
   ©2021 מי נירר     ... = תיעוד תחילת האנושות       ָדם ֵׁשת ֱאנֹוׁשָא 
  
  

 ָאָדםפתיח לתיעוד קורות שושלת זה הוא נוסח =  )1(דב"הי א' א'  ...ָאָדם ֵׁשת ֱאנֹוׁש
 ְּבֵעֶדן- ַּגןבאותו  הושםומעפר נברא  לפנה"ס 4166- שנת שב אציל הבריאה
מתחילה מבריאת על חוט הזמן ים כלומר, ספירת הימ. ָיִמיםכאדם מאריך 

של  םֹויכל זמן לכי נצח הוא הכתב  וכיחכך מוב ולא מבריאת העולם ָאָדם
   ספר בראשית.בעד ותאשר מבריאה 

  
ִהים ֶזַרע   ִלי-ָׁשת ִּכי ְׁשמֹו ֵׁשת-ִאְׁשּתֹו ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת-ַוֵּיַדע ָאָדם עֹוד ֶאת ֱא

ְׁשמֹו ֱאנֹוׁש ָאז - ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת- הּוא יַֻּלד-ּוְלֵׁשת ַּגם ַּתַחת ֶהֶבל ִּכי ֲהָרגֹו ָקִין--ַאֵחר
יכולת תיעוד זה מזהה את  כלומר,) = 26-25(בראשית ד' ... הּוַחל ִלְקרֹא ְּבֵׁשם ְיהָוה

- ָׁשת ִּכי: נולד ֵׁשתנברא ובנו  ָאָדם אז, .אלהיםשם האמת האנושית לדעת את 
ִהים ֶזַרע  ִלי בלעם מתעד גם ו ָאָדםשל  ֵׁשתֶזַרע  שכבתכשת הזרע הו כן,או ...ֱא

ואז ... ּכֹוָכב ַיֲעֹקב חזון זמנים למסלולב ) =17= (במדבר כד'  ...ֵׁשת- ְּבֵני-ְוַקְרַקר ָּכל
-נֹוד ִקְדַמת-ְּבֶאֶרץ ...ָקִיןשושלת קורות את בחוסר אנושיות האנושות מזניחה 

   ...ֵעֶדן
                          

את תיעודו אשר לקח על עצמו  ְלֶעְזָרא ַהֹּכֵהן ַהֹּסֵפרים מיוחס ספר דברי הימ
ְוַאַחר ַהְּדָבִרים ) = 10-1= (עזרא ז'  ֶׁשַבע ְלַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ַהֶּמֶל- ִּבְׁשַנת פועל היסטוריכ

-ֶּבןֲעַזְרָיה -ְׂשָרָיה ֶּבן-ֶעְזָרא ֶּבן-- ָּפָרס- ָהֵאֶּלה ְּבַמְלכּות ַאְרַּתְחַׁשְסְּתא ֶמֶל
- ְמָריֹות ֶּבן-ֲעַזְרָיה ֶּבן-ֲאַמְרָיה ֶבן-ֲאִחיטּוב ֶּבן-ָצדֹוק ֶּבן- ַׁשּלּום ֶּבן-ִחְלִקָּיה ֶּבן
ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ָהרֹאׁש -ֶאְלָעָזר ֶּבן-ִּפיְנָחס ֶּבן-ֲאִביׁשּוַע ֶּבן- ֻּבִּקי ֶּבן- ֻעִּזי ֶּבן- ְזַרְחָיה ֶבן

ֵהי -ָמִהיר ְּבתֹוַרת ֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ֹסֵפר-הּוא ֶעְזָרא ָעָלה ִמָּבֶבל ְוהּוא ָנַתן ְיהָוה ֱא
ּתֹוַרת ְיהָוה ְוַלֲעֹׂשת ּוְלַלֵּמד ְּבִיְׂשָרֵאל - ִּכי ֶעְזָרא ֵהִכין ְלָבבֹו ִלְדֹרׁש ֶאת ...ִיְׂשָרֵאל

