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 תֹומְׁש -לִֹהית ֱאה ָהעּוָדַהְּת                  ר יִנ יָרִמ
 

 
 
 ָנהָׁש 83 ":ְךֶרָפ ְּבלֵאָרְׂשִי יֵנְּב-תֶא םִיַרְצ ִמּודִבַּיֲעַו"  =)13' אמות ש(

 ססֹוְקיִהַּב םַח ִנְלII אֹוְרעֹה ָּתַּפ          "             ְךּוּפִה"=  תּודְבַע  .ס"הנפל 1580-ת בשנ            ּהָהְקִּיַּב ֲהרֹןַא תֶדֶלּוה ) = 39' גל דברמב(י "פע      םָרְמַע? ָנהָׁש 132יל בג
 ":ֵסףיֹו-תֶאע ַדָי-א לֲֹאֶׁשר" ) =8' מות אש= ( II אֹוְרעֹה ָּתַּפ          +3                                                                         ָהר ָהׁשארֹ=  רֹוכְּב=  ֲהרֹןַא
 ?II אֹו ָּתִּבְיֵמיק ַר = "ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה ַּתְׁשִליֻכהּו-ָּכל") 22' מות אש(  .  ס"ה לפנ1577-נת בש    "תֶמֱאן ְזָמ" ֶׁשהמֹ תֶדֶלּוה  )   7' מות זש= ( ּהָהְקִּיַּב ְמָרםַע ?ָנהָׁש 135יל בג

  ?  סִסימֹו ווני ים מצריש ? ירצ מם ֵׁשֶׁשה מֹ- להנתנ                                                                                                         II אֹוְרעֹה ָּתַּפ ֶׁשל תֹו ִּבכנראה  "העְֹרַּפ-תַּב") 5 'ב תמוש(
 ססֹוְקיִהַה ַעל רַב ָּג=XVII  תֶלֶׁשֻׁשן ְּברֹוֲחַא= ס ֵמְחָיְע ְרעֹהַּפ                        +26    ִניםָּׁשַה 29- ְּבּוכְל ָמסֵמְחָיְעְרעֹה ַפּו II אֹוָּת= ְך  ְוָכִניםָׁשס אינו מפרט סֹוְקיִה ַהֹותלְׁשֻׁש ּודעיִּת
 .ס"ה לפנ1551-נת בש                             ְעְחֵמסְרעֹה ָיַּפ ֶׁשלאחיו  Iס ִסימֹוְחָאְרעֹה ַּפ ָלְךָמים ִנָׁש 10 ןֶּב

                                                                                                                        15+ 
 .  ס"פנה ל1536- תנבש        הֻפֶּנְי-ן ֶּבֵלבָּכ תֶדֶלּוה                                                     ) 10' דהושע יי(
 ס סֹוְקיִהַה השלים את השחרור ֵמI סִסימֹוְחָא                                                      +10                                                                      ָנהָׁש 25ָלְך  ָמXVIII ת ֶלֶׁשֻׁש דֵסָיְמ I סִסימֹוְחָא
 ָנהָׁש 30-ָלְך ְּכָמ I 'ּפֶתֹוְנחֶמָא ְרעֹהַּפ=  I סִסימֹוְחָא ֶׁשל נֹוָנם ְּבָאְמְו=  .ס"ה לפנ1526-נת בש                       = I 'ּפֶתֹוְנחֶמָאר ַּתְכ  ָה-סֶּבֵתס ְּביּויִרת ִסיַחִרְזית ִפְצַּת ּודעיי ִּת"עפ
 IIIס מֹוְּתֻחְרעֹה ְּתַּפָלְך  ָמס"הנפל 1504-נת שמ  הרלוונטיותִניםָּׁשַּב                    +2=                            כי , יש גם סברה אחרת   htm.Kings/net.touregypt.www :ֶׁשל ּודעיִּתַּב
                                             . ס"הנפל 1524-נת בש)      שוערמ(  ַעהֹוֻׁשְי תֶדֶלּוה ַעהֹוֻׁשְיולד  נָנהָׁש ֹויזֵאְּבא מתועד ל

                                                                                                                                                 8+ 
  ּהָהְקִּי ַּבַנְחֹׁון הֹוִליד ֶאת ַעִּמיָנָדב                                                   .ס"לפנה 1516-ת נשב) רשועמ                                                                     (                                                 

