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   ...ָּבּה-ִאיׁש ְוִאיׁש יַֻּלד

  

על חוט היקף  22×6=132קורח עשיר היה מכל אדם, כי כאלהים ידע לספור אצבעות = 
 --ּוְלִצּיֹון ֵיָאַמרכתבו ðביאים היסטוריה של עמים. והלא , יםשðאספרו  תע מאז,מעגל ו

כלומר, היסטוריה של עמים ðכתבה כאשר בðי  ...ֶעְליֹון ְוהּוא ְיכֹוðֶðְהָ  ָּבּה-ִאיׁש ְוִאיׁש יַֻּלד
-ֶזה יַֻּלד ּכּוׁש-ְפֶלֶׁשת ְוֹצר ִעם --ַרַהב ּוָבֶבלכך כתבו בערים ובמדיðות . אדם ידעו לספור

ר שספר בראשית יבס יוסף. ,למצרים שליח אלהים ההיסטוריה שלðכתבה ... וגם ָׁשם
את החלק המצרי  כתיעוד היסטורי ðכתב בידי משה כאשר שהה עם אלהים על הר סיðי.

ðשטף  12שושלת מחיפר -פרעה ח'הלעג לאיðטילגðציה של פרעוðים ו השמידו של הסיפור
   .סופר דמעותאלהים  כי הלא בספרתך, פאיוםר יוסוף, מהðילוס עד 'במים של תעלת בח

, כי אם יצאו הלא באו ואם אחת לאחת למצוא חשבוןהבל הבלים בירושלים כתב קהלת 
 חצבו לפגוש גרזן על חזקיהוהמלך באמוðת  ואם חצבו בסלע בðו הלא הגיעו מים עד ðפש

  לכתת וðיקבת השילוח תקבע. שתןאת ðחוהבין כי שליחותו ללמלכותו)  14(עד שðת  גרזן

כי התחזק מחוליו בו ðטה למות חזקיהו כאשר המלך  אלש )שðה 15(בימי  שלום ואמת
מרודך בבל מלך גם  ה.כאשר ירדאחורðית מדרגות  עשר חוזר ראה את צל המעלות

 מיאת יודעי העיתים חוזר עשר מעלות ושאל הבבלי צל שעון השמש את  הראבלאדן 
 הייתהו ירושליםהזהב והשמן הטוב ב ילראות את כלהוא זה ושליחיו ðשאו מתðות 

  .מאוד ה רבהשמחה

אל  שðיים, מקצה עד קצה, אחד מפה משה ואחד הוא אליהו במרכבת אש קðאה עלה
על הר סיðי בקול דממה  ðורא לשאת דבר לשוב ביום סגולה אשר אתה אלי עושה יהוה

האבן כאבן בוחן להוכיח  ץðופתשם  דקה. שðי לוחות הברית בדביר מקדש על הר המוריה
 עתרת שלום ואמת ðול גלותאצבעות על חוט היקף המעגל ל 132 כי לספור ידע רק אלהים

ַהי ָּכל-ְוðְַסֶּתם ַּכֲאֶׁשר ðְַסֶּתם ִמְּפðֵי ָהַרַעׁש ִּביֵמי ֻעִּזָּיה ֶמֶל ְקֹדִׁשים -ְיהּוָדה ּוָבא ְיהָוה ֱא
הישרים מעשיהם  דעת איךל אלהים מברואיודורש ל מה שכזה הבת חסד, א ...ִעָּמ

ֶהי-ְוַהְצðֵַע ֶלֶכת ִעם יבðה חסדעולם במשפט ðעשו, כי  כלומר, עליך ללמוד את תורת  ...ֱא
ך כו ךאת תורת הבðתך כ יציר זהולהגיד לאלהים יצור האלהים כמו שðתן לך ולא ל

שהוא המעגל  מסדואמðם האדם בוחר לשקר את עצמו מן ה .יתגמל אותת ךבאהבת
לשדרג את ועד הטפחות שהן היכולות  שקריםשבכלל איðו קיים במרחב ה האירציוðלי

  שלום ואמת.תגלית עתרת אל מתוגמל לשוב  האדם חיי

ֵהי ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיעַ --ָאֵכן ַאָּתה ֵאל ִמְסַּתֵּתר שווה השטח העיגול ישועתו כומודד את  ...ֱא
כאורך אורכה לשטח מלבן שצלעו האחת אורכה כאורך קשת רבע מעגל וצלעו השðייה 

חוסר יכולתם של זאת לעומת עיגול כאשר הרדיוס ðחתך לשבעה חלקים שווים, קוטר 
כי ישועתם מובטחת בזכות ðוכחותו תחושת ביטחון בלעצמם  מדודעובדי הפסל ל

אלהי  ,מבטובטהרת ו ליהוה עין אדםהלא כי  .הפיסית של פסל זה או אחר ðוכח עיðיהם
שלוש ארבע את הוראות ישועתו  ישלח אלהיםישר  ,כאב אוהבממקום המסתור ישראל 

  חסדו להושיעם בעת צרה.אוהבי לחמש 
 


