
 ISRAEL – The Great Secret 6חלק א – פרק                      

הוכחת האלקות
אברהם –  המסר ל-"ימים רבים"

רבים מבין המגדירים עצמם "לא מאמינים" או "חילונים", כשנשאלים לסיבת בחירתם בהגדרה זו, משיבים 
עליון" השולט במהלך החיים והמאורעות,   במובן של "כח  ידי כליםשהוכחת אלקות,  איננה אפשרית על 

, ואם-כן זה רק עניין של אמונה עצמית - או אי-אמונה - בישות שאולי קיימת ואולי לא,מדעיים בלתי תלויים
ועד אשר המדע "האמיתי" יוכיח אחרת הם בוחרים שלא להאמין למה שנראה להם כאמונות טפלות שאינן

תואמות את עידן הנאורות שבימינו. לאלה המשוכנעים בזה אציע:

שם לימד כמה שנים לפני MIT  בפיזיקה מה-PHD  בעל תואר Gerald Schroeder- לרכוש ולקרוא את ספרי 
 חלק מספריו תורגמו לעברית.שעבר למכון וייצמן בישראל.

https://www.amazon.com/Gerald-L.-Schroeder/e/B000APV1XA

  במצגת אודות ממצאי ספרו של פרופסור חיים שור (פרופסור להנדסה באוניברסיטת בן YouTube- לצפות ב-
גוריון) בקישור הבא. כדאי לצפות בכל אורך המצגת (אפשר - ועדיף - להשתיק את המוזיקה המלווה). אני

בטוח שהצופה בה לא יתאכזב ולא יאשים אותי בבזבוז זמנו :

https://www.youtube.com/watch?v=oxNpIQwO-vs

שהחליט מדען כדאי מאד גם לרכוש ולקרוא את ספרו של פרופסור חיים שור, אדם חילוני,   מתוך סקרנות 
 ומצא כל מיני "צירופי מקרים" שאני חושב שמאודבאופן מתמטי-סטטיסטי מובהק לחקור לעומק את התנ"ך 

מאוד יעניינו – ויפתיעו -את הקורא ויעלו ללא ספק את ערך מניית הגימטריה בעיניו.

 כבר תהילים פרק י"דהלך רוח כזה, של שלילת אפשרות קיומו של "כח עליון/אלקות", אינו חדש. דוד המלך ב
התייחס לנושא: 

ִהים ָנָבל ָאַמר:  "...פסוק א' ..." ְּבִלּבֹו ֵאין ֱא-
ִהים ַמְׂשִּכילִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל ְּבֵני ָאָדם ִלְראֹות ֲהֵיׁש  ְי-הָוה:   "פסוק ב'  ."ֹּדֵרׁש ֶאת ֱא-

המדען" במובן של שפל, חסר השכלה לעומת המשכיל, המלומד,  משכיל " מובא כאן כניגוד ל-"נבלשם התואר "
 בלשון ימינו.החוקר

יתקיים   לאהמשכילים בספר דניאל, כשהנביא מתנבא אודות סוף הגלות, נאמר לו שכל עוד המאורע לא   
יצליחו לפענח את הרמזים שבנבואות שקיבל: 

".ַעד־ֵעת ֵקץ ִלְצרֹוף ָּבֶהם ּוְלָבֵרר ְוַלְלֵּבן  ִיָּכְׁשלּוּוִמן־ַהַּמְׂשִּכיִלים :  "דניאל, י"א, ל"ה

בספרי  ( כפי שהראתי  בימינו   - שבבוא העת  :Israelמכאן,   The  Great  Secret ידי פיענוח התאריכים )  על 
שבנבואת דניאל ופיענוח נבואות אחרות שמוצפנות בספר התורה - אפשר יהיה להוכיח בעזרת כלים מדעיים
ניתוח ידי  עליון" השולט במהלך החיים והמאורעות, על  בלתי תלויים את קיום האלקות, במובן של "כח 

הנתונים שבנוסח הכתוב בתנ"ך ובמיוחד בזה של התורה.

