
   ©2020 רמי ניר            ...ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים=  17פרק  17יום 
  

  םִמְצַריִ - ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ- ְלֵצאת ְּבֵניֹעֶמר = ל"ב ּבָ  ֵׁשִני יֹום ַהּיֹום
   :ַּבּיֹום ַהֶּזה ,זֹו  הְּבָׁשנָ  ,ָעָׂשר יֹום-ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשְבָעה

  

  )1(שמות יז'  ...ֹּתת ָהָעםַוַּיֲחנּו ִּבְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים ִלְׁש 
  

  ֹמֶׁשה -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל
   ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַקח ִאְּת ֲעֹבר ִלְפֵני ָהָעם

   ַקח ְּבָיְד-- ַהְיֹאר- ּבֹו ֶאתֲאֶׁשר ִהִּכיָת  ּוַמְּט
   ְוָהָלְכָּת 

  ַהּצּור ְּבֹחֵרב - ִהְנִני ֹעֵמד ְלָפֶני ָּׁשם ַעל
  ַמִים ְוָׁשָתה ָהָעם ר ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ְוִהִּכיָת ַבּצּו

   ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיַעׂש ֵּכן ֹמֶׁשה
  )7-5(שמות יז'  ...ַמָּסה ּוְמִריָבה ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום

  

  ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם - ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם
  ְיהֹוֻׁשַע - ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל

  )9-8(שמות יז' ... ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק- ְּבַחר

  
  :ֹעֶמרּבָ  = ל"ג ...ָעָׂשר יֹום-ִּבְׁשֹמָנהַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני =  ָמָחר

  

ִהים ְּבָיִדי-ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ָמָחר    רֹאׁש ַהִּגְבָעה ּוַמֵּטה ָהֱא
  ַּבֲעָמֵלק  ִהָּלֵחםלְ -- לֹו ֹמֶׁשה- ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ַּכֲאֶׁשר ָאַמר

   ָעלּו רֹאׁש ַהִּגְבָעה ּוֹמֶׁשה ַאֲהֹרן ְוחּור
   ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל-- ַּכֲאֶׁשר ָיִרים ֹמֶׁשה ָידֹו ְוָהָיה

   ְוָגַבר ֲעָמֵלק ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו
   ִויֵדי ֹמֶׁשה ְּכֵבִדים

  ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה -ַוִּיְקחּו
   ַאֲהֹרן ְוחּור ָּתְמכּו ְבָיָדיו ִמֶּזה ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאָחדוְ 

    ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש-ַעד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה
ׁש ְיהֹו   )13-9(שמות יז' ... ָחֶרב- ְלִפי ַעּמֹו- ֲעָמֵלק ְוֶאת- ֻׁשַע ֶאתַוַּיֲח

  

   ֹמֶׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל
  ְּכֹתב זֹאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר 

    ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשעַ  ְוִׂשים
   ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים ֵזֶכר ֲעָמֵלק- ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת-ִּכי

   ְיהָוה ִנִּסי ֵּבַח ַוִּיְקָרא ְׁשמֹוַוִּיֶבן ֹמֶׁשה ִמזְ 
  ֵּכס ָיּה - ָיד ַעל-ַוּיֹאֶמר ִּכי

  )16-14(שמות יז' ... ֹּדר ִמֹּדר-- ִמְלָחָמה ַליהָוה ַּבֲעָמֵלק

  

  ַּמּבּוללַ  ָׁשָנה 4530 = ֱאמּוָנה = ַהּיֹום
  ֹנַח - ֵמאֹות ָׁשָנה ְלַחֵּיי- ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש

  -- ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש-ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשְבָעה
  ַמְעְיֹנת ְּתהֹום ַרָּבה -ַּבּיֹום ַהֶּזה ִנְבְקעּו ָּכל

  )11(בראשית ז'  ...ַוֲאֻרֹּבת ַהָּׁשַמִים ִנְפָּתחּו



  ...ָעָׂשר יֹום-ָעהַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשבְ 
  :ַּמְעָּגלּבַ  ֶאְצָּבעֹותפענח מדידת טוב ל ּיֹום ַהֶּזהּבַ 
  

            NQ  =6 ֶאְצָּבעֹות  
 

  22×6=  6×22=  ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22והלא: 
  רטֶ ֹוק=    ֶאְצָּבעֹות 24=  אדיאניםר NQ7   = 2והלא: 
  ק]דֶ ]=[צֶ 5]=[טּוח[                                                       ֱאֶמת=   עֹותֶאְצּבָ  NQ15 = 90והלא: 

 
   ֲעַׂשר- ְּ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/ ֶקֶׁשתכן וא
  .ֶ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 =  ַאּמֹות 6כלומר: 
  . ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל = NQ22ר     והלא: טֶ ֹוּקהַ  1/7ֶאְצָּבעֹות =  NQ  =6והלא: 

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

  .4πr2  =/2πr/ֶאְצָּבעֹות =  33(י"א) =  TC=  Q2H=  2KG=  11 2וכן:

  עיגול = שימור הכמות= ¼  2TACבתחום משלש    CA2CT = RadianTan   =/2π/  =11/7 וכן:
 

  = שימור הכמות ]132]=[ָיָׁשר[ = )7(ישעיה כו'  ...ֵמיָׁשִרים ָיָׁשר ַמְעַּגל
  

  בכפוף לשימור הכמותה ימטרייוהג   ]ֵאל ֹּפֵקד=[]8[]=ְיהָוה[
  

   ]132=[]ָיָׁשר[   44×3=  3×44=  22×6=  6×22=  132 ֶאְצָּבעֹות
  
  ]ֱאמּוָנה[]=3[     ]ֵאל ֹּפֵקד=[]44[=]8[]=ְיהָוה[=]8[=]ַמְעַּגל[

  
        ]157+]=[22]=[ֹּפֵקד]=[4[         ]22]=[ֵאל]=[4[
  
  ]17=[]ְיהָוה[=]8=[[ַמְעַּגל]        


