
    ©8201 רמי ניר         ַׁשָּבת=  ֹעֶמרהָ ת ַר יפִ ְס לִ  37=   ָיָׁשר-ֵאל 

  
  ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת 

   ֹעֶמר ַהְּתנּוָפה-ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת
   )15(ויקרא כג' ... ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמיֹמת ִּתְהֶייָנה

  

  כדלקמן: –והספירה 
  )1(שמות טז' ... ָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםַּבֲחִמ  לפנה"ס - 5191בשנת 

                  ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי =  15+  15=   ֹעֶמרּבָ  30 =       ...ַוִּיּלֹונּו ) =2(שמות טז' 
  

   ַהָּׁשָמִים- ֹמֶׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל
  לֹא -יֹום ְּביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵל ְּבתֹוָרִתי ִאם-ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר

  )5-4(שמות טז' ... ִיְלְקטּו יֹום יֹום-ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ַעל ֲאֶׁשר- ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר

  
     ה ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהוָ 

  )16(שמות טז' ... ִאיׁש ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו ִּתָּקחּו-- ֹעֶמר ַלּגְֻלֹּגֶלת ִמְסַּפר ַנְפֹׁשֵתיֶכם

  
  מידה בקדירה  תכולת = ֹעֶמרכלומר, = ) 36(שמות טז' ... ְוָהֹעֶמר ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא

  
  ְׁשֵני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד -- י ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְׁשֶנהַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁש 

  ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַוַּיִּגידּו ְלֹמֶׁשה ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם -ַוָּיֹבאּו ָּכל
     ֹקֶדׁש ַליהָוה ָמָחר-ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת-- הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה

   ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו-ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶׁשר- ֵאת ֲאֶׁשר
    ַהֹּבֶקר-ָהֹעֵדף ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד-ְוֵאת ָּכל

  ַהֹּבֶקר ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה -ַוַּיִּניחּו ֹאתֹו ַעד
  )24-22(שמות טז'  ...ָהְיָתה ּבֹו- ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה לֹא

  
  -- ְיהָוה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת- ְראּו ִּכי

  ּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם יֹוָמִים ֵּכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ּבַ -ַעל
  -- ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו-ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ַאל

  7+  15+  15=  ֹעֶמרּבָ  37=                                   ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 

    ַתן ַהַּׁשָּבת= מָ ) 30-29(שמות טז'  ...ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי

  37=  22+  15=  ָיָׁשר-ֵאל=                                             
  ּיֹום ַהְּׁשִביִעיהַ  רא סוף שבוע:קעד אז, נ

  ... ָיָׁשר ְיהָוה- ְלַהִּגיד ִּכי) = 16= (תהילים צב'  ִמְזמֹור ִׁשיר מריםאוו ַׁשָּבתֹותסופרים  ומאז:

  

של השפה יכולותיה ... ממחישה את עוצמת ם ָלֶכםּוְסַפְרֶּת ) = 15(ויקרא כג' = מצוות הספירה 

  .π 22/7 = :בחופף לתוצאה אותיות 22ת על קתיוחבהיותה  22=  ֵאלכשפת   העברית
  

בא לידי מימוש בתקופת האבות שידעו  37=  15+  22 = ָיָׁשר-ֵאל=  כלומר, התואר
ְיַדֵּבר וַ  ) =3-2= (שמות ו' תועד אכן מו "ְׁשִמי ְיהָוהּו"ולא ידעו את חלקים שווים  22במעגל למדוד 

ִהים ֶאל ְּבֵאל ַׁשָּדי -- ַיֲעֹקב- ִיְצָחק ְוֶאל- ַאְבָרָהם ֶאל-ֹמֶׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיהָוה ָוֵאָרא ֶאל- ֱא
מתקבל ההסבר לחפיפת התיעוד בין תוכן הכתובת  ,כך ...ּוְׁשִמי ְיהָוה לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם
ִמְזמֹור ִׁשיר ) = 1= (תהילים צב' ולבין  II :22  +15  =37חנום חותפ'  שבציור הקיר במקדש קבר

