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לאורכה  ו.ַמְע6ְל$ת ְיהָוה ולא ידע את  שנה לא ריבע אד� את העיגול והמעגל2300 :לשו% החזו%, והנה

 מנהיג ואי% ,ל חיינוע י�השמדה מאיימל �איומי כאשר האקטואליתבמציאות  וג� ,של התקופה
ָנת המנהגנהוג ולא הידע  נמצא שלא -א> עללבר� אלהי� לדעת  ָע�לָ  מנהגי�יכול להנהיג ה  $ֶ+ֱאמ�
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  ֶמה ָעְצמ# ָראֵ�יֶה�
  ֶאְסBְֵר� ֵמח$ל ִיְר+#% 
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  )14�18' תהילי� קלט(


