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עוּדה ָה ֱאל ִֹהית ְ -שׁמוֹת
ַה ְתּ ָ

ָר ִמי ִניר

)שמות א' ַ " = (13ו ַיּ ֲע ִבדוּ ִמ ְצ ַר ִים ֶאתְ -בּ ֵני ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָפ ֶר ְך"ָ 83 :שׁנָה
בשנת  1580-לפנה"סַ .ע ְבדוּת = " ִהפּוּ ְך"
הרֹן ַבּיִּ ְק ָההּ
בגיל ָ 132שׁנָה? ַע ְמ ָרם עפ"י )במדבר לג'  = (39הוּ ֶל ֶדת אַ ֲ
ַפּ ְרעֹה ָתּאוֹ ) = IIשמות א' ֲ " = (8א ֶשׁר לֹאָ -י ַדע ֶאת-יוֹ ֵסף":
+3
אַ ֲהרֹן = ְבּכוֹר = רֹאשׁ ָה ָהר
שׁה "זְ ָמן ֱא ֶמת" בשנת  1577-לפנה"ס) .שמות א' ָ " (22כּלַ -ה ֵבּן ַהיִּ לּוֹד ַהיְ א ָֹרה ַתּ ְשׁ ִליכֻהוּ" = ַרק ִבּיְ ֵמי ָתּאוֹ ?II
בגיל ָ 135שׁנָה? ַע ְמ ָרם ַבּיִּ ְק ָההּ = )שמות ז'  (7הוּ ֶל ֶדת מֹ ֶ
נתנה ל -מֹ ֶשׁה ֵשׁם מצרי? שם מצרי יווני מוֹ ִסיס?
פּ ְרעֹה" כנראה ִבּתוֹ ֶשׁל ַפּ ְרעֹה ָתּאוֹ II
)שמות ב' ַ " (5בּתַ -
ָע ְח ֵמס = אַ ֲחרוֹן ְבּ ֻשׁ ֶשׁ ֶלת ָ = XVIIגּ ַבר ַעל ַה ִהי ְקסוֹס
ַפּ ְרעֹה י ְ
ִתּיעוּד ֻשׁ ְשׁלוֹת ַה ִהי ְקסוֹס אינו מפרט ָשׁנִים וְ ָכ ְך = ָתּאוֹ  IIוּ ַפ ְרעֹה י ְָע ְח ֵמס ָמ ְלכוּ ְבַּ 29-ה ָשּׁנִים +26
בשנת  1551-לפנה"ס.
ֶבּן ָ 10שׁנִ ים ָמ ָל ְך ַפּ ְרעֹה אָ ְחמוֹ ִסיס  Iאחיו ֶשׁל ַפּ ְרעֹה ָי ְע ְח ֵמס
ַפּ ְרעֹה ָתּאוֹ  IIנִ ְל ַחם ַבּ ִהי ְקסוֹס

+15
הוּ ֶל ֶדת ָכּ ֵלב ֶבּןְ -י ֻפ ֶנּה

)יהושע יד' (10
שׁ ֶשׁ ֶלת ָ XVIIIמ ָל ְך ָ 25שׁנָה
אָ ְחמוֹ ִסיס ְ Iמ ָי ֵסד ֻ
יריוּס ְבּ ֵת ֶבּסָ -ה ְכ ַתּר אָ ֶמ ְנחוֹ ֶתפּ' = I
יחת ִס ִ
עפ"י ִתּיעוּד ַתּ ְצ ִפית ְז ִר ַ
ַבּ ִתּיעוּד ֶשׁל www.touregypt.net/Kings.htm :יש גם סברה אחרת ,כי =
הוֹשׁ ַע
לא מתועד ְבּ ֵאיזוֹ ָשׁנָה נולד יְ ֻ
הוֹשׁ ַע )משוער(
הוּ ֶל ֶדת ְי ֻ

בשנת  1536-לפנה"ס.
אָ ְחמוֹ ִסיס  Iהשלים את השחרור ֵמ ַה ִהי ְקסוֹס
+10
אָמנָם ְבּנוֹ ֶשׁל אָ ְחמוֹ ִסיס ַ = Iפּ ְרעֹה אָ ֶמ ְנחוֹ ֶתפּ' ָ Iמ ָל ְך ְכָּ 30-שׁנָה
בשנת  1526-לפנה"ס = .וְ ְ
ח ְתּמוֹס III
ַבּ ָשּׁנִים הרלוונטיות משנת  1504-לפנה"ס ָמ ָל ְך ַפּ ְרעֹה ְתּ ֻ
+2

בשנת  1524-לפנה"ס.

