
  רמי ניר 2014 ©              גוג הרשע = וחשבת מחשבת רעה

  ִ ְבָעה ֵעיָנִי�= ֶצֶדק א�יְקִליִדי = ��ַרת ַהָ�ִית : כאשר
  

 �בירושלי� אז  ַליהָוה ִמְקָ! אפשר כבר עתה לבנות כי שב וחו ֶ�ֱאמ"ָנת� ַצִ!יק חיא
 ב בתוצאות הנבואה לכלכל את מעשיו בהתחשבבקשה יקח על עצמו את נטל החובה

. אשר טר� נתגשמה ...ְוָחַ ְבָ� ַמֲחֶ ֶבת ָרָעה ) =10�1' יחזקאל לח= (  ַהָ*ג�גֶאֶר( ְנִ)יא '�ג אודות
0ָ1ל כ/. תגדל על כל אלה שהיו לפניה ,ַ�.�� ַהה"א , זו כאשר תתגש�ַמֲחֶ ֶבת ָרָעה כי

ִנְהְיָתה ִמְהי�ת '�י ַעד ָהֵעת 1ֵעת ָצָרה ֲאֶ ר לֹא ְוָהְיָתה  =)1' דניאל יב= ( :ַה3ְִמָצא 0ָת"ב 2ֵ�ֶַפר
  ַליהָוהִמְקָ! ,  כלומר...ַה3ְִמָצא 0ָת"ב 2ֵ�ֶַפר1ַהִהיא "ָבֵעת ַהִהיא ִיָ*ֵלט ַעְ*ָ/ 0ָל

יר  להסַצִ!יקיכול , לכאורה .בישראל = )11' יחזקאל לט= ('�ג ת קבורבירושלי� יבנה רק אחרי 
1 ְנא7� ) =8' זכריה יג= ( אחר אמד6, אול�. "ָבֵעת ַהִהיא ִיָ*ֵלט ַעְ*/ָ מלבו דאגה כאשר מובטח 

לבנות חסימות  ַהַ;ִ!יקמחייב את  ...ְ ַנִי� 9�ָ ִי0ְָרת" ִיְגָוע" ְוַהְ:ִלִ ית ִיָ"ֶתר 19�ָ ְיהָוה 8ִי
  לפניעודוכמתחייב  ָרָעההָ  '�גַמֲחֶ ֶבת ה של אותה  אימתיכולתה וגדולתעומת ל
� ַהה"א יצתהפר�.�ַ.    
   

הלי/ מצטבר ב זמננוכבר ב עתידית מתגבשת ַמֲחֶ ֶבת ָרָעה אפשרות שאותה קיי�בהת
� ַהה"א במלוא גדולתה התגש�המתוקשרת השואפת לאקטואלייה הנוכחית של ה�.�ַ 

 תנועתיב לערו/ משוואה של חויאכ6 מ כמי שַהַ;ִ!יקנמצא , מציאות היסטוריתכ
ֶ:ָהָיה 0ְָבר ה"א ַוֲאֶ ר ִלְהי�ת 1ַמה ) =15' קהלת ג = ( ועל כ/ אמר הגלויי� והנסתרי�כוחותה

ֶצֶדק ֶצֶדק ) = 20' דברי� טז= (  כיַהַ;ִ!יקוהלא יודע  ...ִנְרָ!=1 0ְָבר ָהָיה ְוָהֱאלִֹהי� ְיַבֵ>  ֶאת
ת מתבקשאותו רצ= על זאת 1 � ועללא הפסקהֶצֶדק ת יפרדרצ= של מחייב ... ִ�ְר!ֹ=
    Tan 2α = TJ/JO = 4/3    : כדלקמ16 ִנְרָ!=1ְוָהֱאלִֹהי� ְיַבֵ>  ֶאתכאשר צדק אויקלידי  רדיפת

  
  .)12' יחזקאל מג( ...��ַרת ַהָ�ִית לפענח את ַהַ;ִ!יק מחוייב ָרָעההָ ֲחֶ ֶבת ַ* לַ כחסימה , או אז



