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�אנ� � ַו�ֹאְמר� ֶאל    ) = 4' בראשית מז(  ָ �  ַ!ְרעֹה ָלג�ר ָ��ֶר

  ֵאי) ִמְרֶעה ַל(ֹא) ֲאֶ'ר ַלֲעָבֶדיָ$ � ִ#י
  ָכֵבד ָהָרָעב ְ�ֶאֶר� ְ#ָנַע) � ִ#י

  ...יָ$ ְ�ֶאֶר� -ֶֹ')ָנא ֲעָבדֶ �ְוַעָ,ה ֵיְ'ב�
   

   י1ֵס/ ֵלאמֹר�ַו�ֹאֶמר ַ!ְרעֹה ֶאל  ) = 6�5' בראשית מז(
   �ִביָ$ ְו2ֶחיָ$ ָ�א� ֵאֶלי$ָ 
  ��ֶאֶר� ִמְצַרִי3 ְלָפֶניָ$ ִהוא
   2ֶחי$ָ � �ִביָ$ ְוֶאת�ְ�ֵמיַטב ָה�ֶר� ה1ֵ'ב ֶאת

('ֶֹ- �  ַחִיל � 3 2ְנֵ'י�ָ �ָיַדְעָ, ְוֶי'� ְוִא��3ֵיְ'ב� ְ�ֶאֶר
  ... ִלי�ֲאֶ'ר�ְו6ְַמָ,3 6ֵָרי ִמְקֶנה ַעל

  
 מכתב את שלח ) 45' בראשית מא( ...ָצְפַנת ַ!ְעֵנחַ  = מחייב כי יוס/) = 6�4' מז= (  זהתיעוד
נכו) , אכ) .אל שר הקרקעות, ביחד ע3 שיירת אביו ואחיו ,חיפר�חפרעה 

הוא חיפר ו� שר הקרקעות של פרעה חיהה '!ֵת 1 ח�3:חַ להאמי) כי הנסי$ 
ָלֶה3 ) = 11' בראשית מז= ( לרשו3 בלשכת הרישו3 של ספרי האחוזה כי ניתנה פקד

ָ>ה ְ�ֶאֶר� ִמְצַרִי3 �ֶאֶר� ַרְעְמֵסס ֲאח=ְ �ונכו) ... ַ#ֲאֶ'ר ִצָ�ה ַפְרעֹה��ְ�ֵמיַטב ָה�ֶר
 ...ַוֵ,ַל< ֶאֶר� ִמְצַרִי3 ְמאֹד ָהָרָעבָכֵבד �ִ#י) = 13' בראשית מז= (  שאכ) היהלהאמי)עוד 
מלכות פרעה לזה אירוע היסטורי נכבד  עד כמהמדוד ל' !תֵ 1 ח�3:ידע חַ , כ)וא
  .לכלול אותו כתיעוד נצחי בקברו, בו לקח חלק הוא עצמו, חיפר� ח

   
  :Janice Kamrin בספרה של קיי3ה' !ֵת 1 ח�3:חַ  העתק ציור הקיר מקבר ,להל)

  
  
  

 �6ב(מתועדת ' !תֵ 1 ח�3:חַ  במקדש קבר )צד צפו�(ל המצוי על קיר "ציור הנב
  למלכותו של �6 בשנה ה] � 1927בשנת [ נסי$ השר מערכת שלטונו של ה)שורות

 שליחי פרעה אל 2מובילי3 כאשר בשורה השלישית מלמעלה  ,חיפר�פרעה ח
השליח הראשו) .  נפש37]=ִי6ְָרֵאל[ משפחת )נכו� להאמי�( שיירת את נסי$ה
  . חיפר� חאת מכתב פרעה' !תֵ 1 ח�3:חַ  מגיש לאביו )נסי!בנו של ה 'נפר חותפ(
  
לישכה ברושמי3 ה 3פקידיה י3מתועד, )בצד ימי�(למטה  6שורה , ציורב

של שר תחת מרותו ) נכו� להאמי�(" ֲאֶ'ר ִצָ�ה ַפְרעֹה"את  מקרקעי)הלרישו3 
6ֵָרי "ועוד  שליחי3 אחרי3 18מתועדי3 , כ) כמו .'!ֵת 1 ח�3:חַ  הקרקעות

על אדמות מצרי3 כולה רחבי בהיה פועל3 שחיפר �של פרעה ח "ִמְקֶנה
  שרו שלותתחת מרהמרעה במגבלות חוקי הטומאה והתועבה של מצרי3 