ידוע ומקובל שכתבי התנ"ך ישנים מאד. במערות קומראן התגלו שרידי עותקים שונים מהתנ"ך שתוארכו על
שנה. ידוע ומקובל גם שנוסח הכתוב בתורה לא השתנה לאורך הדורות מפני2000ידי הארכיאולוגים למעל   

שההלכה היהודית אוסרת בתכלית האיסור להוסיף, לגרוע או לשנות אפילו אות אחת ברצף האותיות שבתורה,
בין אם מדובר בכתיב חסר או מלא, בין אם השינוי אינו מוסיף או מוריד או משנה מאומה ממובן הכתוב. 
מבחינה זו ניתן להשוות את ספר התורה לכספת. המידע המוצפן כאילו ניטמן בכספת ובבוא העת, בפתיחת

. הוכחת אלקותוהכספת, יתגלה מידע זה בכל הדרו ויוביל לקיום מטרתו המוצהרת של "המתכנת העליון": 
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בכתב בשני רבדים: בו-זמניתהערת ביניים חשובה להבנת ההמשך: המסורת היהודית מציינת שהתורה ניתנה 
. הרובד שבעל-פה מכיל את הפרטים המעשיים לקיום המצוות לצד פרטים "משלימים" ורעיונייםובעל-פה

,תוספתאה, משנהמאז נכתבו ה שהועברו בתחילה מפה לפה ורק מאוחר יותר הועלו על הכתב לבל ישכחו. 
ספרי הלכה.ושאלות ותשובות קובצי , פרשנות התלמוד, תלמודים (בבלי וירושלמי)ה, אגדהה מדרשי הלכה,

"פירושים"מפרשיםה-" שכתבו  ובזו שבעל-פה,  שבכתב  התורה  בפרטי  בקיאים  תורה,  גדולי  הם  לתנ"ך   "
לכתוב, על בסיס מקורות חז"ל, כדי להקל עלינו את הבנת המקרא ולבאר לנו את המשמעויות הטמונות בו.

במאמר זה אצתת להלן מפירושי רש"י, הרמב"ן וספורנו.
 

במיוחד שמסרים חשובים  חזק  ל-"חשד"  שינוי כלשהו ברצף האותיות שבתורה מוביל  ביצוע  עצם איסור 
 האותיות שבתורה ואם-כן כל שינוי עלול לקלקל או אפילו למחוק אותם לגמרי. וברצף,בסדר , במיקוםטמונים 

 

להוכחת  מכוונים  האלקות  קיום  להוכחת  שנוגעים  שהמסרים  לשער  עלשליטתהגיוני  העליון"  "הכח   
לפי "תוכנית" מוצהרת מראש, מוטמנים בתוך רצף האותיות עצמן,והכוונתם המאורעות לאורך ציר הזמן    

ומוצפנים לפי שיטת מיצפון ידועה מאז ומתמיד (הגימטריה) ואחרת שנחשפה רק לאחרונה (דילוג אותיות). 
 

על השתלשלות המאורעות -אין שום אפשרות שליטה על "מושג הזמן" חשוב בשלב זה לציין שלאנושות    
בר דעת כשמדובר  - ובמיוחד הדבר ברור לכל  . אם-כן, אם בכוחנובשליטה לטווח ארוךלאורך ציר הזמן 

 בדיוק כך, אז אין ברירה אלאועשתה  על זה הודיעה להוכיח באופן מדעי ובלתי תלוי ש-"ישות" מסוימת אכן 
להודות שהדבר מוכיח "על-אנושיות" וקיום "כח עליון"  או, במילים אחרות, "אלקות".

