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It is clearer if we ask in English..

ָעם" = " ַה ֵקּץ ָה ֶא ָחד"..
" ַעדָ -מ ַתי" ֵ " -קץ ַה ְפּ ָלאוֹת" = " ֵקץ ַהזּ ַ
תי" )דניאל יב'  = (6מוכיח כי צוו של גורל מוכתב קובע
תיעוד השאלה " ַעדָ -מ ַ
ְתּ ַנאי ִהי ְסטוֹ ִרי לחייו של האדם  -להיות " ְמ ַח ֶכּה" .מאליו מובן כי האדם הוא
קצר רוח וחסר סבלנות ובוודאי שאינו אוהב לחכות .קוצר רוחו של האדם
בא לידי ביטוי ברור יותר דווקא בתרגום של תיעוד זה לשפה האנגלית:
)(Daniel 12--6

How long shall be the vision..

האדם ,במסגרת גורל זה הבלתי משתנה ,יכול בסבלנות להשתתף ַבּ ְתּ ָנ ִאים
אַשׁ ֵרי ַה ְמ ַח ֶכּה":
שנכפו עליו ובשלווה ובשביעות רצון לחכות ,כיְ " :
מוֹעד " ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת" כבר חלף ואיננו עוד.
על-אף ולמרות ֶשׁ ֵ

)דניאל יב' (12

]חוֹ ָתם ָדּנִ יֵּאל[=]ֱ ]=[9א ֶמת[

] ָדּ ִנ ֵיּאל[=]ֶ ]=[5צ ֶדק[

ואמנם ִי ְה ֶיה ]חוֹ ָתם ָדּ ִניֵּאל[=]ֱ ]=[9א ֶמת[ כאשר ַעל ֶר ֶצף ִט ְו ֵחי ַה ְזּ ָמן ֶשׁל ֵנ ַצח
ְהבּ ֶֹקר
וּמ ְר ֵאה ָה ֶע ֶרב ו ַ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ,וכפי שבדעת טרם התברר ,יתגשם דבר החזון " ַ
ֲא ֶשׁר נ ֱ
ֶא ַמר ֱא ֶמת הוּא") :דניאל ח'  .(26ואכן ,יתברר ,כנראה רק כאשר " ִפּ ְתאֹם":
)מלאכי ג'  = (1יופיע " ֶצ ֶדק" ְבּאוֹת ְשׁ ַמ ְי ִמי ֶשׁל " ֶע ֶרב בּ ֶֹקר") :דניאל ח'  .(14ולא לפני-
מּוֹעד") :דניאל יא' ָ = (35שׁ ִנים ֵישִׁ ...ל ְט ָוח ַה ְזּ ָמן ֲא ֶשׁר ֻצ ָוּה לדחות
כן " ִכּי-עוֹד ַל ֵ
ְהבּ ֶֹקר ַעדֵ -עת ֵקץַ ...עד הופעת = " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים") :דניאל ט' .(24
את ַמ ְר ֵאה ָה ֶע ֶרב ו ַ
ילים ִי ָכּ ְשׁלוּ ִל ְצרוֹף
וּמןַ -ה ַמּ ְשׂ ִכּ ִ
וּ ְב ֱא ֶמת ,טרם נתבררו במודעות העם היהודי = " ִ
מּוֹעד") :דניאל יא'  = (35השיקולים
וּל ָב ֵרר ו ְַל ְל ֵבּןַ --עדֵ -עת ֵקץ ִכּי-עוֹד ַל ֵ
ָבּ ֶהם ְ
שחייבו ָחזוֹן ֶשׁל ְפּ ָלאוֹת "וּ ְד ִח ָיּה" שכזאת .רק " ָדּ ִניֵּאל" כנביא וסמלו " ֶצ ֶדק"
ידע כי = " ִאישֲׁ -ח ֻמדוֹת") :דניאל י'  = (11הוּא ,השומע " ִשׁי ַרת ָחזוֹן ֶשׁל ִהפּוּ ְך
ֵאָבק ִאישׁ ִעמּוֹ ַעד עֲלוֹת
ָתר ַי ֲעקֹב ְל ַבדּוֹ ַויּ ֵ
אָך = "ו ִַיּוּ ֵ
אַח ִרית" ..ומי הוא ַה ַמּ ְל ְ
ְו ֲ
ֻרים
וּמ ְתנָיו ֲחג ִ
ישׁי" = " ִאישֶׁ -א ָחד ָלבוּשׁ ַבּ ִדּים ָ
ַה ָשּׁ ַחר") :בראשית לב' ֲ " = (25א ִב ַ
ידי ֵאשׁ ְוּזרֹע ָֹתיו
ְעינָיו ְכּ ַל ִפּ ֵ
וּפנָיו ְכּ ַמ ְר ֵאה ָב ָרק ו ֵ
אוּפז ְוּג ִויָּתוֹ ְכ ַת ְר ִשׁיש ָ
ְבּ ֶכ ֶתם ָ
יע".
ֹשׁת ָק ָלל וְקוֹל ְדּ ָב ָריו ְכּקוֹל ָהמוֹן") :דניאל י' ַ " = (6-5ה ַמּ ְשׁ ִמ ַ
וּמ ְר ְגּל ָֹתיו ְכּ ֵעין ְנח ֶ
ַ

" ַה ְדּ ִח ָיּה"...
מוֹעד ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת ובצווים
בעיקרון ,נועדה " ַה ְדּ ִח ָיּה" להעביר עד אל מעבר ְל ֵ
ֶאצּר" )דניאל ב'(.
בוּכ ְדנ ַ
של " ִהפּוּ ְך ִהי ְסטוֹ ִרי" את " ִה ְת ַגּ ְשּׁמוּת ֲחלוֹם ָה ֶא ֶבן ֶשׁל ְנ ַ
צוו " ַה ְדּ ִח ָיּה" שניתן תוך כדי ההכנות = )דניאל ט'  = (26-24לבניין " ִמ ְק ָדּשׁ  "IIאכן
ייצר את " ַה ְפּ ָלאוֹת" שעיצבו תהפוכות גורל על רצף דורות " ֵנ ַצח ִי ְשׂ ָר ֵאל".
ַב ִר ֵ
ְתּ ָנ ֵאי ָחזוֹן ַה ֵקּץ ֶשׁל גּ ְ
יאל = )דניאל ח'  = (14המשתלבים בתחום ְתּ ָנ ֵאי ָחזוֹן ַה ֵקּץ
ישׁי" = )דניאל יב'  = (6קצבו ְט ָוח ְז ָמן ְל ֵעת " ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת" .אוּ ָלם ְבּ ִמימוּשׁ
ֶשׁל " ֲא ִב ַ
ֶאצּר
בוּכ ְדנ ַ
" ַה ְדּ ִח ָיּה" ִנ ְק ָצב ְט ָוח ְז ָמן ָח ָדשׁ ֶשׁיֻ ַעד ְל ַה ְגּ ִשׁים ֶאת ֲחלוֹם ָה ֶא ֶבן ֶשׁל ְנ ַ
מּוֹעד") :דניאל יא' .(35
ַרק ְבּעוֹד ָשׁ ִנים וּ ְלאַ ַחר " ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת"ִ " ..כּי-עוֹד ַל ֵ
ֶאצּר תתקיים
בוּכ ְדנ ַ
על-כןַ " ,ה ְדּ ִח ָיּה" מחייבת כי ִה ְת ַגּ ְשּׁמוּת ֲחלוֹם ָה ֶא ֶבן ֶשׁל ְנ ַ
ֶרת ֶא ֶבן
רק כאשר יופיע " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים") ..דניאל ט'  .(24כלומר ,יעד " ַעד ִדּי ִה ְת ְגּז ֶ
וֹעד") :דניאל יא'  = (35אל
יד ִין") :דניאל ב'  = (34נדחה אל ְז ָמן ֵקץ " ִכּי-עוֹד ַלמּ ֵ
ִדּיָ -לא ִב ַ
ֶר ָגע ִהי ְסטוֹ ִרי עתידי חדש אליו ְמ ֻכ ָוּן ִל ְהיוֹת ]חוֹ ָתם ָדּ ִניֵּאל[=]ֱ ]=[9א ֶמת[
" ִהפּוּ ְך" ..אז ,באותו רגע " ְתּנוּ ָתק ָה ֶא ֶבן ְולֹא ְבּ ָי ַד ִים") = ..דניאל ב' .(34
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ישׁי:
" ִט ְו ֵחי ַה ְזּ ָמן" ַל ֲא ִב ַ
ישׁי".
כּוֹכב ִמ ַיּ ֲעקֹב") = :במדבר כד'  = (17חוֹ ָתם ַ " +י ֲעקֹב" ֶנ ֶא ָבק ִעם " ֲא ִב ַ
בשנת ** 1966-לפנה"ס = " ֻה ֶלּ ֶדת יוֹ ֵסף" = **" ָדּ ַר ְך ָ
ישׁי" תועד בידי "יוֹ ֵסף" בקבר ַחנוּם חוֹ ֵתפּ'  IIבימי שושלת  XIIשל
ֵשׁם " ֲא ִב ַ
הפרעונים שחורי העור.
ָ 1374 +שׁנָה
ֶאצּר" = " ָשׁנָה ְ 6ל ָגלוּת ְיהוֹ ָי ִכין" = )יחזקאל ח' .(1
בוּכ ְדנ ַ
בשנת  592-לפנה"ס = " ָשׁנָה ִ 14ל ְנ ַ
תוֹכם ָלבֻשׁ ַבּ ִדּים
ישׁי" הופיע בחזון " ְי ֶח ְז ֵקאל" = "ו ְִאישֶׁ -א ָחד ְבּ ָ
" ֲא ִב ַ
ָשׁים
ְק ֶסת ַהסּ ֵֹפר ְבּ ָמ ְתנָיו") = :יחזקאל ט'  = (2לסמן " ַעלִ -מ ְצחוֹת ָה ֲאנ ִ
וֶ
רוּשׁ ָלִם" :מי לחיים ומי למוות.
תוֹך ְי ָ
ָחים ְבּ ְ
ֶאנ ִ
ַהנּ ֱ
ָ 19 +שׁנָה
ְהנֵּהִ -אישׁ ַמ ְר ֵאהוּ ְכּ ַמ ְר ֵאה
בשנת  573-לפנה"ס = " ָשׁנָה ְ 14לחוּ ְר ָבּן ִמ ְק ָדּשׁ ) = "Iיחזקאל מ' ְ " = (1בּיוֹם ִכּיפּוּר" = "ו ִ
ה ִמּ ָדּה") = :יחזקאל מ' ] = (3כמראהו במפגש = )דניאל י' = [(6-5
וּקנֵה ַ
וּפ ִתילִ -פּ ְשׁ ִתּים ְבּ ָידוֹ ְ
ֹשׁת ְ
ְנח ֶ
ישׁי" נתן " ִל ְי ֶח ְז ֵקאל" את " ָתּ ְכ ִנית ִמ ְק ָדּשׁ ."III
" ֲא ִב ַ
ָ 38 +שׁנָה
ֻרים ְבּ ֶכ ֶתם
וּמ ְתנָיו ֲחג ִ
ְהנֵּה ִאישֶׁ -א ָחד ָלבוּשׁ ַבּ ִדּים ָ
כוֹרשׁ ) = "IIדניאל י' " = (1ו ִ
בשנת  535-לפנה"ס = " ָשׁנָה ְ 3ל ֶ
ָ
ישׁי" הופיע בפני " ָדּ ִניֵּאל"
אוּפז") = :דניאל י' ] = (6-5כמראהו במפגש = )יחזקאל מ' ֲ " = [(3א ִב ַ
ַחזָק") :דניאל י' .(19
ירא ִאישֲׁ -ח ֻמדוֹת ָשׁלוֹם ָל ְךֲ --חזַק ו ֲ
חזק אותו ונתן לו שם חדש = "אַלִ -תּ ָ
ָ 17 +שׁנָה
ישׁי" = )דניאל יב' ָ " = (7ה ִאישׁ ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים"
בשנת  518-לפנה"ס = " ָשׁנָה ְ 1ל ָד ְר ָיוֶשׁ ) = "Iדניאל יא' ֲ " = (1א ִב ַ
הופיע פעם  IIבפני " ָדּ ִניֵּאל" והשלים את " ִט ְו ֵחי ַה ְזּ ָמן ַעדָ -מ ַתי ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת"
בחופף " ְל ִפ ְתּרוֹן ֲחלוֹם ָה ֶא ֶבן".

