
ִהיה הַ נָ ְכוָ הַ הַ =  ֵמיָׁשִרים        ©9201 רמי ניר                          ...תֱא
  

  ...ְוָהִייָת ַא ָׂשֵמַח                                                                                                                                               
  

  ח ַלַּצִּדיק ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר ַמְעַּגל ַצִּדיק ְּתַפֵּלס ֹאַר 
  )8-7ישעיה כו' (... ָנֶפׁש- ְלִׁשְמ ּוְלִזְכְר ַּתֲאַות-- ַאף ֹאַרח ִמְׁשָּפֶטי ְיהָוה ִקִּוינּו

  
  

ִהיהַ ה נָ וָ כְ הַ הַ     ֵמיָׁשִרים) = 1תהילים קכא'  = ...ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי=  תֱא
   

  ...ָיָׁשר ְיהָוה- ְלַהִּגיד ִּכי ) =16תהילים צב' ( = ֵמיָׁשִרים= ִּדיק ֹאַרח ַלּצַ 
  ֵמיָׁשִרים=  ַאף ֹאַרח ִמְׁשָּפֶטי

    
  ָיָׁשר ַמְעַּגל ַצִּדיק ְּתַפֵּלס=  ֵמיָׁשִרים
  -- ְיהָוה ִקִּוינּו=  ֵמיָׁשִרים
  ָנֶפׁש- ְלִׁשְמ ּוְלִזְכְר ַּתֲאַות=  ֵמיָׁשִרים

  
  

  ֶאְצָּבעֹות 642=  ...ָהַעּמּוד- ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ָיֹסב ֶאת-ְוחּוט ְׁשֵּתים) = 15(מלכים א' ז' = ף יֶק חּוט = הֵ 
  

 כי רציונלי] = 132]=[ָיָׁשר... [ָיָׁשר ַמְעַּגל = ֵמיָׁשִרים=  ָסגּור ַמְעָּגלֶאְצָּבעֹות =  132 והלא,
   וכך: – ָוֹטַפח ַמְעַּגלחּוט  ֹוֵדדמ ֶחְׁשּבֹון ַלַּדַעת ְסֻגָּלה  ִלּבֹוּבְ  ,ָאָדם
 . ֶאְצָּבע   132πr2 = 2ZP=  1/ חּוט ֶקֶׁשת
  .ֶאְצָּבעֹות 12πr2 =  2ZB = 11/  חּוט ֶקֶׁשת
  .ַאָּמה 1=  ֶאְצָּבעֹות 6πr2  =  2ZC  = 22/  חּוט ֶקֶׁשת
  r2=  עֹותֶאְצּבָ  24ראדיאן =  2 חּוט ֶקֶׁשתאז, ו ֶאְצָּבעֹות PC  = 21 =  ראדיאן חּוט ֶקֶׁשת
 r2=  ֶאְצָּבעֹות 2PB7[  =24/ [ט  חּו ֶקֶׁשתואז,  ֶאְצָּבעֹות   22πr2 = /2PB  = 6/ חּוט ֶקֶׁשת

   .ָסגּור ַּמְעָּגלהַ  יּכִ =  ֶאְצָּבעֹות 2PB22[ = πr2  = 132/[, כךגם ו
     

                     22/7 132/42 ==  r2/πr2 = π  =ֵמיָׁשִרים  

  



  ִיְׂשָרֵאל =]37]=[2215+=[ָיָׁשר - ֵאל = ֵמיָׁשִרים ,כןא

  
  באני חסן מצרים –אתר קברים  – IIקטע מציור קיר במקדש חנום חותפ'                                         

  

  : , גופן הספרות בכתב החרטומיםהלןל

∩∩  =20  
∩  =10  

│      =1  

  

  :לומרכ
  )23תהילים קה' ( ...ָחם- ִמְצָרִים ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל =  שבציורהתיעוד בכתובת 

  ואמנם, ֵמיָׁשִרים=  ֹאַרח ַלַּצִּדיק= ... ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ =  ִאיׁש ִעְבִרי רק:ידע זאת ו
...  = ּוְבנֵ  22 +ָל = [דינה זילפה ובלהה] -ֲאֶׁשר-= ְוָכל 3 +בנים]  11= ַאָּתה ּוָבֶני = [יעקב +  12=   נפשות 37   י ָבֶני

   )זּוקאָ הָ  ָהֶעֶבד(בציור = יֹוֵסף 
ַהֶּנֶפׁש ַהָּבָאה ְלַיֲעֹקב ִמְצַרְיָמה ֹיְצֵאי ְיֵרכֹו -ָּכל ) =27-26= (בראשית מו'  ואכן= במצרים  ַיֲעֹקב ָּגר =שנה  17 :כי

-ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית-לֹו ְבִמְצַרִים ֶנֶפׁש ְׁשָנִים ָּכל-יַֻּלד- רֶנֶפׁש ִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש ּוְבֵני יֹוֵסף ֲאׁשֶ -ָּכל-- ַיֲעֹקב- ִמְּלַבד ְנֵׁשי ְבֵני
  .ֵמיָׁשִרים=  ...ַיֲעֹקב ַהָּבָאה ִמְצַרְיָמה ִׁשְבִעים