 

- האלוקים  –  הוא   פזורה השולט במהלך החיים והמאורעות לאורך ציר הזמןהקביעה שהכח העליון הזה   
 מכוונות להוכחת קיומו של ה-"כח" הזה:במפורש. בעצם, כל תולדות עם ישראל  לכל אורך התנ"ךומפורטת 

ְוַאֲחַרי , ְלָפַני לֹא נֹוַצר ֵא-ל , ְלַמַען ֵּתְדעּו ְוַתֲאִמינּו ִלי ְוָתִבינּו ִּכי ֲאִני הּוא ְוַעְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבָחְרִּתי ,  ְנֻאם ְי-הָוה ֵעַדי ַאֶּתם :   ישעיהו,מ"ג,י'
.  לֹא ִיְהֶיה 

. ְוֶאת ַאֲחֹרִנים ֲאִני הּוא ֲאִני ְי-הָוה ִראׁשֹון  ;ֹקֵרא ַהֹּדרֹות ֵמרֹאׁש, ִמי ָפַעל ְוָעָׂשה :ישעיהו,מ"א,ד'

"הכח העליון" הזה מציב לנו אתגר, וכאילו אומר: אני קובע שאני המתכנת של - והשולט על - מושג הזמן, על
מהוות הוכחה שבחרתי למשימה זו -  י ֵעדַ רצף המאורעות לאורך ציר הזמן, וקורות עם ישראל לאורך הדורות - 

וכש-" שבתורתי...  האותיות  ברצף  טמונה  זו  והוכחה  ַהָּדַעת לכך,  ו-""ִתְרֶּבה  (דניאל,י"ב,ד')  ְוִיְתַלְּבנּו  ִיְתָּבֲררּו 
" (שם,י"ב,י') אז ההוכחה תהיה ברורה ומקובלת לכל בר דעת. ְוַהַּמְׂשִּכִלים ָיִבינּו.."."ְוִיָּצְרפּו

כדוגמה לנבואה כזו, שמוכיחה מעל כל צל של ספק את תיכנותו ושליטתו של "הכח העליון" על מושג הזמן,
...לקרוא בקפידה, עם ראש פתוח, ובלי דעות קדומותאביא את הממצא הבא מבין הממצאים הרבים שבספרי. 

 ..."ִּכי ְלָיִמים ַרִּבים, ְוַאָּתה ְסֹתם ֶהָחזֹון" כתוב:  בדניאל פרק ח', פסוק כ"ו
  

מחוץ לתחומי" רומז הכתוב? כנראה על פרק הזמן הארוך שעם ישראל אמור לשהות בגלות, ָיִמים ַרִּביםעל אלו "
" (פרק י', פסוק י"ד). ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים" (פרק ח', פסוק י"ט), "ַאֲחִרית ַהָּזַעם, עד "ארצו

 -אורך זמןמיד נוצר פה הקשר ענייני ונסיבתי לפרק בתולדות חיי אברהם אבינו שהכתוב נוקב בו באותו מושג 
" - ומספר אודותיו בקיצור נמרץ כל כך עד שמתעורר "חשד" חזק שהוא מכיל נבואה גלומה בתוכוָיִמים ַרִּבים"

(בראשית, כ"א, ל"ד):
      "ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים"

 שהוא גראורך הזמןאגב, פסוק זה הוא המקום היחיד בכל סיפור קורות אברהם שהכתוב נוקב במפורש במושג 
 של ארץ כנען.מחוץ לתחומהבמקום מסויים. יש גם לזכור שארץ פלשתים היתה  

בסיס נוסף לחשד שבפסוק זה מסתתר רמז חשוב לעתיד זרעו של אברהם, מוצאים בדברי המפרשים לפסוק
ל"ג:

..."ֵא-ל עֹוָלם ְּבֵׁשם ְי-הָוה , ַוִּיְקָרא ָׁשם"
:ספורנו

ן וממציאו כנגד דעת אפיקורסים חדשים גם ישנים".אלקי הזמוקרא והודיע לרבים שהא-ל יתעלה הוא     ..."
:רמב"ן

והודיע בזה שקרא אברהם והודיע לבריות סוד הנהגת העולם"" ... המנהיג בכוחו הזמן..."פירש הכתוב שקרא בשם ה'    
         בכללו שהוא בשם ה' החסין בכח שיש לו אילות בכולם".
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מושגמאחר והכתוב מספר שאברהם פירסם ברבים שה' הוא זה שמנהיג את העולם, ושולט שליטה מלאה על 
- הזמן - הגיוני לחשוב שהפסוק הבא, המספר על על רצף המאורעות לאורך ציר הזמן  שהותו של אורך זמן   