" ָה ָרשׁוּם ִבּ ְכ ָתב ֱא ֶמת ְבּ ֵס ֶפר ָדּנִ יֵּאל"...
שלושה עיקרים:
יאל" )דניאל ח' .(16
ַב ִר ֵ
א .מתועדים שמות ַה ַמּ ְלאָ ִכים " -גּ ְ
יכ ֵאל" )דניאל י' .(21
" ִמ ָ
ָעם" = )דניאל ח' ַ " = (14עד
יאל ְט ָוח ְז ָמן ְל ֶר ֶצף = " ַהזּ ַ
ַב ִר ֵ
אָך גּ ְ
ב .מתועד ִמ ִפּי ַה ַמּ ְל ְ
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ו ְִנ ְצ ַדּק ק ֶֹדשׁ"ָ 2300 = :שׁנָה.
אַל ַפּ ִים ְ
ֶע ֶרב בּ ֶֹקר ְ
ג .מתועדים ְשׁל ָ
וֹשׁה ִט ְו ֵחי ְז ָמן ִמ ִפּי " ָה ִאישׁ ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים") :דניאל יב' ַ (12-7ל ֵתּת ִבּי ָנה
אָך
יאל?( ואכןָ " ,ה ִאישׁ" הוּא ַה ַמּ ְל ְ
ַב ִר ֵ
" ַעדָ -מ ַתי ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת") :דניאל יב' ) = (6והשואל גּ ְ
ישׁי".
" ֲא ִב ַ
פרק א' כתוב עברית.
אצּר.
בוּכ ְד ֶנ ַ
ָקים" )דניאל א'  = (1בשנת  606-לפנה"ס מלך ְנ ַ
" ִבּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ ְל ַמ ְלכוּת ְיהוֹי ִ
רוּשׁ ַלִם והוביל
אצּר ַעל ְי ָ
בוּכ ְד ֶנ ַ
ָקים" )ירמיה כה'  = (1בשנת  605-לפנה"ס ַצר ְנ ַ
" ַבּ ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִעית ִליהוֹי ִ
ָקים ְל ָגלוּת ְבּ ָב ֶבל  -אז " ָדּ ִניֵּאל" ֶבּן ָ 18שׁנָה? = " ְי ָל ִדים") :דניאל א' .(4
את ְיהוֹי ִ
פרקים ב'-ז' כתובים ארמית.
אַח ִרית" בין תרבויות " ָבּ ֶבל וּ ָפ ָרס"
פרקים אלה מיועדים לגשר " ִעם ֶעתֵ -קץ ֶשׁל ֲ
מוֹצא
לבין תרבויות " ַה ַמּ ֲע ָרב" באמצעות חידוש " ֶק ֶשׁר ָה ֱא ֶמת" שיוכיח כי " ָכּלָ -
ִפיְ -יהוָה" הכתיב את " ִט ְו ֵחי ַה ְזּ ָמן":
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פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'

ֶצּר" בשנת  604-לפנה"ס.
ֻכ ְדנ ַ
= פתרון " ֲחלוֹם ָה ֶא ֶבן ֶשׁל ְנב ַ
ֶצּר" בשנת?
ֻכ ְדנ ַ
= תקרית " ַה ִכּ ְב ָשׁן" בין חבריו של " ָדּ ִניֵּאל וּ ְנב ַ
ֶצּר" בשנת  564-לפנה"ס.
ֻכ ְדנ ַ
= פתרון " ֲחלוֹם ֶח ְזיוֹן ֱאמוּנָה" של " ְנב ַ
אשׁ ַצּר" בשנת  538-לפנה"ס.
= פענוח " ְכּ ָתב ַה ָיּד ְבּ ִמ ְשׁ ֶתּה ֵבּ ְל ַ
= תקרית " ָדּ ִניֵּאל ְבּגוֹב ַה ֲא ָריוֹת" והמלך הוא " ָדּ ְר ָיוֶשׁ  "Iבשנת  518-לפנה"ס.
אשׁ ַצּר" בשנת  555-לפנה"ס.
= " ֲחלוֹם ֶח ְזיוֹן ַל ְי ָלה ֶשׁל ָדּ ִניֵּאל ְבּ ָשׁנָה ְ 1ל ֵב ְל ַ
יאל
ַב ִר ֵ
חלום זה מקדים את " ֲחזוֹנוֹת ַה ֵקּץ" = )פרקים ח'-יב'( = " ֶשׁל גּ ְ
ִל ְתקוּ ַפת ַה ְפּ ָלאוֹת".

פרקים ח'-יב' כתובים עברית.
יאל" = )דניאל ח'  = (16ותכנם מתחבר אל
בפרקים אלה מתעד " ָדּ ִניֵּאל ֶאת ֲחזוֹנוֹת ַה ֵקּץ ְל ַג ְב ִר ֵ
אָך
יאל"( ַה ַמּ ְל ְ
" ִט ְו ֵחי ְז ָמן ַה ֵקּץ" = )דניאל יב'  = (7-13אותם מפרט " ְל ָד ִניֵּאל" )וככל הנראה גם " ְל ַג ְב ִר ֵ
ֶיך ִל ְשׁ ָמ ְר ָך ַבּ ָדּ ֶר ְך") :שמות כג'  = {(20שהופיע במסווה
אָך ְל ָפנ ָ
ישׁי" }= " ִהנֵּה אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ַמ ְל ְ
" ֲא ִב ַ
ה ַבּ ִדּים") :דניאל יב' .(7
של = " ָה ִאישׁ ְלבוּשׁ ַ

" ְט ָוח זְ ָמן"

] ֱא ֶמת[=][9

וּב ֶבל:
ֵבּין ַה ֲחלוֹמוֹת ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם ָ

אתּ  "IIובכך
בשנת  1936-לפנה"ס = פתר "יוֹ ֵסף" את = )בראשית מא' ֲ " = (24-17חלוֹם ַפּ ְרעֹה אָ ֶמ ֶנ ְמ ֶח ְ
למעשה הציל את כל שושלות הפרעונים ואת קיומה העתידי של
מצרים .לכן ,הציב אותו " ַפּ ְרעֹה" לנגיד על כל מצרים = " ֲא ִני ַפ ְרעֹה
א ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים") :בראשית
ְאתַ -ר ְגלוְֹ --בּ ָכלֶ -
ָרים ִאישׁ ֶאת-יָדוֹ ו ֶ
יך לֹא-י ִ
וּב ְל ָע ֶד ָ
ִ
מא'  = (44ומעמדת שלטון זו יכול היה "יוֹ ֵסף" ליצור את " ֵנ ַצח ִי ְשׂ ָר ֵאל".
ֻכ ְד ֶנא ַצּר"
ְט ָוח ַה ְזּ ָמן משנת " ֲחלוֹם ַפּ ְרעֹה" ועד שנת " ֲחלוֹם ָה ֶא ֶבן ֶשׁל ְנב ַ
אַח ִרית" כגורל
סימל ] ֱא ֶמת[=]ָ 1332=[9שׁ ִנים לבסס " ָחזוֹן ֶשׁל ִהפּוּ ְך ְו ֲ
חדש ] ִפּ ְתאֹם[=]) = [8מלאכי ג'  = (1ביעד עתידי רחוק " ֶשׁל ֵנ ַצח ִי ְשׂ ָר ֵאל"..
ָ 1332 +שׁנָה
ַתּ ְת ָפּ ֶעם
ֶאצּר" כאשר " ָח ַלם ֲחלֹמוֹת ו ִ
בוּכ ְדנ ַ
בשנת  604-לפנה"ס = " ָשׁנָה ִ 2ל ְנ ַ
ֶאצּר לא יכול היה להיזכר בתוכן " ֲחלוֹמוֹ"  -אולם " ָדּ ִניֵּאל",
בוּכ ְדנ ַ
אז ְנ ַ
ֶאצּר" את " ֲחלוֹמוֹ":
בוּכ ְדנ ַ
למרות שתוכן " ַה ֲחלוֹם" לא נודע ,פתר " ִל ְנ ַ
ית"ַ " ..עד
אַנ ְתּ ַמ ְל ָכּא ָחזֵה ֲהו ְַי ָת" )דניאל ב' " = (35-31אַ ָתּה ַה ֶמּ ֶלך חוֹ ֶזה ָה ִי ָ
" ְ
יד ִין" = כאשר " ֶא ֶבן ֶשׁ ְתנוּ ָתק ְולֹא ְבּ ָי ַד ִים"
ֶרת ֶא ֶבן ִדּיָ -לא ִב ַ
ִדּי ִה ְת ְגּז ֶ
תרסק פסל שראשו זהב ,חזהו וזרועותיו כסף ,בטנו וירכיו נחושת
ושוקיו ברזל וחרס .עולה ִמ ִפּ ְתרוֹן ַה ֲחלוֹם כי " ִהפּוּ ְך ִהי ְסטוֹ ִרי" יתקיים
כאשר " ֶא ֶבן" תרסק את " ִפּ ְס ֵלי ֱאמוּנוֹת ָה ֶה ֶבל" .אז יוכל " ֱאל ִֹהים"
להקים ממלכת " ֱאמוּנָה ָל ֶנ ַצח" = )דניאל ב' } .(44ונרמז ֶבּ ָחזוֹן ַ Iל ֵקּץ ֶשׁל
ַב ִר ֵ
גְּ
יאל כי מיועדת לכך שנת " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים") :דניאל ט' .{(24

רוּחוֹ") = :דניאל ב' .(1

" ָדּנִ יֵּאל ָשׁ ִליט ָבּ ֶבל":
ֶאצּר" שנזכר בתוכן " ֲחלוֹמוֹ" ,הבין את משמעותו ומיד מינה
בוּכ ְדנ ַ
" ְנ ַ
ְה ְשׁ ְל ֵטהּ ַעל ָכּלְ -מ ִדינַת ָבּ ֶבל":
את ָדּ ִניֵּאל ְל ָשׁ ִליט ָבּ ֶבל = "ו ַ
אשׁ ַצּר" מינה
בדומה לאותו מינוי שקיבל "יוֹ ֵסף ִמ ַפּ ְרעֹה" .גם " ֵבּ ְל ַ
ְל ָשׁ ִליט  IIIבמלכותו  -את " ָדּ ִניֵּאל" ,אחרי שפענח את כתב היד על
ְד ִניֵּאל ְדּנָה ַה ְצ ַלח
וּפ ְר ִסין") :דניאל ה' " .(25ו ָ
הקיר = " ְמנֵא ְמנֵא ְתּ ֵקל ַ
כּוֹרשׁ ָפּ ְר ָסאָה") :דניאל ו'  = (29כלומר ,בימיו של
וּב ַמ ְלכוּת ֶ
ְבּ ַמ ְלכוּת ָדּ ְר ָיוֶשׁ ְ
כּוֹרשׁ  "IIהיה " ָדּ ִניֵּאל" שר גדול במלכות  -וכך " ְבּ ַמ ְלכוּת ָדּ ְר ָיוֶשׁ "I
" ֶ
היה " ָדּ ִניֵּאל" שר ראשון מבין שלשת השרים הגבוהים בממלכה והוא
מנצח עליהם = )דניאל ו' .(3-4
)דניאל ב' (48

