
  רמי ניר            )8' קהלת ח( ...ְוֵאי� ִמְַלַחת ַ
ִ�ְלָחָמה   
  

  
  

והלא  ...ר�ַח�ְוס�ֵסיֶה� ָ
ָ�ר ְולֹא = )3' אל היעשי(ומתועד  "ִמְלָחָמה=ר�ַח" נכונה המשוואה
 .ַ�ֲעָרָכהַל  לצאתיביאואת רוח הערער  לעושה  מלחמהניפל ִמְַלַחתמלאכתה של 

�ֲאִני קֶֹהֶלת ָהִייִתי ֶמֶלְ" ַעל ) =12' קהלת א(הוא זה שכתב במגילתו  ל� דודהמ) לדעתי( ,כ�ל
�ִיְ�ָרֵאל�ֵאי� 'ָד� ִַ%יט ָ
ר�ַח   =)8' קהלת ח(ולכ� המל� דוד הוא זה שכתב  ...ִ
יר�ָָלִ�

ְיַמֵ%ט ֶרַע �ָחָמה ְולֹאָהר�ַח ְוֵאי� ְִלט)� ְ
י)� ַהָ�ֶות ְוֵאי� ִמְַלַחת ַ
ִ�ְל�ִלְכל)א ֶאת
  ְיהָוה ְצָבא)ת ֱאלֵֹהי ַמַעְרכ)ת ִיְ�ָרֵאלִ(י "ַנַער" ונ בעודתוג" מעצ" ידיעו ...ְ
ָעָליו�ֶאת

   ...ִ(י ַליהָוה ַהִ�ְלָחָמה  =)47' יז' אמואל ש(=  ְוָנַת� ֶאְתֶכ� ְ
ָיֵדנ� : אמונהכתגמולניצחו� הנחילו 
  
   

 כיצד מוכיח ופרטי לע  =)29 – 12 'שופטי" יא(=  ִיְפָ.ח ַהִ-ְלָעִדי ַלַחתִמְ יעילותתיעוד  ג"
  ...ִיְפָ.ח ר�ַח ְיהָוה�ַוְ.ִהי ַעל :ניצחו� הולידהשימוש במילי" הנכונות אסטרטגיה של 

  

�ֶאת :הזמ�חלו* ע"  ,הנהו� של האמת ההיסטורית מתעדת היפו�ו ְיהָוה לֹא ָדָר
ה)י ַה0ְֹרִדי� ִמְצַרִי�   =)3 +  1' אל היעשי= (  מלחמהרק מכשילות� ה ואמנ" מלאכת משלחות

�ָעְצמ� ְמאֹד�ֶרֶכב ִ(י ָרב ְוַעל 3ָָרִי� ִ(י� ַו0ְִבְטח� ַעלס�ִסי� ִי2ֵָענ�� ַעלְלֶעְזָרה�ְולֹא 
ע� ַעלָ��ְקד) ִיְ�ָרֵאל ְוֶאת�5ְָבָריו לֹא �ֵבא ָרע ְוֶאתה�א ָחָכ� ַו0ָ�ְוַג� ְיהָוה לֹא ָדָר


ית ְמֵרִעי� ְוַעל�ֵהִסיר ְוָק� ַעלֵ�ֵאל ְוס�ֵסיֶה� ָ
ָ�ר ��ִמְצַרִי� 'ָד� ְולֹא ֶעְזַרת 3ֲֹעֵלי 'ֶו�
�ר�ַח ַויהָוה ַי7ֶה ָיד) ְוָכַל ע)ֵזר ְוָנַפל ָעז6ר�ְולֹא�   ...ְוַיְח5ָו (�%ָ6 ִיְכָלי��

ְלָח� ֶאָחד �ְוַעל  =)27' אדניאל י= ( ְַלַחתַהִ�ת מלאכו ֱאלִֹהי��ֵר ֶאת)5 ֵאי� : בימינוושוב 6
   ...ָ(ָזב ְיַדֵ
ר� ְולֹא ִתְצָלח

התגשמות ל ְלַב5) 3ַֹעל ֱאלִֹהי� = )11' בישעיה ( ...ְוִנְ�ַ-ב ְיהָוה ְלַב5) ַ
0)� ַהה�א :כ�+א"

0)� ַהה�א 'ִקי� ֶאת :)11' עמוס ט (של נבואות האחריתמסכמת ַ�ַ(ת 5ִָויד ַה8ֶֹפֶלת  ס6

�ַו0ָָמד ִקיר  =)6 +  5' יחזקאל מא( =... 3ְִרֵציֶה� ַוֲהִרסָֹתיו 'ִקי� �ְבִניִתיָה ִ(יֵמי ע)ָל��ְוָגַדְרִ.י ֶאת
 �9)ת ְורַֹחב ַהֵ:ָלע 9ְרַ
ע �9)ת ָסִביב ָסִביב ַלַ
ִית�ַהַ
ִית ֵ�ְוַהְ:ָלע)ת ֵצָלע  יבָסִב

לִֹי� 3ְָעִמי� �ָבא)ת ַ
ִ;יר ֲאֶר�ֶאלְ� �ַלַ
ִית ַלְ:ָלע)ת ָסִביב ָסִביב�ֵצָלע ָל)�

ֶבר ַה2ָל)� ְוָהֱאֶמת = ...ִיְהי� ֲאח�ִזי� ְ
ִקיר ַהָ
ִית�ִלְהי)ת ֲאח�ִזי� ְולֹאֶ: π = 22/7.  

לוחות הברית תנופ. כדי להוציא את כספת אב� השתייה  ַב5)ְל ִמ3ַֹעל ֱאלִֹהי�, ומרכל
ג" בוודאי ו ++ לנצח נצחי"כ� שלו" עולמי ושולאפשר בניינו של מקדש מלא כבוד 

   :)9 +  5' ישעיה לא(  מתועדלא במקרה
�ְ(ִצ3ֳִרי� ָעפ)ת�  ְיר�ָָלִ� �ֵ(� ָיֵג� ְיהָוה ְצָבא)ת ַעל

   ִהְמִליטָ-נ)� ְוִהִ:יל 3ָסַֹח ְו
�ב� ַלֲאֶר ֶהְעִמיק� ָסָרה��
ֵני ִיְ�ָרֵאלְ   

  ִ(י ַ
0)� ַהה�א 
�ִיְמ'ס�� ִאי ֱאִליֵלי ַכְס3) ֶוֱאִליֵלי ְזָהב)�   ֲאֶר ָע�� ָלֶכ� ְיֵדיֶכ� ֵחְטא

�ְוָנַפל �29ר ְ
ֶחֶרב לֹא   ִאי
  'ָד� .ֹאְכֶל�8 �ְוֶחֶרב לֹא

   ֶחֶרב �ַבח�ָריו ָלַמס ִיְהי�� ִמ3ְֵניְוָנס ל)
  ְוַסְלע) ִמָ�ג)ר ַיֲעב)ר 

  א�ר ל) ְ
ִצ0)� �ְיהָוה ֲאֶר�ְנא�6 ְוַח.� ִמ8ֵס ָ�ָריו
  ...ְוַת�8ר ל) ִ
יר�ָָלִ�

  
�ב� ַלֲאֶר ֶהְעִמיק� ָסָרה, ז' ��  ... הִ(י ַליהָוה ַהִ�ְלָחָמ... ְ
ֵני ִיְ�ָרֵאל
   