 ֵסֶפר ַהָּיָׁשרתעודות  עלֶעְזָרא כלומר, באותם ימים הסתמך  ...ֹחק ּוִמְׁשָּפט
ַהֹּכֵהן בארכיון המקדש בידי ו שמרנ לפנה"ס 646-= שנת יהו ליאש 18 תשנעוד בשר א

ַוּיֹאֶמר  ) =8= (מלכים ב' כב' ונמצא  ספר התורה אשר כתב משה ביחד עםו ַהָּגדֹול
ואז  ...ָׁשָפן ַהֹּסֵפר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ְּבֵבית ְיהָוה-ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַעל

  המעגל. ֶחְׁשּבֹוןלבין  ּכֹוָכב ַיֲעֹקבמסלול זמן בין זניחה את הקשר ההאנושות 
   

 על היקףגם  ...ִלְמצֹא ֶחְׁשּבֹוןמאפשר  ...ְלֻכָּלְהָנה--ִמָּדה ַאַחת ֶקֶצב ֶאָחד) = 37= (מלכים א' ז'  ִׁשימּור ַּכּמּות
 )14(שמות ג' ... ה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיהֶאְהיֶ =  ]5+43+[=12... ַאַחת ְלַאַחת ִלְמצֹא ֶחְׁשּבֹון) = 27(קהלת ז' =  QALמשולש 

(ירמיה ... ְוָעְביֹו ַאְרַּבע ֶאְצָּבעֹות ָנבּוב = ...ָהַעּמּוד-ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ָיֹסב ֶאת- ְוחּוט ְׁשֵּתים) = 15= (מלכים א' ז' ומתועד 

 היום ְּכָחָדׁשלה אשר מתג הנֶ בְ ּוּמהַ וְ רציונלי  ִעְבִרי ֶחְׁשּבֹוןכלומר, התיעוד מוכיח כי התקיים   ) =21נב' 
... ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש- ְוֵאין ָּכל) = 10-9קהלת א' (=  ...ּוְכָבר ָהָיה ְלֹעָלִמים ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְּלָפֵננּו :כבר התגלה הלא

י ידע ... אז בוודאִּבירּוָׁשָלִם-- ִיְׂשָרֵאל- ָהִייִתי ֶמֶל ַעל) = 12קהלת א' = ( המעיד על עצמו ָּדִוידהוא ואם קהלת 
(קהלת ד'  =ומתועד   .0=  ַהחּוט עובי= כי  איך למדוד את ארכו ואכן ידע  וגם ידע מעגל = היקף חּוט כי

 ִיָּנֵתקכבאבחת סכין  Nבנקודת החיתוך ַהחּוט  מעגללומר, כ ְוַהחּוט ַהְמֻׁשָּלׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתק... ) =12
אין  ִׁשימּור ַּכּמּותְּב הבנת העומק  = כי לֹא ִבְמֵהָרה ואמנם, .3ANJ ְמֻׁשָּלׁש ישר זויתּבִ  ֲאָנ=  3NJ :להיות

   הוא עניין של מה בכך.
  1/11 -  1/12=   1/132=  ֶאְצָּבע

  NQ2  =2/NQ4=  ֶאְצָּבעֹות QL  =12=  ָנכֹון ֶצַלע
  ֶאְצָּבעֹות 3NJ  =π2r  =  132 =  ֲאָנ=  היקף ְוַהחּוט =

ִׁשים ְּפָעִמיםֵצָלע ָׁשלֹוׁש ּו-ֵצָלע ֶאל   ...ֻסַּכת ָּדִויד תּפַ ּכִ  ) =6= (יחזקאל מא' ... ְׁש
  ַאּמֹות 132=  33 ×) 5(יחזקאל מא'  ...ַהֵּצָלע ַאְרַּבע ַאּמֹות=  )18(תהילים לח'  ...ֲאִני ְלֶצַלע ָנכֹון-ִּכי                      

