
  

  

לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבכַֹח      )6' זכריה ד( ...ְ�ר�ִחי �ַמר ְיהָוה ְצָבא�תִ�י ִא�
  )24' דניאל ט( ...�ְלָהִביא ֶצֶדק ע�ָלִמי�

   רמי ניר            ...   היפוכי� וחפיפות
   

 ֲאַחְ"ֵור�" ָיֶו" ֶ�#ִ�ְ"ַנת !ַחת ְלָדְר) = 1' דניאל ט({  מתועד"ֶצֶדק ע�ָלִמי�ְלָהִביא "יעד היסטורי זה ִמֶ&ַרע 
 ואכ) ...ָהַעִ*י� ְ(ִפָ)ה ִיָ'ֵרא ְלָכלִ�י ֵביִתי ֵ�ית) = 7' ישעיה נו(תתגש� הנבואה   ברורה כיבוודאות }...ָמָדי

 מתוק)עולמנו יהיה  ובו� יל ויש תקווה ...ֵאי# ָ��ר�# ַרק ְ"ֵני ל+ח�ת ָהֲאָבִני� ) =9' ח' מלכי� א(בדביר 
 ַ�,�� ַהה�א ְנא+� ְיהָוה ְצָבא�ת ִ(ְקְרא� ִאי" ְלֵרֵעה� ) =10' זכריה ג( מוגדרכ   ...ַ(ַחת ְ(ֵאָנהַ(ַחת ֶ-ֶפ# ְוֶאלֶאל

היפוכי� ת באמצעות וסברמוהיא מוכיחה כי לא תוק) העול�  ,ההפוכה ההיסטורית אמתהת תמונא, 
ד�ת6 5ִָנ4ֵאל ִאי2ברי חזו)דבכ) ְזַכְרָיה ו1ַח0ַי  נבואותב ַעל  ַהְ"ְלֵט.) = 48' דניאל ב(  ְנב1ַכְדֶנ9ַראותו{אשר  ֲחמ7

ֲאִני 0ִָנֵ,אל ִ�ינִֹתי  ) =2' דניאל ט (ַהָ=ִני� ֶח2ְ>�) תֶא ִ>2ְַנת ;ַחת ְלָדְרָיֶו2הבי) וחישב } ...ְמִדיַנת ָ�ֶבל ָ�ל
ִיְרְמָיה ַה5ִָביא ְלַמ)ֹאות ְלָחְרב�ת ְיר�ָ"ַלִ� ִ"ְבִעי� ְיהָוה ֶאלי� ֲאֶ"ר ָהָיה ְדַבר4ְ�ַָפִרי� ִמְס2ַר ַה1ִָנ

6 ְדַברָהָיה  ...1ָ�ַָנה ָהְרִבִעית ִליה�ָיִקי�  ) =1' ירמיה כה) = (1' דניאל א (ְלָבֶבלכאשר הגיע 5ִָנ4ֵאל , מנ�וא ...ָ"ָנה
ָה�ֶר6 ַה&ֹאת ְלָחְרָ�ה ְלַ"ָ*ה ְוָעְבד� ַה-�ִי� ָהֵאֶ)ה ֶאת ְוָהְיָתה ָ�ל  ) =11' ירמיה כה( ִיְרְמָיה ַהָ<ִביא6 ֶאל ְיהָוה

 ֶמֶל7ְ ָ�ֶבלכֹה �ַמר ְיהָוה ִ�י ְלִפי ְמלֹאת ְלָבֶבל ִ"ְבִעי� ָ"ָנה ֶאְפקֹד ִ�י) = 10' ירמיה כט= ( ...ִ"ְבִעי� ָ"ָנה
 שנה 69כעבור , כ,6לפי ...ַהָ*ק�� ַהֶ&ה 0ְָבִרי ַה�8ב ְלָהִ"יב ֶאְתֶכ� ֶאלֶכ� ֶאתֶאְתֶכ� ַוֲהִקמִֹתי ֲעֵלי