4

"גּוֹ ָרל ָדּנִ יֵּאל" = "גּוֹ ָרל יוֹ ֵסף"...
אפשר עתה להסכים כי מקומו " ָה ִהי ְסטוֹ ִרי" של " ָדּ ִניֵּאל ְכּ ָשׁ ִליט ְבּ ָפ ַרס
וּ ָב ֶבל" מעצב את קיום רצף " ֵנ ַצח ִי ְשׂ ָר ֵאל" ורמתו שווה לזו של "יוֹ ֵסף".
לכן ,לא מקרה הוא כי בדומה " ְליוֹ ֵסף" יצא גם " ָדּ ִניֵּאל" )דניאל א'  (4כנער
צעיר להיות פותר " ֲחלוֹמוֹת ֶח ְזיוֹן ַל ְי ָלה" בגלות כפויה.
ולעומת " ִפּ ְתרוֹן יוֹ ֵסף ְל ֲחלוֹם ַפּ ְרעֹה" שהתקיים מיד ,פתר " ָדּ ִניֵּאל
ֶאצּר ֲחלוֹם" שנועד להתגשם רק ביעד רחוק " ִעםֵ -עת ֵקץ ֶשׁל
בוּכ ְדנ ַ
ִל ְנ ַ
אַח ִרית"..
ֲ

מּוֹעד"...
מּוֹעד" ...יִ ְה ֶיהִ " ...הפּוּ ְך"ַ "--בּ ֵ
" ִכּי-עוֹד ַל ֵ
ה ַלּ ְי ָלה" = )בראשית
אתּ  "IIשנפעם " ֵמ ֲחלוֹם ֶח ְזיוֹן ַ
בדומה " ְל ַפ ְרעֹה אָ ֶמ ֶנ ְמ ֶח ְ
מא'  = (1אותו ראה ברמה " ִהי ְסטוֹ ִרית" כיסוד ליצירת " ֶק ֶשׁר ֱא ֶמת" בין
שׁ ֶשּׁ ֶלת  XIIשל הפרעונים לעתיד " ֵנ ַצח ִי ְשׂ ָר ֵאל" .כך גם
עתיד ֻ
ֶאצּר" הבין את מחויבותו " ָה ִהי ְסטוֹ ִרית" ליצירת שינוי של
בוּכ ְדנ ַ
" ְנ ַ
ידי ֶזה ֶשׁל
" ִהפּוּ ְך" בגורל " ֵנ ַצח ִי ְשׂ ָר ֵאל" ְ " -כּ ִפי ֶשׁנוֹ ֵבע ִמ ִפּ ְתרוֹן ָע ִת ִ
ֶאצּר" קיבל
בוּכ ְדנ ַ
ָדּ ִניֵּאל ַל ֲחלוֹמוֹ" )דניאל ב'  .(34על-כן נכון יהיה לומר ,כי " ְנ ַ
שׁל ִמ ְק ָדּשׁ I
על עצמו ְבּ ָשׁנָה ְ 19ל ַמ ְלכוּתוֹ = )ירמיה נב'  = (12להיות ַמ ֲח ִריבוֹ ֶ
וכי ,למעשה חורבן " ִמ ְק ָדּשׁ  "Iביסס את " ִה ְת ַגּ ְשׁמוּת ֲחלוֹם ָה ֶא ֶבן ֶשׁל
ֶאצּר" כאשר נצרף " ִהפּוּ ְך" ונוסדה " ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה".
בוּכ ְדנ ַ
ְנ ַ

ישׁי" מאלצים ְתּ ַנאי
יאל ְו ֶשׁל " ֲא ִב ַ
ַב ִר ֵ
ומתברר כי ְתּ ָנ ֵאי ָחזוֹנוֹת ַה ֵקּץ ֶשׁל גּ ְ
הכרחי בהיווצרותה של אותה " ְדּ ִח ָיּה" ְל ִה ְת ַגּ ְשׁמוּת ִפּ ְתרוֹן ֲחלוֹם ָה ֶא ֶבן
ֶאצּר  -וּ ְד ִח ָיּה זו היא שמולידה על רצף הדורות " ִהפּוּ ְך" ועוד
בוּכ ְדנ ַ
ֶשׁל ְנ ַ
" ִהפּוּ ְך" בגורל עד אשר תגיע העת להופעת אוֹת ְשׁ ַמ ְי ִמי של " ֶע ֶרב
בּ ֶֹקר") ..דניאל ח'  = (14ואתו יופיע " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים") :דניאל ט'  .(24אם-כןַ ,רק אָז
ְבּ ֶר ָגע ֶשׁל " ִהפּוּ ְך" ִהי ְסטוֹ ִרי " ְתּנוּ ָתק ָה ֶא ֶבן ִמן ָה ָהר") = ..דניאל ב' ִ " = (45דּי-
מּוֹעד":
יד ִין"ְ :ואָ ֵכן = " ִכּי-עוֹד ַל ֵ
ֶרת ֶא ֶבן ִדּיָ -לא ִב ַ
טּוּרא ִא ְת ְגּז ֶ
ֲחז ְַי ָת ִדּי ִמ ָ
)דניאל יא'  = (35מחייב ֶר ָגע ִהי ְסטוֹ ִרי ֶזה להיות " ִהפּוּ ְך" ִנ ְס ָתּר ומימושו
מּוֹעד"..
]חוֹ ָתם ָדּ ִניֵּאל[=]ֱ ]=[9א ֶמת[ " ִי ְה ֶיה ַבּ ֵ

" ִט ְו ֵחי זְ ָמן"
בשנת  1497-לפנה"ס

= ְי ִציאַת ִמ ְצ ָר ִים

בשנת  1017-לפנה"ס

= החל " ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך" לבנות את " ַה ַבּ ִית" = " ִמ ְק ָדּשׁ  "Iעל משטח סקול
ֻסי") :שמואל ב' כד'  = (18-25אשר קנה
ומפולס של ההר = " ְבּג ֶֹרן ֲא ַר ְונָה ַה ְיב ִ
" ָדּ ִוד ַה ֶמּ ֶל ְך".

ָ 480 +שׁנָה

ָ 299 +שׁנָה
בשנת  718-לפנה"ס

שׁ ָנה ִל ְי ִציאַת ִמ ְצ ָר ִים
ָ 779

= ְנבוּאַת ] ֶא ֶבן בֹּ ַחן[=][779]=[5
אָבן
)ישעיה כח' ִ " (16ה ְנ ִני ִי ַסּד ְבּ ִציּוֹן ֶ
מוּסּד
מוּסד ָ
ֶא ֶבן בּ ַֹחן ִפּנַּת ִי ְק ַרת ָ

ָחישׁ":
ַ --ה ַמּ ֲא ִמין לֹא י ִ

5

"יִ סּוּד ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה" = ֶא ֶבן בֹּ ַחן = " ִהפּוּ ְך ִהי ְסטוֹ ִרי":
ָ 131 +שׁנָה
בשנת  587-לפנה"ס

ֶאצּר" .אין אפשרות לבטל את מחויבות " ְשׂ ָריָה כּ ֵֹהן
בוּכ ְדנ ַ
= " ָשׁנָה ִ 19ל ְנ ַ
ָהרֹאשׁ" לקבור את "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" ְבּתוֹ ְך ַכּ ֶסּ ֶפת ֶא ֶבן ֶשׁ ָבּ ָנה ְמאָ ְב ֵני
ֹאשׁה") = :זכריה ד'
כּוֹ ֶתל ַה ִמּ ְק ָדּשׁ שחרב ובמעשה זה לייסד " ֶאתָ -ה ֶא ֶבן ָהר ָ
) = (7ישעיה כח' ֶ " = (16א ֶבן בּ ַֹחן" זו " ָה ֶא ֶבן" הנקראת בימינו " ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה".
ֶאצּר" ידע על נבואה זו וודאי מפיו
בוּכ ְדנ ַ
לא תהיה זו טעות להעריך כי " ְנ ַ
של " ָדּ ִניֵּאל" ואפשר גם לשער כי " ָתּ ְכ ִנית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ַעל ַה ָמּקוֹם ַה ְדּ ִביר--
ֶאצּר" .סביר להניח כי גם
בוּכ ְדנ ַ
זֶה ק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים" :ידועה הייתה " ִל ְנ ַ
על דעתו התקבלה המחויבות לקבור את "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" ולייסד את
ֹאשׁה" היא " ָה ֶא ֶבן" שייסד "כּ ֵֹהן ָהרֹאשׁ" ובוודאי גם נתן
" ָה ֶא ֶבן ָהר ָ
את הסכמתו ליסודה ואכן ,הוציא להורג את " ְשׂ ָריָה" לאחר שנוסדה.
ֶאצּר" נאלץ לקבל על עצמו למלא את צוו
בוּכ ְדנ ַ
לכן אפשר להאמין כי " ְנ ַ
הנבואה " ָה ִהי ְסטוֹ ִרית" ולהיות " ַמ ֲח ִריבוֹ ֶשׁל ִמ ְק ָדּשׁ  "Iובכך תיוסד
אַח ִרית ְתּנוּ ָתק ִמן ָה ָהר ויתממש אז חלומו
ָה ֶא ֶבן אָ ֶשׁר ְבּ ֵעת ֵקץ ֶשׁל ֲ
" ִבּ ְשׁנַת ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים".
ֶאצּר" בלבד  -ולעומת
בוּכ ְדנ ַ
גם תיעוד זמן החורבן מיוחס " ִל ְשׁנַת ִ 19ל ְנ ַ
זאת לא מתועדת שנת מותו של " ִצ ְד ִקיָּהוּ ְבּ ָב ֶבל" ,אלא = "וְאַ ַחת ֶע ְשׂ ֵרה
ירוּשׁ ָלִם") :מלכים ב' כד' .(18
ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ

בוּכ ְד ֶנא ַצּר:
ֲחלוֹם " ֱאמוּ ָנה" ֶשׁל נְ ַ
ָ 23 +שׁנָה
בשנת  564-לפנה"ס

בוּכ ְד ֶנא ַצּר = " ָדּ ִניֵּאל" פתר את ַה ֲחלוֹם
= ֲחלוֹם " ֱאמוּ ָנה" ֶשׁל ְנ ַ

בשנת  563-לפנה"ס

בוּכ ְד ֶנא ַצּר והוא הפך " ָנע ָו ָנד" = )דניאל ד' .(26
= ִה ְת ָגּ ֶשׁם ֲחלוֹם " ֱאמוּ ָנה" ֶשׁל ְנ ַ
אצּר
כנראה מאותה שנה ולמשך ָ 7שׁ ִנים ָמ ָל ְך ַעל ָבּ ֶבל בנו של ְנבוּ ַכ ְד ֶנ ַ
אצּר
" ֱאוִיל ְמר ַֹד ְך" .אולי באותן ָ 7שׁ ִנים ,נקרא שמו של אביו = ְנבוּ ַכ ְד ֶנ ַ
ַנבּוּ ַנ ִאיד.

)דניאל ד'(.

