
/722 = π            2015 רמי ניר  )39' תהילי� עח( ...ויזכור כי בשר המה רוח הול� ולא ישוב ©   

  
   ... יש עילה למלחמה האחרונה:אז 

  
  ...ֵמִתי�ת #ַ ִח ְת לִ  ָי��בד �עוְ ר�ַח ה�ֵלְ�      :הרוצאד� כי 

   
  ) 16 'תהילי� עג(... ָוֲאַחְ)ָבה ָלַדַעת זֹאת :שביח& המשורר %ָס וְ 

  )17' תהילי� עג(... ֵאל %ִביָנה ְל.ֲחִריָת�*ִמְקְ,ֵ�י* %ב�א ֶאל*ַעד                       

  
  )69' תהילי� עח( ...ָרִמי� ִמְקָ,�� 3ְֶאֶר6 ְיָסָד5 ְלע�ָל�* ַוִ#ֶב4 3ְמ� = מעגל עַ י0ֵ ִר  = 722/ :חישב, כלומר

   
  .בכספת אב4 השתייהלמשמרת  ונגנזלוחות הברית נוכח עת אכ4 & המשורר %ָס ) = 20' תהילי� עד= ( ַה0ֵט ַל0ְִרית :אז

  
  וא ה =  ללא יוצא מ4 הכלל...�לָ �3 = ֵהָ:ה= 9ָ0ָר: מזכיר המשורר &%ָס , הנהו

  )39' תהילי� עח( ...ָב9ָר ֵהָ:ה ר�ַח ה�ֵלְ� ְולֹא ָי��ב*ַוִ#ְז3ֹר 3ִי: זיכרו4 אלוהי

  
  ...ִלְמנ�ת ָיֵמינ� 43ֵ ה�ַדע = )12 + 2' תהילי� צ( ...ע�ָל� .ָ;ה ֵאל*�ֵמע�ָל� ַעד  =הזיכרו4 האלוהי: נצחיוהוא 

  
  ר�ַח ה�ֵלְ� ְולֹא ָי��ב יודע מתיה �אלהיזיכרו4 נצח בת מֶ אֱ יא ה כל ברואיו ָב9ָר ֵהָ:ה* 3ִי: כלומר

  
  )19 'בראשית ג(... ָעָפר ָ;��ב*ָעָפר .ָ;ה ְוֶאל*3ִי ִמֶ:ָ?ה ל<ָ=ְח;ָ ָהֲאָדָמה 3ִי * ַעד ��ְבָ� ֶאל: מתועדוג� 

  
  בזיכרו4 האלוהי וג� באנושית מֶ אֱ  לשוב אליו אי4 לא4 לשוב וזו 9ָ0ָר אי4 וָעָפריש רק א� , ואמנ�

  
מ�וְ  ָי��בד �עוְ ר�ַח ה�ֵלְ�  :האד� זיכרו4 א�ו   )'לז(נביא יחזקאל הל שמב אוהנמשל  זיכרו4 לאה ,ה#ָ ִח ְת לִ  ֵמִתי� ָיק<

  
  )19 'גכר מדבב(... %ָד� ְוִיְתֶנָח� ַהה�א %ַמר ְולֹא ַיֲע9ֶה ְוִד0ֶר ְולֹא ְיִקיֶמָ?ה*לֹא ִאי� ֵאל ִויַכֵ@ב �ֶב4: כ4וא
  

   )29' טו' שמואל א= (... ֵח�ְוַג� ֵנַצח ִי9ְָרֵאל לֹא ְיַ�ֵ=ר ְולֹא ִיָ?ֵח� 3ִי לֹא %ָד� ה�א ְלִה?ָ : כמתועד
  

מ� ָלֵכAָ 4ַקְדָ; ַוַ;ְ�ִמיֵד� ַוְ;.0ֵד 3ָל* ְרָפִאי� 0ַל**ִיְחי�*ֵמִתי� 0ַל: ועוד   )14' ישעיה כו(... ֵזֶכר ָלמ�*ָיק<

  
  ...Aְִתֵחי ע�ָל�) = 7' תהילי� כד= ( ח בי4תַ אב4 השתייה ככספת בה שמורי� לוחות הברית היא Aֶ : ועתה

 ְוָיב�א ֶמֶלְ� ַה3ָב�ד
 ִמי ֶזה ֶמֶלְ� ַה3ָב�ד 

0�ר ִמְלָחָמהBִ ר ְיהָוה� ְיהָוה ִע@�ז ְוִג0

 9ְא� ְ�ָעִרי� ָראֵ�יֶכ� �9ְא� Aְִתֵחי ע�ָל�  

 ְוָיבֹא ֶמֶלְ� ַה3ָב�ד
 ִמי ה�א ֶזה ֶמֶלְ� ַה3ָב�ד  

)10"7' תהילי� כד(...  ָלהה�א ֶמֶלְ� ַה3ָב�ד ֶס ** ְיהָוה ְצָבא�ת  

  ...למנוע מלחמה �ְבָ�ל�� 3ָב�ד של זיכרו4 האלהי� וזיכרו4 האד� פתוחי� לדיו4, כ4* א�
  

  ...ֵק6תמונת ל הסכמהתהיה האלהי�  תַמְחְ�ב�לְ ות חופפהאד�  תַמְחְ�ב� ינההיתא� , כלומר
  
  

ִמי� ַהְ,ָבִרי� ַעד* 3ִי ִמי� ַוֲחת<    ֵעת ֵק6*ְסת<
  ְרר� ְוִיְתַל0ְנ� ְוִיCְָרפ� ַר0ִי� ְוִהְרִ�יע� ְרָ�ִעי� ִיְת0ָ 

  ְרָ�ִעי� * ְולֹא ָיִבינ� 3ָל
�                            )9"10' דניאל יב(... ְוַהַ:3ִ9ְִלי� ָיִבינ


