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  ַו�ֹאֶמר ְיהָוה 
  ָרָ"ה !ַזֲעַקת ְסדֹ� ַוֲעמָֹרה ִ�י

  ִ�י ָכְבָדה ְמאֹד !! ְוַחָ#אָת�
  ָ&א ְוֶאְרֶאה ! ֵאְרָדה

  ַהְ�ַצֲעָקָת+ ַהָ"*ה ֵאַלי ָע() ָ�ָלה 
   ...לֹא ֵאָדָעה!ְוִא�

0221' בראשית יח((   
   

  
 ,לכ4ו ַצֲעַקת = ַזֲעַקת :כיבימינו מוכיחה " 2ָד1ל ֱאלִֹהי� "תקעצהנ ָהֶרַ.ע כוחות ַזֲעַקת
ְ�ַצֲעָקָת+ הַ  , היא...ְיהָוה  זו ששמעהיא ,ֶרַ.ע כוחות ַזֲעַקת הייתה ְסדֹ� ַוֲעמָֹרה ַזֲעַקת

   ... שמוהָוהיְ  לאא6  ..."2ָד1ל ֱאלִֹהי�" :ַצֲעַקת היא... ַהָ"*ה ֵאַלי
מת א, ולכ4 ...ֱאלִֹהי�!ָגד1ל ְיהָוה ַוֲאדֵֹנינ) ִמָ�ל!ֲאִני ָיַדְע7ִי ִ�יִ�י ) = 5' תהלי� קלה = (נכו4ו

  : הנשמעת בעול� כולו "ְצָעָקה"היא בימינו  ָהֶרַ.ע כוחות ַזֲעַקת כי היא
  ...  שמוְיהָוה לאא6  ..."2ָד1ל ֱאלִֹהי�"

     

ִקי� ,ידוע כי בעולמנוו ִקי� ְוֵאי4 ָלֶה� : ואכ4 מתועד ...נשמעתאינה  ִ:ְמַעת ָהֲע.9 ְוִהֵ&ה ִ:ְמַעת ָהֲע.9
 ְ�ַצֲעַקתלא  ,ָרָ"ה!ַזֲעַקת ְסדֹ� ַוֲעמָֹרה ִ�י, כלומר. )1' קהלת ד(... ְמַנֵח� )ִמַ�ד עְֹ.ֵקיֶה� �ַֹח ְוֵאי4 ָלֶה� ְמַנֵח�

ִקי�" ִקי� לָ , כי הלא "...ְצָעָקה"אי4 ִקי� ֲע.9 לָ  , הלאכי ... נשמעה"ֲע.9 אינה והיא  "הִ:ְמעָ "יש רק ֲע.9
א6  ..."2ָד1ל ֱאלִֹהי�" :ֶרַ.עכוחות  ַצֲעַקת יתה הי,ָרָ"ה!ַזֲעַקת ְסדֹ� ַוֲעמָֹרה ִ�י,  בהחלטכ4ל ...נשמעת

  .העדתווג�  נשמעהר שא... ַהְ�ַצֲעָקָת+ ַהָ"*ה ֵאַליזו היא ו...  שמוְיהָוה לא
   

ָהֲעבָֹדה !ִיְ(ָרֵאל ִמ4!ַוֵ�*ְנח) ְבֵני ) =2325' שמות ב( = ..."ָהֱאלִֹהי�!ַוִ�ְזָעק) ַו7ַַעל ַ.ְוָעָת� ֶאל" :תועדול� א
ְ"ִרית1 !ַנֲאָקָת� ַוִ�ְז�ֹר ֱאלִֹהי� ֶאת!ָהֲעבָֹדה ַוִ�ְ.ַמע ֱאלִֹהי� ֶאת! ָהֱאלִֹהי� ִמ4!ַוִ�ְזָעק) ַו7ַַעל ַ.ְוָעָת� ֶאל

   ...ְ"ֵני ִיְ(ָרֵאל ַוֵ�ַדע ֱאלִֹהי�!ַיֲעקֹב ַוַ�ְרא ֱאלִֹהי� ֶאת!ִיְצָחק ְוֶאת!>ְבָרָה� ֶאת! ֶאת
  ...ַוֵ�ַדע ֱאלִֹהי�) = 25' שמות ב) = (21' בראשית יח= (... ֵאָדָעה, כ4לו

