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מחלת בת ישמעאל - תוכניתו הסודית של עשו

ברור שלאחר התרגיל של יעקב בנושא ברכת יצחק, עשו הרגיש מרומה ומלא כעס עצור נגד יעקב עד כדי כוונה להרגו
אחרי מות אביו:

ְוַאַהְרָגה  ֶאת  ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי  ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ְּבִלּבֹו; ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ָאִביו ַעל ַהְּבָרָכה "ַוִּיְׂשֹטם ֵעָׂשו ֶאת ַיֲעֹקב:בראשית, כ"ז, מ"א
ַיֲעֹקב ָאִחי"

אך כידוע רבקה אמו טרפה לו את הקלפים בבקשה מיעקב לברוח לחוץ לארץ, רחוק מהישג ידו של עשו. וברור שלא היא
ולא יצחק גילו לעשו את מקום החבאו.

ון,מכיוון שכך, נראה שעשו החליט לתכנן פעולת נקם יותר כוללנית ולטווח הארוך. לשם כך, הוא מחליט על צעד ראש
 בת ישמעאל ובכך להפוך למחותנו של ישמעאל. ישָמֲחַלת לכאורה חסר משמעות ולא מעורר חשד: לשאת לאשה את  

לציין שכל המלכים ובני האצולה, לאורך הדורות, השתמשו בקביעת יחסי משפחה כאלו בין דומיהם כדי לקדם יחסים
פוליטיים וכלכליים אתם. 

את פעולת הנקם הזו שעשו רוקם בליבו מגלה ה' לנביא יחזקאל בנבואתו על הר שעיר, מקום מושבם של צאצאי עשו:

"ַוי-הָוה ָׁשם ָהָיה ; ְוֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָרצֹות ִלי ִתְהֶייָנה ִויַרְׁשנּוהָ ְׁשֵני ַהּגֹוִים"ַיַען ֲאָמְר ֶאת :יחזקאל, ל"ה, י'

רש"י, בפירושו על פסוק זה, מצטט מדרש שמגלה לנו את תיכנונו המקורי של עשו:

תנחומא דורשו כלפי שהלך עשו אל ישמעאל להתחתן בו להשיאו ' ישראל ויהודה. ומדרש אגדה: ר":שני הגוים

שיעורר על יצחק על ירושת אברהם ויהרוג ישמעאל את יצחק ואהיה אני גואל הדם ואהרוג את ישמעאל 

") מ״א  :  בראשית כ״ז( וזהו יקרבו ימי אבל אבי, ואירש אני את יצחק ואת ישמעאל 

"יודע את מחשבותיך":שם היה  '   וה

עשו ידע שישמעאל היה נוטר טינה כלפי יצחק בדיוק כפי שהוא עצמו נוטר טינה כלפי יעקב, ובדיוק מאותן סיבות של
הרגשת נישול מירושה שהגיעה להם מכוח היותם בכורים. עשו כנראה חשב, כמו המן בתקופת אסתר המלכה, שבעצם
לא משתלם לו להתעסק רק עם אדם אחד - יעקב - אלא עדיף לו הרבה יותר לתכנת את החזרת ירושת ישראל ויהודה

מידי צאצאיו של יעקב - ירושת הנדל"ן וירושת הזהות הלאומית והדתית - כשהם לא יהיו עוד במצב שיוכלו להתגונן.

חז"ל תמימי דעים שבימינו ארצות המערב בכלל, והנצרות בפרט, הינם בגדר צאצאי / יורשי עשו, וארצות ערב בכלל,
והמוסלמים בפרט, הינם בגדר צאצאי / יורשי ישמעאל. ואלה אכן "עשו את העבודה" כמתוכנן: הנוצרים, בזמן מסעות 
הצלב, אכן כבשו את ארץ ישראל לזמן-מה, אך כבר מאז היווסדה הכריזה הנצרות שהיא זו שירשה את היהדות. גם
המוסלמים כבשו את ארץ ישראל ועד היום חושבים את עצמם כיורשיה האמיתיים של הארץ ושל היהדות והנצרות

כאחד. 

