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ֶח ֶר ֶצת ַעל ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה"
" ִמ ְל ָח ָמה נ ֱ

" ֶא ֶב ז"  " ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה" היא אב מלאכותית אותה ייסד " ְ ָריָה
ֶא%ר
ב(כ ְדנ ַ
" ֵֹה ָהרֹא" מאבני כותל של " ִמ ְק ָ "I $אשר חרב בידי ְנ ַ
ֶמ ֶל ְ) ָ* ֶבל .האבני )אבני כותל המקדש( לוכדו בחומר בנייה )מלט(
להיות " ֶא ֶב ַ +חת ַ" ֶֶ ,פת" ובתוכה הטמי " ְ ָריָה" את ".ר
ָה ֱאל ִֹהי "/עטו במעטפת בדיל למשמרת על "ל(חת ַה ְ* ִרית"  עד " ֵעת
ֵק..."0
בצילו )מבט מעל( של " ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה" בירושלי  נית לראות בברור
.ב ֵני " ֶתל ַ* ְִ 1ק ָ "$אשר בנה " ְלֹמֹה ַה ֶֶ 1ל ְ)".
קבוצת אבני שהיו " ְ
.ב ֵני " ֶתל" אלה מחוברות בחומר בניי
ג נית לראות בברור כי " ְ
)מלט( ועוד ,נית לראות בברור כי נוספו ג סלעי מ הטבע למרק
הכללי של " ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה"...

" ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה"  צילו

)מבט מעל( upload.wikimedia.org

לא נית לוותר על ביקור פרטי במתח הר הבית ולו כדי לדעת לתאר
.ד/
נכו את הממצאי הארכיאולוגיי הנגלי וזכרתי " ִ"י ַליהוָה ֵעי ָ
ְוכֹל ִ ְב ֵטי ִי ְ ָר ֵאל" )זכריה ט'  = (1לראות כי באלכסו ְמ $ת ָ& " ִ" ַ4ת ַה ֶַ ,לע"
אפשר למדוד 1+ 100ת וקוטר ִ" ַ1+ 40 64ת .מספר פעמי ביקרתי
במסגד " ִ" ַ4ת ַה ֶַ ,לע" ,ג חלצתי את נעליי בכניסה למסגד וראיתי את
ָה ֱא ֶמת העירומה  כא " ְ* ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה" טמונה הוכחת "ָ ֹ4על ְיהוָה"...
ללא ספק ,אגדות רבות נרקמות סביב " ַ" ֶֶ ,פת ֶא ֶב" זו מעצ שתיקתה
מזה ָ 2594נָה מאז ייסודה .יש רק לכבד את המציאות הזאת ובעיקר
להבי נכו  דת האיסלא קידשה את " ָה ֶא ֶב"  כ) לא נגר בה נזק
ורק כ) יוכל להתגש " ְ* ִעֲ "  "6חלָ /ה ֶא ֶב ֶל ְנב ַ
;כ ְד ֶנא ַ%ר" )דניאל ב'(.
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אמנ ,קיי תרשי יחסי מאל בי " ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה" לבי " ִ" ַ4ת
ַה ֶַ ,לע" המסוככת עלפי מידותיה ,אול לא אסתמ) על תרשי זה ולו
כדי להימנע מוויכוחי ספקולטיביי .רק אציי כי ירדתי במדרגות
;* ֶבל ֶ*
המערה שנחצבה מתחת לאב בצידה הדרומי  אולי בידי " ְזר ָ
יאל"  וג התרשמתי מאופייה המלאכותי כפי שמציג התרשי.
+ל ִֵ 6
ְ ְ
מרשי ביותר תיעודו של "בור איסו מי" שנחפר מתחת " ָל ֶא ֶב"
ומתחת למערה ...חלל זה של "בור איסו מי" מאושש את תפישת
בניית האב להיות " ַ" ֶֶ ,פת" בה נשמרי ".ר ָה ֱאל ִֹהי "/עטו
במעטפת בדיל ובתוכו "ל(חת ַה ְ* ִרית" עד לרגע ָה ֱא ֶמת בו ינפְ " ,יהוָה"
ֶח ָר ָצה ִַ )ְ 6ַ 6על ֵֹמ) "/דניאל ט' ...(27
את האב כמתועד " ְו ַעד ָ" ָלה ְונ ֱ
מתחייב מעצ קיומו של "בור איסו מי" זה  וממנו יוצאות "תעלות
ניקוז"  כי " ַה" ֵֹה ַה ָ=דל ְ ָריָה" בחר לייסד את " ַ" ֶֶ ,פת ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה"
על מקומו של " ַה ְִ 1ז ֵ* ַח" הגדול אשר בנוי היה במרכזו של מתח הר
הבית ולא על מקומו של " ַה ְִ $בירזֶה ק ֶֹד ַה ֳ? ָד ִי ..."/ג לא תהיה
זו טעות לשער כי " ִמ ְז ֵ* ַח" עליו היו זורקי את ד הקורבנות "חודשו
פניו" לקראת טקס המחר ברחיצה ושטיפת שאריות טקס האתמולֵ .מי
השטיפה מ הסת היו נאספי אל "בור איסו מי" זה ומתנקזי
דר) תעלות הניקוז אל מחו ,למתח הר הבית ...אול לא רק על
השערות ייבנה " ִהִ )(4הי ְסט ִרי".