אשר בא  ָהִאי2 0ְַבִריֵאל ַהַ@ְל?ְ, את דבריו של ָדִנ4ֵאל תיעד, ִ>2ְַנת ;ַחת ְלָדְרָיֶו2, חורב) המקדשל
ִעיר ָקְדֶ"7ָ ְלַכֵ)א ַה2ֶַ"ע �ְלָהֵת� ַח8ָאת ַעְ*7ָ ְוַעל ֶנְחַ(7ְ ַעלָ"ב+ִעי� ִ"ְבִעי� ) =24' דניאל ט( יָנהִ> �AִBְילַהְל

והוסיC לבאר ולהבהיר את  ...ֹ# �ְלָהִביא ֶצֶדק עָֹלִמי� ְוַלְח(ֹ� ָחז�# ְוָנִביא ְוִלְמ"ַֹח קֶֹד" ָקָדִ"י� �ְלַכ2ֵר ָעו
ב+ִעי� ִ"1ִי� �ְ"ַנִי� ִיָ�ֵרת ָמִ"יַח ְוֵאי# ל� ְוָהִעיר ְוַה'ֶֹד" ְו!ֲחֵרי ַה1ָ = )26' דניאל ט= ( כי�מתהפהתנאי� ה

   ...ַיְ"ִחית ַע� ָנִגיד ַהָ�א ְוִק>� ַב1ֶֶט; ְוַעד ֵק6 ִמְלָחָמה ֶנֱחֶרֶצת "ֵֹממ�ת
   

המועמד מי שהיה  לא נמשח כמשיח "ָנה2ָ 70 ְלִפי ְמלֹאת ְלָבֶבל" , ִ>2ְַנת Dַ2ְִי� ְלָדְרָיֶו2ְיר2ָ1ַלִ�ִ> ,כ)וא
Aֵֹה)  ַלעמדהש היכולת והזכות למרות, זאתו ר ֶ�# ְיָכְנָיהיְ"!ְלִ(יֵאל ֶ�# !4ִ ֶ�# ְזר+ָ�ֶבלח ומשמל, להיות 
ַע ַה�ֵֹה# ַהָ-ד�ל ) =1' זכריה ג ( באות� הימי�ַה0ָד�ל  מתועדלמרות וו, אמנ�ו .משיחמל, למשוח ... ְיה�"+

 חשבו)ש ולמרות ...ֶ�ֶרְכָיהְזַכְרָיה ֶ�#ְיהָוה ֶאל ָהָיה ְדַבר ִ�ְ"ַנת ְ"ַ(ִי� ְלָדְרָיֶו") = 1' זכריה א(=  ְיהָוהְדַבר
ְיהָוה ַו,ֹאַמר ְיהָוה ַוַ,ַע# ַמְל!7ְ ) =12' זכריה א(=  ֶזה ִ"ְבִעי� ָ"ָנה : ויציבאמת ופCח }ֲאִבי2ַי {ְיהָוה6ַמְל;ְ,

ְיר�ָ"ַלִ� ְוֵאת ָעֵרי ְיה�ָדהְתַרֵח� ֶאתָמַתי !ָ(ה לֹא ַעדְצָבא�ת  ...ֲאֶ"ר ָזַעְמָ(ה ֶזה ִ"ְבִעי� ָ"ָנה
 ַהַ*ְל�7ְ ַה0ֵֹבר ִ�יַוַ,ַע# ְיהָוה ֶאת ) =13' זכריה א( התיעוד ולמרותִמי�0ְָבִרי� ט�ִבי�  למרות  ...0ְָבִרי� ִנח+
לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבכַֹח) = 6' זכריה ד( חפיפה בי) הנבואההלא התקיימה כי  6לא תוק) עולמנו , כל זאתִ�י 

תוק) ילא ג� כ) או ...�ְלָהִביא ֶצֶדק עָֹלִמי�) = 24' דניאל ט( לבי) דברי החזו)... ְ�ר�ִחי �ַמר ְיהָוה ְצָבא�ת ִא�
   ...ַעד ֶעֶרב �ֶֹקר !ְל2ִַי� �ְ"לֹ" ֵמא�ת ְוִנְצ0ַק קֶֹד"=  )14' דניאל ח( בחזונו ָדִנ4ֵאלכפי שמתעד  ,עולמנו

   
גוריו) כמנהיג היסטורי לייסד את מדינת 6 כי למרות שהצליח דוד ב)ומוכיחה האמת ההיסטורית 