ָ 1 +שׁנָה

ָ 2 +שׁ ִנים
בשנת  561-לפנה"ס

ָכין":
ָשׂא ֶאת-רֹאשׁ יְ הוֹי ִ
ִע ְדכּוּן = " ֱאוִ יל ְמר ַֹד ְך ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִבּ ְשׁנַת ָמ ְלכוֹ" ַה ְשׁנִ ָיּה "נ ָ

הוּדה" = )מלכים ב' כה' " = (30-27ו ְַי ִהי ִב ְשׁל ִֹשׁים
= " ָשׁנָה ִ 37ל ְיהוֹ ָי ִכין ֶמ ֶל ְךְ -י ָ
הוּדה ִבּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ח ֶֹדשׁ ְבּ ֶע ְשׂ ִרים
ָכין ֶמ ֶל ְךְ -י ָ
ָשׁ ַבע ָשׁנָה ְלגָלוּת ְיהוֹי ִ
וֶ
ָשׂא ֱאוִיל ְמר ַֹד ְך ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִבּ ְשׁנַת ָמ ְלכוֹ ֶאת-רֹאשׁ
ְשׁ ְב ָעה ַלח ֶֹדשׁ נ ָ
וִ
הוּדהִ --מ ֵבּית ֶכּ ֶלא ו ְַי ַד ֵבּר ִאתּוֹ טֹבוֹת":
ָכין ֶמ ֶל ְךְ -י ָ
ְיהוֹי ִ

ָ 5 +שׁ ִנים
בשנת  556-לפנה"ס

אצּר" = ָמ ָל ְך ָ 50שׁנָה.
מ ֶל ְך ָבּ ֶבל"" = :מוֹת ְנבוּ ַכ ְד ֶנ ַ
אשׁ ַצּר ֶ
= " ֵבּ ְל ַ

ָ 1 +שׁנָה
בשנת  555-לפנה"ס

אשׁ ַצּר" = )דניאל ז' ֲ = (1חלוֹם ֶח ְזיוֹן ַל ְי ָלה ְל ָד ִניֵּאל.
= " ָשׁנָה ְ 1ל ֵב ְל ַ
ֶאצּר") :דניאל ה' [(18
בוּכ ְדנ ַ
אשׁ ַצּר ֶבּן ְנ ַ
]" ֵבּ ְל ַ

בשנת  553-לפנה"ס

ירה ֲא ֶשׁר
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
אשׁ ַצּר" = )דניאל ח' ָ = (1ראָה ָדּ ִניֵּאל ָחזוֹן " ְבּ ַ
= " ָשׁנָה ְ 3ל ֵב ְל ַ
אוּבל
יתי ַעלַ -
ַא ִני ָה ִי ִ
אוּלי" = "ו ֲ
ילם ַה ְמּ ִדינָה" = ..על שפת יובל הנהר " ָ
ְבּ ֵע ָ
יע
ָא ְר ֶאה") = :דניאל ח'  = (14-2ואת באור " ָחזוֹן ַ "Iמ ְשׁ ִמ ַ
ָא ָשּׂא ֵעינַי ו ֶ
אוּלי ו ֶ
ָ
ָבר":
ְהנֵּה ע ֵֹמד ְלנ ְֶג ִדּי ְכּ ַמ ְר ֵאה-ג ֶ
יאל = )דניאל ח' " = (15ו ִ
ַב ִר ֵ
גְּ

ָ 2 +שׁ ִנים

6

ָעם ְל ֶמ ֶשׁ ְך ָ 2300שׁנָה"...
יאל"ַ " = :הזּ ַ
" ָחזוֹן ְ Iל ַג ְב ִר ֵ
ֹאמר
ָעם" = )דניאל ח' ַ " = (19ויּ ֶ
יאל" את מטרת " ַהזּ ַ
ַב ִר ֵ
" ְבּ ָחזוֹנוֹ ֶזה" מגדיר "גּ ְ
מוֹעד ֵקץ":
ָעם ִכּי ְל ֵ
אַח ִרית ַהזּ ַ
ֲך ֵאת ֲא ֶשׁרִ -י ְהיֶה ְבּ ֲ
מוֹדיע ָ
ִה ְנ ִני ִ
ָעם" כעונש ,ניתק את היהודים " ֵמ ֱאל ִֹהים" תוך הפיכת שם הקודש
" ַהזּ ַ
שהיה ידוע " ַה ָתּ ִמיד") = :דניאל ח' ֱ ] = (11אמוּנָה[=]] = [5+9+7ז[]+ט[]+ה[
פוּני") :יחזקאל ז' " = (22צוֹ ֵפן ַה ָתּ ִמיד" .הצפנת השם
להיות מוצפן = " ְצ ִ
ָעם ַעל ַה ֶפּ ַשׁע" = )דניאל ח'  = (13-11שבחילול
התקיימה במרוצת תקופת " ַהזּ ַ
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת
אַל ַפּ ִים ְ
וּב ְט ָוח ַה ְזּ ָמן שנקצב = " ַעד ֶע ֶרב בּ ֶֹקר ְ
" ַה ָתּ ִמיד" ִ
יאל" מדייק
ַב ִר ֵ
ו ְִנ ְצ ַדּק ק ֶֹדשׁ") :דניאל ח'  = (14כלומר = "ָ 2300שׁנָה"" .גּ ְ
ָעם" והיא חופפת לשנת 317-
ומבאר את נקודת המוצא ִל ְט ָוח ְז ָמן " ַהזּ ַ
לפנה"ס בה ירשו ארבעה שרי צבא " ֶאת ַמ ְלכוּתוֹ ֶשׁל ֲא ֶל ְכּ ָס ְנ ֶדּר ַה ָגּדוֹל
ִמ ָמּ ְקד ִוֹנ ָיּה" = )דניאל ח' ֶ " = (22-21מ ֶל ְך ָיוָן"" ..הוּא ַה ֶמּ ֶל ְך ָה ִראשׁוֹן
אַר ַבּע ַמ ְלכֻיוֹת ִמגּוֹי ַי ֲעמ ְֹדנָה":
יה ְ
אַר ַבּע ַתּ ְח ֶתּ ָ
ַתּ ֲעמ ְֹדנָה ְ
ְה ִנּ ְשׁ ֶבּ ֶרת--ו ַ
וַ
ָעם" כעונש שמר על שלמות ַה ְפּ ָלאוֹת ִבּ ְט ָוח ְז ָמן ֶשׁל 2300
ומאז – " ַהזּ ַ
ָשׁנָה ובכך נמנע שינוי אפשרי בתהליך " ַה ְדּ ִח ָיּה" שקבע כי לא יובהר
מתי יופיע " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים"...
ָ 15 +שׁנָה
בשנת  538-לפנה"ס

אשׁ ַצּר ַמ ְל ָכּא
יליָא ְק ִטיל ֵבּ ְל ַ
אשׁ ַצּר") = :דניאל ה' ֵ " = (30בּהּ ְבּ ֵל ְ
= " ִמ ְשׁ ֶתּה ֵבּ ְל ַ
ַכ ְשׂ ָדּאָה" = :כלומר ,באותו לילה "כּוֹ ֶרשׁ  "IIכבש את " ָבּ ֶבל".

"כּוֹ ֶרשׁ ֶ IIמ ֶל ְך ָפּ ַרס וּ ָב ֶבל":
ָ 1 +שׁנָה
בשנת  537-לפנה"ס

= " ָשׁנָה ְ 1לכוֹ ֶרשׁ ְ IIבּ ָב ֶבל" = )עזרא א' ָ 50 = (1שׁנָה ַלחוּ ְר ָבּן = "כּוֹ ֶרשׁ "II
הכריז על שיבת ציון וצווה על בנייתו של " ִמ ְק ָדּשׁ ) = "IIעזרא א' " = (2כֹּה
ָתן ִלי ְיהוָה ֱאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ָמ ִים
אָרץ נ ַ
אָמר כּ ֶֹרשׁ ֶמ ֶל ְך ָפּ ַרס--כֹּל ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
ַ
יהוּדה"...
ירוּשׁ ַלִם ֲא ֶשׁר ִבּ ָ
וְהוּאָ -פ ַקד ָע ַלי ִל ְבנוֹת-לוֹ ַב ִית ִבּ ָ

בשנת  536-לפנה"ס

ירוּשׁ ַלִם" = משנת  606-לפנה"ס = "ָ 70שׁנָה ְל ָב ֶבל".
יאל ִבּ ָ
אַל ִתּ ֵ
ֻבּ ֶבל ֶבּןְ -שׁ ְ
= " ְזר ָ
אָמר ְיהוָה ִכּי ְל ִפי ְמלֹאת ְל ָב ֶבל
התגשמות נבואת " ִי ְר ְמיָהוּ" = " ִכּי-כֹה ַ
יכם ֶאתְ -דּ ָב ִרי ַהטּוֹב ְל ָה ִשׁיב
ֲל ֶ
ַה ִקמ ִֹתי ע ֵ
ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה ֶא ְפקֹד ֶא ְת ֶכם ו ֲ
הזֶּה") = :ירמיה כט' .(10
ֶא ְת ֶכם ֶאלַ -ה ָמּקוֹם ַ

בשנת  535-לפנה"ס

ְהנֵּה ִאישֶׁ -א ָחד ָלבוּשׁ ַבּ ִדּים
כוֹרשׁ ) = "IIדניאל י' " = (6-5ו ִ
ישׁי" = )דניאל י' ָ " = (1שׁנָה ְ 3ל ֶ
= " ֲא ִב ַ
אוּפז"] :כמראהו במפגש = )יחזקאל מ'  [(3הופיע בפני " ָדּ ִניֵּאל" חיזק
ֻרים ְבּ ֶכ ֶתם ָ
וּמ ְתנָיו ֲחג ִ
ָ
ַחזָק") :דניאל י' .(19
ירא" ונתן לו שם חדש " ִאישֲׁ -ח ֻמדוֹת ָשׁלוֹם ָל ְךֲ --חזַק ו ֲ
אותו "אַלִ -תּ ָ

ָ 1 +שׁנָה

ָ 1 +שׁנָה

ָשׁנָה ַ 12ל ֶמּ ֶל ְך " ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ַכּ ְמ ִבּי ֶזס" ֶבּן-כּוֹ ֶרשׁ :II
ָ 13 +שׁנָה
בשנת ** 522-לפנה"ס

יסן ִבּ ְשׁנַת ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַל ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ
= " ַבּח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן הוּא-ח ֶֹדשׁ ִנ ָ
וּמח ֶֹדשׁ ְלח ֶֹדשׁ ְשׁנֵיםָ -ע ָשׂר
גּוֹרל ִל ְפנֵי ָה ָמן ִמיּוֹם ְליוֹם ֵ
ִה ִפּיל פּוּר הוּא ַה ָ
ֳכי ֶא ְס ֵתּר ְו ַכּ ְמ ִבּי ֶזס ֶבּן-כּוֹ ֶרשׁ "II
הוּא-ח ֶֹדשׁ ֲא ָדר" = )מגילת אסתר ג' ָ " = (7מ ְרדּ ַ
ָכין"...
"פּוּ ִרים ָ 76שׁנָה ְלגָלוּת ְיהוֹי ִ
כלומרֵ " ,מחוּ ְר ָבּן ִמ ְק ָדּשׁ ָ 65" + "Iשׁנָה" = "פּוּ ִרים" = " ֵקץ ֶא ְפ ַר ִים"..
ֵחת ֶא ְפ ַר ִים ֵמ ָעם") = :ישעיה ז' ְ " = (8יהוּ ִדים"..
ְח ֵמשׁ ָשׁנָה י ַ
וּבעוֹד ִשׁ ִשּׁים ו ָ
" ְ
)אסתר ג' .(6

7

]אחרי מלכות " ַכּ ְמ ִבּי ֶזס ֶבּן -כּוֹ ֶרשׁ  "IIשלא הוליד יורש ,מלך המתחזה
ָבּ ְר ִדּ ָיא ואח"כ " ָדּ ְר ָיוֶשׁ  "Iנבחר מזרע האחמנים במדינת " ָמ ָדי" -
להיות מלך על פרס ומדי[.
ָ 3 +שׁ ִנים
וּמ ְצ ָר ִים ָ -דּ ִנ ֵיּאל ְבּגוֹב ַה ֲא ָריוֹת
= ָדּ ְר ָיוֶשׁ ֶ Iמ ֶל ְך ָפּ ַרס ָמ ָדי ָבּ ֶבל ִ