, בא להוכיח ולאמת את מה שקבע קודמו.מחוץ לארץ כנעןאברהם 
 

זה כאילו אמר אברהם לבריות: "הנה אני מודיע ומגלה לכם דבר שאינכם יודעים, והוא שה' מנהיג את העולם
 מושג . העולם וחוקיו התפעוליים (מדעי הטבע, הפיסיקה, וכו'...) סרים למרותו, ואףואין מאורעות אקראיים

נותן לכם "אני, "וכהוכחה לזהן כפוף לרצונו. הזמ יבין" כשיבואסימן לעתיד"  " בהתנהגותי... ושהמשכיל 
הזמן.

מעניין לשים לב שהכתוב מכיל מסר מיוחד שמאמת את השערתנו שאברהם, בנטעו את האשל, אכן התכוון
":סימן לעתידלהעמיד לנו "

 

 (זאת: "הפעולה").   426 " שווה בגימטריה:ויטע אשל - "    
 (זה: "בעל הפעולה"). 248  (שנטע את האשל) שווה: "אברהם     -  "

 674  =  248  +  426    -  סה"כ בגימטריה: "בעל הפעולה"  +  "הפעולה עצמה":  
674"סימן לעתיד"  =      -  שווה במדוייק ל-"תכלית הפעולה" כפי השערתנו:       

 

 עם ישראל. את זה מבאר הרמב"ן היטב בפירושו לבראשית,לעתיד   סימןכידוע, כל תולדות חיי האבות מהווים
"כל מה שארע לאבות סימן לבנים"פרק י"ב, פסוק ו' (פרשת לך לך):  

 

"ולפיכך החזיק הקב"ה את אברהם בארץ ועשה לו דמיונות בכל העתיד להעשות בזרעו".:  ולהלן

"ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים ":  בבאורו לפסוק ל"ד

.הרחמים  מידת הוא כמנין 26. ראינו כבר שהמספר ) שנה26כ"ו (רש"י מוכיח - מתמטית - שאברהם גר שם 
, מספר שנים זה בדיוק, מחוץ לתחום ארץ כנעןואם רש"י מתאמץ כל כך להוכיח שאברהם גר בארץ פלשתים,

במעין גלות מרצון, סימן שלמנין הזה חשיבות גדולה!

השנים האלו יש )26כ"ו (רשאים אנו אם-כן לשער שהכתוב בא לרמז שאת   (מכח מידת הרחמים) להוריד 
 של אברהם (עם ישראל) מארצו.ממספר שנות גלות זרעו 

חשוב פה לציין את דיוק דבריו של רש"י על הפסוק הזה:

 יצא משם וחזר לחברון... כך שנויה בסדר עולם (בראשית רבה)"מיד  שנה.  כ”ו     ..."הרי  

 השנים, ומיד לאחר מכן חזר לחברון.26" מראה שאברהם חיכה בקוצר רוח עד תום מידהמילה "

ובכן - על איזו גלות מרומז פה? לא על גלות מצרים, כי עליה כבר נתבשר במפורש במעמד "ברית בין הבתרים" 
 שנה). והמפרשים (הרמב"ן...) מוסיפים שבמעמד זה נתבשר גם על הגלויות הבאות ברמז:400(

). מלכויות על עם ישראל4עול    ("...ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגֹדָלה ֹנֶפֶלת ָעָליו":   בראשית, ט"ו,י"ב

"ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים  "יוצא אם-כן שהפסוק שלנו:   

מתייחס לגלות בית ראשון ו-או לגלות בית שני. אך לפי המפרשים (הרמב"ן...) שתי גלויות אלו הן בעצם רק
 כי רק מיעוט משבט יהודה ומבנימין חזר מבבל, והעם לא חזר בתשובה אמיתית.אחת

בידינו אם-כן כל האמצעים לפיענוח המסר שהוצפן פה, והנה כיצד:

הערך המספרי (בגימטריה) של כל האותיות שבפסוק ל"ד בשלמותו הוא:
 

1972  =  "ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים"
 