ֶח ֶר ֶצת  ֵֹממת"...
" ְו ַעד ֵקִ 0מ ְל ָח ָמה נ ֱ
אגדות המיסטיקה שייחסו את מיקו " ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה" למיקו " ְִ $ביר
ַה ְִ 1ק ָ "$והטענה כי על אב זו הונח ".ר ַה ְ* ִרית" ובו "ל(חת
ַה ְ* ִרית" לא הועילו להבנת ָה ֱא ֶמת ההיסטורית על מעשה " ִי(,ד ָה ֶא ֶב"
בידי " ַה" ֵֹה ַה ָ=דל ְ ָריָה" ...וודאי הוא שפרטי מדויקי על ייסוד
האב אבדו ע הוצאת להורג " ְ* ִר ְב ָלה" של ַ 72ה ְנ ָפת ָהֲ +חרנת
ששהו בירושלי )מלכי ב' כה'  (2118והשתתפו ע " ְ ָריָה" באותו מעשה
עלו של " ִי(,ד ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה" ...אול בריאלייה ללא ספק " ָה ֶא ֶב"
היא אב " ַ" ֶֶ ,פת" מלאכותית והאיסלא ילח על " ְ"בד" הוא
ַ 04יַד ַע/ק ֶֹד ְִ 6כ ֶלינָה ָכל
(כ ַכAת נ ֵ
" ְ"ב ָדה" ולכ היא תנופְ " ,
ֵא ֶAה") :דניאל יב'  = (7ע סיו המלחמה האחרונה של תקופת חוסר
הערכי ואבד האמונה  אותה ִָ $נֵאל מתעד " ֵֹממת" והמלחמה
ֶח ֶר ֶצת" או במדויק יותר " ְו ַעד ֵקִ 0מ ְל ָח ָמה
האחרונה תהיה " ִמ ְל ָח ָמה נ ֱ
ֶח ֶר ֶצת  ֵֹממת" )דניאל ט' ...(26
נֱ

