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   ַה,+ָכִבי% ַוִ!ְרְמֵס%� ַהָ�ָבא )ִמ��ְצָבא ַהָ&ָמִי% ַוַ!ֵ$ל �ְרָצה ִמ��ַוִ!ְגַ�ל ַעד... �ַחת ִמְ�ִעיָרה�ֶקֶר�

2ְַל3ְ ְמכ+� ִמְקָ�2+)ה)ַר%(הרי% ַהָ�ָבא ִהְגִ�יל )ִמֶ/.) �ְוַעד ַ-ר     ַהָ!ִמיד ְוה4
   ַהָ!ִמיד 7ְָפ2ַע ְוַת2ְֵל3ְ ֱאֶמת �ְרָצה ְוָעְ-ָתה ְוִהְצִליָחה�ְוָצָבא ִ!ָ.ֵת� ַעל
  ָקד+2 ְמַד7ֵר ַו9ֹאֶמר ֶאָחד ָקד+2 ַלַ$ְלמ+ִני ַהְמַד7ֵר � ָוֶא2ְְמָעה ֶאָחד

   ֵ!ת ְוקֶֹד2 ְוָצָבא ִמְרָמס��2ַע 2ֵֹמ%ָמַתי ֶהָחז+� ַהָ!ִמיד ְוַה$ֶ �ַעד
  ... ַעד ֶעֶרב 7ֶֹקר �ְלַ$ִי% )2ְל2ֹ ֵמא+ת ְוִנְצַ�ק קֶֹד��2 ַו9ֹאֶמר ֵאַלי

   )14�9' דניאל ח(
   

  ]דמדֹ = ַהָ!ִמיד[  ...  להסתירוַהָ!ִמידאת הרי%  ַהָ�ָבא�ַ-רא )ה=  ַהָ!ִמיד )ה)ַר%(הרי% )ִמֶ/.)  .1
2ְַל3ְ ְמכ+� ִמְקָ�2+ .2  ]π = 22/7 תכנית = ְמכ+�  [...ִמְקָ�2+ תכנית את סתיר הַהָ�ָבא� ַ-רא )ה=  ְוה4

 ...ַהָ!ִמיד 7ְָפ2ַע�ִ!ָ.ֵת� ַעל) זו( גזרהו=  דמדֹ�אי תגזר ָחז+�7ֶ  גזר ַהָ�ָבא� ַ-ר=  ָחז+�גזרת  = ְוָצָבא .3

  ...ְוָעְ-ָתה ְוִהְצִליָחה ְוַת2ְֵל3ְ ֱאֶמת �ְרָצה עליה נגזר ]קלידסֵא)  =ִמְ�ִעיָרה�ַחת � ֶקֶר�[ אותה  =ְוַת2ְֵל3ְ  .4

   ...ַהָ!ִמידד מדֹ�איגזרת ָמַתי �ַעד= ַהָ!ִמיד ָמַתי ֶהָחז+� �ַעד .5

   ...שממו� מדעירצA במת� = ֵ!ת �� ְוַה2ַ$ֶע 2ֵֹמ% .6

 ...ִמְרָמס יהיוו% נה ...ֶהָחז+�וגזרת =  ְוָצָבא ... ִמְקָ�2+תכנית= ְוקֶֹד2  :   ְוקֶֹד2 ְוָצָבא ִמְרָמס .7
 

  ...)ַמְרֵאה ָהֶעֶרב ְוַה7ֶֹקר ֲא2ֶר ֶנֱאַמר ֱאֶמת ה)א ) =26' ח= ( ...ַעד ֶעֶרב 7ֶֹקר �ְלַ$ִי% )2ְל2ֹ ֵמא+ת ְוִנְצַ�ק קֶֹד��2 ַו9ֹאֶמר ֵאַלי  .8

  

  .האמי� באמונת יהוהל = ...ְוֶהֱאִמ� 7ַיהָוה) = 6' בראשית טו) = (6' תהילי� לו= (... 2ְָחִקי%�ַעדֱאמ)ָנְת3ָ   הנָ מ)אֱ ל 2ֶ ה חָ ,ֹ
  

  ,ַח9ִי%ל ַה 2ֶ % יִד ְד + ַה7י%ִע גָ ְר 7ַ 
  ,%ֶס ֵפי ַהHֶ ט)2ְ י% ִפ ט)חֲ  ַה י%ִע גָ ְר 7ַ 
  י%ִפ �ָ ְר ב ִמ צֶ ֶק ה 7ְ יָ ה ָה מֶ +י ה7ִ לִ 
  ��ה9ָ חַ ה דָ )ְב ה ע9ָ ִב 2ְ ַה וְ 
  ��תֶ- $ֶ ְת י נִ ִ! לְ 7ִ 
  

  היגָ ִס נְ % לִ +קֵאי� מָ וְ  
  , הָט רָ חֲ % לַ +קֵאי� מָ וְ  
  ��עבָ 2ֶ  ֵלינ)ה עָ רָ גְ ָס  
     ...הבָ ל �הֲ 2ֶ ה חָ ,ֹ 

  ,ַח9ִי%ל הַ 2ֶ % יִס ַטְ$  ַהְמ י%ִע גָ ְר 7ַ 
  ,2גֶ רֶ י ָה 2ֵ ד)י% Iְ נִ +ילְ עֶ  ָה י%ִע גָ ְר 7ַ 
  י%נִ 2ָ ְב ַהט ִ, לָ  7ְ י)ת ָה +קלְ +ַתי דפָ ְ- 
  ��ה9ָ חַ ה דָ )ְב ה עיהָ ִמ ַה,ְ וְ 
  ��ת2ֶ דֶ קָ ְמ )

   
  היגָ ִס נְ % לִ +קֵאי� מָ  וְ 
  , הָט רָ חֲ % לַ +קֵאי� מָ  וְ 
   �� עבָ 2ֶ  ֵלינ)ה עָ רָ גְ  ָס 
               ...הבָ ל �הֲ 2ֶ ה חָ ,ֹ 

  ,ַח9ִי%ל הַ 2ֶ % יַט.ִ ַטנְ  ַהְק י%ִע גָ ְר 7ַ  
  ,2פֶ י ַה.ֶ פֵ ְ- +% חייִר ִה  ַה7ְ י%ִע גָ ְר 7ַ  
  %יִה לֹאֱ ת לֶ מֶ אֱ ת +יל)י Iְ נִ ֵתב אֲ +, 
  ��ה9ָ חַ ה דָ )ְב ה עוָ ְק ַהִ! וְ  
  ��ת2ֶ דֶ חָ ְמ ) 
  

  היגָ ִס נְ % לִ +קֵאי� מָ וְ 
  , הָט רָ חֲ % לַ +קֵאי� מָ וְ 
  ��עבָ 2ֶ  ֵלינ)ה עָ רָ גְ ָס 
 ...הנָ מ)אֱ ל 2ֶ ה חָ ,ֹ