  ":  לִֹהיםֱאֵּיַדע ַו") 25' במות ש(
 ]3+4+5":=[ֶיהְהֶאר ֶׁשֲא ְהֶיהֶא") 14' מות גש(

                                                                                                      19+ 
 ]לְׂשָרֵאִי[]=1966 **-1497]=[1+9 =[ָנהָׁש 469 ִים ִמְצָרתיַאִצְי     . ס"הנלפ 1497-נת בש I 'ּפֶתֹוְנחֶמָא ְרעֹה ַּפֶׁשל כֹורֹוְּב ּודעיִּת  = ת ֹורֹוכְּב תַּכַמ] ִׁשיֲחִמיל יֵל[
 ]8+7]=[הָוה ְיִניֲא[=  הָום ְיהֵׁש עָדנֹו) 6' מות וש(
                             ָנהָׁש 430]=7]=[םֵׁש [ְּבִמְצָרִים  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלמֹוַׁשב) 40' ב יתמוש(

   I סמֹוְּתֻחְרעֹה ְּתַּפיא  ִּבְצַּמ ַהיסֹוָלְך ִּגָמ I 'ּפֶתֹוְנחֶמָא ְרעֹהַּפאחרי ָנה                                              ָׁש 80 ן ֶּבהמֶֹׁש=  )            7' מות זש( "תֶמֱאן ָמְז"
 הָקָתֲעל ֶּב'ַגְלם ֹורָּדִמ "ִּפי ַהִחירֹת ִלְפֵני ַּבַעל ְצפֹן-ַעל") 9-31' מות ידש(] ָּבתַׁש 3ה ָלְיַל[

 "ָּבתַּׁשַהת אֹו" ְךּוּפ ִה= ט"סתר/ב ןיָסִנז "י ָּבתַׁש =  ףסּו-םַיְּב =  ַהָּמִיםְקעּוַוִּיָּב
        ָיִמים 3 ָמְצאּו ָמִים-לֹא= ׁשּור -ִמְדַּבר-ְצאּו ֶאלַיְו =   סּוף-ַיםְּב הלכו) 22' מות טוש(
 . רָדּוס-'א- הגופריתי של רסןְעָיַּמַה=    שלישי  ָמָרָתהַוָּיבֹאּו ]6ם יֹו[
                                            .זנימה- באזור אבו התמרים בוואדי טיבהןַמְעָי=     רביעי             ֵאיִלם  ]7ם יֹו[

 .ַׁשָּבתחנייה כנראה עד 
  זנימה-וף אבועל ח ןְעָיַּמַה=     ראשון        סּוף-ַים ]11ם יֹו[

 .עֹהְרָּפלחמוק מסיורי צבא שי חמי ]29יום עד  11מיום [  חנייה כנראה 
 תיה -בל א' לגוניתצפו רבמעסע במ=     שיש    ין ִסִמְדַּבר ]30ם יֹו[

  ִסיָניְו ֵאיִלםבין  ןַמְעָי
 ין ִסִמְדַּברְּב ןַמְעָי ַׁשָּבת =   רָּיִא 'טו)  1' שמות טז ( ]31ם יֹו[
  .סיק-' בוואדי אשללה-' אין ֵעןַמְעָי=      ליל ראשון    ְפָקהָּד ]32ם יֹו[

 ]6=[]ההָוְי-יִפא ָצֹומ-לָּכ[) 3' ח ריםבד( =    I ןָמ ] 32יום [  ראשוןבבוקר
   .ֶדרָס -'בוואדי א ֶדרין ָס ֵעןַמְעָי=      ליל שני    ָאלּוׁש  ]33ם יֹו[

 .   עָּסַּמַּבמחוזקים מתקדמים  =             ָמןאכלו  שניבבוקר 
 ": ּוְמִריָבהַמָּסה" = עַלֶּסַּב I הָּכַמ= ] 33יום [=  I ׁשֵדָק=     שני   )חרבהמעין ( םיְרִפיִד

  .]ע"תר/ב בשנת ַעְרֵנ ַּבׁשֵדָק[ ל'נח-'א = )6-7' שמות יז= ( )7'  ידיתשארב (=        טָּפִמְׁש יןֵע יאֵדׁש ִהָק
   :"רׁשּו ֶדֶרְךְּב") 7' טזראשית ב (=  תַלֵאיץ ֵאּוס ֶּמֶלְךַהך ֶרֶּדל ַע ל'נח-'א
    .ִפיִדיםְרחמת מל=      שלישי   רֶמעָֹּבג "ל ]34ם יֹו[
 )ָנהָׁש 27 ןֶּב(": ַערַנ "הֹוֻׁשַעְי=                                   )  11'  לגמותש(

