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  ָע��ַוֲאִני �ְקִניֵא� ְ�לֹא   
  )21' דברי� לב(... �ְכִעיֵס� ָנָבל ְ�ג�י   

                
�ְוָקָראת ֶאְתֶכ� ָהָרָעה ְ��ֲחִרית ַהָ&ִמי� = )92' י� לאדבר( = ְ��ֲחִרית ַהָ&ִמי�מכוונת להתגש� הנבואה זו ��ִ(י
בקנאותו של האיסל� בימינו אכ- מתגשמת ... ָהַרע ְ�ֵעיֵני ְיהָוה ְלַהְכִעיס� ְ�ַמֲעֵ+ה ְיֵדיֶכ�� ַתֲע+* ֶאת
 שאינו ֱאלִֹהי� ֲחָד0ִי�� בשעל אומות העול�  השתלט לומיואיב המכעיס ,ָע��לֹאוְ  ָנָבל ג�י ְ( ,הקיצוני

שפה העברית  הה שלתעוצממ מוב-זו התגשמות בדגש ה. להשמיד את ישראל מדינת היהודי�ו ְיהָוה
ד ָהֶאָחד ְוח*ט 5ֵ0ְי�) = 21' ירמיה נב= ( ]מעגל = ט*ח[של חפיפה משפט המתעדות  מילי�כה בכי  �ָהַע67

*8�ֶ   : כדלקמ-– אמונה ע� צדק שלחיבור מתעדות משפט ג� מילי� היש ... ֶעְ+ֵרה �7ָה ְיס6
   

   ל� ָ=עֳ 5ִָמי� ַה;*ר
    ְ<ָרָכיו ִמ0ְָ=ט�ִ(י ָכל

π = 22/7    
  נודעהגדול ה חסיה

   ָעֶולְוֵאי- ֱאמ*ָנה ֵאל
  )4' דברי� לב(... ַצִ<יק ְוָי0ָר ה*א

   
בשפה העברית  תועד ,בית שניימי עד  תָ�ת�Bַ ַה ברצC יציאת מצרי� ו ִמBַָ�ת,  שנה980במש? אמנ� ו

וכל מה שנכתב בידי עבדיו כל מה שנמדד ... ְיהָוה�מ�ָצא ִפי� ָ(ל =) 3' דברי� ח= (כל שנאמר ונשמר 
  :-הל ל–חשבו- ייסודה של השפה העברית , בהקשר זה .הנביאי�

יו ָמ יָ ְב  יִ( ג לֶ  =ֶ דחָ אֶ  הָ �0ֵ  =) 25'  יתישארב(=  גלֶ =ֶ   אתדיולה שנה 34 ב- ,תועדמכ וָנה0ָ  464ה " סרבֶ עֵ  י&ֵ חַ 
   ...Iָגה ָהHרֶ לְ ְפ נִ 

    ֶעְלי�- J�ִי�ְ�ַהְנֵחל  
   ְ�ֵני Hָד�ְ�ַהְפִריד�

    Jְב6לֹת ַע7ִי�ַיֵ;ב
  ) את השפה העבריתרבֶ עֵ באותה תקופה ייסד          (

   ִיְ+ָרֵאלְ�ֵניְלִמְסַ=ר 
  .עיגול נודע]11 = "ַהֵחֶלק"= [           ֵחֶלק ְיהָוה ַע7�ִ(י

  )9!8' � לבדברי(... ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלת�
  

 מאז ,-כוא... ַוָ&בֹא ַהָ=ִליט ַוַ&Jֵד ְל�ְבָר� ָהִעְבִרי = )13' אשית ידבר( = "...ָהִעְבִריְבָר� �" גש התוארודיג� ו
יסודות  את רבֶ עֵ בבחרותו למד עוד מפיו של , כ?�א� וְבָר�� עד הולדת שנה 191חלפו  גלֶ =ֶ הולדת 

  : והוא קשר נשכחי� ואד�קשר בי- אלה תהיא שפש השפה העברית
  י ְיָלְדָ? 0ִ5ֶ צ*ר

  )18' דברי� לב(...  ֵאל ְמחְֹלֶל?ָ ַו0ְ5ִַ(ח
  

�ַהBִיָרה ַהKֹאת ְלֵעד"  אתתעדהונחה משה ל, כ-� לע�ְוHנִֹכי ַהְס5ֵר  = )18!19' דברי� לא(=  "...ִ�ְבֵני ִיְ+ָרֵאל
�ֱאלִֹהי� ֲאֵחִרי� ְוַע5ָה ִ(ְתב* ָלֶכ� ֶאת� ִ(י ָפָנה ֶאל ה ֲא0ֶר ָעָ+הָהָרעָ � �ְס5ִיר ָ=ַני ַ�&�� ַהה*א ַעל ָ(ל