" מרצון של אברהם בארץ פלשתים:גלות שנות "26מזה נוריד את 
 

1972  –  26  =  1946
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 שנה, אם נוריד מס"כ הגלות את שנות החלק הבבלי שבה נקבל את מספר שנות70מכיוון שגלות בבל ארכה 
גלות בית שני:

1946  -  70  =  1876
תאריך חורבן הבית השני: 

 למניינם)70 (שנת 3830שנת 
  

 לאחר החורבן (הרמב"ן...):שנתיים מארצו (לאלכסנדריה שבמצרים) רק הגלהחשוב לציין פה שעם ישראל  
 

 למניינם) 72 (3832בשנת 
 

אם הרמז שעל-פי הגימטריה נכון, סופה הרשמי של גלות בית שני צריך היה לבוא בשנת:
 

3832  +  1876  =  5708)  למניינם 1948(שנת 
 !!!תש"חשהיא שנת 

 

שנה קדימה, היישר לשנת חידוש עצמאותה של המדינה3700וואו !  קליעה למטרה "בול", למרחק של כ-  
היהודית בארצה המקורית...

 

...אך עם דיוק של "רק" שנה. עולה פה המחשבה שאולי הפיענוח הזה רק חלקי והמסר שהוצפן כאן עוד יותר 
של קריאת המגילה במעמד הכרזתלשעה, ואפילו  ליום, לחודשמושלם ומכיל תאריך יותר מדויק שמכוון   

העצמאות על ידי דוד בן גוריון, ובנוסף אולי עם גם עוד כמה "פרטים נלווים" משמעותיים לחיזוק המסר?
 

למעשה, "המתכנת" אכן הצפין למעננו בפסוק ל"ג, בשיטת הגימטריה, שלשה "פרטים משמעותיים" כאלו
ואפילו הוסיף רמז אודות המקום המדוייק בפסוק זה שכדאי לחפשם בו. מדובר בהוספת מילה מלכתחילה

לגמרי מיותרת:
"ָׁשם"

..." ְי-הָוה ֵא-ל עֹוָלם ְּבֵׁשם      ַוִּיְקָרא    ִּבְבֵאר ָׁשַבעַוִּיַּטע ֶאֶׁשל "הכתוב היה צריך פשוט לכתוב:  
 

חריגה משמעותית שכזו כנראה באה כדי למשוך ולכוון, כמו על ידי זרקור, את תשומת לב החוקר למקום
הטמנת המסרים המוצפנים הנוספים.

 

", מוצפנים בשיטת הגימטריה בשלושת המילים בפסוק ל"ג שמוארות עלשםואכן, המסרים נמצאים בדיוק "
ידי הזרקור:

"ם ְּבׁשֵ  ַוִּיְקָרא ָׁשם"
 

 רשמית על חידוש להכריז  שאמורה - יושב ראש "מועצת המדינה הזמנית" של האישיות הבכירה - שמו) 1  
 את מגילת העצמאות:ולהקריאעצמאות עם ישראל בארצו המקורית 

 

דוד בן גוריון   =   341 (בשם)  =  א ָׁשם  (ויקר)

 שנבחר באופן (כאילו) "חופשי" למדינה החדשה על ידי מועצת העם הזמנית? לשם) ומה בנוגע 2   

ישראל          =   541 (בשם)   =   ָרא ָׁשם(ויק)

)  ומה בנוגע לתאריך המדוייק, לפי הלוח העברי כמובן, שמאורע רב חשיבות זה תוכנן לקרות בו? הוא אכן3   
תוכנן לקרות.... 

 

בה' באייר ה' תש"ח   =   943(ם)   =   ְּבׁשֵ  ְקָרא ָׁשם             (וי)
 

 באותו שבוע:היום הששי) שהיה 4    
 

6  =  ם)ְּבׁשֵ  ְקָרא ָׁשם(יוַ    
      

 ההודעה הדרמתית ההיא הוצפנה כאן:שעת ) וכדי לא להותיר צל של ספק ביכולותיו של "המתכנת", גם 5   

      )שעה ארבע אחה"צ      (16(קרא שם בשם)   =   ַוּיִ                              

וואו !!!  זה כבר על-אנושי לכל הדעות!
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:שוב פה לצייןח

 שני הפסוקים ל"ג ול"ד, שס"כ ערכםבתוך גבולות, שברצף)  מכלול האותיות המוצפנות האלו הן היחידות 1   
בגימטריה שווה למספרים שלמעלה.