+8

ַחׁוֹן ַבּ ִיּ ְק ָההּ
ַמּינָדָב הוֹלִיד ֶאת נ ְ
עִ

)משוער( בשנת  1516-לפנה"ס.

ֵדע ֱאל ִֹהים":
)שמות ב' ַ " (25ויּ ַ
)שמות ג' ֶ " (14א ְהיֶה ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶה"[5+4+3]=:
+19
=
] ֵליל ֲח ִמי ִשׁי[ ַמ ַכּת ְבּכוֹרוֹת
)שמות ו'  (6נוֹ ָדע ֵשׁם ְיה ָוה = ] ֲא ִני ְיה ָוה[=][7+8
מוֹשׁב ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִמ ְצ ָר ִים ] ֵשׁם[=]ָ 430=[7שׁנָה
)שמות יב' ַ (40
ח ְתּמוֹס I
אחרי ַפּ ְרעֹה אָ ֶמ ְנחוֹ ֶתפּ' ָ Iמ ָל ְך ִגּיסוֹ ַה ַמּ ְצ ִבּיא ַפּ ְרעֹה ְתּ ֻ
ֹשׁה ֶבּן ָ 80שׁנָה
=מ ֶ
מת" )שמות ז' (7
" ְז ָמן ֱא ֶ
ה ִחירֹת ִל ְפנֵי ַבּ ַעל ְצפֹן" ִמ ָדּרוֹם ְל ַג' ֶבּל ֲע ָת ָקה
] ַליְ ָלה ַ 3שׁ ָבּת[ )שמות יד' ַ " (31-9עלִ -פּי ַ
ו ִַיּ ָבּ ְקעוּ ַה ָמּ ִים = ְבּ ַים-סוּף = ַשׁ ָבּת י"ז נִ ָיסן ב/תרס"ט = ִהפּוּ ְך "אוֹת ַה ַשּׁ ָבּת"
ָמים
)שמות טו'  (22הלכו ְבּיַם-סוּף = ְו ַי ְצאוּ ֶאלִ -מ ְד ַבּר-שׁוּר = לֹאָ -מ ְצאוּ ָמ ִים  3י ִ
]יוֹם ַ [6ו ָיּבֹאוּ ָמ ָר ָתה שלישי = ַה ַמּ ְע ָין הגופריתי של רס-א'-סוּ ָדר.
רביעי = ַמ ְע ָין התמרים בוואדי טיבה באזור אבו-זנימה.
ילם
]יוֹם ֵ [7א ִ
חנייה כנראה עד ַשׁ ָבּת.
ראשון = ַה ַמּ ְע ָין על חוף אבו-זנימה
]יוֹם  [11יַם-סוּף
חנייה כנראה ]מיום  11עד יום  [29חמישי לחמוק מסיורי צבא ָפּ ְרעֹה.
]יוֹם ִ [30מ ְד ַבּר ִסין ששי = מסע במערב וצפונית לג'בל א-תיה
ִתּיעוּד ְבּכוֹרוֹ ֶשׁל ַפּ ְרעֹה אָ ֶמ ְנחוֹ ֶתפּ'  Iבשנת  1497-לפנה"ס.

ְי ִציאַת

ילם ְו ִסינָי
ַמ ְע ָין בין ֵא ִ
שׁ ָבּת ַמ ְע ָין ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסין
]יוֹם ) [31שמות טז'  (1טו' ִא ָיּר = ַ
]יוֹם ָ [32דּ ְפ ָקה ליל ראשון = ַמ ְע ָין ֵעין א'-שללה בוואדי א'-סיק.
בבוקר ראשון ]יום ָ [32מן ) = Iדברים ח' ָ ] (3כּל-מוֹ ָצא ִפיְ -יה ָוה[=][6
= ַמ ְע ָין ֵעין ָס ֶדר בוואדי א'ָ -ס ֶדר.
]יוֹם  [33אָלוּשׁ ליל שני
= מחוזקים מתקדמים ַבּ ַמּ ָסּע.
בבוקר שני אכלו ָמן
ְר ִפ ִ
יבה":
וּמ ִר ָ
= ָק ֵדשׁ ] = Iיום ַ = [33מ ָכּה ַ Iבּ ֶסּ ַלע = " ַמ ָסּה ְ
ידים )המעין חרב( שני
= )בראשית יד' ) = (7שמות יז'  = (7-6א'-נח'ל ] ָק ֵדשׁ ַבּ ְר ֵנ ַע בשנת ב/תר"ע[.
ָק ֵדשׁ ִהיא ֵעין ִמ ְשׁ ָפּט
א'-נח'ל ַעל ֶדּ ֶרך ַה ֶמּ ֶל ְך סוּ ֵאץ ֵאי ַלת = )בראשית טז' ְ " (7בּ ֶד ֶר ְך שׁוּר":
ידים.
]יוֹם  [34ל"ג ָבּעֹ ֶמר שלישי = מלחמת ְר ִפ ִ
)שמות לג' (11

