
ֶהי    ©2020 רמי ניר                       ...ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיהָוה ֱא
  

  )5(דברים ו' ... ְמֹאֶד-ּוְבָכל ַנְפְׁש-ְלָבְב ּוְבָכל-ָכלּבְ 

  

ֶהי אפשר  הַאֲהבָ  ִּכי ,מדובר בך הלא כלומר, ...ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיהָוה ֱא
ִהי ) =2' א= (בראשית רק באמצעות לתת ולקבל   רּוחַ  ... אותהםרּוַח ֱא

 ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו) = 7= (בראשית ב'  ִנְׁשַמת ַחִּייםלְ  ָאָדםבָ ּו ְּקָדׁשִּמ ּבַ  ָנַפח אשר
 ...ַהַּבִית ְוָנַפְחִּתי בֹו) = 9= (חגי א'  ...הְלֶנֶפׁש ַחּיָ  ִנְׁשַמת ַחִּיים ַוְיִהי ָהָאָדם

ִהי של רּוחַ והואיל ואותה   תֶּבֱאמֶ  זוב מתקיימת כןא ,היא םֱא
   :ןִלְמצֹא ֶחְׁשּבֹו ַאַחת ְלַאַחת=  )27(קהלת ז'  = כמו הדדית הַאֲהבָ 

   ֲאֹבֶתי - ִּכי ָאַהב ֶאת ְוַתַחת
    ַוִּיְבַחר ְּבַזְרעֹו ַאֲחָריו

  ַוּיֹוִצֲא ְּבָפָניו 
  )37' ד(דברים  ...םִמִּמְצָריִ  ְּבֹכחֹו ַהָּגֹדל

  כרונות כמו:יספר ז גם נכתב להו
   י ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ְּבַחְרִּתיְוַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּד 

  )8(ישעיה מא'  ...יַאְבָרָהם ֹאֲהבִ  ֶזַרע
  

 ָיִמיםְּב , ְּבִיְׂשָרֵאל זמנובלהבין מחזה שהבינו לך  להציע יכול אנילכן, 
- ַוְיִהי ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני :ֵמיָׁשִריםל ׁשֶ 

... מחזה ֶבן ַהַּבִית ַליהָוהַוּיִ  ) = 1= (מלכים א' ו'  ...ִמְצַרִים- ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ
לפעול טוב יותר ו של האדם מוחאת  שדרגמרהיב מאין כמותו המ

ה במעגל לחלקיו נֶ בְ ּומואיך נראה  המראות לדעת כאשר נפתחת ה
- ְוחּוט ְׁשֵּתים) = 15= (מלכים א' ז' ט ּואורכו של היקף = ח והדגש הוא

ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש לֹא ִבְמֵהָרה  אורך = = ...ָהַעּמּוד- ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ָיֹסב ֶאת
פיו - על משולשההיקפו של  חּוט כי נמדד אורך ) =12(קהלת ד' ... ִיָּנֵתק

   .)14(שמות ג' ... ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה=  12=  5+43+ מוכח משפט פיתגורס
  

את פונקציית טנגנס הזווית ן חבא, אם יש לך את היכולת לואכן

 :במבנה התרבוע כיתקבל מכמו ש ,כלומר NDB  =α ההיקפית
BD/FB = 1/2  =α TAN ן את פונקציית חבאז יש לך יכולת לא

אשר נחה על קשת היא זו כן ו NAB  =α2 טנגנס הזווית המרכזית

. LA/QL = 4/3  =α2  =TAN :מתקבלו αהזווית ההיקפית 
כל מחשב זיכרון של בגם ת ֹונבְ ּומּכְ  נמצאות אלהפונקציות ואכן, 

מתגלה  בתרבוע הרדיוס 1/7של  הנֶ בְ ּוּמהַ ך ותימחזה חו בוןו/או מחש
  ...ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש ) =12(קהלת ד' = אורך היקף כמו בזכות  נראה בזכותןו
    

 הקוטר 2/7כי  תקבלמאז ו NQ הקוטר = 1/7הרדיוס =  2/7 :והלא
 Q קדקודושהריבוע  של היקף QL  =1/11=  הנֶ ְב ּומגם הוא 

כל אחת מהן ו הנֶ בְ ּומיחידות  44של  ַּכּמּותבר וצי ִת ּוַּכּמהַ רכו אוו
ומידתה  הנֶ בְ ּומיחידות  22 של ַּכּמּותצובר  או .הרדיוס 1/7אינה אלא 

  .ִׁשימּור ַּכּמּות ועל זה נאמר NQ הקוטר = 1/7כל אחת מהן = של 
  

את אשר ר ּומַהִּׁשיחוק  מקיוםרק קיומו הנצחי של מחזה זה יתממש 
ִׁשימּור קיום חוק כלומר,  לא מכירים במחוזותינו. ר ַּכּמּותִׁשימּושמו 
ים נִ בְ ּומחלקים  22זו של  ַּכּמּותִמ  הנֶ בְ ּומכל חלק מבטיח כי  ַּכּמּות