שלשת המילים שמביעות את מובן בתוך גבולות)  ובאותה הזדמנות אותיות אלו גם נמצאות 2   ,הקריאה  
ל עצמאותו המחודשת של עם ישראל בארצו המקורית.עההכרזה 

) ולמעוניינים בחישובים סטטיסטיים...3    
    1       1

-----------------------          =    -----------------------------------
108,137,006,392,800              3700 x 341 x 541 x 943 x 7 x 24

!אחד חלקי מאה ושמונה אלף מיליארדים ההסתברות לאקראיות במסר הזה הינו בסדר גודל של לפחות 
  

כאן עלינו לעצור כדי להדגיש מספר נתונים משלימים חשובים במיוחד.

כפי שהראתי לכל אורך ספרי, תכליתה של השתלשלות קורות עם ישראל הינה להוכיח את קיומו של הקב”ה,
". וכל זאת לא רק לגביעל-אנושיותו - בקיצור: את "מושג הזמן על  על ידי שליטתואת כוחו, ואת כל-יכלתו, 

עם ישראל אלא גם לגבי יתר העמים. נקודה זו מובלטת בצורה יוצאת מן הכלל על ידי הנביא ישעיהו שמציב 
 - אם ישנם - לשליטת אליליהם על מושג הזמן:להציג את הוכחותיהםאתגר לאומות העולם:  

 ְוֶאת־ַאֲחֹרִנים ֲאִני־הּוא., ֲאִני ְי-הָוה ִראׁשֹון; ֹקֵרא ַהֹּדרֹות ֵמרֹאׁש, ִמי־ָפַעל ְוָעָׂשה:  מ"א,ד'
ְוִיְׁשְמעּו ְויֹאְמרּו ֱאֶמת ִיְּתנּו ֵעֵדיֶהם ְוִיְצָּדקּו ,ְוִראֹׁשנֹות ַיְׁשִמיֻענּו ,ִמי ָבֶהם ַיִּגיד זֹאת, ְוֵיָאְספּו ְלֻאִּמים ָּכל־ַהּגֹוִים ִנְקְּבצּו ַיְחָּדו :  מ"ג,ט'

הצגת הוכחה זו חייבת לבוא בצורה מיוחדת. לא מספיק לנפנף את ספר התנ"ך, או אפילו רק את ספר התורה,
בפני הגויים מפני שהם כמובן ינפנפו בחזרה בפנינו את ספרי הקודש שלהם. חשוב שיהיה בידי התנ"ך, ובמיוחד 

"המילה שלנובאלו של התורה, סוג כזה של טיעונים שהגויים לא יוכלו לדחות על הסף בטענה שזה רק ענין של 
. נקודה זו בדיוק הועלתה על ידי משה בספר דברים, ד', ו':כנגד המילה שלהם"

"ְלֵעיֵני ָהַעִּמים ּוִביַנְתֶכם  ָחְכַמְתֶכםִהוא "

ה לעתיד, להבנת מהות והשתלשלות המאורעות על ציר הזמן של עם ישראל בפרט ושלּבָ " מכוונת ברו בינתכם"
" מכוונת לכיוון תפקידו של עם ישראל בהוכחת אלקותו של הקב"ה במונחים שלחכמתכםכל העמים בכלל, ו-"

.בעיני העמיםחכמה "מקובלת"  

ן:חשוב פה לציי
כדי שהוכחה זו תהיה קבילה ב-" ", היא חייבת להיות בלתי תלויה במובן הפוליטי והרעיוני,עיני העמים 

ומבוססת על מספרים ומתמטיקה פשוטה. במובן זה, סוג המתמטיקה הידועה כבר מאות ואפילו אלפי שנים 
כבעלת קשר הדוק לנוסח הכתוב של התורה היא הגימטריה.