ְוָנַחל ְיהָוה ֶאת) = 16' כריה בז(להיות בזכות לוחות הברית אי) ליהודי� חלקת ארI מובטחת , ישראל
למדינת בטוחי� גבולות ב שלו�השאלת אמנ� ו... ְיה�ָדה ֶחְלק� ַעל !ְדַמת ַה'ֶֹד" �ָבַחר ע�ד ִ�יר�ָ"ָלִ�

הוא שהושיב אות� ואלהי� יש , נכו)יכולי� פלסטיני� להאמי) כי לכ) . אינה סגורהנפרצת והיהודי� 
בימינו אשר תשכיל רק מנהיגות היסטורית , כ,6  ולפי.ישראל6 על כל ארIיש לה� זכויות בפלסטי) וכי

לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבכַֹח: את העצה היעוצהעתה גשי� לה תוכלבזאת  ...ְ�ר�ִחי �ַמר ְיהָוה ְצָבא�תִ�י ִא�
יש ובכ, תצלח ו .לעולמנו המיוחלשיביא את הצדק היסטורי צודק א פתרו) ומצלהנדרשת מנהיגות ה

  ...ְוָהַפְכִ(י 4ֵ�ִא ַמְמָלכ�ת ) =22' חגי ב(  π = 22/7 =אויקלידי הצדק מוכיח ה כי ִמְלָחָמה ֶנֱחֶרֶצתדרכנו למנוע 
     

ִ�י  = �ְלָהִביא ֶצֶדק עָֹלִמי� = ְוִנְצ0ַק קֶֹד" :ותנבואשתתקיי� חפיפה בי) הבתנאי עולמנו יתוק) , כלומר
קֶֹד"ַע�ְכַכ)�ת ַנ62ֵ ַידְלמ�ֵעד מ�ֲעִדי� ָוֵחִצי �ת ומחייב) הנבואות הה=  )7' דניאל יב( ...ֵאֶ)ה ִ(ְכֶליָנה ָכל

אז  ...ָהַעִ*י� ַסְ'ל� ֵמֶאֶב# ָהִרימ� ֵנס ַעל) = 10' ישעיה סב( הלוקיסיאפשר את בניפוI אב) השתייה אלהי� כי 
ַהָ-ד�ל !ָ(ה ַהרִמי) = 7' זכריה ד( :מתועדש פיכתתקיי� הכנת שטח המתח� על הר הבית שיהיה מישורי 

 ָהֶאֶב# ָהרֹאָ"הִלְפֵני ְזר+ָ�ֶבל ְלִמי"ֹר ְוה�ִציא ֶאתא�ת ֵח# ֵח# ָל.  העטוC "ָה?ר�)"יוצא , או אז ...ְ("+
אז , ואכ) .אב) השתייה והשמור בכספת ...ָהֶאֶב# ַהְ�ִדיל ְ�ַיד ְזר+ָ�ֶבל ְוָרא� ֶאת) = 10' זכריה ד(במעטפת בדיל 

�ֹה �ַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני ִי4ַד ְ�ִצ,�# �ֶב# ֶאֶב# ) = 16' ישעיה כח(הזו  ָהֶאֶב#על  כי "2ְֵני ל7ח�ת ָהֲאָבִני�"יוצאו 
 �ַֹח# 5ַ2ִת ִיְקַרת מ�ָסד מ�4ָדְהֶיה ְ�ב�ד ַהַ�ִית  ָ-ד�ל ִי) =9' חגי ב(ותתגש� הנבואה  ...ַהַ*ֲאִמי# לֹא ָיִחי"

 ָהִרא"�#ַהֶ&ה ָה!ֲחר�# ִמ# וכחות ...�ַמר ְיהָוה ְצָבא�ת �ַבָ*ק�� ַהֶ&ה ֶאֵ(# ָ"ל�� ְנא+� ְיהָוה ְצָבא�ת
   ...6ֱאלִֹהי� "ְֹפִטי� ָ��ֶר2ְִרי ַלַ>0ִיק !7ְ ֵי" ְויֹאַמר �ָד� !7ְ ) =12' תהילי� נח(  לאמור הנדרשתהעדות