" ַהח( ְר ָ*":
ֶא%ר" = "ָ 430נָה ְל ַח ֵי ַה ְִ 1ק ָ."$
ב(כ ְדנ ַ
בשנת  587לפנה"ס = "ח( ְר ָ* ִמ ְק ָָ *ְ I $נָה ִ 19ל ְנ ַ
יי ֶ* ָער ַלח ֶֹד ִהיא ְנַת ְַ 6ע ֶע ְ ֵרה ָנָה ַל ֶֶ 1ל ְ)
(בח ֶֹד ַה ֲח ִמ ִ
" ַ
ַר ֲא ָד ַרב ַט ָ* ִחיָ /ע ַמד ִל ְפנֵי ֶמ ֶל ְ) ָ* ֶבל
א%ר ֶמ ֶל ְ) ָ* ֶבל ָ*א ְנב(ז ְ
ב(כ ְד ֶר ַ
ְנ ַ
יר( ָלִ) :"/ירמיה נב' .(12
ִ* ָ
יר( ָלִ) = "/ירמיה נב' " = (2824ו ִַ ַ?ח
ביו " ַהח( ְר ָ*" נמצאו רק "ֶ 72נ ֶפ ִ* ָ
ְאת
ְאת ְצ ַפ ְניָה " ֵֹה ַה ְִ 1נֶהו ֶ
ַרב ַט ָ* ִחיֶ /את ְ ָריָה " ֵֹה ָהרֹא ו ֶ
(מ ָה ִעיר ָל ַקח ָס ִריס ֶא ָחד ֲא ֶר ָהיָה ָפ ִקיד ַעל
ֹת  ְֹמ ֵרי ַה ִַ D,
ְל ֶ
ְאת
ָיֵ /מר ֵֹאי ְפנֵי ַה ֶֶ 1ל ְ) ֲא ֶר ִנ ְמ ְצא( ָב ִעיר ו ֵ
ְ ְב ָעה ֲאנ ִ
+נ ֵי ַה ְִ 1ל ָח ָמה ו ִ
ְ
.ר0
ְ ִיִ /אי ֵמ ַעָ /ה ֶ
.ר 0ו ִ
ס ֵֹפר ַר ַה ָָ %בא ַה ְַ 1צ ִ*א ֶאת ַעָ /ה ֶ
אתֶ /אל
ַר ֲא ָד ַרב ַט ָ* ִחיַ /ו ֶֹל ְ) ָ
אתְ /נב(ז ְ
ת) ָה ִעיר ו ִַ ַ?ח ָ
ַה ְִ Eמ ְצ ִאיְ *ְ /
אתֶ /מ ֶל ְ) ָ* ֶבל ו ְַי ִמ ֵתִ *ְ /ר ְב ָלה ְ* ֶא ֶרֲ 0ח ָמת":
ַ"ה ָ
ֶמ ֶל ְ) ָ* ֶבל ִר ְב ָל ָתה ַו ֶ
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"יִ (,ד ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה" = " ִהִ )(4הי ְסט ִרי":
אי אפשרות לבטל את מחויבותו של " ְ ָריָה " ֵֹה ָהרֹא" להגשי את
.ב ֶא ֶב * ַֹח ִַE4ת
נבואת ייסוד " ֶא ֶב * ַֹח" כמתועד = " ִה ְנ ִני ִי ַ,ד ְ* ִצ ֶ
ָחי") :ישעיה כח'  = (16ולייסד את
מ(,ד ַה ֲַ 1א ִמי לֹא י ִ
ָ
מ(סד
ָ
ִי ְק ַרת
ֹאה") :זכריה ד'  = (7כפי שנובע
" ָה ֶא ֶב" המתועדת ג  " ָה ֶא ֶב ָהר ָ
מתוארו של המייסד "" ֵֹה ָהרֹא"  ולקבור את "ל(חת ַה ְ* ִרית"
בתו) " ַ" ֶֶ ,פת ֶא ֶב" זו הנקראת בימינו " ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה" .הלא בכ),
נמנעה נפילת "ל(חת ַה ְ* ִרית" בשבי בידי זרי.
ב(כ ְדנ ַ
בהקשר זה לא תהיה זו טעות להערי) כי " ְנ ַ
ֶא%ר" ידע על נבואת
" ֶא ֶב * ַֹח" זו וודאי מפיו של " ִָ $נֵאל" ואפשר ג לשער כי " ְָ 6כ ִנית
ַה ְִ 1ק ַָ $על ַה ָ1קַ /ה ְִ $בירזֶה ק ֶֹד ַה ֳ? ָד ִי "/ידועה הייתה
ֶא%ר" .סביר להניח כי ג על דעתו התקבלה המחויבות לקבור
ב(כ ְדנ ַ
" ִל ְנ ַ
את "ל(חת ַה ְ* ִרית" למע לא יפלו בשבי בידי זרי ואמנ ,נת את
ֶא%ר" נאל ,לקבל על
ב(כ ְדנ ַ
הסכמתו לייסודה .לכ אפשר להאמי כי " ְנ ַ
עצמו למלא את צו הנבואה " ָה ִהי ְסט ִרית" ולהיות " ַמ ֲח ִריב ֶל ִמ ְק ָ$
+ח ִרית ְ6נ( ָתק ִמ
 "Iובזאת לגרו כי תיוסד " ָה ֶא ֶב ֶ .ר ְ* ֵעת ֵקֶ 0ל ֲ
ָה ָהר ִ* ְנַת ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמי "/כפי שחזה בחלומו )דניאל ב'(.