ַתן מָ  יוםעד  הספירולבין ה ...ָיָׁשר ְיהָוה- ְלַהִּגיד ִּכיהדגש: ב ...ְליֹום ַהַּׁשָּבת
  שלא נודע שמו. ...ָיָׁשר-ֵאל=  15+  22=  ֹעֶמרּבָ  37 = ִּמְסַּפרהַ פת פיוח ַהַּׁשָּבת



  כדלקמן:ראויה ה תיעודית היסטורית ון יהיה לבצע ספירנכ ,האמור לעיל ןמ
  Iשנה אחרי בריאת אדם  2200 

   
  )17= (במדבר כד' ... ָּדַר ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב = יֹוֵסףהולדת  =יי אלֵ י"ג אדר הופעת השביט הָ  לפנה"ס - 1966בשנת  

  
ַוּיֹאֶמר לֹא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד = ) 25לב'  = (בראשית ...ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו

ִהים ְוִעם- ָׂשִריָת ִעם- ִּכי ִיְׂשָרֵאל-ִּכי ִאם-- ִׁשְמ   וכן, )29(בראשית לב'  ...ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל- ֱא

  ...ַהַּמְלָא ֲאִביַׁשי = ִאיׁש
  

    ...ִמְצָרִים-ָמְכרּו ֹאתֹו ֶאל--ְוַהְּמָדִנים ) =362+ = (בראשית לז' ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה...-ְׁשַבע-יֹוֵסף ֶּבן לפנה"ס - 1949בשנת 
  

  ַיֲעֹקב ַהָּבָאה ִמְצַרְיָמה...-ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית- ָּכל ) =27(בראשית מו' =  ָׁשֵלםשנה = ַמְעַּגל  22                             
  ]ִיְׂשָרֵאל[ = ]37]=[2215+[ =] ָיָׁשר-ֵאל[ :ְלַפְרֹעה ח' חיפר 6  לפנה"ס - 1927בשנת 

                                                                                           

  
  IIקטע מציור קיר בקבר חנום חותפ'  ...ְּגִדִלים ֹותְּכסּול עַ                            

  
הוא וסף כי י 73=  22+  15 :ַהִּמְסַּפרכיתוב חפיפת סמך -ח עלכיון להיתכלומר, נ

כי בעיקר  ,נ"לההתיעוד בכתובת הכתיב את הפרטים בציור קיר זה ואת תוכן ש

  .ִיְׂשָרֵאל = 37=  22+  15=  ָיָׁשר-ֵאל :ידע יכולתה של עבריתרק הוא 
  

   Senusret II = ח' חיפר ְרֹעהּפַ  

  
ִהים ַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב ְלַפְרֹעה   )8(בראשית מה' ... ִּכי ָהֱא

  
 ֹ ִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה-אֶמר ַיֲעֹקב ֶאלַוּי   )9(בראשית מז' ... ַּפְרֹעה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁש

  ֶנֶפׁש 70 = במצרים נולדו 33ו + בא 37 ) =27(בראשית מו' = ... ַיֲעֹקב ַהָּבָאה ִמְצַרְיָמה ִׁשְבִעים-ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית- ָּכל
  

   ...ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ) =28(בראשית מז'  = ָׁשָנה 17                               
   ...ָׁשָנה 147ַיֲעֹקב - ַוְיִהי ְיֵמי                              

     
  ֶרֶכב -ַוַּיַעל ִעּמֹו ַּגם) = 9= (בראשית נ' במערת המכפלה  ַיֲעֹקבת אביו איוסף ר בַ ָק  לפנה"ס - 1910בשנת 

  שנתלווה אל מסע  ַהַּמֲחֶנה ַהָּכֵבדבראש ... ָּפָרִׁשים ַוְיִהי ַהַּמֲחֶנה ָּכֵבד ְמֹאד-ַּגם                              
  כן, -אשר במסע זה כבש את שכם. יוסף, אם  Senusret III פרעה הקבורה עמד                              
                                            ."ֲאֶׁשר ָקָנה ַיֲעֹקב ְׁשֶכם ְּבֶחְלַקת ַהָּׂשֶדהִּב "קבר צמו חפר לע                              



