
  רמי ניר    ... לעולמי� לוחות הבריתמקו� לארו�
  
  

  :אמר שלמה המל�... ְ�ֶיַרח ָהֵאָתִני� ֶ�ָחג) = 2' ח' מלכי� א= ( למלכותו 12בשנת 
  

ל ָלְ�  ָ�נֹה ָבִניִתי  .1   )13' ח' מלכי� א (...ָמכ$� ְלִ&ְבְ%ָ� ע$ָלִמי�# # ֵ�ית ְזב!
  

 �ל ָלְ    ָל�ְ ֱאמ*ָנה (ֲהָבתֵ�ית  = ֵ�ית ְזב!
  

  ..."שבר השלו� והאמת" מתו� הספר � הכרובי� בדביר �להל� ציור 

  
     π = 22/7 תרבוע של מעגלשטח ה ל/פבחו וצדק אויקלידי בונבנוהכרובי� הבית 

  
  ָו�2ִ1 ָ&� ָמק$� ָל1ר$� .2

  ָ&� ְ�ִרית ְיהָוה# ֲאֶ&ר
  ֲאבֵֹתינ* # ֲאֶ&ר 3ַָרת ִע�

  )21' ח' מלכי� א( ...ְצָרִי�ְ�ה$ִציא$ אָֹת� ֵמֶאֶר4 ִמ 

  
  ְלע$ָלִמי� ַה5ֶה ָ�ָהר ְ�ִריתהַ ת $ל*ח = ָמכ$� ְלִ&ְבְ%ָ� ע$ָלִמי� = ָמק$� ָל1ר$�



   . קיימתייתהה אאינה מתועדת כי לאב� השתייה , באות� ימי�, ואכ�
ְמק$מ$ # ְיהָוה ֶאל# ְ�ִריתֲאר$� # ַו7ִָבא* ַה3ֲֹהִני� ֶאת) = 6' ח' מלכי� א= ( .א  : הראיותאלה ו

   ...ַ%ַחת 3ְַנֵפי ַה3ְר*ִבי�# קֶֹד& ַהֳ:ָדִ&י� ֶאל#ֶאל# # 8ְִביר ַהַ�ִית# ֶאל
   

ח$ת ָהֲאָבִני� ֲאֶ&ר ִהִ;ַח ָ&�  ) =9' ח' מלכי� א= (. ב ֵאי� 1�ָר$� ַרק ְ&ֵני ל!
ֵאל ְ�ֵצאָת� ֵמֶאֶר4 ִי2ְרָ  ְ�ֵני# ֲאֶ&ר 3ַָרת ְיהָוה ִע�## מֶֹ&ה ְ�חֵֹרב

   ...ִמְצָרִי�
  

   ...ַוֲאר$� ָהֱאלִֹהי� יֵֹ&ב ְ�ת$ְ� ַהְיִריָעה = )2' ז' שמואל ב(=  שנות נדודי� של 488הסתיימו , בכ�ו
  
  ":3ִי ִהֵ;ה ָהֶאֶב�" # מחייב לגאולה נבואי היעד ה, �ולא
  

ל� מ� העובדה כי אי� להתעולאב� השתייה בחופ/ היסטורי � מקו ישלגאולה , כלומר
ו בגדר של נח לוחות הברית #   שנות חייו של המקדש430מש� ב # עד חורב� הבית 

   .מקדששבאוצרות ה ג� א� נשדדו נלקחו בשבילא ומקומ� בת מחלטמציאות 
  
 = ...ְיהָוה 2ְ�ִֵדה ְפִלְ&ִ%י� ִ&ְבָעה ֳחָדִ&י�#ַוְיִהי ֲאר$� = )1' ו' אשמואל (=  התיעודזאת � ִע 

 כי כוונות ,חי מוכשתי�ינפילת לוחות הברית בשבי פלמהל� את במפורט מתאר ה
 ושמירת הארו� והלוחות הזדו� האנושי לא יכלו לעצב את תנאי המציאות המשתנה

