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      כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי-ִּכי                        

  

  זאת מצאתי   

  חלקים שווים 7 -כי כולם ידעו חיתוך רדיוס ל

  ומעגלרציוðאלי כולם ידעו למדוד עיגול כי 

   חלקיי עיגול 11כי כולם ידעו איך בðויים 

  למה המשושה חסום במעגלכי כולם ידעו 

  ובאמה בטפחðספור  כי כולם ידעו כמה אצבעות

  כי כולם ידעו מתי וממי למי שבת ðיתðה

   כי כולם ידעו לשמו של מי מקדש ðיבðה

חלקם כוהðים, חלקם  מסתבר כי רק מעטים ידעו, בוודאי ðביאים אשר בסוד אלהים היו,
, מדוע לא . כאלה שהביðו מה היא ðחמהכאלה ששמעו דבר על דרך התקומה ,אðשי חכמה

צל חוזר במעלות יביאו דעת ותקווה, כאלה שראו אותות שמים בברור, כמו  המלחמות
עשרה על קשת -והם כחלקים אחת חלקיו הם שבעלזכור איך מחוג המעגל  מו, כאשר ירד

ְוקֹוֵי  להושיעðו כי ðשובה לחיות זו אהבה.שלום ואמת לשוב אליך יהוה לשוב  רבע מעגל.
כפסליהם לא השכילו  ...ְיהָוה ַיֲחִליפּו ֹכַח ַיֲעלּו ֵאֶבר ַּכְּנָׁשִרים ָירּוצּו ְולֹא ִייָגעּו ֵיְלכּו ְולֹא ִייָעפּו

... וכוכבים עד אין ֵהן ּגֹוִים ְּכַמר ִמְּדִלי בðי יוון לראות לרדת לעמקן של מחשבות חוט יהוה
  ...ִאיׁש לֹא ðְֶעָּדרמספר לכולם בשם יקרא 

לתת לו  דרכו של אדם לפðי האלהיםבלי שלמות והבðת מושג הזמן, לא תיתכן  מסתבר כי
בעיקר בזמן אקטואלי זה שהוא זמן גדולתו של  .בארצות החיים לפðיו להתהלך חסד

  ששקריו מפארים את פðי החברה הצמאה לðוכחות השלום והאמת. המפרש המודרðי

ומאין עושה שמים וארץ בוש וðכלם יעמוד אדם לפðי אלהיו ויאמר: לא ידעתי אלהים 
וודאי לא ראו עיðיהם  כי ,שמעתי לשון פוליטיקאים מדברת גדולותיבוא עזרי. הלא 

רצון אלהים וחסדו כלומר,  אותות שמים והלא אין באפם גם לא שארית ריח יראת יהוה.
ðשמרת והשלו איðו ðאחז ברשתות, השבת ביתמות  לפðות בוקר סביב למחðה איðם פזורים

  בלי חוט המחבר בין לבבות. ,ðמדד בלי אפסוהכבוד 

כי לא אðי המצאתי את בðיין העיגול ולא  לשðיðושתיקה טובה יהוה שותק ברור כי אם 
אלא, זאת  לאורך חוט היקף המעגלאצבעות  132בðי יוון שברו את שבר החלום למדוד 

   אהיה בסðה הבוער.להיות אהיה אשר היה  ðכון מצאתי כי

   