" ֶא ֶב":
+ח ִרית",
;כ ְד ֶנא ַ%ר" ,אשר יעדו " ְל ֵעת ֵקֶ 0ל ֲ
פתרו " ֲחלָ /ה ֶא ֶב ֶל ְנב ַ
ֶא%ר" על החכמי ויודעי העיתי בבבל
ב(כ ְדנ ַ
מגלה עד כמה היקשה " ְנ ַ
+ז ָ$א") :דניאל ב' ֶ " = (5נ ְע ְלמ( ַה ִAִ 1יִ /מ ִ4י" ..כלומר,
ואמר = " ִמ ְָ Aתה ִמ ִEי ְ
ֶא%ר" לא יכול היה לזכור את תוכ " ֲחלמ"  ואולי לא רצה
ב(כ ְדנ ַ
" ְנ ַ
לזכור את תוכ " ֲחלָ /ה ֶא ֶב"  כי מימושו חייב אותו להיות " ַמ ֲח ִריב
ֶל ִמ ְק ָ."I $
המלכי בכל אזור הסהר הפורה ,ידעו את סגולותיו של " ִמ ְק ָ."I $
ידוע היה לכול כי הוא " ַה ְִ 1ק ֱָ *ְ $א ֶמת ַ* ִית ַחי ַ* ִית* ֱאל ִֹהי/
ֶא%ר" כנראה לא רצה למצוא את
ב(כ ְדנ ַ
ְמ ַד ֵ*ר" ע נביאי והוא " ְנ ַ
עצמו בעימות ישיר ע " ֱאל ִֹהי ."/למרות זאת ,וודאי הוא כי " ֵי ֶצר
ֶא%ר" קבע את רמת החלטתו להיות " ַמ ֲח ִריב ֶל
ב(כ ְדנ ַ
ָה ֶע ְלינ(ת ֶל ְנ ַ
ִמ ְק ְָ I $ול(" ..כדי להוכיח לכל הגויי ,כי הוא בעליונותו הכתיב
תמורות גורל.
ֶא%ר" כי " ֱאלֹ ֵהי
ב(כ ְדנ ַ
א) בפתרו " ֲחלָ /ה ֶא ֶב" הוכיח " ִָ $נֵאל ִל ְנ ַ
ִי ְ ָר ֵאל" הוא הבורא האחד והיחיד ואי " ֱאל ִֹהי "/אחרי בעולמנו
מצא ִפי ְיהוָה" מכתיב " ִט ְו ֵחי ְז ָמ" ותמורות גורל .הואיל
ורק " ָ"ל ָ
ֶא%ר ְ* ִפ ְתר ֲחלמ" ,הבי הוא כי " ִה)(4
ב(כ ְדנ ַ
ובאמת האמי " ְנ ַ
ִהי ְסט ִרי" יביא לעול " ֱאמ(נָה" ,כאשר אותה " ָה ֶא ֶב" שראה בחלומו
" ְ6נ( ָתק ִמ ָה ָהר ְולֹא ְ* ָי ַד ִי ."/כלומר ולא בידי אד " ְ6נ( ָתק ֶא ֶב
ַה ְ ִת ָה" אלא "ַ ֹ4על ֱאל ִֹהי "/יביא לניפוְ 4ִ " ,ס ֵלי ֱאמ(נת ָה ֶה ֶבל".