רש"י בפירושיו בדרך כלל נצמד כמה שאפשר לפשט ורק לעתים רחוקות מצטט מדרשים. במקרה הזה אפשר לחשוב
שהיה חשוב לו מאד לצטט דווקא את המדרש הזה... אולי כדי לרמז על אפשרות המצאות רמז לאמיתותו, מוצפן

 לאשה על ידי עשו:ָמֲחַלתבטקסט המקורי המספר על לקיחת 

  ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות ַעל ָנָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשה"ָמֲחַלת ַוִּיַּקח ֶאת    "ַוֵּיֶל ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל:בראשית, כ"ח, ט'

 היא שם של בן אדם. הגיוני אם-כן לשער ָמֲחַלת ". ָמֲחַלת ואכן הרמז נמצא בדיוק שם, מוצפן בשפת הגימטריה, בשם "
וֵיׁשּועַ שהרמז לנצרות ולאיסלם הוצפן בצורת שמותיהם של מיסדיהם,  בכתיב חסר, לפי אופן הגהתו ֻמַחַּמד  (ֻמַחַּמד    

המקורית בערבית. ראה:
 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%93 

 )..."ֻמַחַּמד הידוע כ- , מוטלב -"מוחמד בן עבדאללה בן עבד אל



ֻמַחַּמד     +    ֵיׁשּועַ    =   478   =   ָמֲחַלת 

ממצא נטול אקראיות לכל הדעות. אך לאלו שנוטים בכל זאת לפקפק באמינותו אוסיף חישוב סטטיסטי פשוט:

 כדורים עם אות אחת מהאלף בית העברי מודפסת על כל כדור. אחרי גלגול 22תדמיינו את מיכל הלוטו הגדול ובתוכו 
המיכל למשך זמן סביר משחררים כדור אחד.

1/22" עליו הינה:  יהאקראיות ליציאת כדור עם האות " 
מחזירים את הכדור הזה למיכל, מגלגלים ומשחררים שוב כדור...

1/22" עליו הינה שוב:  ש הפעם האקראיות ליציאת כדור עם האות " 
1/22" עליו הינה שוב:  וובפעם הבא, האקראיות ליציאת כדור עם האות " 
1/22" עליו הינה שוב:   עובפעם הבא, האקראיות ליציאת כדור עם האות " 
1/22" עליו הינה שוב:  מובפעם הבא, האקראיות ליציאת כדור עם האות " 
1/22" עליו הינה שוב:  ח ובפעם הבא, האקראיות ליציאת כדור עם האות " 
1/22" עליו הינה שוב:  מובפעם הבא, האקראיות ליציאת כדור עם האות " 
1/22" עליו הינה שוב:   דובפעם הבא, האקראיות ליציאת כדור עם האות " 

אומדן האקריות אם-כן ליציאת כל האותיות המרכיבות כסדרן את המסר המוצפן הינו:

   11
-----------------------------------=-----------------
22x22x22x22x22x22x22x2254,875,873,536

אם-כן  הינה  מתמטית-סטטיסטית  מבחינה  לאקראיות,  ל-הסבירות  מאחת  מיליארדים 54פחותה  ומבחינה   ,
"מציאותית" אפשר בהחלט להגדירה כאפסית! 

המסר המוצפן הזה אכן בהחלט אמיתי, והוכחנו בזה שהוצפן בכוונה תחילה על-ידי "המחבר" ש-"ידע" את מחשבות 
עשו כפי שהובא במדרש תנחומא.

הוכחה זו, נפלאה וחשובה ככל שתהייה, היא רק חלקית. חשוב עוד יותר לשים לב לפועל היוצא ממנה.

כדי להצפין את שמו של מייסד הנצרות וזה של האסלם, "המחבר" היה חייב לדעת - בוודאות מושלמת - שדתות אלו
שנה וכ- 2,000אמורות להופיע על במת ההיסטוריה כ- שנה בהתאמה במורד הזמן, בדיוק תחת השמות האלו,2,600   

ומייסדיהם - בדיוק בשמות שהוצפנו. "המתכנת העליון" הוכיח לנו אם-כן בהזדמנות הזו שהוא אכן "המנהיג בכוחו 
הזמן" (ראה פירוש הרמב"ן לבראשית, כ"א, ל"ג), המסוגל לתכנת ולעצב את המאוראות לאורך ציר הזמן לפי תיכנות

וביצוע מדוייקים ומושלמים...

...וזה כשלעצמו על-אנושי לכל הדעות ומהווה את הוכחת ה-"אלקות" עליה בנוי התנ"ך בכלל ותכליתו של עם ישראל
בפרט.


