
          רמי ניר    גרי� במורדמומי� כעיגול ועצמאות  
  
  

  ְוָנַמ�� ֶהָהִרי� ַ�ְחָ�יו 
  ְוָהֲעָמִקי� ִיְתַ�ָ�ע� 

  ַ$#"ַנג ִמְ!ֵני ָהֵא� 
ָ%ִרי� ְ�מ"ָרד   ... ְ$ַמִי� מ&

  )4' מיכה א(
  

 מי)אממוטל על ה, כ)ל ֶאֶר, %ֶֹ�)ק למיקומה הגאוגרפי של בהמו  תיעודהתכנו) האלוהי לא הותיר
 אחיו של יוס1 מבקשי�  כימתועד.  המנחה את הבנתולבנות תמונת מפה בהסתמ/ על התיעוד

שטחי� נרחבי� קיימי� בה אר, , כ/2 א� ) =4' בראשית מז= ( ְ�ֶאֶר, %ֶֹ�)מפרעה חלקת אר, למגוריה� 
�ֵמיַטב ָה4ֶר, 22, ִמְצַרִי� ְלָפֶניָ/ ִהואֶארֶ ) = 6' בראשית מז= (ליוס1  ניקפרעה מעו ִמְרֶעה ַל3ֹא) י�ספקהמְ

ַחִיל ְו6ְַמָ�� 6ֵָרי ִמְקֶנה 2ָ�� 5ְנֵ�י2ָיַדְעָ� ְוֶי�2ְוִא�22 ֵיְ�ב� ְ�ֶאֶר, %ֶֹ�) 5ֶחי/ָ 42ִביָ/ ְוֶאת2ה"ֵ�ב ֶאת
�ר ֵ�ְ�ב� ְ�ֶאֶר, %ֶֹ�) ַ�ֲעב) = 34' בראשית מו= ( באותו הקשר מסביר יוס1 לאחיו ,מנ�או ...ִלי2ֲאֶ�ר2 ַעל
 לנוע באורח תנה עצמאותינ, בני ישראל ללא עדריה�ל, כלומר... רֵֹעה צֹא)2 ת"ֲעַבת ִמְצַרִי� ָ$ל2 ִ$י

למגורי� ע�  ולנהל עסקי� בכל שטחי אר, מצרי� כולל בשטחי� הטהורי� האסורי� חפשי
8ָה ְ�ֶאֶר, 2 4ִביו ְוֶאת2י"ֵס1 ֶאתַו7"ֵ�ב ) = 11' בראשית מז= (ה ואכ) כ/ נעש. ִמְקֶנה ֶאָחיו ַו7ִֵ�) ָלֶה� ֲאח&

8ָה"  לה�ניתנהובזאת ... ַ$ֲאֶ�ר ִצָ�ה ַפְרעֹה22 ִמְצַרִי� ְ�ֵמיַטב ָה4ֶר, ְ�ֶאֶר, ַרְעְמֵסס  "ת�ַ�ֲעל"" = ֲאח&
ֶאֶר, רחבי� של ביחד ע� רועיו של פרעה התנהלו במו" ְ�ֶאֶר, ַרְעְמֵסס"על שטחי מגורי� ומרעה 

, לכ)ו הנילוס  גדות שתי את המדבר המזרחי ואתי�מצרי� הטהורה כוללשטחי בתובנה זו  .%ֶֹ�)

�ֶאֶר, ַרְעְמֵססבמדבר המערבי  ֶאֶר, %ֶֹ�)ְ .   
" פאיו�"הנקרא מלאכותי המדבר הבמפה שלפנינו נראה הכת� הירוק המסמל אזור של נווה 

 לא ...ַרַעְמֵסס2 ִ!תֹ� ְוֶאת2 ֶאת22 ַו7ִֶב) ָעֵרי ִמְסְ$נ"ת ְלַפְרעֹה ) =11' ות אשמ= (חופ1 למתועד כששמו נראה 
אותה  תעלת מובילמפעל ענק של אמצעות ברבי� מי� לנצח מוזרמי�  פאיו�מדבר הנווה שטחיי 

נילוס  הלאמתחברת  ,"המי� של יוס1"הנקראת  ,תעלת מוביל זו .חיפר2 'ציווה לחפור פרעה ח
עד לאג� המלח קראו) בו ה� במקביל לנילוס זורמי� צפונה מוגרי� במורד כ� באסיוט והמי

