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א חי ַצ ִ!יק ֶ ֱאמ"נָת וחושב כי אפשר כבר עתה לבנות ִמ ְק ָ! ַליהוָה בירושלי אז
בבקשה יקח על עצמו את נטל החובה לכלכל את מעשיו בהתחשב בתוצאות הנבואה
ְח ַ ְב ָ ַמ ֲח ֶ ֶבת ָר ָעה ...אשר טר נתגשמה.
אודות 'ג ְנ ִ(יא ֶא ֶר) ַה ָ*גג = )יחזקאל לח'  = (1 10ו ָ
כי ַמ ֲח ֶ ֶבת ָר ָעה זו כאשר תתגשַ .ַ ,הה"א ,תגדל על כל אלה שהיו לפניה .כ0ָ /ל1
ַה ְִ 3מ ָצא ָ0ת"ב ַ ֵֶ 2פר) = :דניאל יב'  = (1וְ ָהיְ ָתה ֵעת ָצ ָרה ֲא ֶ ר לֹאִ 1נ ְה ְי ָתה ִמ ְהית 'י ַעד ָה ֵעת
"ב ֵעת ַה ִהיא ִי ָ* ֵלט ַע ְ* ָ0ָ /לַ 1ה ְִ 3מ ָצא ָ0ת"ב ַ ֵֶ 2פר ...כלומרִ ,מ ְק ָ! ַליהוָה
ַה ִהיא ָ
בירושלי יבנה רק אחרי קבורת 'ג = )יחזקאל לט'  = (11בישראל .לכאורה ,יכול ַצ ִ!יק להסיר
מלבו דאגה כאשר מובטח ָ
"ב ֵעת ַה ִהיא יִ ָ* ֵלט ַע ְ* ָ ./אול ,אמד 6אחר = )זכריה יג' ְ = (8נ 7א1
ָתר ָ ...9מחייב את ַה ַ; ִ!יק לבנות חסימות
ְה ְִ :ל ִ ית יִ " ֶ
ְיהוָה ִ8י ְ 1נַיִ  ִָ 9י ְָ 0רת" יִ ְגוָע" ו ַ
לעומת יכולתה וגדולת אימתה של אותה ַמ ֲח ֶ ֶבת 'ג ָה ָר ָעה וכמתחייב עוד לפני
פריצתה ַַ .הה"א.
בהתקיי אפשרות שאותה ַמ ֲח ֶ ֶבת ָר ָעה עתידית מתגבשת כבר בזמננו בהלי /מצטבר
של האקטואלייה הנוכחית המתוקשרת השואפת להתגש במלוא גדולתה ַַ .הה"א
כמציאות היסטורית ,נמצא ַה ַ; ִ!יק כמי שאכ 6מחוייב לערו /משוואה של תנועת
ַא ֶ ר ִל ְהית
הכוחות הגלויי והנסתרי ועל כ /אמר = )קהלת ג' ַ = (15מהָ :ֶ 1היָה ְָ 0בר ה"א ו ֲ
ְָ 0בר ָהיָה וְ ָה ֱאל ִֹהי ְי ַב ֵ< ֶאת1נִ ְר ָ!= ...והלא יודע ַה ַ; ִ!יק כי = )דברי טז' ֶ = (20צ ֶדק ֶצ ֶדק
ִ ְר!ֹ= ...מחייב רצ= של רדיפת ֶצ ֶדק ללא הפסקה וע1זאת על אותו רצ= מתבקשת
את1נִ ְר ָ!=  1כדלקמTan 2α = TJ/JO = 4/3 :6
רדיפת צדק אויקלידי כאשר וְ ָה ֱאל ִֹהי ְי ַב ֵ< ֶ

רת ַה ָ ִית) ...יחזקאל מג' .(12
או אז ,כחסימה ַל ַ* ֲח ֶ ֶבת ָה ָר ָעה מחוייב ַה ַ; ִ!יק לפענח את ַ