  . '!תֵ 1 ח�3:חַ  )נכו� להאמי�(הקרקעות 
  

ְו6ְַמָ,3 ַחִיל � ָ�3 2ְנֵ'י�ְעָ, ְוֶי'ָידַ � ְוִא��3ֵיְ'ב� ְ�ֶאֶר� -ֶֹ'): "התיעוד, כלומר
לאחר ביצוע חוק רישו3 ) נכו� להאמי�(התקיי3 אכ) " ִלי�ֲאֶ'ר� 6ֵָרי ִמְקֶנה ַעל
ָלֶה3  "ניתנהג3 , מנ3או .בלשכת הרישו3 של שר הקרקעותהמקרקעי) 

ָ>ה ְ�ֶאֶר� ִמְצַרִי3 �ֶאֶר� ַרְעְמֵסס ֲאח=ְ � וג3 "ר ִצָ�ה ַפְרעֹהַ#ֲאֶ' ��ְ�ֵמיַטב ָה�ֶר
  ."6ֵָרי ִמְקֶנה"קיבלו מינוי של  מה3 כמה



 היה מעורב בתכנו) התיעוד ההיסטורי ָצְפַנת ַ!ְעֵנחַ  = כי יוס/ ,נכו) להאמי)עוד 
המתעדי3 וזאת נוכח הראיות והממצאי3 ' של ציור קיר זה בקבר ַח:�3 ח1ֵת!

  יוס/לש תוארו ואת יָ' יִב אֲ ש3 המלא$ את  )בתחתית הציור($ בהירוגלי
הקיי' (ההירוגלי$  למרגלות" שליט זר"  ="שרביט משולש וכתר"הירוגלי$ ב

   .מתעדת יכולת פענוחוהיא  "ָצְפַנת ַ!ְעֵנחַ " =" עי� מאופרת"של ) הקוד'בציור 
  

   :Johnson. anet HJ בספרה של קיי3ה להירוגליפי' ציורהעתק  ,להל)    

  
 שמע רק יעקב ,ִי6ְָרֵאלנות) ש3 =  יָ' יִב אֲ א$ ראוי להדגיש כי את ש3 המל

�ִ#י ִא��3ַו�ֹאֶמר לֹא ַיֲעקֹב ֵי�ֵמר ע1ד ִ'ְמ$ָ ) = 30�29' בראשית לב(=  מוכאשר נאבק ע
�ֲאָנִ'י3 ַו,�ָכל ַוִ�ְ'2ל ַיֲעקֹב ַו�ֹאֶמר ַהִ-יָדה�ֱאלִֹהי3 ְוִע�3 6ִָריָת ִע�3 ִ#י ִי6ְָרֵאל

אמר יעקב ,  כלומר...�ֹאֶמר ָלGָה ֶ>ה ִ,ְ'2ל ִלְ'ִמי ַוְיָבֶרְ$ אֹת1 ָ'3ָ:א ְ'ֶמָ$ וַ 
 ]ילֵ אהָ * *�1966שנת ב[... Hַָרְ$ 1#ָכב ִמַ�ֲעקֹב) = 17' במדבר כד= (  נולד כאשרליוס/ כי

   .יָ' יִב אֲ  את שמו )נכו� להאמי�(אמר לו המלא$ , ולכ)
  
ֶע6ְֵרה � ְ'ַבע�י1ֵס/ ֶ�)) = 2' בראשית לז= ( היה] �1949בשנת [כי :  נכו) למדוד,כ)וא

� ְ'לִֹ'י3 ) = 41' שמות יב= (  למדודיש מאז ,לכ)ו=  ה�ַרד ִמְצָרְיָמהכאשר  ...ָ'ָנהJִֵמ
ֵמֶאֶר�  ִצְבא1ת ְיהָוה�ַוְיִהי ְ�ֶעֶצ3 ַה�31 ַהֶ>ה ָיְצא� ָ#ל ָ'ָנה ְו2ְרַ�ע ֵמא1ת ָ'ָנה

ַוְיִהי ִבְ'מ1ִני3 ָ'ָנה ) = 1' ו' מלכי' א= ( שנה 480למדוד עוד שוב ונכו) . ..ִמְצָרִי3
�Lָָנה ָהְרִביִעית ְ�חֶֹד' ִזו  ִמְצַרִי�3ִי6ְָרֵאל ֵמֶאֶר��ְו2ְרַ�ע ֵמא1ת ָ'ָנה ְלֵצאת ְ�ֵניַ