"א ְ .ס ְטר ִאיד"...
ֶא%ר" לא זכר את תוכ " ֲחלמ" ,בגלל
ב(כ ְדנ ַ
קיימת ג האפשרות ,כי " ְנ ַ
חוסר מודעות לקיומו של "ְ .ס ְטר ִאיד" אשר יופיע וייצור "את ְ ַמ ְי ִמי
ֶל ֶע ֶרב * ֶ
ֹקר" )דניאל ח' .(14
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ֶא%ר ַ* ֲחלמ" יכולה להיות
ב(כ ְדנ ַ
האפשרות כי אותה " ֶא ֶב" שראה " ְנ ַ
"ְ .ס ְטר ִאיד" אמנ מתאימה " ְל ִפ ְתר ַה ֲחל "/כאשר עולה מתוכנו כי
אותה " ֶא ֶב" המרסקת את הפסל תהפו) להר גדול הממלא את כל
+ר ָעא":
(מ ָלאת ָ"ל ְ
ְ+בנָא ִ$י ְמ ָחת ְל ַצ ְל ָמא ֲהוָת ְלט(ר ַרב ְ
האר" = ,ו ְ
)דניאל ב' .(35
ָ)[=]ָ ]=[8ה ָר ַע[ אמנ יכה בכדור
יתכ כי "ְ .ס ְטר ִאיד" = ] ֶא ֶב[=] ֲאנ ְ
האר ,ומכה זו תגרו לרעש אדמה בעוצמה מאוד חזקה כדי לאפשר
.צל" ונית לפרש כי
יע =ֵי ָה ִריֶ /אל ַ
התגשמותה של הנבואה " ִ"יי ִַ= ַ
כ) מצא לנכו הנביא לתעד את אופ הגעת הכוחות " ֶאל ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה":
דלה ְמאֹד"
ָ1ה =ֵיא ְ= ָ
ֵיתיֵ /מ ֶח ְצי ִמ ְז ָר ָחה ָוי ָ
"ו ְִנ ְב ַקע ַהר ַהִ J
ְח ְצינ ְֶג ָ*ה"
(מ ֲח ִצי ָה ָהר ָצפנָה ו ֶ
" ָ
.צל"
יע =ֵי ָה ִריֶ /אל ַ
ַס ֵֶ= /6יא ָה ַרי ִ"יי ִַ= ַ
" ְונ ְ
;ָJה ֶמ ֶל ְ) ְיה( ָדה"
ימי ע ִ
ַס ִֶ /6מ ְ4נֵי ָה ַר ַע ִ* ֵ
ַס ֲֶ "ַ /6א ֶר נ ְ
" ְונ ְ
(בא ְיהוָה ֱאל ַֹהי ָ"ל ְקד ִֹיִ /ע ָ")ְ 1
" ָ
ְהיָה ַ*ַ /הה(א"
"ו ָ
ְק ָ4א"
"לֹא ִי ְהיֶה אר ְי ָקרת ו ִ
ָדע ַליהוָה"
ְהיָה יֶ /א ָחד ה(א ִי( ַ
"ו ָ
"לֹאיְ /ולֹא ָל ְי ָלה"
ְהיָה ְל ֵעת ֶע ֶרב ִי ְהיֶהאר"...
"ו ָ
)זכריה יד' .(74

ַ04
(כ ַכAת נ ֵ
אז6ְ " ,נ( ֶָ 04א ֶב ַה ְ ִת ָה" כהתגשמות החזו = )דניאל יב' ְ " = (7
יַד ַע/ק ֶֹד ְִ 6כ ֶלינָה ָכל ֵא ֶAה":
אז ,ברגע " ֶל ח ָתִ /הִ )(4הי ְסט ִרי ֶע ֶרב * ֶֹקר" יוצאו "ל(חת ַה ְ* ִרית"
מקבר כי זו תהיה " ְנַת ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמי) = :"/דניאל ט' .(24

ֹאה":
" ָה ֶא ֶב ָהר ָ
ָ 70 +נָה
בשנת  517לפנה"ס =

ְהיָה ִכ ְמלֹאות
" ְ* ָנָה ְ 2ל ָד ְר ָיוֶ ) = "Iזכריה א'  = (1התגשמה הנבואה "ו ָ
ִ ְב ִעיָ /נָה" )ירמיה כה'  = (12והתחילו עבודות הבנייה ְ* ִמ ְק ָ .II $וכאשר
יאל" לא ַ 3זר ְ5ר6ח 7עֹז להוציא " ֶאת ָה ֶא ֶב
;* ֶבל ֶ* ְְ +ל ִֵ 6
בו ביו " ְזר ָ
ֹאה") = :זכריה ד' ֶ " = (7א ֶב ַה ְ ִת ָה"  אז התקיי ִהִ )(4הי ְסט ִרי
ָהר ָ
יאל" )דניאל ט'  .(2624כלומרֶ " ,צ ֶדק ע ָֹל ִמי"/
ַב ִר ֵ
והתגש " ָחז ֶ IIל = ְ
ַח ;ת ִמי/
נדחה " ִל ְט ָוח ְז ָמ" בלתי ידוע = )דניאל יב' "ִ " = (9י ְס ;ת ִמי /ו ֲ
ַה ְָ $ב ִריַ /עד ֵעת ֵק :"0ואמנ ,מתוק קיו " ֶה ָחז"" ..ל(חת
ַה ְ* ִרית" ..נשארו בקבר ומלכות " ֶנ ַצח ֵ*ית ִָ $וד" אכ לא קמה ולכ ,
בית המקדש השני הוק להיות בית חסר כבוד...