רת ַה ָ ִית תו /רדיפת הצדק
ואמנ ,יראה ַה ַ; ִ!יק כי כגודל תפארתה המתפענחת של ַ
האויקלידי ,כ /ג גדלה האימה המצטברת מפני התגשמותה של אותה נבואה וְ ָח ַ ְב ָ
ַמ ֲח ֶ ֶבת ָר ָעה ...זו היא אשר ַַ .הה"א תסתכ במוחו של 'ג.
בזמננו ,בינות נשיאי ,לא נמצא עדיי 6הנשיא המזדהה ע תפקידו הנבואי ההיסטורי
רת ַה ָ ִית ,את מקומה של אב6
של 'ג .אַ /ה ַ; ִ!יק לעומת זאת יזהה ,תו /פענוח ַ
>*ה ָוט ַֹפח...
>*ה ָ
השתייה במרכז מתח ההר ,ש ייבנה = )יחזקאל מג' ַ = (13ה ִ* ְז ֵ ַח ָ>*ת ָ
>ר ַע
ָרה ְ
>ר ַ ַעת ְר ָב ָעיו ְו ָה ֲעז ָ
ב"ע ֶאל ְ
וְ ָה ֲא ִר ֵאיל ְ ֵי ֶע ְ( ֵרה א ֶֹר ְֵ ְ ִ /י ֶע ְ( ֵרה ר ַֹחב ָר ַ
יה) = ...יחזקאל מג'  .(16 17כלומר ,וְ ֵא ֶ?ה ִמ!ת
>ר ַ ַעת ְר ָב ֶע ָ
>ר ַע ֶע ְ( ֵרה ר ַֹחב ֶאל ְ
ֶע ְ( ֵרה א ֶֹר ְְ ְ /
שטח בסיס ָה ֲעז ָ
>חת
ָרה =  196יח"ש שוות בחופ= ע ֵא ֶ?ה ִמ!ת = )זכריה ג' ַ = (9עלֶ 1א ֶבַ 6
 196 =FGIHיחידות שטח שוות = ֵ 7עינ ִָי.
ִ ְב ָעה ֵעינ ִָי  1כדלקמ:6
]שטח המעויי 154 = πr² = 11BCDE/7 = [BCDE/7]4 + [BCDE 6יח"ש = עיגול
אז154/49 = π = 22/7 ,
 49 = r²יח"ש
וכ,6
Lד) ...זכריה ט' (1
ולא מיקרית צורת " ַעיִ  "6לחיבור שני השטחי = ] ַה ֵח ֶלק[0ִ 2י ַליהוָה ֵעיָ 6

>חת ִ ְב ָעה ֵעינָיִ  ִהנְ ִני ְמ ַפ ֵ ַח ִָ 7 8ח9
ָת ִי ִל ְפנֵי יְ ה ַ 7עַ 11עלֶ 1א ֶבַ 6
ִ0י ִהֵ3ה ָה ֶא ֶבֲ 6א ֶ ר נ ַ
Lר)ַ 1ה ִהיא ְי ֶא ָחד ַַ .הה"א נְ 7א יְ הוָה ְצ ָבאת
"מ ְ ִי ֶאת1עֲוָֹ 6ה ֶ
ְנ 7א ְיהוָה ְצ ָבאת ַ
אנָה) ...זכריה ג' (9 10
ֶפ 6וְ ֶאלַ ַ 1חת ְ ֵ
ִ ְק ְרא" ִאי ְל ֵר ֵעה"ֶ 11אלַ ַ 1חת ' ֶ
>חת = השומרת ַל.
ַה ַ; ִ!יק א1כ ,6יפענח את תעלומת כספת אב 6השתייה = ֶא ֶבַ 6
ַהה"א את יציאת ארו 6האלהי ובו לוחות הברית לקראת בנייַ 6ה ִ* ְז ֵ ַח ובצד מערב לו
ָפ ְח ִי ב...
ייבנה ַה ִ* ְק ָ! ַליהוָה בירושלי .ויודע ַה ַ; ִ!יק כי רק כ /יתקיי = )חגי א' ְ = (9ונ ַ