הוֹשׁ ַע " ַנ ַער"ֶ ) :בּן ָ 27שׁנָה(
= ְי ֻ

יפז ֶבּןֵ -ע ָשׂו
ילגֶשׁ ֶל ֱא ִל ַ
ְת ְמנַע ָה ְי ָתה ִפ ֶ
במקור )בראשית לו' " (12ו ִ
ֲמ ֵלק הוא נכדו של
ֲמ ֵלק" ...כלומר ,ע ָ
יפז ֶאת-ע ָ
ַתּ ֶלד ֶל ֱא ִל ַ
וֵ
ֲמ ֵלק הצעיר נאלץ לבוא מארץ אדום
עשו...ואם-כן ,גם ע ָ
" ַהרֵ -שׂ ִעיר" )גב'ל א-שעירה( למצרים לשבור "שבר"...
וכנראה לא פעם אחת במשך שנות הרעב הכבד...גם עמד
בתור והתחנף כדי למצוא חן בעיני הפקידים המצריים
שמכרו ו/או חילקו את " ֶל ֶחם יוֹ ֵסף" ...יש אם-כן מקום
ֲמ ֵלק הצעיר והמוכשר נפגע והתמלא
להעריך כי האגו של ע ָ
ברגשות נחיתות מעצם הידיעה כי משפחת ה"דוד" ַי ֲעקֹב
ֹשׁן )בראשית מה' ִ " (20כּי-טוּב ָכּלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ָל ֶכם
נהנית ְבּ ֶא ֶרץ גּ ֶ
הוּא"  -כאשר משפחת סבו ואביו מתייבשים )בשנות הרעב(

ִמ ְצ ָר ִים ָ 469שׁנָה =]]=[1966** -1497]=[9+1יִ ְשׂ ָר ֵאל[
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במדבריות חצי האי סיני ...זאת וודאי סיבה "טובה" לצבירת
קנאה ושנאה כלפי ָה ֱאל ִֹהים שבחר ְבּ ֶז ַרע ִי ְשׂ ָר ֵאל ...אפשר גם
שׁ ְשׁלוֹת  XIII- XVIIשל
להעריך כי במשך שנות שלטונן של ֻ
הפרעונים הזרים )כובשי מצרים( משבט ַה ִהי ְקסוֹס "מלכי
ֲמ ֵלק סבל מקנאה
הרועים" אשר בוודאי " ָי ְדעוּ ֶאת-יוֹ ֵסף"  -ע ָ
ופיתח שנאה מצטברת אל ֶז ַרע ִי ְשׂ ָר ֵאל שהשתלבו בעמדות
השלטון והכלכלה במצרים ...לכן ,לא יהיה זה מוגזם
להאמין כי משחרר מצרים מעול ההיקסוס ַפּ ְרעֹה ָתּאוֹ II
ָע ְח ֵמס וגם ַפּ ְרעֹה
" ֲא ֶשׁר לֹאָ -י ַדע ֶאת-יוֹ ֵסף" ואחריו ַפּ ְרעֹה י ְ
שׁ ֶשׁ ֶלת  XVIIIשל הפרעונים המצריים,
מוֹסיס  Iמייסד ֻ
אָח ִ
ְ
ֲמ ֵלק...והתוצאה הייתה )שמות א' (13
העסיקו יועצים משבט ע ָ
" ַו ַיּ ֲע ִבדוּ ִמ ְצ ַר ִים ֶאתְ -בּ ֵני ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָפ ֶר ְך"...:
לפי-כך ,אחרי ְ 83שׁנוֹת ַע ְבדוּת ,בזמן ְי ִציאַת ִמ ְצ ָר ִים כאשר
אָ ֶמ ְנחוֹ ֶתפּ' ָ Iשׁ ָכל את בנו בכורו במגיפה )מתועד בהיסטוריה
המצרית( זו הידועה כמכה העשירית ַמ ַכּת ְבּכוֹרוֹת ואיבד את
ֲמ ֵלק מוכן ומזומן
 600מרכבותיו שטבעו ְבּיַם-סוּף ...היה ע ָ
ידים ולזנב בחלשים
לנקום ולפתח באכזריות מלחמה ִבּ ְר ִפ ִ
ֹשׁה )שמות יז' (12
שפיגרו במסע אל ָהר ָה ֱאל ִֹהים...ואם לא מ ֶ
ֲמ ֵלק...
ָדיו ֱאמוּנָה ַעד-בֹּא ַה ָשּׁ ֶמשׁ"...היה הניצחון ַלע ָ
"ו ְַי ִהי י ָ
על כל אלה נשבע ָה ֱאל ִֹהים )שמות יז' ִ " (14כּיָ -מחֹה ֶא ְמ ֶחה ֶאת-
ֲמ ֵלק-
ֲמ ֵלק ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמ ִים" ותיעוד " ִמ ְל ָח ָמה ַליהוָה ַבּע ָ
ֵכר ע ָ
זֶ
 ִמדֹּר דֹּר"...ֲמ ֵלק
ַרא ֶאת-ע ָ
ֲמ ֵלק) ...במדבר כד' ַ " (20ויּ ְ
ואכןִ ,בּ ְל ָעם קילל את ע ָ
ֲדי
ְאַח ִריתוֹ ע ֵ
ֲמ ֵלק ו ֲ
גּוֹים ע ָ
אשׁית ִ
ֹאמרֵ :ר ִ
ו ִַיּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ ַויּ ַ
א ֵֹבד"...
ִא ָיּר ב/תרס"ט