�תו/ רדיפת הצדק  ��ַרת ַהָ�ִיתשל פענחת תהמכגודל תפארתה  כי ַהַ;ִ!יקיראה , ואמנ
ְוָחַ ְבָ�  נבואהאותה  של ההתגשמותמפני  תהמצטבר מההאי ה גדלג�כ/  ,קלידייהאו

   .ג�תסתכ� במוחו של ' ַ�.�� ַהה"אזו היא אשר  ...ַמֲחֶ ֶבת ָרָעה
  

 ההיסטוריהנבואי מזדהה ע� תפקידו ה שיאנהעדיי6  לא נמצא ,י�נשיאבינות , בזמננו
אב6  של האת מקומ, ��ַרת ַהָ�ִיתתו/ פענוח , זההי לעומת זאת ַהַ;ִ!יק א/ .ג�של '

 � ...ַהִ*ְזֵ�ַח ָ�<*�ת <ָ*ה <ָ*ה ָוטַֹפח) = 13' יחזקאל מג= (יבנה יש� , ההרהשתייה במרכז מתח

ְוָהֲעָזָרה <ְרַ�ע  ָרב"ַע ֶאל <ְרַ�ַעת ְרָבָעיו ֵ�י� ֶעְ)ֵרה אֶֹרְ/ ִ�ְ ֵ�י� ֶעְ)ֵרה רַֹחבְוָהֲאִרֵאיל ְ  
ֵאֶ?ה ִמ!�ת וְ  ,כלומר. )17�16' יחזקאל מג= (... ֶעְ)ֵרה אֶֹרְ/ ְ�<ְרַ�ע ֶעְ)ֵרה רַֹחב ֶאל <ְרַ�ַעת ְרָבֶעיָה 

ֶאֶב6 <ַחת 1 ַעל ) =9' זכריה ג= ( ֵאֶ?ה ִמ!�ת ע� בחופ= ש שוות" יח196 = ָהֲעָזָרהשטח בסיס 
�  .ֵעיָנִי� 7 =  יחידות שטח שוותFGIH =196         : כדלקמ16  ִ ְבָעה ֵעיָנִי
   עיגול=ש " יחBCDE [+ 4]BCDE/7[ = 11BCDE/7 = πr²  = 154שטח המעויי6    [

  π = 22/7 = 154/49, אז   ש        " יחr² = 49    , וכ6
    )1' זכריה ט( ...0ִי ַליהָוה ֵעיL 6ָד� 2]ַהֵחֶלק[= לחיבור שני השטחי� " 6יִ עַ "ולא מיקרית צורת                        

   
  

עַ  ָח9 1 ַעל11 0ִי ִה3ֵה ָהֶאֶב6 ֲאֶ ר ָנַתִ�י ִלְפֵני ְיה� 7 ֶאֶב6 <ַחת ִ ְבָעה ֵעיָנִי� ִהְנִני ְמַפֵ�ַח 7�8ִ
� ַהה"א ְנא7� ְיהָוה ְצָבא�ת  ַהִהיא ְ�י�� ֶאָחד1 6ֹ ָהLֶר( ֲעו1  ְצָבא�ת "ַמְ ִ�י ֶאתְנא7� ְיהָוה�.�ַ

  )10�9' זכריה ג(... ַ�ַחת ְ�ֵאָנה1 ַ�ַחת ֶ'ֶפ6 ְוֶאל1 ֶאל1 1 ִ�ְקְרא" ִאי  ְלֵרֵעה"
  

� ומרת לַ הש  =ֶאֶב6 <ַחת= תעלומת כספת אב6 השתייה יפענח את , כ16  א�ַהַ;ִ!יק�.
ובצד מערב לו ַהִ*ְזֵ�ַח  את יציאת ארו6 האלהי� ובו לוחות הברית לקראת בניי6 ַהה"א

  ...ְוָנַפְחִ�י ב� = )9' חגי א= (  יתקיי�כ/ כי רק ַהַ;ִ!יקויודע   . בירושלי� ַליהָוהְקָ! ִ* הַ יבנה י



