ָבִנים ִׁשְמעּו- ְלכּו
  םִיְרַאת ְיהָוה ֲאַלֶּמְדכֶ 

  ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים - ִמי
   ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב

  ְנֹצר ְלׁשֹוְנ ֵמָרע 
  ּוְׂשָפֶתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה

  טֹוב - סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה
  )15-12(תהילים לד'  ...ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו


