
  רמי ניר                        בצדק אויקלידיוכיבוש = לקחת את מתג האמה 
  
  

�ְהי� ְ�ס�ס ְ�ֶפֶרד��לִ���  ֵאי� ָהִבי
  ָוֶרֶס� ֶעְדי# ִלְבל#" � ְ!ֶמֶתג

  ... ַ!ל ְקרֹב ֵאֶליָ%
  )9' בל תהילי�(
  
  

  יִר#זֲאַה #�טְלִ+ַה#ת כְ*מ#= ֶמֶתג ָה�ָ(ה 
    )3' כג' שמואל ב(... ַצ1ִיק מ#ֵ*ל ִיְר�ת ֱאלִֹהי"��מ#ֵ*ל ָ!/ָד"= י יִדִליְק#ק אֶדֶצְ!מ#ֵ*ל 

  
  )1 ' ח'ב אלשמו( ...ֶמֶתג ָה�ָ(ה ִמ2ַד 4ְִלְ*ִ�י"�4ְִלְ*ִ�י" ַו2ְַכִניֵע" ַו3ַ2ִח 1ִָוד ֶאת�ֵכ� ַו%ְ2ַ 1ִָוד ֶאת� ַוְיִהי �ֲחֵרי

  
ואמנ" מוכיח האזורי ת השילטו� ושל מערכ בתחומי" סמויי" לטו שְ!ֶמֶתג ָה�ָ(היק מוכיח כי המחזהתיעוד 

  לקחֶמֶתג ָה�ָ(ה�ֶאתמוכיח התיעוד כי , כ�� כמו.שליטכל של  ו לא נתו� בידיֶמֶתג ָה�ָ(ה�התיעוד כי יש מצב 
 ַ�:#ָת"�/*�ב ַעד�9#1 א#ְיַבי ְו�8ִיֵג" ְולֹאֶאְר  =)39�38 'יח תהילי�(=   ואכ�– כניע את אויביוהשלאחר כובש כ "1ִָוד"

באי� מפריע  ַצ1ִיק ָמַלְ% ֶמֶתג ָה�ָ(ה�ֶאת לקחאחר שלרק , 1ִָוד, כ%�לפי ...י;ְכל� ק�" ִי4ְל� ַ�ַחת ַרְגָלי� ֶאְמָחֵצ" ְולֹא
י יִדִליְק#ק אֶדֶצְ!  המודדπ = 22/7 מופת את 1ִָוד ראה ,ברמה הפילוסופית כ�� "א .שבממלכתו בכל תחומיי החיי"

 4ֶֶר> ְוֵאי� י#ֵצאת ְוֵאי� ְצָוָחה ִ!ְרחֹבֵֹתינ�� ֵאי� = )14�15 'קמד תהילי�(=   בחופ9 לשלמות שטח שלטונועיגולהיחסי" באת 
  ...ִהי ְבָ*ֵל" ס��# �ְמע#ָנת# ְבִצ#2�ַוְי  =)3 'עו תהילי�(= ועל כ�  ...�ְ*ֵרי ָהָע" ֶ*ָ�ָכה :# �ְ*ֵרי ָהָע" ֱ*ְיהָוה ֱאלָֹהיו

  
  ...ֶאֶר> ִמְצָרִי"� ַו2ְִקְרא� ְלָפָניו �ְבֵרְ% ְוָנת#� אֹת# ַעל ָ�ל  =)43' מא שיתאבר(=  ָ*ָנה 80 ֶמֶתג ָה�ָ(ה�ֶאת ֶהֱחִזיק9 ֵס#י =ס " לפנה�9361שנת    מ

  ָ*ָנה 875+   
  :)5�4' ה' שמואל ב( ָ*ָנה 40  �ִביר�ָ*ַלִ"ְ!ֶחְבר#� 1ִָודת �כְלַמ =ס " לפנה�1106שנת    מ

�  ְ*לִֹ*י" ָ*ָנה 1ִָוד ְ!ָמְלכ# �ְרָ!ִעי" ָ*ָנה ָמָלְ% �ֶ!
  ְיה�ָדה ֶ*ַבע ָ*ִני" ְוִ*ָ+ה ֳחָדִ*י" �ְ!ֶחְבר#� ָמַלְ% ַעל

  ... ִיEְָרֵאל ִויה�ָדה�ל ָ�ל�ִביר�ָ*ַלִ" ָמַלְ% ְ*לִֹ*י" ְוָ*לֹ* ָ*ָנה ַע
�   .את מלכותוביסס אז  ... ָמַלְ% 1ִָוד ִ*ָ+ה ֳחָדִ*י"ְ!ֶחְבר#

  ].)7' ד' שמואל ב( = !ֶֹ*ת�ִאי* רצחו את  �ַבֲעָנהֵרָכב[ ת#פָס# נָ*ִני" 7 ְ!ֶחְבר#� ָמַלְ% 1ִָוד
  "יִנָ* 7+  

  ִמֵ!יתלירושלי� העביר  יתִרח#ת ַהְ!�לְו ר#�/ָהאת  ו� כבש את ירושלי� 1ִָוד = ס" לפנה�1054**בשנת     
ה� � ֲאר#� ָהֱאלִֹהי" ֶאל� ֶאתַו2ְַרִ�ב�  =)3' ו' שמואל ב( =ֲאִביָנָדב  ֲעָגָלה ֲחָדָ*ה ַו8ָ2ִא;

מעת שהוחזרו מהשבי הפלשתי ,  כלומר: ֲאִביָנָדב ֲאֶ*ר ַ!Gְִבָעהִמֵ!ית
   .ָ*ָנה 33=   ֲאִביָנָדביתֵבְ!.. .ָ!/ר#� יתִרח#ת ַהְ!�לנשארו 

   
  מוכיח כי ...4ְִלְ*ִ�י" �ְרָ!ִעי" ָ*ָנה� ַו2ְִ�ֵנ" ְיהָוה ְ!ַיד  =)1' יג פטי�שו( = התיעוד

  .ָ*ָנה 54 ֶמֶתג ָה�ָ(ה�ֶאת החזיקו 4ְִלְ*ִ�י"
  ָ*ָנה 1+                 

         . )1' ח' שמואל ב( ...ֶמֶתג ָה�ָ(ה ִמ2ַד 4ְִלְ*ִ�י"� 1ִָוד ֶאתַו3ַ2ִח = ס"פנה ל�1053  בשנת    
  

כל לא  ,כ% תמיד... ְוה#ֵרי* לֹא ה#ִרי*#  =)28' א פטי�שו( =מו ואמנ" מוכח כ
 באר> ישראלוחיו והגויי" נשארו  ֶמֶתג ָה�ָ(ה�ֶאת לקחת איפשרכיבוש 

�ֲאִני לֹא א#ִסי9 ְלה#ִרי* ִאי* ִמ4ְֵניֶה" ִמ��Gַ" = )21�22' ב פטי�שו( = כמתועד
ַע ַו2ָמֹת�ַהG#ִי" ֲאֶ*ר ִיEְָרֵאל ֲה*ְֹמִרי" ֵה" �ְלַמַע� ַנJ#ת ָ!" ֶאת ָעַזב ְיה#*;

  בימינו,"וא ...לֹא� ִא"�� 1ֶֶרְ% ְיהָוה ָלֶלֶכת ָ!" ַ�ֲאֶ*ר ָ*ְמר� ֲאב#ָת"� ֶאת
רוצה שליט אירא� , יבוודאה וַ!ָ(#ב א" נשיא ארהֶמֶתג ָה�ָ(ה� ֶאתמחזיק 

אז באמת אולי בזמ� הקרוב תפרו> . ֶמֶתג ָה�ָ(ה�ֶאתחזיק מההיות ל
יחזקאל (=  מתועדכ ברעש הגדול אב� השתייה תנופ>באמת ִמְלָחָמה ֶנֱחֶרֶצת ו

א ַ!#2" ַהה�א ִיְהֶיה ַרַע* Gָד#ל לֹ�ֶעְבָרִתי 1ִַ!ְרִ�י ִא"��ְבִקְנ/ִתי ְבֵא*  =)91' לח
�ַמְלֶ�" ֵאת ָעְרַלת   =)61' י רי�בד(=  כו לקראתלתאז  ...ַעל �ְדַמת ִיEְָרֵאל

י מוכיח עד כמה יִדִליְק#אָהק ֶדKֶַהכי   ...לֹא ַתְק*� ע#ד��ְלַבְבֶכ" ְוָעְר4ְֶכ"
  )18 'מ תהילי�( �ַחרְ��ֱאלַֹהי �ל               ... ְיהָוה "יש תקווה ִע