" ְל ָמ ַתי ;צ ָ(ה"?
בשנת  1017לפנה"ס = החל " ְלֹמֹה ַה ֶֶ 1ל ְ)" לבנות את " ַה ַ* ִית" להיות
" ִמ ְק ָ "I $על משטח סקול ומפולס של ההר = )שמואל ב' כד' *ְ " = (1825ג ֶֹר
;סי" אשר קנה " ִָ $וד ַה ֶֶ 1ל ְ)".
ֲא ַר ְונָה ַה ְיב ִ
ברור לחלוטי כי לא עלתה מחשבה על דעתו של מל) חכ ולבו מלא
ֱאמַ 6נת ֱא ֶמת ,כפי שנכו לתאר את " ַה ֶֶ 1ל ְ) ְלֹמֹה" וג לא יכול היה
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להעכיר את דעתו צל של מחשבה לבנות " ִמ ְק ָ$ש" מסביב " ְל ֶא ֶב"
בגודל של " ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה" .כל העוצמה של " ַ* ִית ַחי"  " ַ* ִית * ֱאל ִֹהי/
יע ֶאת ְנ ;אְ /יהוָה ֶ" ָחז" שהתקיי " ִ* ְז ָמ
ְמ ַד ֵ*ר" ע נביאי "( ַמ ְ ִמ ַ
ֱא ֶמת"  מתבטלת הייתה מנוכחותה של " ֶא ֶב" בגודל שכזה בתו)
" ַה ְִ 1ק ָ ."$המתח כולו חייב היה להיות מפולס ומרוצ לכבוד
"ל(חת ַה ְ* ִרית" שהונחו במרכז " ַה ְִ $ביר" .שלא לדבר על תפישת
" ֱאמ(נָה ְ*ר( ַח ֱאל ִֹהי "/שהתנגדה לכל סגידה לחומר ,כולל אב הפסל.
ראוי ג להזכיר את חוסר האפשרות לבנות סביב " ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה" את
מבנה הריבוע שאור) צלעו 1+ 20ת להיות " ַה ְִ $בירזֶה ק ֶֹד
ַה ֳ? ָד ִי "/כאשר קוטר 1+ 40ת נמדד מעל " ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה" .מאליו
מוב כי לא קודשו סלעי בהיסטוריה של ימי המקרא ,למרות שתועדו
אבני כמו " ֶא ֶב ָה ָעזֶר" = )שמואל א' ז'  = (12או דוגמת " ֶא ֶב ַהֶֹ Jח ֶלת ֲא ֶר
ֵא ֶצל ֵעי רֹגֵל") = :מלכי א' א'  = (9ומוב כי פרט לסמל נוכחות לא נועדה
לה קדושה של " ֱאמ(נָה ָ* ֶא ֶב" .לפיכ) ,א הייתה ניצבת " ֶא ֶב
ַה ְ ִת ָה" במתח הר הבית ,היה קיומה מתועד .ג נבואת הייסוד של
.ב ֶא ֶב * ַֹח ִַE4ת ִי ְק ַרת
" ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה" = )ישעיה כח' ִ " = (16ה ְנ ִני ִי ַ,ד ְ* ִצ ֶ
ָחי" = :מוכיחה כי צרי) היה לייסד
מ(,ד ַה ֲַ 1א ִמי לֹא י ִ
ָ
מ(סד
ָ
" ֶא ֶב" כזאת ,הואיל והיא לא הייתה בנמצא .ללא ספק עצ חורב
" ַה ַ* ִית" והיציאה לגלות חייבו את קבורת "ל(חת ַה ְ* ִרית" ובוודאי
כדי למנוע נפילה בשבי בידי זרי .כלומר ,צרי) היה לבנות " ַ" ֶֶ ,פת
ֶא ֶב" גדולה מאד וזו " ָה ֶא ֶב" הנקראת בימינו " ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה" ובתוכה
להטמי את "ל(חת ַה ְ* ִרית" עד לתארי) בלתי ידוע בו יתקיי רגע
ָה ֱא ֶמת – אז ,ינפְ " ,יהוָה" את האב .

"יִ ְהיֶה"...

