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 זאת קבוצת אוכלוסייה של יצורי אðוש בעלי סגולה לאהוב ולהאמין כי חבל ðחלתו 
אלהים הוא בורא האמת. באיðטרס האלהי צריך היה אלהים לברוא קבוצת 

הטקסט הסמלי של  .של אהבה לרעיוðותיו הðשגביםאוכלוסייה כזאת שתיתן מעðה 
גן בעדן בו ברא אדם בעל ðטע אלהים  צדכייצור תסריט אפשר לספר בראשית מ

לו אישה להיות  ימים ואף ברא אריךמהיה תכוðות ðפש אציליות ששכðו בגוף בריא ש
תורשה מיוחדת עם ולהצליח ם לחיות באהבה ובאמוðה מדלמתוך כווðה ל עזר כðגדו

כדרך הטבע ממðה תיווצר אוכלוסייה גדולה אשר אצילית להעמיד שושלת אדם זו 
חבל מסתבר כי תהליך בריאת . ðחלתוחבל  היהתוזו שאלהים יðחל בה ויאהב לðצח 

-"בðי שלעולם בסגולה והעדיפה ðחלה זו ðכשל, אצילות הגוף והðפש לא צלחה לבחור 
אלהים שהתעצב אל לבו ðאלץ  .הבל פיו של האדם שקרבברא שðשקרים  מלא –שת" 

"איש צדיק ואת ðוח  שכלפיו התחייב (קברו של קין) פרט לקין ,להשמיד את ברואיו
 ,ואכןעד כמה שðיתן להיות אבי שושלת אדם אצילה מתאים  מצא "בדרתיו היהתמים 

אתו מחשבות ולחלוק לשתף  כאוהבו הראשוןאת אברהם בשושלת ðוח אלהים  ידע
  . עומק

ימי ב כבר(ים ðחתכרציוðאלי שחלקיו השלמים ðמדד פילוסופית כמעגל  חבל ðחלתו
 המעגל שראכ כלומר, .אצבעות 132ס"ה לחיתוך גיאומטרי במצרים) רדת יעקב ל

זאת  .שווים חלקים 11 -ל גם המעגל חולקיבאותה חלוקה חלקים שווים  12 -יחולק ל
 קהלת כתב וודאי הותא"טובים השðיים מן האחד" ו שלמה למשð בה ייחודיתתופעה 

  עשר שבטים-ל שðיםע חבל ðחלתו יעקבמתאים , ןכל .יאומטריג-ביטוי אלגבריב
שבט לוי ðפוץ  שראכ עשר שבטים-אחדיכלול החבל עת ובאותה אלהים  תלðחהיות ל

 הðחלהלייצר את חבל  כדיה אהבאיðטרס קודם כל לבסס  צריך היהכאמור,  .בישראל
דברי כו (ðחלה זבמכפלות למדוד ðבחר  ,זרע אברהםיעקב אהוב האלהים יעקב. לכן, 

צר אוכלוסייה ווית ,כדרך הטבעו –כדי להציל עם רב ורד המצרים ל יוסף לאחיו) כי
ה אם זכותמו שמידהאותה אי אפשר יהיה ליאהב לðצח ויðחל בה ואלהים גדולה ש

 ההיפוך כðןו, ת. לשם כךלעד יתקיים ðצח ישראלתיהרס מה תושב ותבðה לעולם ו
פה אðושי ליצירת -כðיסה של הבלכדי למðוע  ,לחייב מגע של אצבע אלהים האלהי

שðמכר בשוק הגðוב ות העבד היליוסף היה צריך  הðפלאות בירידת יעקב למצרים וכך,
 מושל בכל אדמות מצרים פך להיותהכפותר חלומות ש ,מבית הסוהר הוצאהעבדים ו

ן את כל האדמות של האצולה המצרית. היה ביעבור פרעה קðה שבסופו של דבר הוא ו
 עד יום מותו.מצרים על תהיה  יוסף בðי משפחת 70לבין פרעה הסכם שכלכלת  יוסף

 מוגðת התייהבאמצעות הסכם הזה יוסף יעקב ו הגרעיðית שלם משפחת, ןכ-אם
לפי סעיפי החוק . כלומר, כדי שאפשר יהיה להגן על המשפחה כלכלית ומשפטית

לא יחסר לה דבר, צריך היה שתהיה חלקת אדמה שלא חלים עליה סעיפי שהמצרי, 
כל את עליה היה לשכן  ואפשר החוק המצרי שהגביל את המכירה מחדש של האדמות