בשנת  519-לפנה"ס

)דניאל ו' .(29-1

יאל":
ַב ִר ֵ
" ֶח ְשׁבּוֹן ָדּנִ יֵּאל ְו ָחזוֹן ְ IIלג ְ
ָ 1 +שׁנָה
ֶרע ָמ ָדי
אַחת ְל ָד ְר ָיוֶשׁ ֶבּןֲ -א ַח ְשׁוֵרוֹשִׁ --מזּ ַ
= " ָשׁנָה ְ 1ל ָד ְר ָיוֶשׁ ִ " = "Iבּ ְשׁנַת ַ
ֲא ֶשׁר ָה ְמ ַל ְך ַעל ַמ ְלכוּת ַכּ ְשׂ ִדּים") :דניאל ט' ְ " = (1בּ ָשׁנָה זוֹ" ערך " ָדּ ִניֵּאל"
את חשבונו " ִל ְט ָוח ַה ְזּ ָמן ֶשׁל ָ 70שׁנָה" = )ירמיה כה'  = (11אשר הוכתב משנת
חורבנו של " ִמ ְק ָדּשׁ  "Iעד לתחילת בניינו של " ִמ ְק ָדּשׁ  "IIבנבואת
" ִי ְר ְמיָהוּ" = )דניאל ט'  .(2בתקוותו למימוש הנבואה ,שטח " ָדּ ִנ ֵיּאל" תפילה
יתי
יאל ֲא ֶשׁר ָר ִא ִ
ַב ִר ֵ
ְה ִאישׁ גּ ְ
וזכה לתשובה = "וְעוֹד ֲא ִני ְמ ַד ֵבּר ַבּ ְתּ ִפ ָלּה ו ָ
ָבן ו ְַי ַד ֵבּר ִע ִמּי":
ֵע ֵא ַלי ְכּ ֵעת ִמ ְנ ַחתָ -ע ֶרב ַויּ ֶ
יעף נֹג ַ
ֶב ָחזוֹן ַבּ ְתּ ִח ָלּה ֻמ ָעף ִבּ ָ
יאל" ובו
ַב ִר ֵ
ובמפגש זה = )דניאל ט' ָ " = (22-21שׁ ַמע ָדּ ִניֵּאל ֶאת ָחזוֹן ֶ IIשׁל גּ ְ
פורטו השינויים המוכתבים לתמורות גורל " ֵנ ַצח ִי ְשׂ ָר ֵאל" ועיקרם:

בשנת  518-לפנה"ס

וּל ָה ֵתם
ְעלִ -עיר ָק ְד ֶשׁ ָך ְל ַכ ֵלּא ַה ֶפּ ַשׁע ְ
ֶח ַתּ ְך ַעלַ -ע ְמּ ָך ו ַ
ֻעים ִשׁ ְב ִעים נ ְ
אָ " .שׁב ִ
וּל ָה ִביא ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים") = :דניאל ט'  = (24כלומר ,אמור
וּל ַכ ֵפּר ָעוֹן ְ
ַח ָטּאת ְ
היה להופיע " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים" תוך "ָ 70שׁבוּעוֹת" מיום תפילת " ָדּ ִניֵּאל".
יח ו ֵ
וּשׁנ ִַים ִי ָכּ ֵרת ָמ ִשׁ ַ
ֻעים ִשׁ ִשּׁים ְ
ְאַח ֵרי ַה ָשּׁב ִ
ב " .ו ֲ
ְאין לוֹ") :דניאל ט' .(26
כלומר ,מלכות " ֶנ ַצח ֵבּיתָ -דּ ִוד" לא תקום = בחופף לנבואת " ִי ְר ְמיָהוּ"
ֹשׁל עוֹד
ֹשׁב ַעלִ -כּ ֵסּא ָדוִד וּמ ֵ
ַרעוֹ ִאישׁ י ֵ
ָכין" = " ִכּי לֹא ִי ְצ ַלח ִמזּ ְ
" ַעל ְיהוֹי ִ
יהוּדה") :ירמיה כב'  = (30ולכן ,יידחה " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים ַעד ֵקץ ִמ ְל ָח ָמה
ִבּ ָ
ֶח ֶר ֶצת") ...דניאל ט' .(26
נֱ
לפי-כך ,תיעד " ָדּ ִניֵּאל ִהפּוּ ְך ִהי ְסטוֹ ִרי ִבּ ְט ָוח ְז ָמן ֶשׁל ָ 62שׁבוּעוֹת" מיום
יאל" = )דניאל ט'  = (26-24שעיקרו = " ְדּ ִח ָיּה"
ַב ִר ֵ
תפילתו ,עפ"י " ָחזוֹן ֶ IIשׁל גּ ְ
בהופעת " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים"  -ובמילים אחרות ,גּוֹ ָרל ָח ָדשׁ ֶשׁל " ְפּ ָלאוֹת"
ָי ֵחל ָ 8שׁבוּעוֹת לפני תחילת בניין " ִמ ְק ָדּשׁ ."II
ָ 62 +שׁבוּעוֹת
בשנת  517-לפנה"ס

יאל"  -לא אָ ַזר ְבּרוּחוֹ עֹז להוציא
אַל ִתּ ֵ
ֻבּ ֶבל ֶבּןְ -שׁ ְ
= באותו יום כאשר " ְזר ָ
" ֶאתָ -ה ֶא ֶבן ָהר ָ
ֹאשׁה") = :זכריה ד' ֶ " = (7א ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה"  -התקיים " ָחזוֹן II
ילת ַה ְפּ ָלאוֹת" .לכן ,מאותו ִהפּוּ ְך ִהי ְסטוֹ ִרי " ֶצ ֶדק
יאל ִל ְתּ ִח ַ
ַב ִר ֵ
ֶשׁל גּ ְ
ַח ֻת ִמים ַה ְדּ ָב ִרים
ע ָֹל ִמים" נדחה " ִל ְט ָוח ְז ָמן" בלתי ידוע = " ִכּיְ -ס ֻת ִמים ו ֲ
ַעדֵ -עת ֵקץ") = :דניאל יב'  .(9ואמנם ,מתוקף קיום " ֶה ָחזוֹן"" ..לוּחוֹת
ַה ְבּ ִרית" ..נשארו בקבר " ַכּ ֶסּ ֶפת ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה"  -ומלכות " ֶנ ַצח ֵבּית-
ָדּ ִוד" אכן לא קמה.

" ִט ְו ֵחי זְ ָמן" " ַבּ ֲחזוֹנוֹת ֶשׁ ָשׁ ַמע ָדּ ִניֵּאל" " ַו ֵקּץ"...
ָמים
הוּסר ַה ָתּ ִמיד ו ְָל ֵתת ִשׁקּוּץ שׁ ֵֹמם--י ִ
וּמ ֵעת ַ
שׁנָה" = " ֵ
ָ 1290" .1
שׁ ִעים") ..דניאל יב' .(11
ְת ְ
את ִים ו ִ
ֶא ֶלף ָמ ַ

8

ָמים--
יע ְלי ִ
אַשׁ ֵרי ַה ְמ ַח ֶכּה ְוי ִַגּ ַ
שׁנָה" = " ְ
ָ 1335" .2
שּׁה") ..דניאל יב' .(12
ַח ִמ ָ
ֶא ֶלף ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ְשׁל ִֹשׁים ו ֲ

ְת ֲעמֹד ְלג ָֹר ְל ָך
נוּח ו ַ
ְת ַ
ְאַתּה ֵל ְך ַל ֵקּץ ו ָ
ָמין" = "ו ָ
ַ " .3היּ ִ
ָמין") ..דניאל יב' .(13
ְל ֵקץ ַהיּ ִ
" ַהיּ ִ
ָמין" = "פֹּ ַעל ְי ִמינוֹ ֶשׁל ֱאל ִֹהים ַבּ ְפּ ָלאוֹת".

.4

" ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת"...
יאל ַ -עד ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת" ..מתועד
ַב ִר ֵ
פירוט תמורות הגורל " ֶבּ ָחזוֹן ֶ IIשׁל גּ ְ
ברצף אולם לא עפ"י סדר הפרקים = )פרק ט' ואח"כ פרקים יא'-יב'( = ואמנם ניתן
דגש לרצף ֶה ָחזוֹן מתיעודו של ָדּ ִניֵּאל ְכּ ָשׁ ִליט ְבּ ָפ ַרס וּ ָב ֶבל בתיעוד חופף
אַחת
ַא ִני ִבּ ְשׁנַת ַ
חוזר  -גם בפתיח קודם = )פרק ט'  = (1וגם כלהלן = "ו ֲ
וּל ָמעוֹז לוֹ") :דניאל יא' .(1
ְל ָד ְר ָיוֶשׁ ַה ָמּ ִדיָ --ע ְמ ִדי ְל ַמ ֲח ִזיק ְ
עפ"י התיעוד = )פרק ט' ) = (1דניאל יא'  = (1אפשר לכן להסכים כי ָדּ ִניֵּאל ְכּ ָשׁ ִליט
ְבּ ָפ ַרס וּ ָב ֶבל מעורב היה בקבלת החלטות " ָדּ ְר ָיוֶשׁ  "Iוככל הנראה גם
מ ְלכּוֹ" לבנות את " ִמ ְק ָדּשׁ = "II
היה מעורב בכתיבת צו איגרתו של " ַ
)עזרא ו'  = (1-12אחרי שיצא ללא פגע ממעמקי "גּוֹב ַה ֲא ָריוֹת".
ְהנֵּה
יאל" ממשיך = )דניאל יא'  = (45-1ומגיע לסיומו = "ו ִ
ַב ִר ֵ
" ָחזוֹן ֶ IIשׁל גּ ְ
ְא ָחד ֵהנָּה ִל ְשׂ ַפת
ְשׁנ ִַים ֲא ֵח ִרים ע ְֹמ ִדים ֶא ָחד ֵהנָּה ִל ְשׂ ַפת ַה ְיאֹר ו ֶ
ַה ְיאֹר") = :דניאל יב'  = (5ובשאלה = " ַעדָ -מ ַתי ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת") :דניאל יב' .(6
שאלה זו מופנית אל אחד מאותם " ְשׁנ ִַים ֲא ֵח ִרים" ..ומשיב = " ָה ִאישׁ
ֲדים
מוֹעד מוֹע ִ
עוֹלם ִכּי ְל ֵ
ישׁי"" = ..ו ִַיּ ָשּׁ ַבע ְבּ ֵחי ָה ָ
ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים"ֲ "..א ִב ַ
ַפּץ יַדַ -עם-ק ֶֹדשִׁ --תּ ְכ ֶלינָה ָכלֵ -א ֶלּה") :דניאל יב' .(7
וּכ ַכלּוֹת נ ֵ
ָח ִצי ְ
וֵ
לפי-כך ,יש לפענח איזה " ְט ָוח ְז ָמן" הוכתב " ַעד ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת" .לשם כך
נכון להניח כי כוונת הסמל היאָ " :י ִמים" = )דניאל יב' ָ " = (12-11שׁ ִנים" ולו
מעצם אורכה של תקופת " ַה ְפּ ָלאוֹת" ,כאשר רבים מחכים לקיצה
ועונשה נמשך ונמשך ואינו מסתיים זה כבר "אַ ְל ֵפי ָשׁ ִנים" .ואם סמלו
מוֹעד[=]ֱ ]=[3אמוּנָה[  -נכון יהיה
של " ְט ָוח ַה ְזּ ָמן ַעד ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת" הוא ] ֵ
ָך[ = "ָ 700שׁנָה"
להסכים להרחיב את יעד סמלו זה עפ"י התקדים ] ֲאנ ְ
מוֹעד[ = ]ָ 1000שׁנָה[ .בהסכמה זו תהיה מדידת:
ולמדוד את הסמל ] ֵ
ָח ִצי" = "ָ 2500שׁנָה".
ֲדים ו ֵ
מוֹעד מוֹע ִ
" ְט ָוח ַה ְזּ ָמן ַעד ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת"ְ " = ..ל ֵ

ָ 8 +שׁבוּעוֹת
ילת ַה ְפּ ָלאוֹת מבניין " ִמ ְק ָדּשׁ "II
= " ָשׁנָה ְ 2ל ָד ְר ָיוֶשׁ ) "Iעזרא ד' )=(24זכריה א' )= (1חגי א' ְ (1תּ ִח ַ

בשנת  517-לפנה"ס

1983 = 2500 -517

יאל" מפרט כאמור נקודת מוצא של "ָ 8שׁבוּעוֹת" לפני
ַב ִר ֵ
" ָחזוֹן ֶ IIשׁל גּ ְ
תחילת בניין " ִמ ְק ָדּשׁ ) = "IIדניאל ט'  = (24-27לדחיית " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים" .על-
ָעם" כחישוב
כן ,נכון לקבל " ָי ַעד ֶא ָחד" שהוא " ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת" = " ֵקץ ַהזּ ַ
ירת ַהנוֹ ְצ ִרים".
" ְט ָוח ַה ְזּ ָמן ַל ֵקּץ" ..שהתקיים " ִבּ ְשׁנַת ִ 1983+ל ְס ִפ ַ

