
    ©2020 רמי ניר   ...ִמְצַרִים- ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ- ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני 3539- ַוְיִהי בִ    

  
  

   ...ֹוּלם ּכֻ לָ ֹועּבָ  הֹונָ רֹות קַמֵּגפַ  ֹוז ָׁשָנהּבְ ַוִּיֵּתן ְיהָוה 
  

נראים על מרקע הקופסה, כמעט ללא הפסקה, כותבים ו/או החוקרים המומחים ובזו השנה, 
 הוראת ר מזון לקראתואגהצליחו לרבים  .המסוגרים בבתיהם ידע להמוניםלהנגיש רצף של מ

שלא ליל הסדר בשנה זו יהיה ליל הסגר והיהודים,  .יהיו שוממיםרחובות בערים שעה של עוצר ו
אולי גם כנראה ו הגדת הפסחאת בלילה הזה ו ארקשל משפחה מצומצמת יבמסגרת כהרגלם, 

כאן קשור לקורונה ומה כאן מקרי ומה כאן כל זה אז מה  .סעדל שאלות ש אחד את השני ישאלו
  קורות הכוונה כאשר:נוגע עד 

   
  יציאת מצרים לו"ז אל= חופף  2020 של יומיהלו"ז ה
   :ַתן ַהַּׁשָּבתמָ ד לְ עַ נוגע כל הלהמתועד ו

  
  )36 '= (תהילים קה ִמְצַרִים- ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ-ְּבֵצאת ְּבֵני

  שבוע לבין היום החמישיבחצות הלילה בין היום הרביעי ב 2020.49-8. 
  = ליל הסדר                        ...אֹוָנם- ְּבכֹור ְּבַאְרָצם ֵראִׁשית ְלָכל- ַוַּי ָּכל

   
  )38= (תהילים קה'  ִמְצַרִים- ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ-ְּבֵצאת ְּבֵני

  בשבוע  יום החמישיב 9.4.2020
  ...ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם- ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם ִּכי

  
  )9= (שמות יד'  ִמְצַרִים- ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ-ת ְּבֵניְּבֵצא

  שי בשבוע יום השיב 10.4.2020 
    ...ֹעֶמרּבָ  1    : ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ...ִּפי ַהִחיֹרת- ַעל--ַּפְרֹעה ּוָפָרָׁשיו ְוֵחילֹו

          
  )31-22= (שמות יד'  ִמְצַרִים- ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ-ְּבֵצאת ְּבֵני

  ביעי בשבועיום הששל הלילה ב 11.4.2020     

  ...ֹעֶמרּבָ  2 ... ְיהָוה ַוַּיֲאִמינּו ַּביהָוה- ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת  ...ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים
  

  )2-1= (שמות טז'  ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
  ביעי בשבועיום השב 9.5.2020     

  ...ֹעֶמרּבָ  30           ...ַאֲהֹרן- ֹמֶׁשה ְוַעל-ֵאל ַעלִיְׂשָר -ֲעַדת ְּבֵני- ַוִּיּלֹונּו ָּכל
  

  )16-15= (שמות טז'  ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 16-ּבַ 
  ראשון בשבועיום הב 10.5.2020

  ...ֹעֶמרּבָ  31                     ...ָאִחיו ָמן הּוא- ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל
  ...ָאְכָלההּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם לְ 

  ...ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ֹעֶמר ַלּגְֻלֹּגֶלת
  

  ))30-25= (שמות טז'  ֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםלַ  22-ּבַ 
  ביעי בשבועיום השב 16.5.2020   

  ...ֹעֶמרּבָ  37                       ...ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי
  
  

  ...ְיהָוה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת- ְראּו ִּכי= ... ֹום ַליהָוהַׁשָּבת ַהּי-ִּכי
  
  
  

אלא  ותמקריאין כאן לא הז בכל השפות ובכל צורות הכתב "בכל לו ַהַּׁשָּבתחופפת  ֹוּלם ּכֻ לָ ֹועּבָ אז אם 
  ]37=[ישר]-=[אל]1522+[]=ישראל[ נצחחיי  על קורותו התנ"ךכל המתועד בספר ל נהכווראיית יש 

   
  ...ָלּה ֹּכחַ - ַיֲעָצר אּוק הַר וְ  ...ֹוּלם ּכֻ לָ ֹועּבָ ה ֹונָ רֹוק ָנַתןא ּוה ִּכי ַהַּׁשָּבתן ֵת ֹונ יהָוהֲאִמינּו ּבַ ן הַ ָלכֶ 



  :ַּמְעָּגלהַ  ֶאְצָּבעֹותלהלן פיענוח מדידת 
  

              NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  
  

  ָׁשריָ ֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22והלא: 
  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2והלא: 
     ֶאְצָּבעֹות NQ15 = 90והלא: 

 

 
  

   ַׂשרעֲ - ְּתֵרישל גזרת  11-הַ ֵחֶלק לַ  ָׁשֵוה ָעָׂשר-ַעְׁשֵּתישל גזרת  12-הַ ֵחֶלק הַ =  1/132] = 1/12-1/11= [ ַאַחת ְלַאַחת -וְ  πr2= גזרות  ֲעַׂשר-ַּמְעָּגל ְּתֵריבַ ּו
  ֶאְצָּבע.   = 132πr2/ ֶקֶׁשתואכן 

  .ֶאְצָּבעֹות 24 רטֶ ֹוּקהַ וְ  ֶאְצָּבעֹות 126יֶקף משושה חסום = הֵ ואכן  ֶאְצָּבעֹות 132=  ַאּמֹות 6=  ָיָׁשר ַמְעַּגלבתרבוע כך, ו
  ֶאְצָּבעֹות.= במשושה ּבְ  π = 3  =126/42 = רטֶ ֹוּקיֶקף לַ הֵ ואכן אמת, היחס בין 

  ֶאְצָּבעֹות.  22ַאָּמה =  ולכן,  ֶאְצָּבעֹות       132ט = ּו= ח ַמְעַּגליֶקף = = הֵ  ּמֹותאַ  6כלומר: 
  . ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22ר     והלא: טֶ ֹוּקהַ  1/7ֶאְצָּבעֹות =  NQ  =6והלא: 

  .ַּבַּמְעָּגל=  π=  132/42 22/7 =ואכן נודע כי: 
 

  ]132]=[ָיָׁשר[ = )7(ישעיה כו'  ...ר ַמְעַּגלֵמיָׁשִרים ָיׁשָ 
  

    ַּבִּמְקָּדׁש       ...תִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאמֶ 
  

  
  יור מצוי בספר "שבר השלום והאמת"...הצ –תכנית הבית 