= )זכריה יב' (31

ֶא%ר" לבי " ָחז ַה ֵ?ַ 0ל ְָ 4לאת"
ב(כ ְדנ ַ
יש חפיפה בי " ֲחלָ /ה ֶא ֶב ֶל ְנ ַ
)דניאל יב'( = והיא מחייבת כי מועד בואו של " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמי "/אכ נדחה לעת
הזאת .כ) ג נובע מחשבו " ִט ְו ֵחי ַה ְָ Jמ" .מתקבל אכ  ,כי רק כאשר
יופיע "את ְ ַמ ְי ִמי ֶל ֶע ֶרב * ֶֹקר ו ְִנ ְצ ַ$ק ק ֶֹד" = )דניאל ח'  = (14כאמור,
מעבר למועד " ַה ֵ?ַ 0ל ְָ 4לאת" אז " ְ6נ( ָתק ָה ֶא ֶב ִמ ָה ָהר" ..ויתגש
ֶא%ר"..
(כ ְדנ ַ
" ֲחלָ /ה ֶא ֶב ֶל ְנב ַ
ברור אכ  ,כי מציאות חיינו מחייבת " ִהִ )(4הי ְסט ִרי" והלא עד עתה
התקיימו כבר כל פירטי תמורות הגורל שתועדו בידי " ִָ $נֵאל" ֵמ ָחזנת
יי" וכפי שמתברר
יאל  ְו ָה ִאי ְלב( ַה ַ* ִ$יֲ " ../א ִב ַ
ַב ִר ֵ
ַה ְַ 1לִ .כיְ =  /
.מר ְיהוָה
ֲ /6+ח ֵפ ִציִ /הֵEה ָבא ַ
ַ )+ה ְ* ִרית ֲא ֶר ֶ
הלא הוא = " ַמ ְל ְ
ְצ ָבאת") :מלאכי ג' .(1
ֶח ֶר ֶצת" יופיע " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמיִ /מ"ֹח ֶל ִה)(4
כלומרִ " ,עֵ /קִ 0מ ְל ָח ָמה נ ֱ
ִהי ְסט ִרי ְמ ;כ ָ(" שתחילתו ְ*את ְ ַמ ְי ִמי ֶל = " ֶע ֶרב * ֶֹקר") :דניאל ח' .(14
אז יתנהל " ַה ִ4ָ ְ 1ט ָה ֱאל ִֹהי" ואחריו " ְ* ִרי.ה ֲח ָד ָה" = " ַה ָ* ִאי/
נ(בה") :ישעיה כז' .(6
(מ ְלא( ְפנֵי ֵת ֵבל ְָ 6
(פ ַרח ִי ְ ָר ֵאל ָ
ָציָ 0
ַ ֵר ַי ֲעקֹב י ִ
יְ
7תר ֲחל7מ7ת וסמלו
לפיכ)ִ $ָ " ,נֵאל ִאי ֲח ;מדת" יִ ָ= ֵכר ְ? ִאי@ ָחזֵ A 7
" ֶצ ֶדק" – כי אמנ כנביא ֱא ֶמת ִֵ Cעד את " ִט ְו ֵחי ַה ְָ Jמ" שהוכתבו מכוח
ֶא ַמר ֱא ֶמת ה(א":
ְה* ֶֹקר ֲא ֶר נ ֱ
(מ ְר ֵאה ָה ֶע ֶרב ו ַ
מצא ִפי ְיהוָה"ַ "...
" ָ"ל ָ
)דניאל ח' .(26
ֶח ֶר ֶצת ַעל ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה"
עכשיו ,בזמ הזה הולכת ומתהווה " ִמ ְל ָח ָמה נ ֱ
ר( ָלִ) "/זכריה יב'  = (2כאשר
ה(דה ִי ְהיֶה ַב ָ1צר ַעל ְי ָ
כמתועד " ְוגַַ /על ְי ָ
"=ג" )יחזקאל לח'לט'( " ַה ֶֶ 1ל ְ) ִמ ֶז ַרע ֲע ָמ ֵלק" סוח אחריו את האיסלא.
לכ בעת הזאתִ " ,י ְהיֶה" הוא " ֶא ְהיֶה" הוא " ְיהוָה" אשר יעשה את רגע
ַ 04יַד
(כ ַכAת נ ֵ
ָה ֱא ֶמת בו " ְ6נ( ֶָ 04א ֶב ַה ְ ִת ָה" בהתגשמות החזו " ְ
