
  © 2018 רמי ניר  ...ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ָלֶכם
  

    

   ָיָׁשרֵאל  = ִלָּיהֵא 
  

ִלְפֵני ּבֹוא -- ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא
ָּבִנים - ָאבֹות ַעל-יֹום ְיהָוה ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ְוֵהִׁשיב ֵלב

ָהָאֶרץ -ָאבֹוא ְוִהֵּכיִתי ֶאת-ֶּפן--םֲאבֹוָת -ְוֵלב ָּבִנים ַעל
  )24-23(מלאכי ג'  ...ֵחֶרם

  
  :ַהָּנִביא ּוֵאִלָּיהּבְ מדובר  שגגה היא להאמין כיאך 
 ַהָּנִביא ַמְלָאִכיּכְ  ַהַּמְלָא םׁשֵ  ...ֶדֶר ְלָפָני-ּוִפָּנה) = 1= (מלאכי ג'  בשליחות זו, לא נודע כןאכי 

  .ֵאל ָיָׁשר = ֵאִלָּיהכי:  ָּנִביאלַ  ענוד אולם, . ַהְּבִריתַמְלַא הלא שלוח הוא להיות ו
  

   "ִלי ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ְוָהיּו"
  "...ְסגָֻּלהַלּיֹום ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה "

  ) 17(מלאכי ג' 

  ירי נִ ִמ ָר                  וָת ְס ל ׁשֶ ם יֹוּבְ                  הכָ ָר ּבְ ת ּלַ גְֻס 
  
 

  ם,אֹ ְת ּפִ  דּוְר ם יֵ יִמ ׁשָ ּגְ הַ ׁשֶ ּכְ 
  ז,עֹוּבְ  רּויֹו --ה ֶר ד יֹועֹוה וְ ֶר יֹו
  וָת ְּס ם הַ חֹוּבְ  -- ק ַר ּבָ ד עֹוק וְ ָר ּבָ 
  ט...הֵ יר לֹווִ אֲ הָ וְ 

  
  ל",ּוח "ּבַר יֶ ל ׁשֶ ים בִ ׂשָ עֲ הָ 

  ַּבּנֹוף ִיְזרֹוק, --ָירֹוק ְועֹוד ָירֹוק 
  , עּוְּס יֻ ים יְ נִ נָ עֲ ל ׁשֶ  --ים ִד דּוּגְ ים, ִד דּוּגְ 
  ם...   יָ -חַ רּוּבְ  עּוְּס יֻ יְ 

  ז,ָא 
  -- הָק דָ צְ  לׁשֶ  ׁשמֶ ׁשֶ 
  ה,ּזֶ ו הַ ָת ְּס ם הַ יֹוּבְ ח ַר זְ ִּת 
  א,לֵ ל מָ בּויְ ל ׁשֶ ף ֶר ל חֹוֶא 
  ה...כָ ָר ּבְ ל ׁשֶ ם ׁשֶ ּגֶ ל ֶא 
  

  א,ּבָ יב הַ בִ ָא בָ ּו
  ה,ֶא ְר יר נִ ִה ּבָ ה לָ ְמ ר חֶ יו אֹוזִ 
ִהיםׁשֶ ם ֹוּיּבַ   ה,צֶ ְר יִ  ֱא
  ה,כָ רּוּבְ ה ּלָ גֻם ְס יֹוּבְ 
  ה...כָ ָר ּבְ  -- ת ּלַ גְֻס 

  ף,ֹוטְׁש ם יִ רֹוזְ ים יִ לִ חָ ּנְ ּבַ ׁשֶ ּכְ 
  ל,עַ -לֶא ד קֹוְר יִ  --ז חֵ ֹוד ּפעֹוז וְ חֵ ֹוּפ

  יםיִר זִ ְר ּזָ ף הַ עָ יְ  -- ר בֹועֲ ב יַ ּוׁשר בֵ עֹו
  ם...דֹ ָא ת יעֹוִק ְּׁש הַ וְ 

  
  ל,קֹו ימּוִר ים יָ ִד לָ ּיְ הַ 
  ה,ָא ילִ ת ּפְ ֹוּלִמ  --ה ָר יִׁש ד עֹוה וְ ָר יִׁש 
  א,ּבָ ו הַ ָת ְּס לַ  -- ה ָא יִר ד ְק עֹוה וְ ָא יִר ְק 
  ב...ּלֵ ם הַ ּתֹ ל ׁשֶ ק חֹוצְ ּבִ 

  ז,ָא 
  -- הָק דָ צְ  לׁשֶ  ׁשמֶ ׁשֶ 
  ה,ּזֶ ו הַ ָת ְּס ם הַ יֹוּבְ ח ַר זְ ִּת 
  א,לֵ ל מָ בּויְ ל ׁשֶ ף ֶר ל חֹוֶא 
  ה...כָ ָר ּבְ ל ׁשֶ ם ׁשֶ ּגֶ ל ֶא 
  