ֶאֶר,  ,רומא כפאיו�נווה המדבר המלאכותי את אדמת המי� מרווי� בדרכ� צפונה . נטמעי�
ענק הנקרא הלמפעל " המי� של יוס1"זה אי) כל הכרח להאמי) כי יד מקרה הולידה ש�  .%ֶֹ�)

בתובנה זו נית)  . קשר של אמת היסטורית בעניי)על פניו נראה כי  Bahr Yusef:במצרי� עד ימינו
�ית" �מֵֹ�ל ְ�ָכל2 ִ$י ָהֱאלִֹהי� ַוְי6ִיֵמִני ְל4ב ְלַפְרעֹה �ְל4ד") ְלָכל) = 8' בראשית מה = (תיעודל להאמי)ג� ֵ2

 חיפר2 'ה של פרעה חלפירמידצפונית פאיו� מזרחה לקיימת יוס1 רמידת יפ, ולכ) ...ֶאֶר, ִמְצָרִי�
ַו7ְַרא ) = 31' שמות יד= (סו1 2נקודת ציו) להבנת מסלולו של מסע יציאת מצרי� מפאיו� אל לשו) י�כ

ְיהָוה ַו7ֲַאִמינ� ַ�יהָוה �ְבמֶֹ�ה 2ַה7ָד ַהְ%דָֹלה ֲאֶ�ר ָע6ָה ְיהָוה ְ�ִמְצַרִי� ַו7ִיְרא� ָהָע� ֶאת2ִי6ְָרֵאל ֶאת



כמי� של יוס1 עצמאות ישראל רציונלי למימוש  התיכנו) האלוהי תה תובנה קבעבאו... ַעְב#"
ַו7ְִ�ָלֵחִני ֱאלִֹהי� ִלְפֵניֶכ� ָל�6� ָלֶכ� ְ�ֵאִרית ) = 7' בראשית מה= (  ומתועדלנצח נצחי�המוגרי� במורד 

באותה  ,כיר בזכותו של האד�התיכנו) האלוהי ג� מ,  אול�...ָ�4ֶר, �ְלַהֲחי"ת ָלֶכ� ִלְפֵליָטה ְ%דָֹלה
ַהַח7ִי� ְוַהָ?ֶות ָנַתִ�י ְלָפֶניָ/ ַהְ�ָרָכה  ) =19�20' דברי� ל= (  הנראית לובחירהאת ה לבחור, ותעצמא

2  �ְלָדְבָקהְיהָוה ֱאלֶֹהיָ/ ִלְ�מַֹע ְ�קֹל"2 ְל5ֲהָבה ֶאת ְלַמַע) ִ�ְחֶיה 5ָ�ה ְוַזְרֶע/ָ 22 ְוַהְ�ָלָלה �ָבַחְרָ� ַ�ַח7ִי�
ָהֲאָדָמה ֲאֶ�ר ִנְ�ַ�ע ְיהָוה ַלֲאבֶֹתיָ/ ְל5ְבָרָה� ְלִיְצָחק 2ָלֶ�ֶבת ַעל22 ִ$י ה�א ַח7ֶיָ/ ְואֶֹרְ/ ָיֶמי/ָ  ב"

  ...�ְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶה�
  

ָ%ִרי� ְ�מ"ָרד" ,כ/2 לפי / דרכ רציונליתחיי� דר/ אידיאל להמוגדר נצח נצחי� בטח ולל" ְ$ַמִי� מ&
  ... ט"ב2 ַמְעַ%ל2ֶצֶדק �ִמְ�ָ!ט �ֵמיָ�ִרי� ָ$ל ) =9' משלי ב(= לעיגול הרציונלי בהגדרת הצדק האוקלידי 

�@�2ְוח�ט ְ�ֵ�י� :והמימדֶ    ... 5ַחת ְל5ַחת ִלְמצֹא ֶחְ��") = )27' זת קהל( = )21' ירמיה נב= ( ...ֶע6ְֵרה 5ָ?ה ְיס&
  ]אור/ הישר]=[ח�ט]=[אור/ הקשת[                                                

  "]רעַ !ָ ["11"] = ֵחֶלקַה ["11] = עיגול: ["ְ�ַמְעְ%ל"ת ְיהָוה" )כ                                וא

 
  . ]"ֵחֶלקַה "ע ָט ְק ִמ [=BAP]גזרת " רעַ !ָ "שטח [=AQB]שטח משולש [=]כחול ֶ!ַלח + ירוק ֶ!ַלח[: באמונתו