  
    כלומר, קיים תרבוע

  :ּמּותִׁשימּור ּכַ לקיים  ]5+43+=[12בו נתן 
  ִמָּדה ַאַחת ֶקֶצב ֶאָחד

  בכל מצב בכל צורה
  ַאַחת ְלַאַחת=  ֵצָלע- ֵצָלע ֶאל

   א חשבוןנמצאירציונלי לא  πעם                          ...ִלְמצֹא ֶחְׁשּבֹוןהמאפשר 



 מעגל 1/6 -בראדיאן  = חּוטעל  עֹותֶאְצּבָ רצף חפיפות של  קייםמ ְלֶצַלע ָנכֹון הנֶ בְ ּוּמהַ  ִׁשימּור ַּכּמּות :כי
יחידות האורך על הרדיוס כעל הראדיאן כעל בונה את  ְלֶצַלע ָנכֹון הנֶ בְ ּוּמהַ  ַּכּמּותומיתר וכן מתגלה כי 

ה נֶ בְ ּוּמהַ  הגלמ כלומר, .והלא כל נקודה על המעגל ניצבת לרדיוס ֲאָנ=  2HM2QRקשת המעגל כעל היקף הריבוע 
 BPקשת של המעגל =  11-ַהֵחֶלק הַ ר = טֶ ֹוּקהַ  NQ2  =2/7ֶאְצָּבעֹות =  QL = 12 :מעגלב ֶצַלע ָנכֹוןכי 

שטח =  3ANJ זוית ְמֻׁשָּלׁש ישר שטח ִׁשימּור ַּכּמּותבְ ּו .2HM2QR ריבועה מהיקף 11-החלק ה= 

ִׁשימּור מגלה  כלומר,.  r²π/2 = )π)/2 = (r × 2r3× NJ(AN  קיים ביטוי אלגברי:המעיגול 

 – ֲאָנ=  3NJ= מעגל  = NQ22  =π2r =ֶאְצָּבעֹות  2HM2QR = 132 ריבועהיקף  :הנֶ בְ ּוּמהַ  ַּכּמּות

   .NQ7  =2r הנֶ בְ ּוּמהַ  םוקיעם 

  הנֶ ְב ּומ π  =NQ7  /NQ22  =π 22/7 =  :ִלְמצֹא ֶחְׁשּבֹוןפשר א ואכן
  

  
  
   : ימּור ַּכּמּותְלִׁש מידות  נקבל עַ ּוּבְר ָּת ּבַ  הנֶ בְ ּומל ׁשֶ  יםכִ ּויתִח ּבְ  ֲעׁשּוִעיםּׁשַ ִמ 

 r= 7/ ִמָּדה ַאַחת
  ֶאְצָּבעֹות r  =3= 7/  ֶקֶצב ֶאָחד

  ֶאְצָּבעֹות BL ==  LQ /7 =r 4  =12    ָנכֹון ֵצָלע
  

  ים:כִ ּויתלהלן ִח 
Tan α = FB/BD = 1/2.    

2/= 1 N2I/2I= F αTan .  
2/1 2/4 = B =2I/N2I =  αTan .  

  ראדיאן = B = 1 + 42I+  2FI  = r=  /5 r 5 :אז
2/1 4/8 = D =2J/2= NJ αTan .  

  .A + AD = 3 + 52D = J2Jאז: 
Tan 2α = NJ2/J2A = 4/3.   

4/3 /LA =LQ  = αTan 2.  
  .BLQ במשולש שווה השוקיים  =r 4   =  BL=  LQ= 7/ אז:
  .αTan 2מקיום  = =  r 3   LA= 7/אז: 

   Q2H = 2T= C 2= KG /7r 11 :וכן                                                  ראדיאן  = BL + LA[ = r=  /7 r 7[  =:אז
                                                                  7. //CA = 112CT = adianRTan  



 :ִׁשימּור ַּכּמּותבְ ּו
   .2HM2QR=  /7r 44 היקפו של הריבועבניית מנחתך   LQ ==  /7r 4 11- הַ  ַהֵחֶלק

  .2r 2HM222/7 = 44/14 = [QR/[   ז:א

   .r + LQ2HM2Q = [QR2H=  /7r 11 = /2rπ = 4/[   אז:
    .2rπ=  /7r 11/  =קשת מעגל 1/4 = + ראדיאן] 11-הַ  ַהֵחֶלק[ כלומר,

   . r4 7/= ֶצַלע ָנכֹון  =PB = QL קשת חּוטכלומר,           .LQ /11rπ= 2 P= B /7r 4 = = 11- ַהֵחֶלק הַ  :וא