 
ֵעָׂשו -  ָהְיָתה  ִפיֶלֶגׁש  ֶלֱאִליַפז  ֶּבןְוִתְמַנע"  )12'  בראשית  לו(במקור  

  הוא  נכדו  של ֲעָמֵלק,  כלומר  "...ֲעָמֵלק-  ֶאתֱאִליַפז  ֶלַוֵּתֶלד
  הצעיר  נאלץ  לבוא  מארץ  אדום ֲעָמֵלקגם  ,  כן-ואם...עשו

 "...שבר"למצרים  לשבור  )  שעירה-ל  א'גב  ("ֵׂשִעיר-ַהר"
גם  עמד ...וכנראה  לא  פעם  אחת  במשך  שנות  הרעב  הכבד

בתור  והתחנף  כדי  למצוא  חן  בעיני  הפקידים  המצריים 
מקום כן  -אםיש    "...ֵסףיֹום  ֶחֶל"  את  או  חילקו/שמכרו  ו

  הצעיר  והמוכשר  נפגע  והתמלא ֲעָמֵלקלהעריך  כי  האגו  של  
 ַיֲעקֹב"  דוד"ברגשות  נחיתות  מעצם  הידיעה  כי  משפחת  ה

ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ָלֶכם -טּוב  ָּכל-ִּכי")  20'  בראשית  מה  (  ּגֶֹׁשןְּבֶאֶרץנהנית  
) נות  הרעבבש(כאשר  משפחת  סבו  ואביו  מתייבשים    - "הּוא
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לצבירת " טובה"סיבה וודאי  זאת    ...במדבריות  חצי  האי  סיני
אפשר  גם   ...לְׂשָרֵאִי  עַרֶזְּבשבחר    לִֹהיםֱאָהכלפי  קנאה  ושנאה  

של XIII- XVII   ֹותלְׁשֻׁש  של  ןלהעריך  כי  במשך  שנות  שלטונ
מלכי   "ססֹוְקיִהַהמשבט  )  כובשי  מצרים(הפרעונים  הזרים  

  סבל  מקנאה ֲעָמֵלק  -  "ֵסףיֹו-תֶאעּו  ְדָי"אשר  בוודאי  "  הרועים
  שהשתלבו  בעמדות לְׂשָרֵאִי  עַרֶז    אלופיתח  שנאה  מצטברת

לא  יהיה  זה  מוגזם ,  לכן  ...השלטון  והכלכלה  במצרים
 II  אֹוְרעֹה  ָּתַּפ  ההיקסוסלהאמין  כי  משחרר  מצרים  מעול  

 עֹהְרַּפגם  ו  סֵמְחָיְע  ְרעֹהַּפ  ואחריו  "ֵסףיֹו-תֶאע  ַדָי-א  לֲֹאֶׁשר"
 ,  של  הפרעונים  המצרייםXVIII  תֶלֶׁשֻׁש  מייסד  I  ָאְחמֹוִסיס

) 13'  אמות  ש(והתוצאה  הייתה  ...ֲעָמֵלקהעסיקו  יועצים  משבט  

 ":...ְךֶרָפ ְּבלֵאָרְׂשִי יֵנְּב-תֶא םִיַרְצ ִמּודִבַּיֲעַו"
 

  כאשר   ִמְצָרִיםתיַאִצְיבזמן  ,  דּותְבנֹות  ַע  ְׁש83אחרי  ,  כך-לפי
מתועד  בהיסטוריה (  את  בנו  בכורו  במגיפה  ָׁשָכל  I'  ּפֶתֹוְנחֶמָא

  ואיבד  את תכֹורֹוְּב  תַּכַמהידועה  כמכה  העשירית  זו  )  המצרית
  מוכן  ומזומן ֲעָמֵלקהיה    ...סּוף-ַיםְּב  מרכבותיו  שטבעו  600

  ולזנב  בחלשים םיְרִפיִדִּבלנקום  ולפתח  באכזריות  מלחמה  
) 12'  שמות  יז(  המֶֹׁשואם  לא  ...לִֹהיםֱאָה  רָהשפיגרו  במסע  אל  