�Mִי ַהBִיָרה ַהKֹאת ְלֵעד� ְלַמַע- 5ְִהֶיה ִיְ+ָרֵאל ִ+יָמL ְ�ִפיֶה��ְ�ֵני�ַהBִיָרה ַהKֹאת ְוַל7ְָדL ֶאת�ִ�ְבֵני 
  ... ִיְ+ָרֵאל

  
  ..."זֹאת�ָ(ל ְיהָוה ָ=ַעל ְולֹא יֹאְמר* ָיֵדנ* ָרָמה�ֶ=-"       :וזו המטרה המוצהרת

  
   �ְפֵאיֶה�Hַמְר5ִי

   ֵמֱאנ�0 ִזְכָר��0ְִ�יָתה
   ַ(ַעס א�ֵיב Hג*רל*ֵלי
-=ֶ �  ָצֵרימ�ְיַנְ(ר* 
-=ֶ �  יֹאְמר* ָיֵדנ* ָרָמה

  )27!26' דברי� לב(... זֹאת� ָ(ל ְיהָוה ָ=ַעל ְולֹא



של מתעד בשפה העברית הגדרה מתמטית "... ְוָעז*ב ָעצ*ר ְוֶאֶפס"המשפט  כי , בזאתגישחובה להד
יש לשפה העברית בסיס מתמטי , כלומר. ה למדידְוָעז*בָעצ*ר  ט* דרכה עובר חנקודה לֶאֶפס ממד

     :π = 22/7 "ְ<ָרָכיו ִמ0ְָ=ט� ִ(י ָכל" ]מעגל = ט*ח[ל "חפיפה כנ אותיות כדי לקיי� 22ל המושתת ע
  

  ָיִדי- ְיהָוה ַע7�� ִ(י
  ִיְתֶנָח�ֲעָבָדיו �ְוַעל

  Hְזַלת ָיד� ִ(י ִיְרֶאה ִ(י
  )36' דברי� לב(... ְוָעז*ב ָעצ*ר ְוֶאֶפס

  
ְ��ֲחִרית ) = 8' יחזקאל לח= ( בימינו וכחת ֱאלִֹהי� ֲחָד0ִי� על כל ְיהָוהשל  נודעהגדול ה חסיכליונותו עו

ֲאִני �ְוִהְתJִַ<ְל5ִי ְוִהְתַקִ<5ִ0ְי ְונ�ַדְע5ִי ְלֵעיֵני J�ִי� ַרִ�י� ְוָיְדע* ִ(י) = 23' יחזקאל לח= ( עדוכ? ג� מת ...ַהBִָני�
  ":ַהBִיָרה ַהKֹאת"כ? ג� מתעדת  ...ְיהָוה

  
  ה*א ַע5ָה ִ(י ֲאִני ֲאִני ְרא*
   ֱאלִֹהי� ִע7ִָדיְוֵאי-

  הֲאִני Hִמית ַוֲאַח&ֶ 
   ַוֲאִני ֶאְרָ=אָמַחְצ5ִי

  )39' דברי� לב(... ְוֵאי- ִמָ&ִדי ַמִ;יל
  

ִמַ&ְרְ(ֵתי ָצפ�- ) = 2' יחזקאל לט= (  ולעלותג לצאתJ�מצמיח את  ... ָנָבלג�י ְ( ָע��ְ�לֹאואילו האיסל� הקיצוני 
�ה ָתב�א ֶ(ָעָנ- ְלַכN�ת ָהHֶרI 5ְִהֶיהַ(HֹB) = 9' יחזקאל לח= (... ָהֵרי ִיְ+ָרֵאל� ַוֲהִבא�ִתָ? ַעל�ֲאַגֶ=יָ? � �5ָה ְוָכל

   ...ְוַע7ִי� ַרִ�י� א�ָתְ? 
  

ָלֵכ- (ֹה Hַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַע5ָה 0ִHיב  ) =25' יחזקאל לט= (ו  אמונתלעחסדו  לע שפה העבריתרורה ה ב,ובדגש
   ...ִיְ+ָרֵאל ְוִק8ֵאִתי ְל�0ֵ ָקְד0ִיֵ�ית �0ְב*ת ַיֲעקֹב ְוִרַחְמ5ִי ָ(ל� ֶאת
  

  ":ַהBִיָרה ַהKֹאת"ג� מתעדת , ואכ-
   

   ג�ִי� ַע7�ַהְרִנינ*
� ִ(י ַד���Oֲעָבָדיו ִי  
   ְלָצָריוָי0ִיב ְוָנָק�

  )43' דברי� לב( ...ְוִכֶ=ר �ְדָמת� ַע7�
  
  

  .עיגול]11 = "ַהֵחֶלק"π = 22/7    ; [ :כי ]מתח� כחול+ מתח� ירוק = [ ַהֵחֶלק ,בוערבתוהדגש 

  