11 ָהִרא �16ֶיה 0ְב�ד ַהַ�ִית ַהMֶה ָה<ֲחר�6 ִמ6ָ'ד�ל ִיְה  = )9' חגי ב = (ְקָ! ִ* הַ כבודו של , והלא
יתקיי� רק כאשר ... Lַמר ְיהָוה ְצָבא�ת "ַבָ*ק�� ַהMֶה ֶא6�ֵ ָ ל�� ְנא7� ְיהָוה ְצָבא�ת

א� לא ומי יוכל . קֶֹד  ַהֳ>ָדִ י�א " הָ*ק��הַ א " הְקָ! ִ* הַ יר ִב ְ! ִ� ישכנו לוחות הברית 
    .ִ ְבָעה ֵעיָנִי�=  ֶצֶדק א�יְקִליִדי = ��ַרת ַהָ�ִית:  כאשר כל אלהעללהבי6 לדעת ו יקַהַ;ִ! 

  
ָ>י1 ְוָלָרָ ע Lַמר ֱאלִֹהי� ַמה  )16' תהלי� נ(... ְ?ָ/ ְלַס8ֵר ח7

  
ג� שה�  המתוקשרי� המצטברי� יוכל לדעת לצר= את כלל הפרטי� ַצִ!יק רק ,ואכ6
 מבלי להחסיר ית מציאותה שלמה אחתלתמונ,  יהודי�ַמֲחֶ ֶבת ת�ערָ " פרוסות לשו6"
א ללבדר/ אגב ו לויאכוהשמיטו ל לעצמו ותרשכהרגלו יכול לה יהודיפרט קט6 שג�  ולו

  .ל בוזלזי חשש
  

 יכולותיה ה להצטברותימחסאפשר יאחריות� בבמסירות� ו ַצִ!יִקי�מעשה , כ/1לפי
במטרה להעצי� את  , מקצה עול� ועד קצהו,�המושמעת לבקרי ָרָעהָה ֲחֶ ֶבת של ַמ 

ְרָ ִעי� " = )10' קהלת ח= ( במקו� בו נכשלו טתלש להצליח ולהת שאיפות הזדו6מוגשתה
� "... ְקב7ִרי

  
11 ל") = 14' תהילי� פא= ( מצב תחיתפ ַצִ!יִקי�של  � לבוא לעזרתַמְ)0ִיִלי�ירבו ג� א�  ,אזו

את הלי/  ת יתרבהצלח יחסמו ת לשונ� ומעשיה�בתבונ יהודי� בו ...ַעִ*י  ֵֹמַע ִלי
שתוביל רבתי אלהית תתקיי� סליחה אולי , אזי וָרָעהָה ֲחֶ ֶבת ההצטברות של אותה מַ 

ֶאֶר( 1 ְ�<ֲחִרית ַהָ:ִני� ָ�ב�א ֶאל11 8ָ�ִֵקד ) =8' יחזקאל לח= (  הפלישה למדינת ישראללביטול
ֶ�ֶצת ֵמעַ  ג �לנשיא ' מר הנבואהכמא ...ִ*י� ַרִ�י� ַעל ָהֵרי ִיְ)ָרֵאלְמ �ֶבֶבת ֵמֶחֶרב ְמק7

   .ָ*ג�גולקואליציית הַ 
    

   ְוע�ד ָרִאיִתי ַ�ַחת ַהָ:ֶמ 
  ְמק�� ַהִ*ְ 8ָט ָ ָ*ה ָהֶרַ ע 
   "ְמק�� ַהֶ;ֶדק ָ ָ*ה ָהָרַ ע

  L11ַמְרִ�י ֲאִני ְ�ִלִ�י
   ע ִיְ 8ֹט ָהֱאלִֹהי�ָהָרָ  1ַהַ;ִ!יק ְוֶאת1 ֶאת
  ֵחֶפ( 1 ֵעת ְלָכל0ִ1י

  .. .ַהַ*ֲעֶ)ה ָ �1 ְוַעל 0ָל
  )17�16' קהלת ג(
  

          �  תבנית מזבח וכרובי

   

             שבר השלו� והאמת