באותה מתקיים  ,Q שקדקודו זהכם על היקף ריבוע מיהמתקיי
באורכו השווה  מעגל פו שלהיקט ּוחעל ובאותו הגודל גם  ַּכּמּות

 גרגיר לך לאיבוד גם לא ילא ויישמר  . כךריבוע כזה היקפו שלט ּוחלְ 
 יםבוחר םקורה אכן כפי שכאשר מחפשים לרבע מעגל,  ,קטן אחד

ָחְכָמה ) = 25ת ז' = (קהלמעשה כל אירציונלי מוכן מראש לפני  π לאמץ
  ...ְוֶחְׁשּבֹון



ִהים ֶאת   ִׁשימּור ַּכּמּותבקיום חוק  ןִלְמצֹא ֶחְׁשּבֹולדעת =           ...ָהָאָדם ָיָׁשר- ָעָׂשה ָהֱא

  )29(קהלת ז'  ...ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחְּׁשֹבנֹות ַרִּבים                                                                          
  

  ]132[=]ָיָׁשר[             :ואכן    
  

  1/11 - 1/12=  1/132=  ֶאְצָּבע                 
  

   QL=  ָיָׁשר=  ֶאְצָּבעֹות 12של המעגל =  11/1כלומר, 
  

  :הנֶ בְ ּומ π=  דוִ מעגל ּדָ  חּוטהלן חוקיות ל
 

NQ = מעגלתרבוע הב הנֶ בְ ּומ   
  

   NQ  =1/7 המעגל בתרבוע מּוְבֶנה=  ַהּקֹוֶטר  
  

NQ  =6 בתרבוע המעגל מּוְבֶנה=    ֶאְצָּבעֹות  
  

NQ22 = ַהּמּוְבֶנה ִׁשימּור ַּכּמּות=  ָׁשריָ ֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל  
  

NQ7   = 2 רטֶ ֹוֶאְצָּבעֹות   = ק 42=  אדיאניםר  
  

   π  = ַמְעַּגל/רטֶ ֹוק               

             = 22/7 π    

  
  
  

  ]ֵאל]=[ָיִכיןוְ ֹּבַעז ]=[4=[]ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת[



  =  בשושלת אדם: שנה  440 הקרוב למציאות הזמן חּוטוְ 
  

  לפנה"ס  4166-= שנת     בריאת אדם מאריך ימים                         =  ְּבֵעֶדן- ַּגן =            0000    

  יהשביט האלֵ =  ּכֹוָכב ַיֲעֹקבלפנה"ס** =  1966-במרץ) = שנת  20ב' (נקודת השוויון י' אדר ב' =  י"ג בחודש אדר =הולדת יוסף   =  שנה 2200+ 
  לפנה"ס 1949-= שנת          הּוַרד ִמְצָרְיָמה שנה = 17= יוסף בן                                                                                                      

  חיפר-לפרעה ח' 6שנת לפנה"ס =  1927-= שנת  ַיֲעֹקב ִמְצָרְיָמה ָּיבֹאוַ שנה =  39= יוסף בן                                                                    
 לפנה"ס 1913- = הולדת פרץ              = שנת  שנה 53יוסף בן  = ֹעֶלה ִתְמָנָתהשנה  64יהודה בן                  

  לפנה"ס = במערת המכפלה 1910- החנוט נקבר   = שנת  ֲעֹקביַ =  שנה 56= יוסף בן                                                                  

  לפנה"ס  1526-= שנת                                           Iהכתרת פרעה אמנחותפ'   =   שנה   440+ 

  לפנה"ס 1519-= שנת   ) שנה17+  430= ( יציאת מצרים =  Iלפרעה אמנחותפ'  7+ 

  לפנה"ס 1113-= שנת       שנה = הולדת דוד  406+                                                           

ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ַוִּתְצַלח - ֶזה הּוא ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי  = שנה   440+ 

  לפנה"ס 1086-= שנת     27) = דוד בן 13-12(שמואל א' טז' ...הּוא ָוָמְעָלהָּדִוד ֵמַהּיֹום הַ -ְיהָוה ֶאל-רּוחַ 
  )1שנה = (שמואל א' יג'    2שאול     
  שנה 40דוד        
  -)480(+ לפנה"ס  1039-= שנת בניין המקדש            שנה   40שלמה    
  שנה 17רחבעם  
  שנה   3אבים     
  שנה 41אסא      
  שנה 25יהושפט 