.5

ָעם"...
" ֵקץ ַהזּ ַ

ָ 200 +שׁנָה
בשנת  317-לפנה"ס

ָעם"...
הוּסר ַה ָתּ ִמיד ו ְָל ֵתת ִשׁקּוּץ שׁ ֵֹמם") :דניאל יב' ֵ " = (11ה ֵחל ַהזּ ַ
וּמ ֵעת ַ
=" ֵ

1983 = 2300 -317

9

ָעם" ופירטי תמורות
הוּסר ַה ָתּ ִמיד ְל ֶמ ֶשׁ ְך ָ 2300שׁנָה ֶשׁל ז ַ
מאותה שנה " ַ
הגורל = )דניאל ח' ) + (15-5דניאל ח'  = (25-19המתועדים " ָבּ ָחזוֹן" חופפים לתיעוד
" ָה ִהי ְסטוֹ ִרי" ולראייהַ " :מ ְלכוּתוֹ ֶשׁל ֲא ֶל ְכּ ָס ְנ ֶדּר ַה ָגּדוֹל ִמ ָמּ ְקד ִוֹנ ָיּה" הוא
ַתּ ֲעמ ְֹדנָה
ְה ִנּ ְשׁ ֶבּ ֶרת--ו ַ
" ֶמ ֶל ְך ָיוָן") = ..דניאל ח' " = (22-21הוּא ַה ֶמּ ֶל ְך ָה ִראשׁוֹן ו ַ
אַר ַבּע ַמ ְלכֻיוֹת ִמגּוֹי ַי ֲעמ ְֹדנָה" :אכן ,חולקה בין ארבעת
יה ְ
אַר ַבּע ַתּ ְח ֶתּ ָ
ְ
שרי צבאו " ְלַ 4-מ ְלכוּיוֹת".
ְה ְנּבוּ ִאי"
חפיפה ברורה זו באותה שנה בין " ִט ְו ֵחי ַה ְזּ ָמן ָה ִהי ְסטוֹ ִרי ו ַ
מצדיקה את חיבור התגשמות הנבואה להסכמה הנ"ל וכי נכון לחשב
ָעם".
ִהי ְסטוֹ ִריתָ " :י ַעד ֶא ָחד" = " ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת" = " ֵקץ ַהזּ ַ
" ְט ָוח ְז ָמן ִנ ְס ָתּר" בהתגשמות זו יסמל ] ֱאמוּנָה[=]ָ 975=[5+7+9שׁנָה..
וערכו לפי-כך ,חסר במכוון " ֶבּ ָחזוֹן" = )דניאל יב'  .(12-11אולם ,הרחבת יעד
סמלו של " ְט ָוח ַה ְזּ ָמן ַה ִנּ ְס ָתּר ֶה ָח ֵסר" תחפוף בין התיעודים של " ֶק ֶצב
ַהדֹּרוֹת" המתועד = )דברים ב' ָ 38" = (14שׁ ָנה דּוֹר" להיות = " ִכּיְ -ס ֻת ִמים
ַח ֻת ִמים ַה ְדּ ָב ִרים ַעדֵ -עת ֵקץ") = :דניאל יב' ) = (9דברים לב' ָ " = (34חתוּם
וֲ
אוֹצר ָֹתי":
ְבּ ְ

" ִה ְת ַגּ ְשּׁמוּת ֶה ָחזוֹן" = " ְתּעוּ ָדה":
ָ 2265 +שׁנָה
בשנת * 1948+ /לס"ה = א.

" ְתּקוּ ַמת ְמ ִדי ַנת ִי ְשׂ ָר ֵאל" = ] 103"=[4דּוֹרוֹת" = משנת ** 1966-לפנה"ס.
ָעם" = )דניאל יב' .1948=975+317-1290 = (11
ממוצא " ְט ָוח ְז ָמן ַהזּ ַ
ירוּשׁ ָלִם" = עיר בירה = משנת ** 1054-לפנה"ס.
] 79"=[9+7דּוֹרוֹת ִל ָ
" ִמ ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים" ]ֵ ]=[7שׁם[=]ָ 3445=[1948+1497שׁנָה.

ָ 35 +שׁנָה

ָעם" " ַה ֵקּץ ָה ֶא ָחד"
" ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת" " ֵקץ ַהזּ ַ

ביום 7.5.1983
=
=
בשנת  1983+לס"ה = ב.
ָעם" = ָ 2300שׁ ָנה = משנת  317-לפנה"ס ַעד שנת  1983+לס"ה.
משנת  517-לפנה"ס =" ֵקץ ַה ְפּ ָלאוֹת" = ָ 2500שׁנָה =" ֵקץ ַהזּ ַ

לתאריך זה ביום " 7.5.1983הוֹ ִעידוּ ִט ְו ֵחי ַה ְזּ ָמן ֶשׁל ֶה ָחזוֹן" מלחמת עולם
הרסנית = )דניאל ח'  (25-23והיא ביום זה נמנעה בחתימת הסכם שלום "ישראל
לבנון" .אמנם " ִהפּוּ ְך ִהי ְסטוֹ ִרי" אולם לא " ַה ֵקּץ ֶשׁל ֶע ֶרב בּ ֶֹקר") :דניאל ח' .(14
ָ 10 +שׁנָה
בשנת  1993+לס"ה =

ג.

אַשׁ ֵרי ַה ְמ ַח ֶכּה") :דניאל יב'  = (12נוֹ ָדע " ַה ָתּ ִמיד"] :ז+ט+ה[=].[3
" ְ
ָעם" = )דניאל יב' .1993=975+317-1335 = (12
ממוצא " ְט ָוח ְז ָמן ַהזּ ַ
אַשׁ ֵרי ַה ְמ ַח ֶכּה":
" ִמ ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים ַעד ְ
]ָ 3490=[1497+1993]=[7שׁנָה.

בשנת  1998+לס"ה =

ד.

ל"ג ָבּעֹ ֶמר יוֹם ִני ְצחוֹן ] ֱאמוּנָה[=]ָ 3495=[3שׁנָה
ִמ ְצ ַר ִים".

" ִמ ְי ִציאַת

בשנת  2003+לס"ה =

ה.

ָך" ֶ ] = Vצ ֶדק[=] .[5החל משנה זו ברור ומובן כי
" ֲאנ ְ
השיקולים שחייבו את " ָחזוֹן ַה ְפּ ָלאוֹת" ואת דחיית " ֶצ ֶדק
ע ָֹל ִמים"ַ " ..מ ְטּ ָר ָתם ִהי ְסטוֹ ִרית" לתת תוקף " ִל ְתקוּ ַמת ְמ ִדי ַנת
ִי ְשׂ ָר ֵאל" כשלב ראשון " ְבּ ִה ְת ַגּ ְשּׁמוּת ָחזוֹן ַה ְבּ ִריאָה ַה ֲח ָד ָשׁה"
מּוֹעד") :דניאל יא' .(35
ֶח ֶר ֶצת" = " ִכּי-עוֹד ַל ֵ
לפני " ִמ ְל ָח ָמה נ ֱ

ָ 5 +שׁ ִנים
=

ָ 5 +שׁ ִנים
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" ֲחלוֹם ָדּנִ יֵּאל":

= פרק ז'.

" ִבּ ְשׁנַת ְ 1ל ֵב ְל ַ
אשׁ ַצּר" = )דניאל ז' ָ " = (1ח ַלם ָדּ ִניֵּאל ֲחלוֹם ֶח ְזיוֹן ַל ְי ָלה" בו
הופיעו ארבע חיות אימתניות .חיות אלה משולות לממלכות העוצמה
השולטות בעולם .החיה הראשונה נראתה כאריה עם כנפי נשר והחיה
השניה נראתה דומה לדוב ובפיו שלוש צלעות .החיה השלישית נראתה
כנמר בעל ארבעה ראשים וכנפיו ככנפי עוף .החיה הרביעית היא
הנוראה מכולן ולה שיני ברזל ,בהן אוכלת היא הכל עד דק ואת הנותר
רומסת ברגליה .לחיה זאת עשר קרניים ובמהלך " ַה ֲחלוֹם" צומחת קרן
חדשה העוקרת שלוש קרניים קיימות .לקרן החדשה עיניי אש ופה
מדבר גדולות .במהלך " ַה ֲחלוֹם" ,מתחולל שינוי ונערך מעמד " ְל ִמ ְשׁ ָפּט
ָה ֱאל ִֹהים" .במשפט זה נהרגת החיה הרביעית .שלטון יתר החיות
מתבטל והשליטה ניתנת לאדם הישר לעולמי עולמים.
" ָדּ ִניֵּאל" מבקש " ִפּ ְתרוֹן ֱא ֶמת ַל ֲחלוֹמוֹ" ואכן אחד העומדים לידו מודיע
כי החיות משולות למלכי המעצמות .אך עיקר שאיפתו של " ָדּ ִניֵּאל"
הייתה לדעת את " ָה ֱא ֶמת" על החיה הרביעית ועל הקרן בעלת עיניי
האש ופיה המדבר גדולותֶ " .בּ ָחזוֹן ֲחלוֹמוֹ" עשתה החיה הרביעית
מלחמה עם " ַה ְקדּוֹ ִשׁים" ,שהם העם היהודי.
אז כאשר הגיעה עת " ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ָה ֱאל ִֹהי" באה ישועה " ַל ְקדּוֹ ִשׁים" לרשת
את " ַה ַמּ ְלכוּת"ִ " .פּ ְתרוֹן ַה ֲחלוֹם" מבהיר " ְל ָד ִניֵּאל" כי בממלכה
הרביעית יהיו עשרה שליטים והאחרון שבהם בפיו המדבר גדולות יבזה
את " ָה ֱאל ִֹהים" וימרר את חיי " ַה ְקדּוֹ ִשׁים" )היהודים( .עיקר תאוותו
של השליט האחרון תהיה להכתיב כרצונו את " ִט ְו ֵחי ַה ְזּ ָמן ַלגּוֹ ָרל"
ָח ִצי" = )דניאל ז' )=(25דניאל יב' .(7
ֲדים ו ֵ
מוֹעד מוֹע ִ
והכוח יהיה בידו " ַעד ֵ
אולם " ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ָה ֱאל ִֹהי" ,תובס מלכותו של השליט האחרון ולא תהיה
לה תקומה והמלכות והשלטון יהיו לעולם " ַל ְקדּוֹ ִשׁים" )ליהודים(ְ .ט ָוח
ָח ִצי" = )דניאל ז' )=(25דניאל יב'  = (7מוכיח כי
ֲדים ו ֵ
מוֹעד מוֹע ִ
ַה ְזּ ָמן " ַעד ֵ
מתקיימת זהות בין יעד " ֲחלוֹמוֹ ֶשׁל ָדּ ִניֵּאל" ובין יעד " ֶה ָחזוֹן" אותו
ישׁי".
השמיע " ָה ִאישׁ ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים"ֲ " ..א ִב ַ