 נכו) ,לכ)ו ...ַוִ�ֶב) ַהַ�ִית ַליהָוה ִי6ְָרֵאל�ה�א ַהחֶֹד' ַהLִֵני ִלְמלְֹ$ ְ'לֹמֹה ַעל
ה�א ��ְ�ֶיַרח ָהֵאָתִני3 ֶ�ָחג) = 12�2' ח' מלכי' א= ( ]�1103בשנת [ שני3 8למדוד עוד 

�ָה�ר1) ַוַ�ֲעל� ֶאת� ַהחֶֹד' ַהLְִביִעי ַוָ�בֹא� #ֹל ִזְקֵני ִי6ְָרֵאל ַו6ְ�ִא� ַה#ֲֹהִני3 ֶאת
ְ#ֵלי ַהJֶֹד' ֲאֶ'ר ָ�אֶֹהל ַוַ�ֲעל� אָֹת3 �ָ#ל�ֶהל מ1ֵעד ְוֶאתאֹ�ֲאר1) ְיהָוה ְוֶאת

ֲעַדת ִי6ְָרֵאל ַה:1ָעִדי3 ָעָליו ִא,1 ִלְפֵני �ַה#ֲֹהִני3 ְוַהְלִו3�ִ ְוַהGֶֶלְ$ ְ'לֹמֹה ְוָכל
�ָ�ִבא� ַה#ֲֹהִני3 ֶאתִיMְָפר� ְולֹא ִיGָנ� ֵמרֹב וַ �ְמַזְ�ִחי3 צֹא) �ָבָקר ֲאֶ'ר לֹא��ָה�ר1)

ַ,ַחת � ֶאל קֶֹד' ַהJֳָדִ'י�3 ֶאל�� Hְִביר ַהַ�ִית�ְמק1מ1 ֶאל�ְיהָוה ֶאל�ֲאר1) ְ�ִרית
ְמק31 ָה�ר1) ַוָ�סֹ#� ַהְ#ר=ִבי3 � ַ#ְנֵפי ַהְ#ר�ִבי3 ִ#י ַהְ#ר�ִבי3 !ְֹר6ִי3 ְ#ָנַפִי3 ֶאל

ַהJֶֹד' � ָמְעָלה ַוַ�ֲאִרכ� ַהַ�Hִי3 ַוֵ�ָרא� ָראֵ'י ַהַ�Hִי3 ִמ)ַ�Hָיו ִמלְ �ָה�ר1) ְוַעל� ַעל
ְ!ֵני ַהHְִביר ְולֹא ֵיָרא� ַהח�ָצה ַוִ�ְהי� ָ'3 ַעד ַה�31 ַהֶ>ה ֵאי) ָ��ר1) ַרק ְ'ֵני � ַעל

�ֵני ִי6ְָרֵאל �  ִע3ֲאֶ'ר ָ#ַרת ְיהָוה��ל=ח1ת ָהֲאָבִני3 ֲאֶ'ר ִהִ:ַח ָ'3 מֶֹ'ה ְ�חֵֹרבְ
�ית �ַהJֶֹד' ְוֶהָעָנ) ָמֵלא ֶאת�ְ�ֵצאָת3 ֵמֶאֶר� ִמְצָרִי3 ַוְיִהי ְ�ֵצאת ַה#ֲֹהִני3 ִמ)ֵ

�ית �ְיהָוה ֶאת�ָמֵלא ְכב1ד�ִ#י ָיְכל� ַה#ֲֹהִני3 ַלֲעמֹד ְלָ'ֵרת ִמְ!ֵני ֶהָעָנ)�ְיהָוה ְולֹאֵ
   ...ַמר ִלְ'#ֹ) ָ�ֲעָרֶפלְיהָוה � �ז �ַמר ְ'לֹמֹה ְיהָוה

  
ְ#ָתה ָהִעיר ) =1' יחזקאל מ(= אז כי ומתועד  ְ'ַנת ) = 8' כה' מלכי' ב= ( ]�609שנת ב[=  ...ה=

  430 ספר מלכי'ח,ט הזמ� ב תיעודחשבו� מ(... ָ�ֶבל�ֶע6ְֵרה ָ'ָנה ַלGֶֶלְ$ ְנב=ַכְדֶנאַ(ר ֶמֶלְ$ � ְ,ַ'ע

ֶאֶב)  ִהְנִני ִיMַד ְ�ִצ�1) �ֶב) = )16' ישעיה כח(=  מה הנבואההתגש ו)ה חיי המקדש"ָ.ָנה ס
שיוסדה  ֶאֶב)היא כספת  ...ה�ָ ִת Lְ ַה  ֶאֶב)=  ...ָהֶאֶב) ָהרֹאָ'ה = )7' ד זכריה(=  ...�ַֹח)
   ...ַהֵ�ט ַלְ�ִרית ) =20' תהילי' עד= ( לוחות הברית תשמרלמ קברכאז 



