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  )25(תהלים קיח' ָאָּנא                  ָאָּנא ְיהָוה

  ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ִמְלָפֶני
  ָאָּנא ְיהָוה

  ּכֶ ְּבָדְר  ינּוְוָנחֵ  ָעֵלינּוָאָּנא ְׁשמֹור ָנא 
  

  אֹוֶדה ְיהָוה ֲחָסֶדי
  אֹוֶדה ְיהָוה ִמְׁשָּפֶטי

  אֹוֶדה ְיהָוה ֹּכל ְּדָרֶכ ָנאוּו ְמֹאד
  
ֲאֹדָני ַהְקִׁשיָבה  ֲאֹדָני ְסָלָחה ֲאֹדָני ְׁשָמָעה

  )19' ט(דניאל  ...רְּתַאחַ - ַאל ַוֲעֵׂשה
  

   ֱאמּוָנהָאָּנא ְיהָוה ֲאִני ַעְבּדֶ 
  

  ָאָּנא ְיהָוה
  ָנא - ְוָנֵחִני ָנא- ְוֲחְזֵקִני ָנא- ָאָּנא ַזְכֵרִני

  ַעל זֹאת ַהְנִתיָבה ֲאֶׁשר ָנַתָּת ִלי
  ָאָּנא ְיהָוה

  א ִמֻחֶּקינָ - ָאָּנא ַלְמֵדִני
  ֶתיָנא ְּבִמְצֹו- ָנא ְוָנֵחִני- ְוֲהְדִריֵכִני

  
   ֱאמּוָנהַאָּתה ְיהָוה ֲאִני ַעְבּדֶ 

  
  ַאָּתה ְיהָוה
ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב      ַאָּתה ְיהָוה ַאָּתה ֱא
  ֵצאָת ֶאת ָעם ִיְׂשָרֵאל ֹוַאָּתה ֲאֶׁשר ה   
  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים    
  ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה    
   ים ּוְבָמסֹותִּת ּוְבֹאֹתת ּוְבֹמפְ    
  ּוְבמֹוָרִאים ְּגדֹוִלים   
  

  )29' זט שמות(... תְיהָוה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשּבָ - ִּכי ְראּו
  

  ַאָּתה ְיהָוה
  ַאָּתה ֲאֶׁשר ָנַתָּת ְלָעם ִיְׂשָרֵאל    
  ֱאמּוָנה ְבֶּדִבְיֵדי ֹמֶׁשה עַ -- ּתֹוָרה ְּבִסיָני   
  ַאָּתה ְיהָוה
  ַאָּתה ֲאֶׁשר ָנַתָּת ְלָעם ִיְׂשָרֵאל    
  ָׁשָמִים ְלָאְכלֹו ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר- ֶלֶחם   
  ַאָּתה ְיהָוה
  ַאָּתה ֲאֶׁשר ָנַתָּת ְלָעם ִיְׂשָרֵאל    
  ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ְלַנֲחָלה ְלֹדֹרָתם    
  ַאָּתה ְיהָוה
  ד ְלָדוִ  ַאָּתה ֲאֶׁשר ָנַתָּת    
  ֶמלּוָכה ַעל ִיְׂשָרֵאל ִּבירּוָׁשַלִם   
  ַאָּתה ְיהָוה
  ַאָּתה ֲאֶׁשר ָנַתָּת    
  ָּתְכִנית ַהָּבִית - ֶאת   
  ֱאמּוָנה-- ְלֵׁשם ָקְדֶׁש   

  
   ֱאמּוָנהַאָּתה ְיהָוה ֲאִני ַעְבּדֶ 



  ]213[=]ָיָׁשר[         :ואכן
  

  :מובנה π=  דוִ הלן חוקיות מעגל ּדָ ל
 

NQ =  מעגלתרבוע הבמובנה   
  

   NQ  =1/7 המעגל מובנה בתרבוע=  ַהּקֹוֶטר  
  

NQ  =6 מובנה בתרבוע המעגל=    ֶאְצָּבעֹות  
  

NQ22 = מובנהה ִׁשימּור ַּכּמּות=  ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  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 440הזמן  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  ַיֲעֹקב=  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-ּיֹאֶמר ְיהָוה קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכיוַ   = שנה   440+ 

  לפנה"ס 1086-= שנת     27) = דוד בן 13-12(שמואל א' טז' ...ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה-ְיהָוה ֶאל-רּוחַ 
  )1= (שמואל א' יג' שנה    2שאול     
  שנה 40דוד        
  ֵבית ָּדִודלְ  44שנה = בניין המקדש = שנה  40שלמה    
  שנה 17רחבעם  
  שנה   3אבים     
  שנה 41אסא      
  שנה 25יהושפט 
  שנה   8יהורם    
  שנה   1אחזיה   
  שנה = עתליה   6+ 
  שנה 40יהואש   
  שנה 29אמציהו 
  יואש- לירבעם בן 29לעוזיהו =  14= שנה  ָרַעׁשהָ  ֲ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  חורבן המקדש יסוד אבן השתייהלפנה"ס =  611-שנה  = שנת      35+           

  ...ָּפָרס ּוְבַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּבְתִחַּלת ַמְלכּותֹו-ַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁש ֶמֶל-ְיֵמי ּכֹוֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס ְוַעד- ָּכל+  ֵּבְלַׁשאַּצר+   יל ְמֹרַדֱאוִ  + ְ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                 = קצב נצח ישראל ...ַהּדֹור-ֹּתם ָּכל-ַעד--ְׁש

  = הסכם שלום = יצחק רבין עם המלך חוסיין ָיָׁשר ַמְעַּגל=  ת ְּבָיָמיִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאמֶ  = 1994 = שנת                                   שנה 2640+ 
    טראמפ" ָׁשֵוה" ַאְבָרָהםשלום  הסכם " קורונה בעולמנו...ַׂשַער ָקֶטבהן 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+              

]=[ישראל] משמר תיעוד למסר היסטורי המתאר את 1522+ישר]=[-סיכום הפענוח: [אל
למלכות  6כה לשנת " ותוארָצְפַנת ַּ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

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

ניפוץ אבן ב ְיהָוה ְּפָלאֹותמשמעותה  ָהַאֲחִריתכלומר,  ...ֵאֶּלה- ִּתְכֶליָנה ָכל-- ֹקֶדׁש- ַעם- ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי ּוְכַכּלֹות ַנֵּפץ ַיד
ַעד ֶעֶרב ֹּבֶקר -- ַוּיֹאֶמר ֵאַלי .כנבואה ַהָּיִמים ַאֲחִרית ריבונות של כספת למימושאבן ההשתייה והוצאת לוחות הברית מ

ׁש ֵמאֹות ְוִנְצַּדק ֹקֶדׁש ֹ וְ  ִצָּוה ְיהָוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ןִמ  ְגַרעואמנם, נִ  )13' (דניאל ח ...ַאְלַּפִים ּוְׁש  בימיו שלאז  עוד... ְׁשְמרּו ֻחָּקיונִ א ל
=  תּוּמר ּכַ ּוימִׁש  ֶאְצָּבעֹותּבְ ֱאֶמת  למדוד המחייבהשימור שנה יעד  0023במשך מאז ועד הלום ו) 21(דניאל ח' ... ַהֶּמֶל ָהִראׁשֹון

  ...ָאָּנא ָאָּנא ְיהָוה  נשכח...=  ְמרּו ֻחָּקיוִיְׁש 