+  חיפר-לפרעה ח' 6לפנס"ה = שנת  -1927בשנת  למצרים ַיֲעֹקבירדו עם ש=  37 := אלה 70=  ַהֶּנֶפׁש ַהָּבָאה- ָּכלכלומר, 
   .ָפאיּום=  ֶאֶרץ ֹּגֶׁשןבְ באחוזתו  – במצרים ַיֲעֹקב הוא חי כל עוד=  33=  ְלַיֲעֹקב לו אלה שנולדו

            

  ָוֹטַפח ַמְעַּגל חּוט דדֵ ֹומ ֶחְׁשּבֹון ַלַּדַעת ְסגָֻּלה ּוְבִלּבֹו ָאָדםבריאת     - 6641שנת          מאז: ָּדִודמעגלי כ חוט הזמןמעגלי               

   ...ִיןנבנה קברו של ַק  ְּבַצֲעַנִּנים    - 6328נת ש           : שנה לבריאת אדם 880+ 
   ...ָּבּה ָּבֶבל ִעיר ּוִמְגָּדל    - 6240שנת : שנה במעגלי חוט הזמן 880+ 

   יֹוֵסףהולדת  = ָּדִודבמעגלי  ָׁשָנה 2200    - 1966שנת : שנה במעגלי חוט הזמן 440+     ָּדַר ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ** י =אלֵ הָ    
  ָׁשָנה 034+  ...הּוַרד ִמְצָרְיָמה) = 1לט' לז' + = (בראשית      - 4919שנת      ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה...-ְׁשַבע-יֹוֵסף ֶּבן            ָׁשָנה 17+ 
  חיפר- לפרעה ח' 6שנת ) = 8(בראשית מו'  =     - 2719שנת   ...ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמה ַיֲעֹקב ּוָבָניו            ָׁשָנה 22+ 
  הוכתר Iפרעה אמנחותפ'      - 1526שנת  :שנה במעגלי חוט הזמן 440+    =     ָׁשָנה 140+ 

ִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה...                                             )41= (שמות יב' ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁש

  ֹּגֶׁשן = ָפאיּום- ֶאֶרץ  Iפרעה אמנחותפ' ל 7שנת     - 1519שנת                                         יציאת מצרים   ָׁשָנה 7+ 

  ...ְולֹא ָאִביִתי ִלְׁשֹמַע ְלִבְלָעם ַוְיָבֶר ָּברֹו ֶאְתֶכם) = 10יהושע כד' = (     - 1479שנת         כניסה לכנעןו ִּבְלָעםברכת              ָׁשָנה 40+ 

   ָאָדםמאז נברא  ָּדִודמעגלי  7=  ןֶמ ׁשָ ְּב  יחַ ִׁש מָ  ָּדִוד     - 1086שנת  :נה במעגלי חוט הזמןש 440+    =     ָׁשָנה 393+ 
  ַהְּפִלְׁשִּתי...-ַוֶּיֱחַזק ָּדִוד ִמן) = 50(שמואל א' יז'  =                                                                                                  

   ַוְיִהי ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ) = 1(מלכים א' ו' =                                                                                                                                                    

  ִמְצַרִים...- ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ- ְלֵצאת ְּבֵני                                    ֶאְצָּבעֹות 5 ) =26= (מלכים א' ז'  ַפחְוָעְביֹו ֶט                           

  שנה במעגלי חוט הזמן בארץ ישראל 440     - 1039שנת             ...ַוִּיֶבן ַהַּבִית ַליהָוה                 ָׁשָנה 47+ 
  ָהַעּמּוד... -ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ָיֹסב ֶאת- ְוחּוט ְׁשֵּתים) = 15(מלכים א' ז' =                                                                                                                                                    

  ְוָעְביֹו ַאְרַּבע ֶאְצָּבעֹות ָנבּוב... ) =21(ירמיה נב' =                                                                                                                                                    

ִהים ָּבא ִמיהּוָדה ִּבְדַבר ְיהָוה ָׁשָנה 36+      ַח ִמְזֵּבַח ֹּכה ָאַמר ְיהָוהִמְזּבֵ  :ַוּיֹאֶמר... ) =2-1לכים א' יג' מ(=      - 1003שנת  ֵאל- ֵּבית-ֶאל--ְוִהֵּנה ִאיׁש ֱא
  ...ָּיהּו ְׁשמֹוָּדִוד יֹאִׁש - ֵבן נֹוָלד ְלֵבית- ִהֵּנה                                                                                                                                                   

  יֹאִׁשָּיהּוהולדת      - 672שנת                                                             ָׁשָנה 331+ 
  ֵסֶפר     -ֶאת ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהןָמָצא ) = 14(דבה"י ב' לד'  =ְליֹאִׁשָּיהּו  18ת נַ ְׁש      - 646שנת  :שנה במעגלי חוט הזמן 440+    =     ָׁשָנה   26+ 

  ָׁשָנה ַלֶּמֶל ְנֻבַכְדֶנאַּצר 19ְׁשַנת  -611שנת ב החורבן ֹמֶׁשה...- ְיהָוה ְּבַיד- ּתֹוַרת                                                                                                                                                   

  ...ֵמיָׁשִרים=  2020= שנת              ָׁשָנה   26+     1994שנת  :שנה במעגלי חוט הזמן 4026+  =    ָׁשָנה 2640+  