" ִה ְת ַגּ ְשּׁמוּת ַה ֲחלוֹם"..
נראה כי החיה הרביעית " ַבּ ֲחלוֹמוֹ ֶשׁל ָדּ ִניֵּאל" מיוחסת לשליט באזור
הסהר הפורה ובמרכזו " ָפּ ַרס וּ ָב ֶבל" .בימינו ,חופף התיאור לנשיא מזרע
עמלק השולט באיראן .הוא המתאים להיות  -כקרן החיה בעלת הפה
המדבר גדולות .יש חפיפה בין פרטי רצף " ֶה ָחזוֹן" מ) = -דניאל יא' ַ " - (21עד"
– )דניאל יב'  = (1לפרטי רצף " ַה ֲחלוֹם" ולבין מציאות חיינו ,כאשר שליטי
פרס מזרע החומני-אגגי מכינים תבנית "גּוֹב ַה ֲא ָריוֹת" להשמדת כל
היהודים.
ָתא ְרמוֹ ִאנּוּן ְבּנֵיהוֹן
אַר ָיו ָ
וּלגוֹב ְ
לפי-כך ,כגורל "אוֹ ְי ֵבי ָדּ ִניֵּאל" = " ְ
ַר ֵמיהוֹן
ְכל-גּ ְ
ָתא ו ָ
אַר ָיו ָ
ֻבּא ַעד ִדּיְ -שׁ ִלטוּ ְבהוֹן ְ
אַר ִעית גּ ָ
ְוּנ ֵשׁיהוֹן ו ְָלאְ -מטוֹ ְל ְ
ַה ִדּקוּ") = :דניאל ו'  = (25סופם שיפלו הם עצמם אל אותו גוב מוות
שמתאמצים הם להכינו ליהודים במדינת ישראל.
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" ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ָה ֱאל ִֹהי":
אַח ִרית" חופף עם
" ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ָה ֱאל ִֹהי ֶשׁנוֹ ַעד ַבּ ֲחלוֹם ָדּ ִניֵּאל ְל ֶעתֵ -קץ ֶשׁל ֲ
אַח ִרית ֶשׁל
ֶצּר" וחופף גם עם נבואות " ָה ֲ
ֻכ ְדנ ַ
" ִפּ ְתרוֹן ֲחלוֹם ָה ֶא ֶבן ֶשׁל ְנב ַ
יאי ָה ֱא ֶמת":
ְנ ִב ֵ
.1

אַח ִרית".
נבואת = " ֶא ֶבן בּ ַֹחן") :ישעיה כח'  = (16עליה יבחן עם ישראל " ָבּ ֲ

.2

הוֹשׁ ָפט ִכּי ָשׁם ֵא ֵשׁב ִל ְשׁפֹּט
גּוֹים ֶאלֵ -ע ֶמק ְי ָ
נבואת = "יֵעוֹרוּ ְו ַיעֲלוּ ַה ִ
סּ ִביב") = :יואל ד' (12
גּוֹיםִ --מ ָ
ֶאתָ -כּלַ -ה ִ

.3

אתי ֶא ְת ֶכם ֶאלִ -מ ְד ַבּר ָה ַע ִמּים ו ְִנ ְשׁ ַפּ ְט ִתּי ִא ְתּ ֶכם ָשׁם ָפּ ִנים
ְה ֵב ִ
נבואת = "ו ֵ
ֶאלָ -פּ ִנים")= :יחזקאל כ' .(35
" ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ָה ֱאל ִֹהי" יתקיים כמתוכנן כמשפט " ֶצ ֶדק" ולהוכחה מציג
" ָדּ ִניֵּאל" את תמורת הגורל = "ו ְִנ ְצ ַדּק ק ֶֹדשׁ") :דניאל ח'  = (14כמציאות
חדשה בה יתגשמו באחת " ַה ֲחלוֹמוֹת ְו ֶה ָחזוֹן".
עם זאת חייבים " ִט ְו ֵחי ַה ְזּ ָמן" לסמל " ֶק ֶשׁר ֱא ֶמת" המבטא ומוכיח כי
] ֵשׁם ֱאל ִֹהים[=]ֱ ]=[3אמוּנָה[ הוא יוצרו של " ִהפּוּ ְך ִהי ְסטוֹ ִרי" זה כפי
ֻלּה") :מלאכי ג' (17
ֹשׂה ְסג ָ
אָמר ְיהוָה ְצ ָבאוֹת ַליּוֹם ֲא ֶשׁר ֲא ִני ע ֶ
שתוכנן = " ַ
ובמסגרת ְתּעוּ ָדה ִמ ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִים .אז ,כאשר כל אלה יתקיימו יופיע
ֻלּה ַבּיּוֹם ַההוּא ִי ְהיֶה" ..ושארית
"אוֹת ְשׁ ַמ ְי ִמי" ועם ישראל = " ְסג ָ
סּים") = :ישעיה
אָרץ ֵדּ ָעה ֶאתְ -יהוָה ַכּ ַמּ ִים ַליָּם ְמ ַכ ִ
הגויים " ִכּיָ -מ ְלאָה ָה ֶ
ְהבּ ֶֹקר" חופף לנבואה " ִכּי-
סה'  .(17כך נכון גם להבין כי " ִהפּוּ ְך ָה ֶע ֶרב ו ַ
ָאָרץ ֲח ָד ָשׁה") = :ישעיה סה' .(17
בוֹרא ָשׁ ַמ ִים ֲח ָד ִשׁים ו ֶ
ִה ְנ ִני ֵ
מעורבותו של " ָדּ ִניֵּאל ֶבּ ָחזוֹן" שהכתיב תמורות גורל וזכותו לשמוע
ישׁי"..
ולהבין את דברי המלאכים " ָה ִאישׁ ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּים"ֲ " ..א ִב ַ
יכ ֵאל" המתועדים בשמם ,מעידה על מיקומו " ָה ִהי ְסטוֹ ִרי"
יאל וּ ִמ ָ
ַב ִר ֵ
גְּ
ועל רמת השפעתו הפוליטית אם על "כּוֹ ֶרשׁ ) = "IIדניאל ו'  = (29או על
" ָדּ ְר ָיוֶשׁ ) = "Iדניאל ו' )= (3-4דניאל יא' .(1
ניתן לכן להסכים כי " ָדּ ִניֵּאל ְכּ ָשׁ ִליט ְבּ ָפ ַרס וּ ָב ֶבל" היה מעורב במימוש
ההכרזה ָה ִהי ְסטוֹ ִרית של "כּוֹ ֶרשׁ ) = "IIעזרא א'  = (1וגם בכתיבת צו
האיגרת של " ָדּ ְר ָיוֶשׁ  "Iשהביא לבניינו של " ִמ ְק ָדּשׁ ) = "IIעזרא ד' )=(24עזרא
ו' .(1-12
הלא איגרת " ָדּ ְר ָיוֶשׁ  "Iוהצהרתו של "כּוֹ ֶרשׁ  ,"IIקבלו תוקף רק לאחר
התייעצות המלך עם שריו הבכירים כפי שגם מתועד = )עזרא ז'  .(14כלומר,
" ָדּ ִניֵּאל" כשר גדול וראשון בין שרים " ְבּ ַמ ְלכוּיוֹת כּוֹ ֶרשׁ ְ IIו ָד ְר ָיוֶשׁ "I
הוא שהחל את קיומה של נבואת " ִי ְר ְמיָהוּ" לבניינו של " ִמ ְק ָדּשׁ  "IIעם
סיום "ְ 70שׁנוֹת חוּ ְר ָבּן".
תיעוד " ָחזוֹנוֹת ֶס ֶפר ָדּ ִניֵּאל" למרות שלא מצאו אהדה בלבם של חלק
מחכמי ישראל היו לעובדה קיימת .ואמנם ,אפשר להעריך כי
בוּכ ְד ֶנא ַצּר = )דניאל ד'  = (26והתיעוד = )מלכים
ִה ְת ַגּ ְשּׁמוּת ֲחלוֹם " ֱאמוּ ָנה" ֶשׁל ְנ ַ
הוּדה
ָכין ֶמ ֶל ְךְ -י ָ
ָשׁ ַבע ָשׁנָה ְלגָלוּת ְיהוֹי ִ
ב' כה' " = (30-27ו ְַי ִהי ִב ְשׁל ִֹשׁים ו ֶ
ָשׂא ֱאוִיל ְמר ַֹד ְך ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל
ְשׁ ְב ָעה ַלח ֶֹדשׁ נ ָ
ִבּ ְשׁנֵים ָע ָשׂר ח ֶֹדשׁ ְבּ ֶע ְשׂ ִרים ו ִ
הוּדהִ --מ ֵבּית ֶכּ ֶלא ו ְַי ַד ֵבּר ִאתּוֹ
ָכין ֶמ ֶל ְךְ -י ָ
ִבּ ְשׁנַת ָמ ְלכוֹ ֶאת-רֹאשׁ ְיהוֹי ִ
אצּר = ַנבּוּ ַנ ִאיד " ָנע ָו ָנד" היה
טֹבוֹת" ..חופפים ,כאשר אביו ְנבוּ ַכ ְד ֶנ ַ
והוכיחו כי ָדּ ִניֵּאל נביא ֱא ֶמת הוא " ְו ִאישׁ ָחזוֹן" פותר ֲחלוֹמוֹת וסמלו
" ֶצ ֶדק".
לכן ,ניצחה דעת המאמינים וספר " ָדּ ִניֵּאל" נכלל בכתובים.
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" ָדּת ָה ֱאמוּנָה ָבּעוֹ ָלם ַה ָבּא":
אולם ,הדת היהודית שהפכה להיות ככל הדתות ,דת המבוססת על
האמונה המצרית והבבלית "בפסל" = " ְתּ ִח ַיּת ַה ֵמּ ִתים" לא קיבלה את
מסר " ֶה ָחזוֹן" כלשונו .הצורך להצדיק " ֱאמוּנָה ָבּעוֹ ָלם ַה ָבּא" הפך את
ֶא ַמר ֱא ֶמת הוּא") :דניאל ח'  (26לסילוף
ְהבּ ֶֹקר ֲא ֶשׁר נ ֱ
וּמ ְר ֵאה ָה ֶע ֶרב ו ַ
יעד = " ַ
אַד ַמתָ -ע ָפר
ְר ִבּים ִמ ְיּ ֵשׁנֵי ְ
מיסטי וגם נכתבה לו "תוספת הסופרים" = "ו ַ
עוֹלם") :דניאל יב' .(2
ְא ֶלּה ַל ֲח ָרפוֹת ְל ִד ְראוֹן ָ
עוֹלם ו ֵ
ָקיצוּ ֵא ֶלּה ְל ַחיֵּי ָ
יִ
ֲצמוֹת
ואמנם = " ֵבּיתַ -ה ֶמּ ִרי") :יְ ֶחזְ ֵקאל יב'  = (9סילפו את יעד " ָמ ַשׁל ָהע ָ
בּוֹתי ָפנַי ֵמ ֶהם
ַה ִס ִ
ַה ְי ֵבשׁוֹת") :יְ ֶחזְ ֵקאל לז'  = (4ובכך התקיימה הנבואה = "ו ֲ
לוּה") :יְ ֶחזְ ֵקאל ז'  = (22לכל אורכה
יצים ו ְִח ְלּ ָ
וּבאוָּ -בהּ ָפּ ִר ִ
פוּני ָ
ו ְִח ְלּלוּ ֶאתְ -צ ִ
ְה ֶפּ ַשׁע שׁ ֵֹמםֵ --תּת
של תקופת " ַה ֶפּ ַשׁע" = " ַעדָ -מ ַתי ֶה ָחזוֹן ַה ָתּ ִמיד ו ַ
ְצ ָבא ִמ ְר ָמס") :דניאל ח'  = (13ועוצמת " ַה ֶפּ ַשׁע" אכן התקיימה
ְוק ֶֹדשׁ ו ָ
בביצועי עבודה זרה של " ָדּת ָה ֱאמוּנָה ָבּעוֹ ָלם ַה ָבּא וּ ִב ְתּ ִח ַיּת ַה ֵמּ ִתים".
ֻכ ְד ֶנא ַצּר" ,גם " ָדּת ָה ֱאמוּנָה
לפי-כך ,עם " ִה ְת ַגּ ְשּׁמוּת ֲחלוֹם ָה ֶא ֶבן ֶשׁל ְנב ַ
ָבּעוֹ ָלם ַה ָבּא" תחלוף מן העולם כאשר תתבטלנה כל האמונות בפסל.
ָעם" בא כעונש שנועד לשמור על שלמות
ואפשר אכן להסכים ,כי " ַהזּ ַ
" ַה ְפּ ָלאוֹת ִבּ ְט ָוח ְז ָמן ֶשׁל ָ 2300שׁנָה" ובאותה עת נמנע שינוי אפשרי
בתהליך הדחייה של הופעת " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים".