>חרִ 6מָ 16ה ִרא 116
והלא ,כבודו של ַה ִ* ְק ָ! = )חגי ב' ָ' = (9דל ִי ְהיֶה ְ0בד ַה ַ ִית ַהֶMה ָה ֲ
"ב ָ*ק ַהֶMה ֶא ֵ ָ 6ל נְ 7א ְיהוָה ְצ ָבאת ...יתקיי רק כאשר
Lמר ְיהוָה ְצ ָבאת ַ
ַ
ישכנו לוחות הברית ִ ְ! ִביר ַה ִ* ְק ָ! ה"א ַה ָ*ק ה"א ק ֶֹד ַה ֳ< ָד ִ י .ומי יוכל א לא
ידי = ִ ְב ָעה ֵעינָיִ .
איק ִל ִ
ְ
רת ַה ָ ִית = ֶצ ֶדק
ַה ַ; ִ!יק לדעת ולהבי 6על כל אלה כאשרַ :
Lמר ֱאל ִֹהי ַמהְ /ָ ?ְ 1ל ַס ֵ8ר 7ח ָ<י...
וְ ָל ָר ָ ע ַ

)תהלי נ' (16

ואכ ,6רק ַצ ִ!יק יוכל לדעת לצר= את כלל הפרטי המצטברי המתוקשרי שה ג
"פרוסות לשוָ "6רעת ַמ ֲח ֶ ֶבת יהודי ,לתמונה שלמה אחת מציאותית מבלי להחסיר
ולו ג פרט קט 6שיהודי כהרגלו יכול להרשות לעצמו להשמיטו וכאילו בדר /אגב וללא
חשש יזלזל בו.
יקי במסירות ובאחריות יאפשר חסימה להצטברות יכולותיה
לפי1כ ,/מעשה ַצ ִ! ִ
של ַמ ֲח ֶ ֶבת ָה ָר ָעה המושמעת לבקרי ,מקצה עול ועד קצהו ,במטרה להעצי את
התגשמות שאיפות הזדו 6להצליח ולהשתלט במקו בו נכשלו = )קהלת ח' ְ " = (10ר ָ ִעי
7רי"...
ְקב ִ
יקי יתפתח מצב = )תהילי פא'  = (14ל"11
ילי לבוא לעזרת של ַצ ִ! ִ
ואז ,א ג ירבו ַמ ְ( ִִ 0
ַע ִ*י ֵֹמ ַע ִלי ...בו יהודי בתבונת לשונ ומעשיה יחסמו בהצלחת יתר את הלי/
ההצטברות של אותה ַמ ֲח ֶ ֶבת ָה ָר ָעה ואזי ,אולי תתקיי סליחה אלהית רבתי שתוביל
>ח ִרית ַה ִָ :ני ָבא ֶאלֶ 1א ֶר)
לביטול הפלישה למדינת ישראל = )יחזקאל לח' ֵ 8ָ ִ = (8קדֲ ְ 11
ב ֶבת ֵמ ֶח ֶרב ְמ 7ק ֶ ֶצת ֵמ ַע ִ*י ַר ִי ַעל ָה ֵרי יִ ְ( ָר ֵאל ...כמאמר הנבואה לנשיא 'ג
ְמ ֶ
ולקואליציית ַה ָ*גג.
יתי ַ ַחת ַה ֶָ :מ
וְ עד ָר ִא ִ
ְמק ַה ִ* ְ ָ8ט ָ ָ*ה ָה ֶר ַ ע
"מק ַה ֶ; ֶדק ָ ָ*ה ָה ָר ַ ע
ְ
Lמ ְר ִי ֲא ִני ְ ִל ִי11
ַ
ֶאתַ 1ה ַ; ִ!יק וְ ֶאתָ 1ה ָר ָ ע יִ ְ ֹ8ט ָה ֱאל ִֹהי
ִ0יֵ 1עת ְל ָכלֵ 1ח ֶפ)
ֲ(ה ָ ...
וְ ַעל ָ0לַ 1ה ַ*ע ֶ
)קהלת ג' (16 17

תבנית מזבח וכרובי

שבר השלו והאמת