  
ִהים ֶאת   ִׁשימּור ַּכּמּותבקיום חוק  ִלְמצֹא ֶחְׁשּבֹוןלדעת =           ...ָהָאָדם ָיָׁשר- ָעָׂשה ָהֱא

  )29(קהלת ז' ... ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחְּׁשֹבנֹות ַרִּבים                                                                          

  
     r/7 = 100 r/7 = 56 r/7 + 44  ריבוע חוסם + מעגל: ִלְמצֹא ֶחְׁשּבֹוןואפשר 

  אירציונלי לא נמצא חשבון πעם 
  

   QL=  ָיָׁשר=  ֶאְצָּבעֹות 12של המעגל =  1/11כלומר,    ]132[=]ָיָׁשר[  :ואכן    

  
  :הנֶ בְ ּומ π=  דוִ מעגל ּדָ  חּוטהלן חוקיות ל

 

NQ = בתרבוע המעגל  הנֶ בְ ּומ  
  

   NQ  =1/7 בתרבוע המעגל מּוְבֶנה=  ַהּקֹוֶטר  
  

NQ  =6 בתרבוע המעגל מּוְבֶנה=    ֶאְצָּבעֹות  
  

NQ22 = ַהּמּוְבֶנה ִׁשימּור ַּכּמּות=  ָיָׁשרֶאְצָּבעֹות =  132ט = ּו= ח ַמְעַּגל  
  

NQ7   = 2 רטֶ ֹוֶאְצָּבעֹות   = ק 42=  אדיאניםר    
   π  = ַמְעַּגל/רטֶ ֹוק               

             = 22/7 π    
  



  :ָיָׁשרל ֶׂשכֶ ואכן ניתן להבין מסקנת 
  

]=[ישראל] משמר תיעוד למסר היסטורי המתאר את 1522+ישר]=[-: [אלתּוּמר ּכַ ּוימִׁש 
למלכות   6" ותוארכה לשנת ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ למצרים, בכתובת שיוחסה ליוסף " ַיֲעֹקבירידת 

  .IIחותפ'  ציור הקיר במקדש קבר הנסיך חנוםחיפר, ב-פרעה ח'

  
  37=  15+  22והמספר  ֲאִביַׁשיקטע זה של ציור הקיר כולל את שם 

  )18(שמואל ב' כג' ... ְצרּוָיה- ַוֲאִביַׁשי ֲאִחי יֹוָאב ֶּבן= שם ידוע בשבט יהודה =  ֲאִביַׁשי

  ]ְיהָוה]=[8]=[ֲאִביַׁשי: [ִׁשימּור ַּכּמּותבקיום חוק כלומר, 
  

  : ָיָׁשרל ֶׂשכֶ ויהיה 
 ...ָּל- ַּתֲעֶׂשה ) =12= (דברים כב'  ְּגִדִליםלבוש כותונת פסים ובשוליה  ְיהּוָדהת שבציור קיר זה מתועד בכתוב

  הוא המלאך אשר עמו נאבק יעקב ונותן שם ישראל... –שומר ישראל  ֲאִביַׁשיומתועד שם המלאך 
 .Senusret IIחיפר = -פרעה ח'ר שומר ּוכן מתועד שם האל המצרי ח- וכמו

  ...ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ ) = 45= (בראשית מא' = נווה המדבר המלאכותי פאיום אשר תכנן יוסף  ֹּגֶׁשן-ֶרץֶא 
  . חיפר-פרעה ח'= המים של יוסף, שנחפרה בצוו  Bahr Yusefאליו הזרים את מי הנילוס בתעלה הנקראת 

  

   בשושלת אדם:=  ִׁשימּור ַּכּמּות =שנה  440  הקרוב למציאות הזמן ְוחּוט
  

ִהים ֶאת=  בזמן הנצח      )21(בראשית א' ... ַהַּתִּניִנם ַהְּגֹדִלים- ַוִּיְבָרא ֱא

  
  לפנה"ס  4166-= שנת                             ְּבֵעֶדן- ַּגן= בריאת אדם מאריך ימים  =            0000    