   .לא בידי אד� ה� #  ְלע$ָלִמי�
  

ָלֵכ� 3ֹה 1ַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני ִיCַד ְ�ִצ�$7 1ֶב� ֶאֶב� �ַֹח� Bִַ;ת  ) =16' ישעיה כח= (הנבואה  ,אמנ�ו
ימי� שיבואו ל "ָהֶאֶב�"מייעדת את ייסוד =  ...ַהDֲַאִמי� לֹא ָיִחי&## ִיְקַרת מ*ָסד מ*Cָד

   .אחר חורב� הבית הראשו�ל
  

3ִי ִהֵ;ה ָהֶאֶב� ֲאֶ&ר  ) =9�10' גיה זכר= ( ת גאולהנבוארק לקראת בניי� בית שני מתועדת  כ�או
עַ  � ְיהָוה ְצָבא$ת # ַעל# # ָנַתִ%י ִלְפֵני ְיה$&! ָחE ְנא! !%Bִ ֶאֶב� (ַחת ִ&ְבָעה ֵעיָנִי� ִהְנִני ְמַפֵ%ַח

� ְיהָוה ְצָבא$ת ִ%ְקְרא* # ֹ� ָה1ֶר4 ֲעו# *ַמְ&ִ%י ֶאת ִאי& ַהִהיא ְ�י$� ֶאָחד �$7�ַ ַהה*א ְנא!
  ... ַ%ַחת ְ%ֵאָנה#ַ%ַחת Fֶֶפ� ְוֶאל# ֶאל# # ְלֵרֵעה*

  
לֹא  ) =6�7' דיה זכר= ( ָהֶאֶב� ָהרֹאָ&ה הוצאת על נבואהרק לקראת בניי� בית שני מתועדת  ,�וכ

�ָ # (ָ%ה ַהר# ְ�ר*ִחי 1ַמר ְיהָוה ְצָבא$ת ִמי# 3ִי ִא�# # ְבַחִיל ְולֹא ְבכֹחַ  ֶבל ַהFָד$ל ִלְפֵני ְזר!
א$ת ֵח� ֵח� ָלE# # ָהֶאֶב� ָהרֹאָ&ה#ְלִמי&ֹר ְוה$ִציא ֶאת !&%ְ...  

  
היא אכ� כספת אב� מלאכותית שיוסדה  ]ָהֶאֶב� ָהרֹאָ&ה= אב� השתייה [, כ�#לפי

 כדי למנוע את ,בתוכה נשמרי� לוחות הברית ,2ְָרָיה 3ֵֹה� ָהרֹא&בידי לאחר החורב� 
) 12' ד ואלי= (  הגאולהמשפטב" ֶאֶב� �ַֹח�"  להיותת ישעיה נבואהתגשמותכונפילת� בשבי 

ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכ� ְ�ָמסֶֹרת  ) =37' כ יחזקאל= ( ...ִמCִָביב## ַהF$ִי�# 3ָל3ִ#י ָ&� ֵאֵ&ב ִלְ&Bֹט ֶאת =
  ...ַהְ�ִרית

  

 תנופ4 אב� גאולההזמ� ב =... Iֶהאֵ # ִ%ְכֶליָנה ָכל# # קֶֹד&# ַע�# *ְכַכI$ת ַנ4Bֵ ַיד ) =7' יב דניאל= ( אז
 לנוחו שובלמכספת האב�  יוצאו ,שלא עזבו את ההר הזהלוחות הברית , אז .השתייה

Fָד$ל ִיְהֶיה ) = 9' חגי ב= (תועד כמ ביתבקודש הקודשי� של ה ...לנצח # מקו�  #אותו  בבכבוד
� 1ַמר ְיהוָ ## ָהִרא&3ְ#�$ב$ד ַהַ�ִית ַה5ֶה ָה(ֲחר$� ִמ� ה ְצָבא$ת *ַבDָק$� ַה5ֶה ֶאֵ%� ָ&ל$� ְנא!

  ... ְיהָוה ְצָבא$ת