ַע/ק ֶֹד ְִ 6כ ֶלינָה ָכל ֵא ֶAה") :דניאל יב' ...(7
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בהקשר זה של "יַד" שהיא " ֶא ֶב" נכו אכ להאמי  ,כי יציאת
מצרי התאפשרה ברגע של ֱא ֶמת כאשר " ַהָד ַה ְ=ד ָֹלה" קרעה את י
ַרא ִי ְ ָר ֵאל ֶאת ַהָד ַה ְ=ד ָֹלה ֲא ֶר ָע ָה ְיהוָה
סו כמתועדַ " :ו ְ
ְ* ִמ ְצ ַר ִי) "/שמות יד'  ...(31ככל הנראה הייתה זו "יַד ֶא ֶב" מכוונת דוגמת
"ְ .ס ְטר ִאיד ֶק ַרח" אשר חל ממזרח למערב תו) מגע ע יסו וספח
אליו את המי עד כדי חרבה ...כ) נוצרה "קפיאת המי" להיות
חומות קרח שאפשרו את יציאת הלכודי במדבר הערבי ממלכודת " ִ4י
ֵצא( ֶאל ִמ ְד ַ*ר(ר" )שמות טו'  (22ועל
ַה ִחירֹת ִל ְפנֵי ַ* ַעל ְצפֹ" )שמות יד' ַ " (9ו ְ
כ כאשר נמס הקרח טובעו בי "ַ 600מ ְר ְ"בת ְַ 4רעֹה")שמות יד' ...(25
ֶח ֶר ֶצת" זו
כ) ,מותר להאמי כי ברגע ָה ֱא ֶמת בימינו תסתיי " ִמ ְל ָח ָמה נ ֱ
ֶא%ר" יכה בכדור האר,
ב(כ ְדנ ַ
ע " ֲע ָמ ֵלק"  כאשר "ְ .ס ְטר ִאיד ֶא ֶב ְנ ַ
ויגרו לרעידת אדמה לצור) ניפו" ,יַד ַע/ק ֶֹד"  " ֶא ֶב ַה ְ ִת ָה"...
כמוב  ,כל הפרטי המדוייקי יתבהרו  לעיני העול כולו  רק לאחר
רגע ָה ֱא ֶמת בו ינפְ " ,יהוָה" את האב ויתגלו "ל(חת ַה ְ* ִרית"...
ַרק ֲא ִני י ֵד ַע,
ַמה ֶ ָהיָה
( ַמה ֶ ָמתק ִלי
ְו ַרק ֲא ִני י ֵד ַע,
ַמהRב
( ַמה ֶה ִסיִ Dלי ַַ $עת,
ְלה ִסיַ Dמ ְכאב"ִ ,י ַמר ִלי,
(מי יָח( ח(ִ 0מ ֶEִ 1י,
ֹאכל ִ
ִ"י ִמי י ַ
ְו ַרק ק ֶֹה ֶלת
 ֶמ ֶל ְ) ַצ ִ$יק,
מ ֵל ָ*ָ .ד,/
מ ֵל ִי ְר+ת ֱאל ִֹהי /
ה(א ָה ֶא ָחד ֲא ֶר ִה ִ=יד,
ַמהRב ל ָלָ .דַ *ַ /ח ִי,/
ִ"י ִמי ה(א ַה ְָ Eכ ִרי ֲא ֶר י ֵד ַע ַמה ֵתר ֶח ְ* ִלי,
א ַמה ֶח ְסר ִלי...
(מי יָח( ח(ִ 0מ ֶEִ 1י
ֹאכל ִ
(מי י ַ
ִ
ָחידִ ,ל ְפ ֵני ִא ִ1י
יתיַ ,ר ְ) ְוי ִ
ַו ֲא ִניֶ ,י ֶלד ִמ ְס ֵ" ָה ִי ִ
( ְכ ָבר ַעל ִEַ 4ת ָ=ג
ְו.ז,
א( ָלי ָה ָיה ַָ /מ ְע ָי ְ* ַב ִית ֲע ָר ִבי ֲא ֶר
ִאי ָה ֱאל ִֹהיָ /קב(ר *,
א( ָלי ה(א ַמ ְלִ .כי,
ְו.ז,
ַָ /על ָ=ג"ְ ,מ
ִ* ְ6מ( ַנת ְי ֵמי ַי ְלד(ת,
ר(ח
(רע(ת ָה ַ
ְי ֵמי ָה ֶה ֶבל ְ
ִל ְפ ֵני ַה ַ ֲחר(ת,
ָד ְע ִ6י –
יַ
את...
ֵָ *ְ ,/צל ִ ְק ִמי,/
ֲע ֵצי ָעבת...