  יהשביט האלֵ =  ּכֹוָכב ַיֲעֹקבלפנה"ס** =  1966-במרץ) = שנת  20ב' =  ב' (נקודת השוויון י' אדר י"ג בחודש אדר =הולדת יוסף   =  שנה 2200+ 
  לפנה"ס 1949-= שנת          הּוַרד ִמְצָרְיָמה שנה = 17= יוסף בן                                                                                                      

  חיפר-לפרעה ח' 6שנת לפנה"ס =  1927-= שנת  ַיֲעֹקב ִמְצָרְיָמה ָּיבֹאוַ שנה =  39= יוסף בן                                                                    
 לפנה"ס 1913- = הולדת פרץ              = שנת  שנה 53יוסף בן  = ֹעֶלה ִתְמָנָתהשנה  64יהודה בן                  

  לפנה"ס = במערת המכפלה 1910- החנוט נקבר   = שנת  ַיֲעֹקב=  שנה 56= יוסף בן                                                                  

  לפנה"ס  1526-= שנת                                           Iהכתרת פרעה אמנחותפ'   =   שנה   440+ 

  לפנה"ס  1519- = שנת   ) שנה17+  430= ( יציאת מצרים =  Iלפרעה אמנחותפ'  7+                            

  
  לפנה"ס 1113-= שנת       שנה = הולדת דוד  406+                                                           



ֶקֶרן ַהֶּׁשֶמן ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ַוִּתְצַלח - ל ֶאתֶזה הּוא ַוִּיַּקח ְׁשמּואֵ -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה קּום ְמָׁשֵחהּו ִּכי  = שנה   440+ 

  לפנה"ס 1086-= שנת     27) = דוד בן 13-12(שמואל א' טז' ...ָּדִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה-ְיהָוה ֶאל-רּוחַ 
  )1שנה = (שמואל א' יג'    2שאול     
  שנה 40דוד        
  -)480לפנה"ס (+  1039-= שנת בניין המקדש  שנה             40שלמה    
  שנה 17רחבעם  
 שנה   3אבים     
  שנה 41אסא      
  שנה 25יהושפט 
  שנה   8יהורם    
  שנה   1אחזיה   
  שנה = עתליה   6+ 
  שנה 40יהואש   
  שנה 29אמציהו 
  יואש- לירבעם בן 29לעוזיהו =  14= שנה  ָהָרַעׁש ֲאָנ=  שנה 52עוזיהו   

  שנה 16ם     יות
  שנה 16אחז      
  לחזקיהו = אות מעלות אחז 14שנה = שנה  29חזקיהו 
  שנה 55מנשה    
  שנה   2אמון     
  שנה 18יאשיהו 

  ...ֵפר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָמָצאִתי ְּבֵבית ְיהָוהָׁשָפן ַהּסֹ -ַוּיֹאֶמר ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ַעל) = 8לפנה"ס = (מלכים ב' כב'  646-שנת  = ליאשיהו 18שנה  =           שנה   440+ 
  לשימור לוחות הברית ֶאֶבן ֹּבַחן= יסוד כספת  חורבן המקדש יסוד אבן השתייהלפנה"ס =  611-שנה  = שנת      35+           

  ...ָּפָרס ּוְבַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּבְתִחַּלת ַמְלכּותֹו-ַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁש ֶמֶל-ָּפַרס ְוַעד ְיֵמי ּכֹוֶרׁש ֶמֶל- ָּכל+  ֵּבְלַׁשאַּצר+   ֱאִויל ְמֹרַד+  ְנֻבַכְדֶנאַּצר              
  ...יִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחצִ שנה =  II               +2500בניין מקדש = תחילת  ְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁשלפנה"ס =  541-שנה  = שנת      70+           
  לסה"נ 1959שנה =   11+    מאי נולדה מדינת ישראל  = ה' בחודש אייר 15=     1948שנה  = שנת  9248+           
       שנה  38=  )יהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקב תּדֹורֹוקצב =  במרץ 20=  בחודש אדרי' י הופעת השביט האלֵ =  פורים= ** 1986= שנת   שנה     38+           