  שנה   8ורם    יה
  שנה   1אחזיה   
  שנה = עתליה   6+ 
  שנה 40יהואש   
  שנה 29אמציהו 
  יואש- לירבעם בן 29לעוזיהו =  14= שנה  ָהָרַעׁש ֲאָנ=  שנה 52עוזיהו   
  שנה 16יותם     
  שנה 16אחז      
  לחזקיהו = אות מעלות אחז 14שנה = שנה  29חזקיהו 
  שנה 55מנשה    
  שנה   2אמון     
  שנה 18יאשיהו 

  ...ָׁשָפן ַהֹּסֵפר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ְּבֵבית ְיהָוה-ַוּיֹאֶמר ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַעל) = 8לפנה"ס = (מלכים ב' כב'  646-שנת  = ליאשיהו 18שנה  =           שנה   440+ 
  לשימור לוחות הברית ֶאֶבן ֹּבַחן= יסוד כספת  יסוד אבן השתייה חורבן המקדשלפנה"ס =  611-שנה  = שנת      35+           

  ...ָּפָרס ּוְבַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּבְתִחַּלת ַמְלכּותֹו-ַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁש ֶמֶל-ְיֵמי ּכֹוֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס ְוַעד- ָּכל+  ֵּבְלַׁשאַּצר+   ֱאִויל ְמֹרַד + ְנֻבַכְדֶנאַּצר              
  ...ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצישנה =  II               +2500בניין מקדש = תחילת  ְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁשלפנה"ס =  541-שנה  = שנת      70+           
  לסה"נ 1959שנה =   11+    מאי נולדה מדינת ישראל  = ה' בחודש אייר 15=     1948שנה  = שנת  9248+           

       שנה  38=  )יהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקב תּדֹורֹוקצב =  במרץ 20=  בחודש אדרי' י הופעת השביט האלֵ =  פורים= ** 1986= שנת   שנה     38+           
ִׁשים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה) = 14(דברים ב' =             ּדֹור                 ב נצח ישראל= קצ ...ַהּדֹור-ֹּתם ָּכל-ַעד--ְׁש

  = הסכם שלום = יצחק רבין עם המלך חוסיין ָיָׁשר ַמְעַּגל=  ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ְּבָיָמי = 1994 = שנת                                   שנה 2640+ 
    טראמפ" ָׁשֵוה" ַאְבָרָהםשלום  הסכם " קורונה בעולמנו...ר ָקֶטבַׂשעַ הן מגפת " ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעֹמד ְּבָרחֹוק=  2020= שנת                שנה  26+          
  בחודש אדרבמרץ = י'  20) למדינת ישראל = נקודת שוויון = יהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקבת ּדֹורֹו 2=  פורים=  2024= שנת  שנה                  4+              

משמר תיעוד למסר היסטורי המתאר את ]=[ישראל] 1522+ישר]=[- : [אלתּוּמר ּכַ ּוימִׁש 
 למלכות  6" ותוארכה לשנת ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ למצרים, בכתובת שיוחסה ליוסף " ַיֲעֹקבירידת 

  .IIציור הקיר במקדש קבר הנסיך חנום חותפ' חיפר, ב-פרעה ח'

  
  37=  15+  22המספר ו ֲאִביַׁשישם  קטע זה של ציור הקיר כולל את

ֵקץ  ָמַתי- ַעד) = 7= (דניאל יב' ... להודיעו ְלבּוׁש ַהַּבִּדים ) =6= (דניאל יב'  מלאכו ֲאִביַׁשיאת  ָּדִנֵּיאלשלח אל  ִהיםאֱ כדאי לך לזכור כי 
ִּכי  ִים ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי ָהעֹוָלםַהָּׁשמַ - ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים ֲאֶׁשר ִמַּמַעל ְלֵמיֵמי ַהְיֹאר ַוָּיֶרם ְיִמינֹו ּוְׂשמֹאלֹו ֶאל- ָוֶאְׁשַמע ֶאת ...ַהְּפָלאֹות

ניפוץ אבן השתייה ב ְיהָוה ְּפָלאֹותמשמעותה  ָהַאֲחִריתכלומר,  ...ֵאֶּלה- ִּתְכֶליָנה ָכל-- ֹקֶדׁש- ַעם- ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי ּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ ַיד
ַוּיֹאֶמר  ...ַהַּבִית ַהֶּזה ָהַאֲחרֹון) = 9= (חגי ב' לבניין  בואהכנ ַהָּיִמים ַאֲחִרית ריבונות של כספת למימושאבן הוהוצאת לוחות הברית מ

ׁש ֵמאֹות ְוִנְצַּדק ֹקֶדׁש-- ֵאַלי    ...םּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֵּתן ָׁשלֹו) = 9= (חגי ב'  )13(דניאל ח'  ...ַעד ֶעֶרב ֹּבֶקר ַאְלַּפִים ּוְׁש

  

  )4(שיר השירים ח'  ...ץַעד ֶׁשֶּתְחּפָ  ָהַאֲהָבה-ְּתֹעְררּו ֶאת- ּוַמה ָּתִעירּו-ַמה