  א,ּבָ יב הַ ָאבִ בָ ּו
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  ה,ֶא ְר יר נִ ִה ּבָ ה לָ ְמ ר חֶ יו אֹוזִ 
ִהיםׁשֶ ם ֹוּיּבַ   ה,צֶ ְר יִ  ֱא
  ה,כָ רּוּבְ ה ּלָ גֻם ְס יֹוּבְ 
  ה...כָ ָר ּבְ  -- ת ּלַ גְֻס 

  ף,ּדֹ ְר י יִ ִמ ף ּוּדָ ְר ה נִ מַ 
  ף,חֲ ן יַ מָ ּזְ הַ  --ט עַ ד ְמ עֹוט וְ עַ ְמ 
  רֵת ה יֹופֶ יָ  ׁשרּוחֲ  -- ה דֶ ַּבּׂשָ ם לֶ ֶּת הַ 
  ה...ָא ה נָ ּלָ ּכַ הַ וְ 

  
  ן,כֹוה נָ לָ ר עָ בָ ר ּכְ חַ ּׁשַ הַ 
  ן,ֹוּבְׁש א חֶ צָ ְמ נִ  -- ת חַ ד ַא עֹות וְ חַ ַא 
ֹ  --ף סֶ ּכֶ ל הַ צֵ ּבְ    ן,רֹוְת יִ  יםִר בְ ֹוׁשא ל
  ם...ֹולׁשָ ת עֵ ה וְ מָ חָ לְ ת ִמ עֵ 

  
  ן,ּכֵ 
  -- הָק דָ צְ  לׁשֶ  ׁשמֶ ׁשֶ 
  ה,ּזֶ ו הַ ָת ְּס ם הַ יֹוּבְ ח ַר זְ ִּת 
  א,לֵ ל מָ בּויְ ל ׁשֶ ף ֶר ל חֹוֶא 
  ה...כָ ָר ּבְ ל ׁשֶ ם ׁשֶ ּגֶ ל ֶא 
  

  א,ּבָ יב הַ ָאבִ בָ ּו
  ה,ֶא ְר יר נִ ִה ּבָ ה לָ ְמ ר חֶ יו אֹוזִ 
ִהיםׁשֶ ם ֹוּיּבַ   ה,צֶ ְר יִ  ֱא
  ה,כָ רּוּבְ ה ּלָ גֻם ְס יֹוּבְ 
 ה...כָ ָר ּבְ  -- ת ּלַ גְֻס 

  
  רישום של תרבוע אוקלידי לעיגול ולמעגל:

 
  

  וריבוע חּוטעל רצף כ הנצחי הקבוע הנתון מראש ַהִּמְסַּפר ַהֶּמֶל ְלָדִודכך נודע , ואכן
  :רֵאל ָיׁשָ ליראת שמו של 

              
NQ      מחיתוך במעגל ַאּמֹות 2=  = קטע נצחי קבוע נתון מראש  

  
22 NQ  =2  = בתרבועוהוא  המעגל הזה = היקף ריבוע חּוטHM2RQ  

   
7 NQ   בתרבוע והוא מעגל זה= קוטר ל  =BD  
  

  נצחי קבוע נתון מראש  ִמְסַּפר=  מעגל / קוטר=      22/7
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בכתובת ציור קיר  שדאג לתעדו יוסף עתדב ]ֵאל[=]22[ :ְסַּפרִּמ הַ  ונבחר נודעגם , ךכ
 .)45(בראשית מא' ... ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ שמו  דועיתיחד עם  במצרים II חותפ' םּובמקדש חנ

 1522+=  37 :םיִ ִמְצָר לְ ַהָּבִאים  ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל מתעדת אתזו כתובת נצחית 
 ]ָיָׁשר[=]15[ נולדו במצרים) 33( ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמהן ִמ  ַיֲעֹקב ֶנֶפׁש ]73[=]ִיְׂשָרֵאל[ ֵׁשם ִמְסַּפרּכְ 

לערוב באים  ,כתובתאלה ב יםנבחר יםִמְסַּפִר  .]ְזָמן[=]7[=]ֱאמּוָנה+  ֵאל[ וכמובן
  .ֵאל ָיָׁשר = ֵאִלָּיה = ...ָיָׁשר ְיהָוה-ְלַהִּגיד ִּכי) = 16תהילים צב' = ( ...ִיְׂשָרֵאל ֵנַצחחיי ב ַּׁשָּבתלַ 
   