ִׁשים ּוְׁשֹמֶנה ָׁשָנה) = 14(דברים ב' =             ּדֹור                 = קצב נצח ישראל ...ַהּדֹור-ֹּתם ָּכל-ַעד--ְׁש
  המלך חוסיין = הסכם שלום = יצחק רבין עם ָיָׁשר ַמְעַּגל=  ִּכי ִיְהֶיה ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת ְּבָיָמי = 1994 = שנת                                   שנה 2640+ 

    טראמפ" ָׁשֵוה" ַאְבָרָהםשלום  הסכם " קורונה בעולמנו...ַׂשַער ָקֶטבהן מגפת " ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעֹמד ְּבָרחֹוק=  2020= שנת                שנה  26+          
  בחודש אדרבמרץ = י'  20) למדינת ישראל = נקודת שוויון = יהאלֵ ( ּכֹוָכב ַיֲעֹקבת ּדֹורֹו 2=  פורים=  2024שנה                = שנת    4+              

הוליכה שולל את דורות ישראל ואחרים להאמין עד כמה לא יינזק האדם אם  ַהּבּוזאין צורך להוכיח כי גאונות 
יתרחק מאלהים גם אם ייצא לתור עולמות חדשים במרחב החלל החיצון. אפשר רק לתת דגש לעובדה כי עובי 

 76- בחופף ל ֶאְצָּבעֹות 76ולכן קוטרו הפנימי של העמוד היה  ֶאְצָּבעֹות 4העמוד במקדש שלמה נבחר להיות דופן 
  .ּכֹוָכב ַיֲעֹקבשנה על קשת ההקפה במסלולו של 

  
אֹדָני ְיהִוה וַ  ) =14(זכריה ט'  ּיֹום ַההּואַה יבוא ואמנם, אמת נשארה בכתובים כי 

... ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים ֵזֶכר ֲעָמֵלק-ֶאת ִלְמחֹות ...ַסֲערֹות ֵּתיָמןַּבּׁשֹוָפר ִיְתָקע ְוָהַל ּבְ 
ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָוה -ָּכל-ְוָהָיה ְיהָוה ְלֶמֶל ַעל=  ֶאְהֶיה ִיְהֶיה... אז

  ) 9(זכריה יד'  ...ּוְׁשמֹו ֶאָחד--ֶאָחד
  

ִּדַּבְרִּתי ְּבָיִמים ַקְדמֹוִנים ְּבַיד ֲעָבַדי -הּוא ֲאֶׁשר-ָאַמר ֲאֹדָני ְיהִוה ַהַאָּתה-ֹּכה
ְלָהִביא ֹאְת ֲעֵליֶהם ְוָהָיה ַּבּיֹום --ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל ַהִּנְּבִאים ַּבָּיִמים ָהֵהם ָׁשִנים

ַּתֲעֶלה ֲחָמִתי ְּבַאִּפי   ְנֻאם ֲאֹדָני ְיהִוה--ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל- ַההּוא ְּביֹום ּבֹוא גֹוג ַעל
לֹא ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ַרַעׁש ָּגדֹול ַעל ַאְדַמת -ֶעְבָרִתי ִּדַּבְרִּתי ִאם-ְנָאִתי ְבֵאׁשּוְבִק 

  )19-17(יחזקאל לח'  ...ִיְׂשָרֵאל
  

בימינו במסווה של מתרברבת ביכולתו של המוח האנושי לפתח מערכות מתקדמות למטרות רווח  ַהּבּוזגאונות 
הוא  0- השואף ל זניח] בחסות ההסכמה כי 132] תפס את מקומו של [ישר]=[231פיתוח לטובת האנושות. [שקר]=[

ֲאֶׁשר ) = 11-10= (קהלת א' בכך מוכחת נחיתותו של חכם  .רעיון המוכיח ומאדיר את רמת הגאונות של האדם המודרני
לתכניתו של  ּכֹוָכב ַיֲעֹקבן מסלולו של ] בי132בטל ערכו של [קשר]=[לכן,  ...ֵאין ִזְכרֹון ָלִראֹׁשִנים כי... ָהָיה ִמְּלָפֵננּו

   מקדש:
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