]יוֹם ָ [38מן ְבּסוֹף ָשׁבוּ ַע ַ = Iמ ַתּן ַשׁ ָבּת ) Iשמות טז'  (29כ"ב
" ְוגַם ֶאתַ -שׁ ְבּתוֹ ַתי ָנ ַת ִתּי ָל ֶהם"
ֵיהם"
וּבינ ֶ
יני ֵ
" ִל ְהיוֹת ְלאוֹת ֵבּ ִ
" ָל ַד ַעת ִכּי ֲא ִני ְיה ָוה ְמ ַק ְדּ ָשׁם":
)יחזקאל כ' (12

ארן" )דברים לג' ִ = (2סי ְר ָבּל בנווה המדבר ִפ ָיראן = "ח ֵֹרב":
]יוֹם ַ 46ל ַמּ ָסּע[ ראשון " ַהר ָפּ ָ
וֹרה
ְכלָ -ה ָעם ר ִֹאים ֶאתַ -הקּוֹלֹת") :שמות כ' ַ (14מ ָתּן תּ ָ
]יוֹם ַ 51ל ַמּ ָסּע[=]יוֹם ִשׁ ִשּׁי[ "ו ָ
)שמות כא' (1
ְא ֶלּה ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים":
"ו ֵ
 42יוֹם ] ָכּל-מוֹ ָצא ִפיְ -יה ָוה[=][42]=[6
ֲשׂה ו ְִנ ְשׁ ָמע":
" ַנע ֶ
)שמות כד' (7
ְאַר ָבּ ִעים ָל ְי ָלה":
אַר ָבּ ִעים יוֹם ו ְ
ֹשׁה ָבּ ָהר ְ
)שמות כד'  40 (18יוֹם "ו ְַי ִהי מ ֶ
)שמות לא' (18
ה ְבּ ִרית I
ֹשׁה ִק ֵבּל ֶאת ֻלחֹת ַ
מֶ
)שמות לב' (8
ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה = עגל הזהב
ְאַר ָבּ ִעים ַל ְי ָלה":
אַר ָבּ ִעים יוֹם ו ְ
)שמות לד'  40 (28יוֹם "ו ְַי ִהיָ -שׁם ִעםְ -יהוָה ְ
ֹשׁה ִק ֵבּל ֶאת ֻלחֹת ַה ְבּ ִרית II
ְ 187י ֵמי לוּ ַח ָשׁנָה ְבּיוֹם ַה ִכּיפּוּר  Iמ ֶ
ַעלֵ -ס ֶפר ַה ָיּ ָשׁר = יוֹ ָמן ֻלחֹת ַה ְבּ ִרית
)יהושע י' (13
ית" = תיעוד השותפות עם " ְיהוָה":
ָשׁר" = " ָשׂ ִר ָ
" ַהיּ ָ

)שמות לה' (30

אוּרי
" ְבּ ַצ ְל ֵאל ֶבּןִ -

אכה ֶאתַ -ה ִמּ ְשׁ ָכּן"...
ֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
ֶבן-חוּר"ְ "..בּע ֵ

+1

אָ ִביב שנת  1496-לפנה"ס.

יראן למרגלות ִסי ְר ָבּל .אַ ֲהרֹן כֹּ ֵהן גָּדוֹל
יסן ב/תר"ע = חמישי = הקמת אוֹ ֶהל מוֹ ֵעד בנווה המדבר ִפ ָ
)שמות מ'  = (17א' ִנ ָ
ָדב
ָשׂיא ִל ְב ֵני ְיהוּ ָדה ֶבּן ָ 20שׁנָה ַנ ְחשׁוֹן ֶבּן ַע ִמּינ ָ
)במדבר ב' ְ (3ונ ִ