  ֵאל ָיָׁשר = 1522+=  37 = ִיְׂשָרֵאל                                       

  כתובת בקטע מציור הקיר במקדש קברו של חנום חותפ' במצריםמתוך  

  
  במצרים) נולדו 33(               ...ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמהן ִמ  ַיֲעֹקבֶנֶפׁש  37                                  

  
, כי יחזקאלומלכים, ירמיה המקדש בספרים: תכנית עולה מתיעוד מידות  וכך גם

אשרות מה רציונליותמידה  ַאּמֹותחישוביי המידות בעיגול ובמעגל מושתתים על 

 ַהֶּמֶל ְלָדִוד נודעלצורך בניין המקדש במתכוון  ,לכן .ֵאל ֱאמּוָנהשל  םיִמְסַּפִר 
 צדק אוקלידישל  וסמלידוע גם כיום ו  22/7 הנתון מראש: עהנצחי הקבו ְסַּפרִּמ הַ 

22/7 = π.  
  

 להבטיח יראת אותיות 22מושתתת על  נת נצחנכון להאמין כי השפה העברית בכוו

מעיד  ֵעֶברתהיה זו טעות להסכים עם הרעיון כי שמו של  וליוא ֵאל ָיָׁשר שמו של
א ספק, ניתן להפיק ללאך, על פועלו, שהוא היה זה אשר ייסד את השפה העברית. 

 ומתקבל בתכנית המקדש יםִר ְסּפַ ִּמ הַ מידע רב מן הטקסט התנכ"י ובעיקר מתיעוד 
  כדלקמן: –
  

  אצבעות 22אמה = 
  אצבעות = דופן ים הנחושת 5טפח = 

  אצבעות 210של  פנימי אמה בקוטר 30קו המים = 
  אצבעות 220טפחים] =  2אצבעות +  210אמות = [ 10ים הנחושת = חיצון קוטר 

  אמות 6=  אצבעות 132=       עגל מ
  = מחוג = רדיוס אצבעות   21=    ראדיאן 

    ...ָהַעּמּוד-ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ָיֹסב ֶאת-ְוחּוט ְׁשֵּתים) = 15= (מלכים א' ז'  חּוט=  אצבעות 264=    אמות  12היקף עמוד נחושת = 

  אצבעות  4עמוד נחושת = לדופן 
  אצבעות 76קוטר פנימי לעמוד = 

  אצבעות 84=  לעמוד  ןוטר חיצוק

   ºr  - 6/πr2ºאצבע = 
  
ֹמהונתן הנביא תכננו בהסתמך על הכוונה  ִודּדָ  ַהֶּמֶל, אכןו - ַוִּיֶבן ְּכמֹו ...ַהֶּמֶל ּוְׁש

סמך מכנה משותף של סרגל קנה המידה המעגלי -על )69= (תהילים עח'  ...ָרִמים ִמְקָּדׁשֹו
שבזמן שהותו בבבל למד, אצל  פיתגורסמספרת על הרציונלי. ואם קיימת אגדה ה
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אז, לא  3:4:5, את החשבון הרציונלי גיאומטרי במשולש ישר זווית יחזקאלהנביא 
במקרה חסר לו הידע עד כמה פשוט אצילי וטהור מלמד המעגל את יסודותיו ביפי 

     שחותך הוא עצמו על עצמו, בחכמת התרבוע. αan 2T 4/3 =החיתוך 

  
  
  

בעולמנו גדול מתועד להוכיח עד כמה ... ּוִפְתֹאם ָיבֹוא) = 1= (מלאכי ג' כי  הנ"לעולה מ
נו זאת תמונת ארצבגם ואכן, ... ֹעֵׂשה ִרְׁשָעה-ֵזִדים ְוָכל- ָכל) = 19= (מלאכי ג'  מספרם של

 ) =15-14= (מלאכי ג' רבים הם הטוענים גם עתה, כן כי כאז  המציאות החברתית של ימינו.

ִהיםֲאַמְרֶּת  ְוִכי ָהַלְכנּו ְקֹדַרִּנית ִמְּפֵני  ֶּבַצע ִּכי ָׁשַמְרנּו ִמְׁשַמְרּתֹו- ּוַמה ם ָׁשְוא ֲעֹבד ֱא
ִהים  ִנְבנּו ֹעֵׂשי ִרְׁשָעה-ַּגם ְוַעָּתה ֲאַנְחנּו ְמַאְּׁשִרים ֵזִדים ְיהָוה ְצָבאֹות ַּגם ָּבֲחנּו ֱא

  .ֵאִלָּיה=  ֵאִלָּיהּו ָּכל שוגג:באז  מחסורמתבססת הדעת על כאשר כלומר,  ...ַוִּיָּמֵלטּו
  
  

  כך, עד בואו של אותו יום 
  "יֹום ְיהָוה ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא"

  
  
  

  ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי 
  ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה 

    ...ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיהָ 
  )20(מלאכי ג' 