   ָּפֹקד  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר-ַוַּיְׁשַּבע יֹוֵסף ֶאת .שנים 110 =לחייו של יוסף  ָׁשֵלם ַמְעַּגלנסגר  לפנה"ס - 8561בשנת 
ִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאתִיְפֹקד                                  ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים ַוַּיַחְנטּו ֹאתֹו -ַעְצֹמַתי ִמֶּזה ַוָּיָמת יֹוֵסף ֶּבן-ֱא

   המסומנת כפירמידת המלכה, זו קטנה  בפירמידה=  )26-25(בראשית נ' = ... ַוִּייֶׂשם ָּבָארֹון ְּבִמְצָרִים                              
   .Bahr Yusefהמשקיפה אל תעלת המים  מצפון לפירמידת פרעה ח' חיפר                              

  
  

   Senusret II's Pyramid                                      

  
  

  

   שנה מאז  430 = ...ֲאִני ְיהָוה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה... ) =14= (שמות ג' אמר  לפנה"ס - 5191בשנת 
ִׁשים ָׁשָנה -- ּומֹוַׁשב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ְּבִמְצָרִים = )40(שמות יב'  = מצריםב נמכר יוסף                                ְׁש
  ...ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה                             

  

  ּיֹום ַהְּׁשִביִעיּבַ =  ֹעֶמרּבָ  2 = יכהחמישי  ַּבּיֹום יציאת מצרים נספור:ו

   )19(שמות טו' ... ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו ַהָּים
  

  
  
  

  ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ָקְברּו ִבְׁשֶכם ְּבֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָקָנה -ֶהֱעלּו ְבֵני-ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאֶׁשר- ְוֶאת          
   )32(יהושע כד' =  ...ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה-ֲחמֹור ֲאִבי-יַיֲעֹקב ֵמֵאת ְּבנֵ           

 
  



   )24(קהלת ז'  ֶּׁשָהָיה ְוָעֹמק ָעֹמק ִמי ִיְמָצֶאּנּו...- ָרחֹוק ַמה                 
  

     )12(קהלת ד'  ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתק... ":ְוַהחּוטמעגל מתועד בכינויו "כי 
    

  
   ָהַעּמּוד...- ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ָיֹסב ֶאת- ְוחּוט ְׁשֵּתים) = 15= (מלכים א' ז' ְוַהחּוט  =המעגל וכך, 

   .מעגל עַ ּבֵ ַר לְ גם הוא =  = 2CTA=  ַהְמֻׁשָּלׁש ,ךכו
  
ִהים...- ְׁשֹמר ַרְגְל ַּכֲאֶׁשר ֵּתֵל ֶאל) = 17= (קהלת ד' אמר , עודו     ֵּבית ָהֱא

   ":ַאַחת ְלַאַחת" רצף שלב ועיקרו יַּמְעָּגלִ הַ ְקֵנה ַהִּמָּדה  " נמדדת באמצעותידֻסַּכת ָּדוִ " כי תכנית

  ...ָיָׁשר ת = חּוט =ׁשֶ ֶק 
   
  .חלקים שווים 11=   עיגול :ֶחְׁשּבֹוןַה  זהו

   r=  הראדיאן חּוטאל  11/7תייחס מ 2rπ/ = מעגל 1/4 חּוט גםכך ו  adianRTan 11 =/7בתרבוע: כן, א

  NQ28והיקף הריבוע החוסם =  NQ7= מעגל וקוטרו =  NQ22 כי הלא π 22/7 = :בתרבועעוד ו
  

  
  
  

הראיות הנ"ל מדברות בעד עצמן ועוד הרשות נתונה להתכחש אליהן וללא חרטה. 
עם  ,אז. יתגלה כי בה נשמרו לוחות הברית רק כאשר כספת אבן השתייה תבקעכלומר, 

 השקרמשתלם  לאמדוע ו 22=  ֵאל=  ֵנַצחכי קץ המלחמה האחרונה ידעו כולם 

  :רּבֵ ִּד  ְיהָוה ָיָׁשר-ֵאלה בָ  ִּכי ַהַּׁשָּבת תּלַ דֻ ּגְ  את הללל הדענבו ו ְלִהָּנֵחם
  
  
  

  ְוַגם ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל לֹא ְיַׁשֵּקר ְולֹא ִיָּנֵחם 
  ) 29= (שמואל א' טו' ִּכי לֹא ָאָדם הּוא ְלִהָּנֵחם... 

  


