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חודי של השפה העברית. ראינו במספר מקומות כי רבים מהמאמרים הנכללים באתר זה מצביעים על מעמדה היי

לראותה כ"שפת  , באופן המובילנואת התנהלות היקוםהטבע ומשקפת לחוקי  קשורה באופן מהותיהעברית 

כפי שאראה להלן,  המתמטיקה הנצחיים: לחוקי שפה זווסף בו קשורה ברצוני להצביע על אופן נ ,עתה 1.הבריאה"

. " מוחלט ואוניברסליבמסגרת "קוד בינארי מספריםה נובעים באופן מובהק מייצוג היוביטוי תאותיות השפה העברי

בין אותיות השפה העברית למספרים  וההכרחי מיוחד לא רק משום שהוא ממחיש את הקשר הישירבהדבר חשוב 

 עם תרבויות חוצניות.  אפשרות ליצירת מגעגם מאחר והוא קושר בינה לבין האלא  –כי ייצוגם השונות רולד
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באופן משמעותי ממערכת הספרות בה נעשה  היא נבדלתמספרים.  לייצוגגרפית "הקוד הבינארי" הינו מערכת 

ת מורכבת למעשה מאוסף איורים, הדורש היכרות מערכת הייצוג המערבי ...( :4,3,2,1שימוש בעולם המערבי )

לא יוכל להבין  ,מוקדמת על מנת להבינו. למשל, בן תרבות אחרת, אשר אינו מכיר את אופן ייצוג זה של המספרים

. בדומה , אשר יהוו עבורו צורות חסרות משמעות6-ל 1, או את ההבדל בין 5 -בשום אופן את משמעות האיור 

למד אך ורק באמצעות הסברים ודוגמאות, תוך שינון יא מוכרת, מערכת ייצוג זו יכולה להלאוצר מלים של שפה ל

 בע"פ. 

הניתן  אמצעי של המספרים-בלתיסמליה כוללים ביטוי גרפי עומת זאת, הוא מערכת אורגנית, שהקוד הבינארי, ל

 : מודת קוביות המונחות זו על זוע הבינארי, נרכיבאת מערכת הקוד  לפענוח על ידי כל יצור תבוני. על מנת להעמיד

   

כך, . 1והקובייה השלישית את המספר , 3 שמעליה את המספר, הקובייה 4 הקובייה התחתונה תייצג את המספר

גובה העמודה . 4, 3, 1, 1, 46, 23, 61, 431, 356...כל קובייה תייצג את כפל המספר של הקובייה שמתחתיה: 

 פי. אינו מוגבל, ועשוי להיות אינסו

                                                           
1
 ת" ו"לוח שנה העברי. בוסתן השפה העברי –ראה למשל במאמרים: "אחת הדרכים לגלות חוק טבע", "גן העדן   



הקוביות המושחרות באותה  כל מספר יחושב על ידי סיכום ערכי. הכך, יכולה העמודה לייצג כל מספר שהוא

 העמודה: 

 

. בעמודה השלישית 3, והעמודה השנייה את המספר 4, העמודה השמאלית ביותר תייצג את המספר למשל

. בעמודה השישית 2 המספר  - את סכומם היא מייצגת, ועל כן 3-ו 4 מושחרות הקוביות המייצגות את המספרים

באופן זה נוכל . 6המספר  -סכומם  מייצגת את  , ועל כן היא1-ו 3מושחרות הקוביות המייצגות את המספרים 

(, והקובייה 4232121הקוביות התחתונות ) 1, למשל, יבוטא על ידי השחרת 14לבטא כל מספר שהוא: המספר 

יבוטא על ידי השחרת הקובייה הראשונה, השנייה,  421המספר  (.4232121223=14, שכן 23השישית )

  (. 423212431=421והשמינית )שכן הרביעית 

דורש אך ורק את היכולת לספור את הקוביות המושחרות ולסכם את ערכן,  מספרי זה חשוב להדגיש שאופן ייצוג

את בני המין אשר נבחר גם לשמש  רסלי,מתקבל קוד אוניב בהיכרות עם אף שפה פרטיקולרית. כךואינו תלוי 

בנסיונם של  ,למשל – יונות ליצירת תקשורת עם תרבויות לא מוכרות מפלנטות אחרותבניס האנושי

 (. 4141האסטרופיזיקאים קרל סייגן ופרנק דרייק )

 

  . הקוד הבינארי והשפה העברית3

 

צף ייצוגם הגרפי של המספרים על פי הקשר העמוק בין הקוד הבינארי לשפה העברית מתגלה כאשר אנו חוזים בר

 : 18עד  4 -המספרים מנביט, למשל, בייצוג  הקוד.

 



 

ניתן לראות שברצף גרפי זה, המבוסס על מהותם האוניברסלית של המספרים, מופיעה בבירור צורתן של אותיות 

 "פרקטלי" מחזורי, אופןהדבר משתמר לאורך כל רצף המספרים, ושב ומופיע בי'.  -מהשפה העברית: ה', ו', ר' ו

 המספרים הראשונים:  388. ראה, למשל, את רצף אינסופי
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 העברית מתגלה באופן ברור עוד יותר בהיווכחנולשפה מהותם היסודית של המספרים  יןקשר מהותי ועמוק זה ב

 טריה:עולם הגימהייצוג הגרפי של המספרים תואם אף ערכים מכי 

 

 

מתגלה  –ערכו הגימטרי של הביטוי "הרי" )או "הר י'"(  – 345כי החל מהעמודה המייצגת את המספר ניתן לראות 

ערכו  – 384המרכיבות את הביטוי. החל מהעמודה המייצגת את המספר  העבריות ותיהאות צורתן הגרפית של

יהי ו"יהי", המשלימה את הביטוי התנ"כי רב החשיבות " הביטוימופיעה צורתן של אותיות  –של הביטוי "אור" 

 אור". 

גיון רית, אלא גם להכלומר, הקוד הבינארי קשור באופן ישיר לא רק לעיצובן הוויזואלי של אותיות השפה העב

 ספר התנ"ך.  –של התרבות העברית והיהודית ים מאבן הפינה ן ערכיה, ואף לביטויהמתמטי המקשר בי
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 יםמטריה מבססקשר בין הייצוג האוניברסאלי של המספרים, אותיות השפה העברית וערכי הגיצאינו אודות הממ

המתמטיקה והטבע. מלבד ההתחקות אחר באשר למעמד השפה העברית במסגרת חוקי עוד יותר את תובנותינו 

גם את  מעלה הדברבריאת העולם, ל התרבות העברית וספר התנ"ך וחלקן במשמעויותיה האזוטריות ש

תקשורת אשר  -ת עם תרבויות מפלנטות אחרות תקשור, העשויה לשמשנו ליקומית-אפשרות  לייסוד שפה כללה

 שר, אלא על ערכים אוניברסליים ומוחלטים.קעל משתנים תלויי תרבות וה תססובמ אינה