    
  ) 21' בראשית יח( ...ָע() ָ�ָלה  ה� אשרָהֶרַ.עכוחות בסדו� ועמורה כי ,  ֱאלִֹהי�  ָיַדע ,כ4או

  .ַצִ:יקר מקו� למחייתו של ותלא נלתעד כי כדי  ...ָע() ָ�ָלה: ֱאלִֹהי� רַמ * ,ולכ4
  

סדו� את  עליו להשחיתש ָיַדעכי ) = 33' בראשית יח= ( ...>ְבָרָה�! ַ�ֲאֶ.ר ִ�ָ=ה ְלַדֵ"ר ֶאל!! ְיהָוה ַוֵ�ֶל6ְ  :6כו
 יעשו >ְבָרָה� ג� ע� ) בסדו� ועמורהָ�ָלה ָע��ר שא( כי ה�... בתוכה ָהֶרַ.ע כוחות ע� כללועמורה 

 .ָקָט4!ִמ2ָד1ל ְוַעד , כלומר.)23' בראשית יד (...ַנַעל!ִמח)ט ְוַעד ְ(ר6ְ1 !ִא�: רַמ *וג�  ָיַדעשנזהר  >ְבָרָה�וְ  .ָ�ָלה
   . π = 22/7שרכא "2ָד1ל"  =מעגל =  ח)ט: כיָיַדע >ְבָרָה� ,כלומר
  ..."ֱאלִֹהי�! ָגד1ל ְיהָוה ַוֲאדֵֹנינ) ִמָ�ל!ִ�י" :ָיַדע >ְבָרָה� ,כלומר

   
, ואכ4 בעולמנו ָ�ָלהלעשות ,  הנשמעת בימינו מוכיחה כי מטרתה אחתָהֶרַ.ע כוחות ַזֲעַקת, ואמנ�
  .י�ַצִ:יִק  מקו� למחיית� של אי4=  הָכלָ וְ .  שמוְיהָוה  ולא"2ָד1ל ֱאלִֹהי�"בימינו  צֲֹעִקי� ָהֶרַ.עכוחות 

   
   ... היאָהֶרַ.ע ארצ� של כוחות  =ֶאֶר? ַהָ<ג1ג ,תועד כיומ
  ...12ג מקומו של� ש

ָבל ְנִ(יא!!ֶאֶר? ַהָ<ג1ג 12ג : מתועדאכ4כי     )2' יחזקאל לח(... רֹא. ֶמֶ.6ְ ְות9
  ...ָ�ָלהת בעולמנו  לעשוָהֶרַ.ע אשר בימינו ינהיג את כוחות 12גוהוא 

   
רְֹכֵבי ס)ִסי� �9ָ=� ָקָהל 2ָד1ל ְוַחִיל  >7ָה ְוַעִ<י� ַרִ"י� ִא67ְָ !! )ָבאָת ִמְ<ק1ְמ6ָ ִמַ�ְרְ�ֵתי ָצפ41: מתועדעוד ו

>ְרִצי ְלַמַע4 ַ:ַעת !א1ִתי6ָ ַעלַעִ<י ִיְ(ָרֵאל ֶ�ָעָנ4 ְלַכ1Aת ָה*ֶר? ְ">ֲחִרית ַהָ�ִמי� 7ְִהֶיה ַוֲהִב !ָרב ְוָעִליָת ַעל
1516' יחזקאל לח(... ַה12ִי� אִֹתי ְ"ִהBְָדִ.י ְב6ָ ְלֵעיֵניֶה� 12ג( .  

   
   ֵיַדע ֱאלִֹהי�וְ  ִיְ.ַמע ֱאלִֹהי�, כ6! א�

  :ותתגשמנה בימינו נבואות האחרית
  .)14 'חבקוק ב( ...ָי�!ְ�ב1ד ְיהָוה ַ�ַ<ִי� ְיַכA) ַעל!ָלַדַעת ֶאת