ַעד ]חוֹ ָתם ָדּנִ יֵּאל[=]ֱ ]=[9א ֶמת[:
בשנת  1017-לפנה"ס = החל " ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך" לבנות את " ַה ַבּ ִית" להיות
" ִמ ְק ָדּשׁ  "Iעל משטח סקול ומפולס של ההר = )שמואל ב' כד' ְ " = (18-25בּג ֶֹרן
ֻסי" אשר קנה " ָדּ ִוד ַה ֶמּ ֶל ְך".
ֲא ַר ְונָה ַה ְיב ִ
ברור לחלוטין כי לא עלתה מחשבה על דעתו של מלך חכם ולבו מלא
ֱאמוּ ַנת ֱא ֶמת ,כפי שנכון לתאר את " ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה" וגם לא יכול היה
להעכיר את דעתו צל של מחשבה לבנות " ִמ ְק ָדּש" מסביב " ְל ֶא ֶבן"
בגודל של " ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה" .כל העוצמה של " ַבּ ִית ַחי" ַ " -בּ ִית בּוֹ ֱאל ִֹהים
יע ֶאת ְנ ֻאםְ -יהוָה ֶכּ ָחזוֹן" שהתקיים " ִבּ ְז ָמן
ְמ ַד ֵבּר" עם נביאים "וּ ַמ ְשׁ ִמ ַ
ֱא ֶמת"  -מתבטלת הייתה מנוכחותה של " ֶא ֶבן" בגודל שכזה בתוך
" ַה ִמּ ְק ָדּשׁ" .המתחם כולו חייב היה להיות מפולס ומרוצף לכבוד
"לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" שהונחו במרכז " ַה ְדּ ִביר" .שלא לדבר על תפישת
" ֱאמוּנָה ְבּרוּ ַח ֱאל ִֹהים" שהתנגדה לכל סגידה לחומר ,כולל אבן הפסל.
ראוי גם להזכיר את חוסר האפשרות לבנות סביב " ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה" את
מבנה הריבוע שאורך צלעו  20אַמּוֹת להיות " ַה ְדּ ִביר--זֶה ק ֶֹדשׁ
ַה ֳקּ ָד ִשׁים" כאשר קוטר  40אַמּוֹת נמדד מעל " ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה" .מאליו
מובן כי לא קודשו סלעים בהיסטוריה של ימי המקרא ,למרות שתועדו
אבנים כמו " ֶא ֶבן ָה ָעזֶר" = )שמואל א' ז'  = (12או דוגמת " ֶא ֶבן ַהזּ ֶֹח ֶלת ֲא ֶשׁר-
ֵא ֶצל ֵעין רֹגֵל") = :מלכים א' א'  = (9ומובן כי פרט לסמל נוכחותן לא נועדה
להן קדושה של " ֱאמוּנָה ָבּ ֶא ֶבן" .לפי-כך ,אם הייתה ניצבת " ֶא ֶבן
ַה ְשּׁ ִת ָיּה" במתחם הר הבית ,היה קיומה מתועד .גם נבואת הייסוד של
אָבן ֶא ֶבן בּ ַֹחן ִפּנַּת ִי ְק ַרת
" ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה" = )ישעיה כח' ִ " = (16ה ְנ ִני ִי ַסּד ְבּ ִציּוֹן ֶ
ָחישׁ" = :מוכיחה כי צריך היה לייסד
מוּסּדַ --ה ַמּ ֲא ִמין לֹא י ִ
ָ
מוּסד
ָ
" ֶא ֶבן" כזאת ,הואיל והיא לא הייתה בנמצא .ללא ספק עצם חורבן
" ַה ַבּ ִית" והיציאה לגלות חייבו את קבורת "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" ובוודאי
כדי למנוע נפילה בשבי בידי זרים .כלומר ,צריך היה לבנות " ַכּ ֶסּ ֶפת
ֶא ֶבן" גדולה מאד וזו " ָה ֶא ֶבן" הנקראת בימינו " ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה" ובתוכה
להטמין את "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית" עד לתאריך בלתי ידוע בו יתקיים רגע
ָה ֱא ֶמת – אז ,ינפץ " ְיהוָה" את האבן.
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"יִ ְהיֶה"...

= )זכריה יב' (3-1

ֶאצּר" לבין " ָחזוֹן ַה ֵקּץ ַל ְפּ ָלאוֹת"
בוּכ ְדנ ַ
יש חפיפה בין " ֲחלוֹם ָה ֶא ֶבן ֶשׁל ְנ ַ
)דניאל יב'( = והיא מחייבת כי מועד בואו של " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים" אכן נדחה לעת
הזאת .כך גם נובע מחשבון " ִט ְו ֵחי ַה ְזּ ָמן" .מתקבל אם-כן ,כי רק כאשר
יופיע "אוֹת ְשׁ ַמ ְי ִמי ֶשׁל ֶע ֶרב בּ ֶֹקר ו ְִנ ְצ ַדּק ק ֶֹדשׁ" = )דניאל ח'  = (14כאמור,
מעבר למועד " ַה ֵקּץ ַל ְפּ ָלאוֹת" אז " ְתּנוּ ָתק ָה ֶא ֶבן ִמן ָה ָהר" ..ויתגשם
ֶאצּר"..
בוּכ ְדנ ַ
" ֲחלוֹם ָה ֶא ֶבן ֶשׁל ְנ ַ
ברור אם-כן ,כי מציאות חיינו מחייבת " ִהפּוּך ִהי ְסטוֹ ִרי" ואמנם בעת
ֹשׁה כי
הזאתִ " ,י ְהיֶה" הוא " ֶא ְהיֶה" הוא " ְיהוָה" אשר אמר ְל ָע ְבדוֹ מ ֶ
שׁר ֶא ְהיֶה") [5+4+3]=:שמות ג'  .(14והלא עד
שמו הוא " ֶא ְה ֶיה ֲא ֶ
עתה התקיימו כבר כל פירטי תמורות הגורל שתועדו בידי " ָדּ ִניֵּאל"
ישׁי" – והוא
יאל ְ -ו ָה ִאישׁ ְלבוּשׁ ַה ַבּ ִדּיםֲ " ..א ִב ַ
ַב ִר ֵ
ֵמ ָחזוֹנוֹת ַה ַמּ ְלאָ ִכים גּ ְ
אָמר
אַתּם ֲח ֵפ ִצים ִהנֵּהָ -באַ --
אַך ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁרֶ -
כפי שמתברר הוא " ַמ ְל ְ
ְיהוָה ְצ ָבאוֹת") :מלאכי ג' .(1
ֶח ֶר ֶצת" יופיע " ֶצ ֶדק ע ָֹל ִמים ִמכֹּחוֹ ֶשׁל ִהפּוּך
כלומרִ " ,עם ֵקץ ִמ ְל ָח ָמה נ ֱ
ִהי ְסטוֹ ִרי ְמ ֻכ ָוּן" ותחילתו ְבּאוֹת ְשׁ ַמ ְי ִמי ֶשׁל = " ֶע ֶרב בּ ֶֹקר") :דניאל ח' .(14
אז יתנהל " ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ָה ֱאל ִֹהי" ואחריו " ְבּ ִריאָה ֲח ָד ָשׁה" = " ַה ָבּ ִאים
נוּבה") :ישעיה כז' .(6
וּמ ְלאוּ ְפנֵיֵ -ת ֵבל ְתּ ָ
וּפ ַרח ִי ְשׂ ָר ֵאל ָ
ָציץ ָ
ַשׁ ֵרשׁ ַי ֲעקֹב י ִ
יְ
וֹתר ֲחלוֹמוֹת וסמלו
לפי-כךָ " ,דּ ִניֵּאל ִאישֲׁ -ח ֻמדוֹת" יִ ָזּ ֵכר ְכּ ִאישׁ ָחזוֹן פּ ֵ
" ֶצ ֶדק" – כי אמנם כנביא ֱא ֶמת ִתּ ֵעד את " ִט ְו ֵחי ַה ְזּ ָמן" שהוכתבו מכוח
מוֹצא ִפיְ -יהוָה" ...ואכןִ " ,י ְהיֶה"] ...חוֹ ָתם ָדּ ִניֵּאל[=]ֱ ]=[9א ֶמת[
" ָכּלָ -
ֶא ַמר ֱא ֶמת הוּא") :דניאל ח' .(26
ְהבּ ֶֹקר ֲא ֶשׁר נ ֱ
וּמ ְר ֵאה ָה ֶע ֶרב ו ַ
" ַ

ֶח ֶר ֶצת"..
" ִמ ְל ָח ָמה נ ֱ

)דניאל ט' .(26

ֶח ֶר ֶצת ַעל ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה"
עכשיו ,בזמן הזה הולכת ומתהווה " ִמ ְל ָח ָמה נ ֱ
רוּשׁ ָלִם" )זכריה יב'  = (2כאשר
הוּדה ִי ְהיֶה ַב ָמּצוֹר ַעלְ -י ָ
כמתועד " ְוגַם ַעלְ -י ָ
"גּוֹג" )יחזקאל לח'-לט'( " ַה ֶמּ ֶל ְך ִמ ֶז ַרע ֲע ָמ ֵלק" סוחף אחריו את האיסלאם.
לכן בעת הזאתִ " ,י ְהיֶה" הוא " ֶא ְהיֶה" הוא " ְיהוָה" אשר יעשה את רגע
ַפּץ יַד-
וּכ ַכלּוֹת נ ֵ
ָה ֱא ֶמת בו " ְתּנוּ ָפּץ ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה" בהתגשמות החזון " ְ
ַעם-ק ֶֹדשִׁ --תּ ְכ ֶלינָה ָכלֵ -א ֶלּה") :דניאל יב' ...(7
בהקשר זה של "יַד" שהיא " ֶא ֶבן" נכון אם-כן להאמין ,כי יציאת
מצרים התאפשרה ברגע של ֱא ֶמת כאשר " ַה ָיּד ַה ְגּד ָֹלה" קרעה את ים-
ַרא ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶאתַ -היָּד ַה ְגּד ָֹלה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְיהוָה
סוף כמתועדַ " :ויּ ְ
ְבּ ִמ ְצ ַר ִים" )שמות יד'  ...(31ככל הנראה הייתה זו "יַד ֶא ֶבן" מכוונת דוגמת
"אָ ְס ְטרוֹ ִאיד ֶק ַרח" אשר חלף ממזרח למערב תוך מגע עם ים-סוף וספח
אליו את המים עד כדי חרבה ...כך נוצרה "קפיאת המים" להיות
חומות קרח שאפשרו את יציאת הלכודים במדבר הערבי ממלכודת " ִפּי
ֵצאוּ ֶאלִ -מ ְד ַבּר-שׁוּר" )שמות טו'  (22ועל
ַה ִחירֹת ִל ְפנֵי ַבּ ַעל ְצפֹן" )שמות יד' ַ " (9ויּ ְ
כן כאשר נמס הקרח טובעו בים "ַ 600מ ְר ְכּבוֹת ַפּ ְרעֹה")שמות יד' ...(25
ֶח ֶר ֶצת" זו
כך ,מותר להאמין כי ברגע ָה ֱא ֶמת בימינו תסתיים " ִמ ְל ָח ָמה נ ֱ
ֶאצּר" יכה בכדור
בוּכ ְדנ ַ
עם " ֲע ָמ ֵלק" – ואולי כאשר "אָ ְס ְטרוֹ ִאיד ֶא ֶבן ְנ ַ
הארץ ויגרום לרעידת אדמה לצורך ניפוץ "יַדַ -עם-ק ֶֹדשׁ" וכפי שהובהר
"יַד" זו היא " ֶא ֶבן ַה ְשּׁ ִת ָיּה"...
אולם כמובן ,כל הפרטים המדוייקים יתבהרו  -לעיני העולם כולו  -רק
לאחר רגע ָה ֱא ֶמת בו ינפץ " ְיהוָה" את האבן ויתגלו "לוּחוֹת ַה ְבּ ִרית"...