     : ח�ט=היק/  כאשר ) =01' גיחזקאל מ(=  ...יתָ,ְכנִ � �ָמְדד� ֶאת, ועתה
ְוָעְבי1 2ְרַ�ע  ) =21' ירמיה נב( = ...ָהַע�Gד�ֶע6ְֵרה Gָ2ה ָיסֹב ֶאת�ְוח�ט ְ'ֵ,י3) = 15' ז' מלכי' א= ( המתועד מוכיח, ואכ)

ות המעגל המושתת על רצ/ חפיפות של  מכפלֶצֶדקלְ  רציונלי  ִעְבִרי"ח�ט "ֶחְ'�1)שהתקיי3 ... ֶאְצָ�ע1ת ָנב�ב
Oָ' לֹא ִבְמֵהָרה ִיָ:ֵתק ) =12' קהלת ד( =ומתועד . למעגל] ראדיא)]=[מיתר[ בי) ֶאְצָ�ע" ח�ט"  ְלַרֵ�ַע =... ְוַהח�ט ַהְמ'=

  ...מעגל
  :M2QR2H מהיק/ ריבוע �11ַהֵחֶלק הַ  בבניית התרבוע נחת$

  
  :עַ ��ְר ָ, �ַ  ָחְכָמה ַ'ֲע'�ִעי3

Tan α =   FB/BD = 1/2.   
Tan α =  FI2/I2N = 1/2.  

Tan α =  I2N/I2B = 2/4 = 1/2.  
  ראדיא) =) א"י( r =   FI2 + I2B = 1 + 4 = 5 :אז

Tan α = NJ2/J2D = 4/8 = 1/2.  
  J2D = J2A + AD = 3 + 5: אז

Tan 2α = NJ2/J2A = 4/3.  
Tan 2α =  LQ/LA = 4/3.  

  .BLQ במשולש שווה השוקיי' LQ = BL  =   4 =) א"י (:אז
  .Tan 2αמקיו'  = LA  =   3 )א"י(: אז
  ).א"י ( Q2H=  2TC = 2KG= 11=  4  + 3 +4: ראדיא)               וכ) =) א"י( LA+ BL [  =r=  7] = [ 4 +3  [:אז

                                                                  . 7/11= A C/2CT  =adianRTan  
  :יִ# א צָ ְמ  נִ  ִעְבִרי"ח�ט "ֶחְ'�1)ִמ �

   .)א"י(  M2QR2H= 44 היקפו של הריבועבניית מנחת$  )א"י(  LQ = 4= �11 ַהֵחֶלק הַ 

  .2πr/2r = π = 22/7  ח�ט=היק/ וכאשר   2r/[H2QR2M] = 44/14 = 22/7   :אז

  .πr/2 =) א"י( H2Q = [H2QR2M]/4 = r + LQ = 11   :אז
  ). א"י ( rπ= 11/2  = קשת מעגל41/ =] ראדיא) + �11הַ  ַהֵחֶלק[ ,ומרכל

  .)א"י ( 4=  המשולשהבגו  =PB = QL  קשתח�ט, כלומר). א"י(  LQ  = 11/rπ2 = PB= 4= �11 ַהֵחֶלק הַ  :או
, נאבק ע3 יעקב ולכ)באמת  יָ' יִב אֲ המלא$ , ולכ)π = 22/7 את תכנית המקדש נית) למדוד רק כאשר , ואמנ3
 ַוִ�ֶב) ַהַ�ִית ַליהָוהבאמת ,  ולכ)ֵמֶאֶר� ִמְצָרִי3 ִצְבא1ת ְיהָוה�ָיְצא� ָ#לבאמת ,  ולכ)ה�ַרד ִמְצָרְיָמהבאמת יוס/ 
ְ#ָתה ָהִעירבאמת , ולכ) �ְרִ,י  =)91' לחיחזקאל (=  באמת,  ולכ)ה�ָ ִת Lְ הַ  ֶאֶב)יוסדה אז באמת ,  ולכ)ה=ַHִ 331 � ִא��לֹא ַ
   ...ֵאOֶה�ִ,ְכֶליָנה ָכל�� קֶֹד'� ַע�3 ַידַנֵ!��ְכַכ1Oת  = )7' דניאל יב(= באמת  ...�א ִיְהֶיה ַרַע' ָ-ד1ל ַעל 2ְדַמת ִי6ְָרֵאלַהה