:וחשוב גם לציין
" מכוונת בדרך כלל לעבר העתיד במובן של הבנת התפתחות המאורעות על ציר הזמן והבנת בינההמילה "

קיומו והתערבותו הפעילה של "המתכנת העליון", כפי שמובא בשירת האזינו (דברים, ל"ב, ז'):

"ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור־ָודֹור, עֹוָלםְזֹכר ְימֹות "

:וחשוב עוד לציין
 שנה) שהוקצה על ידי "המתכנת העליון" להרצת תוכניתו להוכחת6000" מכוון לעבר אורך הזמן (עולם המונח "

השנים הללו מתחלקים6000אלקותו. וקורות עם ישראל לאורך הדורות מהווים נדבך מרכזי במהלך זה.   
 שנה כל אחת: "תוהו", ולאחריו "תורה", ולבסוף "משיח".2000לשלוש תקופות שוות בנות  

" - מחזירה אותנו לבראשית ,כ"א, פסוק ל"ג, בו אברהם מודיע לגויים שבזמנו, ולאלו של כלעולםמילה זו - "
,ליצירתם והכוונתם של כל המאורעות" ומשתמש בכוחו זה  הזמןהזמנים, שה' הוא זה ששולט על מושג " 

ובמיוחד אלו הקשורים לקורות עם ישראל כפי שהסבירו המפרשים לעיל.
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 לאורך ציר הזמן, מפני שהם מהווים בזרם המאורעותאברהם בחר בכוונה להשתמש, לצורך בנין "ההוכחה", 
במבנה הזמן היחידאת הנדבך   " שלעל-אנושיותו. רק על ידי כך היה ביכלתו להוכיח את "שמובן לבריות 

 כפי שקבעו המפרשים לעיל."אפיקורסים חדשים גם ישנים"האלוקים בפני 
 

 שנה3700אברהם מחליט אם-כן "לטמון" מסר אודות אירוע רב חשיבות ממדרגה ראשונה, שאמור לקרות כ-
במורד ציר הזמן, בתוך קטע בנוסח הכתוב, קטן ולא בולט ממבט ראשון. מבחינה זו נוסח הכתוב בתורה מהווה

" מאד בטוחה מפני שאסור בתכלית האיסור לשנות כהוא-זה ברצף האותיות שבתורה. וכך,כספת כמעין "
 של "המתכנת העליון" - אלוקיאלקותו וזהותולכשאירוע זה יתממש, והמסר שהצפין לבסוף יפוענח, הוכחת 

ישראל - יתגלה ויהיה ברור לכל, אחת ולתמיד, ולא יוכלו עוד להתכחש לקיומו. תמיד יהיה אפשר להחליט
את  לקבל  ולא  המתמטיהעובדה להתעלם  במובן  קיומו  אמיתות  את  להכחיש  עוד  יוכלו  לא  אך  הזאת   

סטטיסטי.
 

ומכלול הפרטים שמרכיבים את המסר המוצפן הזה הם כה "מפורטים" (תאריך מדויק לשנה, לחודש, ליום,
שההסתברות המתחדשת)  למדינה  שנבחר  והשם  העצמאות,  מגילת  את  המקריא  שם  לשעה,  ואפילו 

שהראינו,  כפי  זה,  במקרה  לאקראיות  לאפסהסטטיסטית  ממש  הסטנדרטיםשואפת  כל  לפי  ולפיכך,   
.ההוכחה תופסת המקובלים בעולם המדעי, 

 של "המתכנת",לזהותומעניין גם לשים לב שממצא זה, כמו יתר הממצאים שבספרי, מהווה גם הוכחה חותכת  
בעצם קיומו אך פוסלות הלכהמאמינותשל "הכח העליון" ששתי הדתות המונותיאיסטיות האחרות אכן   

ו-"הקוראן", שהם ובחרו להחליפה בכתבי הקודש שלהם, "הברית החדשה"  למעשה את תורתו המקורית 
המצאת אדם בשר ודם - של "אותו האיש", כביכול "בן האלוקים" (לא פחות!), ושל "אותו הנביא" וממשיכי 
דרכם - ושמקורם אינו נובע משום "כח עליון". לדתות אלו, ולכל האחרות, אין בנמצא ב-"כתבי הקודש" שלהם
שום הוכחות, קבילות מבחינה מדעית בלתי תלויה, לעל-אנושיותה של הישות לה הם סוגדים, כמו שיש בתורת