  .עיגול = "]ֵחֶלקַה ["} = 11"]ֵחֶלקַה ["{BCDE + 4] }שטח המעויי) [ AQB] =משולש שטח  { 7[,ואז
  . KA2B2C2]שטח הריבוע [ = KG2H2M]שטח המלב) [ = A] שמרכזו העיגול[: כ/ מתקיי� בתרבוע

  ) ש"י( = [14 × 11] = 154 ]שטח מלב)[ ;)א"י (= [KG2] = 11 "]ח�ט[" ;)א"י (KM = 14: בבנייהו
   = π.  22/7 = 154/49 :ריבוע הרדיוסשטחו של היחס בי) עיגול לבי) ובו  ט"ב2ַמְעַ%ל2 ָ$לְ�רֹב ִעְנָי)הוא 

  
 ...ַע� ָנָבל ְולֹא ָחָכ�22 זֹאת2 ְלְיהָוה ִ�ְגְמל�ַה  ) =6' דברי� לב= (משה ידע כי זכות הבחירה תייצר מכשולי� 

�ָבַחְרָ� "לה בקנה אחד ורציונלי ע� ההנחייה ועמיד תבחירתו העצמאית של האד� לא , כלומר
 לאלהתייחס  התיכנו) האלהי וייבאו אז מח, דר/ אירציונליתלעשות  אד�ה בחריש ויאלא , "ַ�ַח7ִי�

2י 15ְוָהַלְכִ�  לֹא ִתָ�ְסר� ִלי ַוֲהַלְכֶ�� ִעִ?י ֶקִרי22ְ�ֵאFֶה2 ְוִא� ) =23�24' ויקרא כו= (כמתועד מכלול המעשי� 
מלכות בית דוד : והראיות ה)... ַחGֹאֵתיֶכ�42ִני ֶ�ַבע ַעל2ֲאִני ִעָ?ֶכ� ְ�ֶקִרי ְוִהֵ$יִתי ֶאְתֶכ� ַ%�

שהסתיימה בקבורת לוחות הברית בכספת אב) השתייה שהיא מצבור מלאכותי מלוכד מאבני חורב) 
לי� כי נמנעה מה� היכולת ציו) מגלות בבל שהסתפקו במדינה מצומצמת סביב ירוש2 שבי. המקדש

שושלת . לפרק את אב) השתייה ולהוציא את לוחות הברית ולבנות מקדש שלו� אחרו) לנצח נצחי�
 וברצ1 כל אלה אבדה .הורדוס שהשתלטה על ממלכת החשמונאי� והובילה לגלות של אלפיי� שנה

נָ  אמונה ָנְתָ/ ֲעֵנִני ְ�ִצְד  ) =1' תהילי� קמג= ( "תֶ�ֱאמ&  שנה 2300מזה אוקלידי תובנת צדק אבדה ו ...ָקֶת/ָ ֶ�ֱאמ&
�ַמְעְ%ל"ת ְיהָוה"ְ".   
  
ָ%ִרי� ְ�מ"ָרד"גש� תמ ,האקטואליתעצמאות ימי הב, עתהו ממש לאנושי ה דרדור במוסר "ְ$ַמִי� מ&
522ְדַמת ִי6ְָרֵאל2 ַעלְוָהָיה ַ�7"� ַהה�א ְ�י"� �"א ג"ג ) =18�19' יחזקאל לח= (ד תהמתע את מבלי דר/ למנועו

� ֲאדָֹני ְיהִוה לֹא ַ�7"� ַהה�א ִיְהֶיה ַרַע� ָ%ד"ל 2 ִא� ֶעְבָרִתי ִ#ַ�ְרִ�י�2ְבִקְנ4ִתי ְבֵא� ַ�ֲעֶלה ֲחָמִתי ְ�5ִ!י ְנא&
  ... ַעל 5ְדַמת ִי6ְָרֵאל

  ֵ�� ָקְדִ�י א"ִדיַע ְ�ת"ְ/ ַעִ?י ִי6ְָרֵאל 2ְוֶאת
  ָקְדִ�י ע"ד 2ֵ��2 ֵחל ֶאת25ְולֹא

  ...  ָקד"� ְ�ִי6ְָרֵאלֲאִני ְיהָוה2ְוָיְדע� ַה%"ִי� ִ$י
 ) 7' יחזקאל לט(


