
   ©2020רמי ניר       ...ֶנֶפׁש ַחָּיה=  ָּכמֹו

  
                   )18(ויקרא יט'   ...ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו ֲאִני ְיהָוה

  
   מערכות יחסיםקיום למצווה היא תנאי  ַאֲהָבהכלומר, 

  ...ִׁשימּור ַּכּמּות=  ...ֶנֶפׁש ַחָּיהלְ  ֶנֶפׁש ַחָּיהבין 
  

                 )34(ויקרא יט' ... ם ְוָאַהְבָּת לֹו ָּכמֹוַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתכֶ 

  
  לקיום מערכות יחסים  גדולה היא מצווה ַאֲהָבהכלומר, 

  ...ִׁשימּור ַּכּמּות=  ...ֵּגרלַ  ֶנֶפׁש ַחָּיהבין 
  

  ...ָּכמֹו אויבךל ְוָאַהְבָּת ולא נאמר 
  
  

  ...ָּכמֹו- ֵאיןואכן נאמר: 
  

ֵהי ִיְׂש    ָּכמֹו - ָרֵאל ֵאיןְיהָוה ֱא
ִהים   )14(דבה"י ב' ו'  ...ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ-- ֱא

  
  ואמנם

  ְורּוַח ֶאָחד ַלֹּכל 
  ַהְּבֵהָמה ָאִין - ּומֹוַתר ָהָאָדם ִמן

   ִּכי ַהֹּכל ָהֶבל
  ָמקֹום ֶאָחד - ַהֹּכל הֹוֵל ֶאל

  ֶהָעָפר- ֶהָעָפר ְוַהֹּכל ָׁשב ֶאל- ַהֹּכל ָהָיה ִמן
   ִמי יֹוֵדעַ 

  ָהֹעָלה ִהיא ְלָמְעָלה -- רּוַח ְּבֵני ָהָאָדם
  ַהֹּיֶרֶדת ִהיא ְלַמָּטה -- ְורּוַח ַהְּבֵהָמה

  )21-91(קהלת ג'  ...ָלָאֶרץ
  
  
  

רּוַח ) = 2= (בראשית א' אפשר לתת ולקבל רק באמצעות  ַאֲהָבהוְ הואיל ו
ִהים ִהים של רּוחַ והואיל ואותה ... ֱא  ָדׁשְּק ִּמ ּבַ  ָנַפח אשרהיא  ֱא

ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים ַוְיִהי ) = 7= (בראשית ב'  ִנְׁשַמת ַחִּייםָאָדם לְ בָ ּו
הואיל וכך ו ...ַהַּבִית ְוָנַפְחִּתי בֹו) = 9= (חגי א'  ...ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה

  ...ִׁשימּור ַּכּמּות נאמר עוד המל עלהבין לך  להציע יכול אניהוא... 
]=[ישראל] משמר תיעוד למסר היסטורי המתאר את 1522+ישר]=[-: [אלתּוּמּכַ  רּוימִׁש 

למלכות   6" ותוארכה לשנת ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ למצרים, בכתובת שיוחסה ליוסף " ַיֲעֹקבירידת 
  .IIציור הקיר במקדש קבר הנסיך חנום חותפ' חיפר, ב-פרעה ח'

  
  37=  15+  22ספר והמ ֲאִביַׁשיקטע זה של ציור הקיר כולל את שם 



ִהים ֶאת   ִׁשימּור ַּכּמּותבקיום חוק  ִלְמצֹא ֶחְׁשּבֹוןלדעת =           ...ָהָאָדם ָיָׁשר- ָעָׂשה ָהֱא

  )29(קהלת ז'  ...ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחְּׁשֹבנֹות ַרִּבים                                                                          
  

  ]132[=]ָיָׁשר[             :ואכן    
  

  1/11 - 1/12=  1/132=  ֶאְצָּבע                 
  

   QL=  ָיָׁשר=  ֶאְצָּבעֹות 12של המעגל =  1/11כלומר, 
  

  :הנֶ בְ ּומ π=  דוִ מעגל ּדָ  חּוטהלן חוקיות ל
 

NQ = מעגלתרבוע הב הנֶ בְ ּומ   
  

   NQ  =1/7 המעגל בתרבוע מּוְבֶנה=  ַהּקֹוֶטר  
  

NQ = 6 בתרבוע המעגל מּוְבֶנה=    ֶאְצָּבעֹות  
  

NQ22 = ַהּמּוְבֶנה ִׁ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:=  ִׁשימּור ַּכּמּות =שנה  440 הקרוב למציאות הזמן חּוטוְ 
  

  לפנה"ס  4166-= שנת     בריאת אדם מאריך ימים                         =  ְּבֵעֶדן- ַּגן =            0000    

  יהשביט האלֵ =  ּכֹוָכב ַיֲעֹקבלפנה"ס** =  1966-במרץ) = שנת  20=  ב' (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= ( יםיציאת מצר =  Iלפרעה אמנחותפ'  7+ 

  לפנה"ס 1113-= שנת       שנה = הולדת דוד  406+                                                           

ח ֹאתֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ַוִּתְצַלח ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ַוִּיְמׁשַ - ֶזה הּוא ַוִּיַּקח ְׁשמּוֵאל ֶאת-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי  = שנה   440+ 

  לפנה"ס 1086-= שנת     27) = דוד בן 13-12(שמואל א' טז' ...ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה-ְיהָוה ֶאל-רּוחַ 
  )1שנה = (שמואל א' יג'    2שאול     
  שנה 40דוד        
  -)480+ (לפנה"ס  1039-= שנת 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  ָהָרַעׁש ֲאָנ=  שנה 52עוזיהו   
  שנה 16יותם     
  שנה 16אחז      

  לחזקיהו = אות מעלות אחז 14שנה = שנה  29הו חזקי
  שנה 55מנשה    
  שנה   2אמון     
  שנה 18יאשיהו 

  ...ֵבית ְיהָוהָׁשָפן ַהֹּסֵפר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ּבְ -ַ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-ׁש ֶמֶלַמְלכּות ָּדְרָיוֶ -ְיֵמי ּכֹוֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס ְוַעד- ָּכל+  ֵּבְלַׁשאַּצר+   ֱאִויל ְמֹרַד + ְ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) = 14ים ב' (דבר=             ּדֹור                 = קצב נצח ישראל ...ַהּדֹור-ֹּתם ָּכל-ַעד--ְׁש

  = הסכם שלום = יצחק רבין עם המלך חוסיין ָיָׁשר ַמְעַּגל=  ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ְּבָיָמי = 1994 = שנת                                   שנה 2640+ 
    טראמפ" ָׁשֵוה" ַאְבָרָהםשלום  הסכם " קורונה בעולמנו...ַׂשַער ָקֶטבהן מגפת " ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעֹמד ְּבָרחֹוק=  2020= שנת                שנה  26+          
       בחודש אדרבמרץ = י'  20ן = ) למדינת ישראל = נקודת שוויויהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקבת ּדֹורֹו 2=  פורים=  2024= שנת  שנה                  4+              

  
  ִׁשימּור ַּכּמּותבקיום חוק )    12... (יחזקאל מג' זֹאת ּתֹוַרת ַהָּבִית

  ִאיׁש ַמְרֵאהּו ְּכַמְרֵאה ְנֹחֶׁשת - ְוִהֵּנה
  )3(יחזקאל מ' ... ִּפְׁשִּתים ְּבָידֹו ּוְקֵנה ַהִּמָּדה ְוהּוא ֹעֵמד ַּבָּׁשַער- ּוְפִתיל