".בררנית  ו-"מוגבלתאלוקי ישראל, שממנה הם שואבים כמעין "השראה", אך מאד 

:חשוב במיוחד לציין נקודה אחרונה
המקורית, בארצו  ישראל  עם  עצמאות  חידוש  עם  הרשמי  הגלות  סוף  אירוע  ש-"תיכנות"  לעיל  הראינו 
והתגשמות התיכנות במלואו על כל פרטיו, מהווה הוכחה לשליטת האלוקים על מושג ה-"זמן" במובן של

" עם  אך כאן מתעוררת שאלה בסיסית: מה  הזמן.  ציר  לאורך  רצף האירועים  על  מוחלטת  חופששליטה 
" שמוקצה לכאורה לכל בן אדם?הבחירה

שברובד בעוד  שלנו  ה-"מיקרו"  ברובד  לה  מתפתים  שאנו  אשליה  רק  הוא  הזה  שהחופש  מסתבר  בעצם, 
ה-"ַּמקרו" האלוקים הוא זה ששולט ב-"משחק" ומפעיל את המושכות לפי רצונו ותיכנונו... ולפיכך הוא  יודע
במדויק מה כל אדם יחיד (או אפילו עם שלם) יחליט לעשות בנקודת זמן מסויימת לכל אורך ציר הזמן בכפוך 
ל-"חופש הבחירה" הכאילו חופשי שניתן לו. אביא כדוגמא לכך את מקרה דתן ואבירם ושבעים זקני ישראל

בשמות, כ"ד, ט'-י"א:
 

ֵהי ִיְׂשָרֵאלְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל׃  ָנָדב ַוֲאִביהּוא ַוַּיַעל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן" "לֹא ָׁשַלח ָידֹו ְוֶאל־ֲאִציֵלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל …   ַוִּיְראּו ֵאת ֱא-
 

 לנדב ואביהואוהמתיןנסתכלו והציצו ונתחייבו מיתה אלא שלא רצה הקב"ה לערבב שמחת התורה  ":  רש"י
." (במדבר, י"א, א')ולזקנים עד "ויהי העם כמתאוננים" (ויקרא, י', א'-ב'), עד יום חנכת המשכן

נדב ואביהוא ושבעים הזקנים, ברובד ה-"מיקרו" שלהם, לעשות מכאן ברור שחופש הבחירה לכאורה של 
ידועה כבר  היתה  בחירתם  ה-"ַּמקרו"  שברובד  מפני  מדומה  רק  היה  מסויימת,  זמן  בנקודת  כבחירתם 

ומתוכנתת לתוך "המשחק" האלוקי.

מובא בדברים,י"ח,כ"א-כ"ב, שאמיתות נבואה נבחנת על-פי התגשמותה. כאן ברור בלי שמץ של ספק שאברהם
 מדהים מכל הבחינות, שהתגשם במלואו על כל פרטיו, וזו עוד הוכחה לאמיתותו.מסר נבואיאכן העביר לנו  

ובנוסף, מעניין מאד לציין שהנושא והתאריך שבנבואה זו זהים לאלו שניתנו לדניאל! 
 

ברור שהתאמה שכזו בין שתי הנבואות אינה יכולה להתפרש כאקראית וכנראה אנחנו כבר נמצאים בתוך 
").ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנהתקופת "תחילת הגאולה", זאת שקשורה רק למושג הזמן (ראה ישעיהו,ס',כ"ב: "

 

אך גם ברור באותה מידה שזכיה לגאולה השלמה המיוחלת עוד תלויה בהתנהגותנו - שלנו אישית, כמו גם של
כלל עם ישראל.

 

רק חזרה בתשובה אמיתית וכוללת תזכה אותנו לגאולה השלימה ולפלאות קץ הימין שהובטחו לדניאל. 
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