 ...ֲעָמֵלקַלהיה הניצחון "...ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש- ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעדַוְיִהי"
 

-ָמחֹה  ֶאְמֶחה  ֶאת-ִּכי")  14'  שמות  יז(  לִֹהיםֱאָה  נשבעעל  כל  אלה  
-  ַליהָוה  ַּבֲעָמֵלקִמְלָחָמה"  תיעודו"  ֵזֶכר  ֲעָמֵלק  ִמַּתַחת  ַהָּׁשָמִים

 ..."ִמּדֹר ּדֹר-
 

ֲעָמֵלק -  ֶאתַוַּיְרא"  )20'  במדבר  כד(  ...ֲעָמֵלק  קילל  את  ִּבְלָעם,  ואכן
 ֲעֵדי  ְוַאֲחִריתֹו  ֲעָמֵלק  ּגֹוִים  ֵראִׁשית :ַוִּיָּׂשא  ְמָׁשלֹו  ַוּיֹאַמר

 ."..אֵֹבד
 
 
 
 ט"סתר/ב רָּי ִאב"כ) 29' מות טזש(  Iָּבת ַׁשןַּתַמ=  Iַע ּוָׁשב סֹוףְּב ןָמ ]38ם יֹו[

 "ֶהםִּתי ָלַת ָניַתֹותְּבַׁש-ת ֶאַגםְו"
 "יִני ּוֵביֵניֶהםֵּב אֹותְל יֹותְהִל"
 :"םָׁשְמַקְּד ה ְיהָויִנ ֲאית ִּכַדַעָל"

 )12' כזקאל חי                             (

 ":חֵֹרב"=  אןיָרִפהמדבר בנווה  לָּבְריִס=  )2' ים לגרדב( "ַהר ָּפאָרן"   ראשון ]עָּסַּמ ַל46ם יֹו[
 ֹוָרהּתן ָּתַמ )14' כשמות (": ַהּקֹולֹת-ָהָעם רִֹאים ֶאת-ְוָכל"  ]ִּׁשיִׁש ֹוםי[]=עָּסַּמ ַל51ם יֹו[
 
 
 
 ": ַהִּמְׁשָּפִטיםְוֵאֶּלה" ) 1' כאשמות (

 ]42=[]6=[]ההָוְי-יִפא ָצֹומ-לָּכ[ ם  ֹוי 42                       
 ": ְוִנְׁשָמעַנֲעֶׂשה"   )7' כדשמות (
 ": מֶֹׁשה ָּבָהר ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלהַוְיִהי"ם  ֹוי 40) 18' כדשמות (
  I תיִרת ַהְּב ֻלחֹתֶאל ֵּב ִקהמֶֹׁש ) 18' לאשמות (
                                                         ל הזהבעג=   ַמֵּסָכהֵעֶגל  )8' לבשמות (
 ":ְיהָוה ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה-ִעםָׁשם -ַוְיִהי  "םֹוי 40) 28' לדשמות (

                                              IIת יִרַהְּב חֹתֻלת ֶאל ֵּב ִקהמֶֹׁש  Iּור ּפיִּכם ַהֹויְּב  ָנהָׁש ַחלּו יֵמְי 187
  תִריַהְּבת חֹֻלן ָמיֹו=  רָׁשָּיַהר ֶפֵס-לַע )  13' הושע  יי(

                 ":הָוהְי "פות עםותד השועתי = "ִריָתָׂש"=  "רָּיָׁשַה"
 
 
 
 +1    "... ַהִּמְׁשָּכן- ַהְּמָלאָכה ֶאתְּבעֵֹׂשי..""חּור-אּוִרי ֶבן- ֶּבןְּבַצְלֵאל")  30' להשמות (

  .ס" לפנה1496-שנת     בִביָא                                                                                             
 
 ל ָּגדֹוֵהן ּכֲֹהרֹןַא. לָּבְרי ִסלמרגלות אןיָרִפהמדבר בנווה  דֵעֹול מֶהֹואהקמת  = חמישי = ע"תר/בן יָסִנ' א = )17' שמות מ(
 בָנָדִּמין ַעֶּב ןְחׁשֹוַנ ָנהָׁש 20 ןֶּב הָדהּוְי יֵנְבִל איָנִׂשְו     )3' בבר דמב(
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