ספר ב .השהאדמות יישארו בבעלותכ )הביא יוסף למצריםאותה ש( המשפחבðי ה
 ðווה מדברמיðי גן עדן חלקת כ –ארץ תעלות השקיה  –מתועדת ארץ גושן  בראשית

שתהיה בבעלות משפחת יעקב.  ,שפרעה ויוסף סיכמוכמו  ,עליה לא חל החוק המצרי
תעלת מים שðקראת 'המים של חפירת המצרי על  לוח הזמðים אם מתחברים לתיעוד

ðווה  כמייסדחיפר -ח' פרעהשðות שמתעד את  לוח הפרעוðיםאל ו Bahar Yusefיוסף' 
תיעוד  ביסוסללהאמין כי יוסף השאיר כתובת אפשר  ,בפאיוםהמדבר המלאכותי 

אלהים למטרה המיוחדת הזאת שסיפקה  היות שליחðבחר להוא  ומתי איך אלהי
תתממש התוכðית חבל ðחלתו ביעקב  ואז ליציאת מצריםת אלהישל אהבה איðטרס 



 לכן,. תð"ך כאור לגוייםהעד את הסיפור שמתבאוכלוסייה של המין האðושי לקיים 
בדרך ובהר האלהים בסיðי לפגישה חד פעמית ישראל ממצרים -אלהים הוציא את בðי

ðחלתויעקב חבל שהם  בריתל הזמן וסדמיוסד כך  .להם את השבת ןתð כלומר הם ,
דרך חיי בðי ישראל על  ותעם ספירת שבתובשבילו ðפלאותיו  את סיפורלðצח,  חייםהם 

 היה יכול בורא האמת היםבתð"ך ואל מתועדסיפור ההיסטורי שקשר האמת לצר ðו
 , למעשהכךהמקדש הראשון שבðה שלמה. רעיוðותיו המתמטיים בתכðית  לממש את

להוכיח הים לא צריך בידי המין האðושי ואללביצוע ריים ðשארו האירועים ההיסטו
לבין  בורא האמת היםהיחסים בין אל קיוםמתאפשר  כלומר, .כי הוא יוצר האמת

מרשה לעצמו לקבוע כללים של קדושה  זהשקרן  הולראי בורא השקר המין האðושי
אימץ אמðם אף ו משאר הגויים ישראל'חבל ðחלתו' בדל ðואכן, לפי הבðתו. וטומאה 

גם והðים ובאמצעות הðביאים והכשðתקבלו לðצח של אמת לעצמו חוקים ומשפטים 
 העיקר, לפי הבðת הקורא והמפרש.בם  חשש וגם לטעותðיתן להתייחס אליהם ללא 

 ,המין האðושיכולל דברי ההבל והשקר שיוזם את תיעוד האמת  מאז יציאת מצרים,
יהיה שðה  3540 :הבטיח למשהזאת  כי ואכן יש זיקהðחלתו באמצעות  ðהלאלהים מ

 . "אהיה אשר אהיה"

והציל את לוט ואת ברע שותפיו אברהם הכה את כדרלעומר והמלכים כי לראיה  וזאת
, אברהם מðסח ואמðם .ליוןע-אל תסדום, מה שלא ייתכן היה אלא בהסכממלך 

"חוט" כי המיðוח בתשובתו למלך סדום יסוד חישובי "מחוט ועד שרוך ðעל" המעיד 
מצעי לדייק כא ,חלקים שווים 11 -ללק וחשימש את אברהם להגדרת היקף מעגל ש

בדיון שðערך  הרציוðאלי חשבוðוב הציג את חשבון חלוקת שווי המוצלש פיללא רבב כ
רציוðאלי בימיðו, -מדידות במעגל כהליך אי כי ,הפקרועולה מן ה .עמק שווה סמלכ

  .הן דרכי חיים

ומן הראוי  הציטוט "עצב ðבזה" שðתן ירמיהו לכðיהו מלך יהודה הפקר מתעדם, אמðו
לדעת כי "טובים השðיים  דודמזרע , כי הוא כðיהו אחרון עðיין זהק בועמברור  לðהל

  על כסאו ישב ובðים הוליד על ðהרות בבל. ,בירושליםמן האחד" 

  

  

  ָצא ִלְמיָ  ִמֵּבית ָהסּוִרים-ִּכי

  ...ðֹוַלד ָרׁש ִּכי ַּגם ְּבַמְלכּותֹו

   


