צדק היסטורי ִ ...י ָ ַמ ְענ ֱאל ִֹהי ִע ָ ֶכ...

פסח  2014רמי ניר

= )זכריה ח' (23

סדר מחודש

)(ה ֵאל...
ע%ל ָ
ע%ל ַעד' ָ
מ ָ
ֵ

'4166

)תהלי צ' (2

לפנ"ה

 2200+שנה

' 1966לפנ"ה י"ג באדר ב'
 17+שנה

אביב = בריאת אד עובד אדמה = מארי ימי = ראשו לאצילי האר...
*)כב ִמ ַ& ֲעקֹב) ...במדבר כד'  = (17הקפה אחת = ), 2ר)ת = 0ָ 76נָה.
ַָ ,ר ְ ָ
האליי = הולדת יוס = 1יעקב ב  91שנה.
הופעת השביט ֵ
0נָה) = ...בראשית לז' (2
י)סַ 0ְ 98ֶ 1בעֶ 9ע ְֵ :רה ָ
ֵא ֶ6ה ְֹ 4לד)ת ַי ֲעקֹב ֵ

'1949

לפנ"ה

'1936

לפנ"ה

=0מֹנֶה ָ0נָהַ 99עד*ָ ֹ49לַ 9ה),ר...
),ר = 0ָ 38נָה = )דברי ב' 0ְ = (14ל ִֹ0י ְ
0נָה ְָ 8ע ְמד) ִל ְפנֵי ַ> ְרעֹה) ...בראשית מא' (46
י)ס0ְ 98ֶ 1ל ִֹ0י ָ
יוס 2ב 30 7שנה = וְ ֵ

'1927

לפנ"ה

=מ?ת ָ0נָה...
ג=רי ְ0ל ִֹ0י ְ
יעקב ב 130 7שנה = יְ ֵמי ְ0נֵי ְמ ַ

 430+שנה

 13+שנה

%כב ַי ֲעקֹב...
ֵצח ִי ְָ 4ר ֵאל וְ גַ ָ
יוס 2נמכר במצרי = ( ְֹלד%ת %3ר%ת נ ַ

 9+שני
 8+שני

)בראשית מז' (9

ֲבד= וְ ִע =Aא ָֹתְ ?99ר ַ8ע ֵמא)ת ָ0נָה) ...בראשית טו' (13
ֲ ְֶ 8א ֶר לֹא ָל ֶה ַוע ָ
ַרע ָ
?ב ָר ָיד ַֹע ֵַ 4דע ִ*י9גֵר י ְִהיֶה ז ְ
ֹאמר ְל ְ
ַו& ֶ

 400+שנה עד יציאת מצרי = הולדת ֶ> ֶר
' 1919לפנ"ה
=מ?ת ָ0נָה...
?ר ִָ 8עי ְ
וַיְ ִהי יְ ֵמיַ 9י ֲעקֹב ְ0נֵי ַח&ָיוַ 0ֶ 99בע ָ0נִ י וְ ְ
 9+שני
יעקב ב 147 7שנה = מותו  +חניטתו  +קבורתו במערת המכפלה.
' 1910לפנ"ה
Cר = )בראשית מז' ֶ 8ְ = (5911א ֶר ...0ֶֹ G
יטב ָה ֶ
טאבו בפאיו = וַ&ִ ֵָ 4ל ֶה ֲא EחָDה ְֶ 8א ֶר ִמ ְצ ַריִ  ְֵ 8מ ַ
 391+שנה
0נָה) ...שמות יב' (40
?ר ַ8ע ֵמא)ת ָ
ָ0ב= ְִ 8מ ְצ ָריִ 0ְ 99ל ִֹ0י ָ0נָה וְ ְ
' 1519לפנ"ה יציאת מצרי ְ8נֵי יִ ְָ :ר ֵאל ֲא ֶ0ר י ְ
ֲ ְֶ 8א ֶר לֹא ָל ֶה(
ַרע ָ
ָרח*ִ ) = ...י9גֵר יִ ְהיֶה ז ְ
ָוז ַ
)בראשית מז' (28

תI ':
ְַ :רעֹה ; ֶמ ְנחֶ %
)בכורו מת במגיפה = תיעוד מצרי(.

 480+שנה

'1039

לפנ"ה

 430+שנה

'609

לפנ"ה

 70+שנה

'539

לפנ"ה

 520+שנה

'19

לפנ"ה

יעית...
ריִ  ַHָ 8נָה ָה ְר ִב ִ
ֵמ ֶא ֶרִ 9מ ְצ ַ

?ר ַ8ע ֵמא)ת ָ0נָה ְל ֵצאת ְ8נֵי9יִ ְָ :ר ֵאל
וַיְ ִהי ִב ְ0מ)נִ י ָ0נָה וְ ְ
ַ> ֶבַ 7ה ַ= ִית ַליהוָה = )מלכי א' ו' 8ְ = (1ח ֶֹדִ 0זו ה=א ַהח ֶֹדַ 0ה ֵHנִ י ִל ְמל ְֹ ְ0לֹמֹה ַעל9יִ ְָ :ר ֵאל...
וִ
ס"ה  430שנות חיי המקדש המתועדות) = ...מלכי א' ו' ) 9 9 (1מלכי ב' כה' (2
בל = ...יסוד כספת אב השתייה.
ֶאIר ֶמ ֶל ְֶ 8ָ 9
Eכ ְדנ ַ
חורבִ = 7היא ְ0נַת ) = 19מלכי ב' כה' ִ = (8לנְ ב ַ
ִ0ְ 8נַת ְ 2ל ָד ְר ָיוֶ) = 0זכריה א'  = (12 + 1זֶה 0ָ 70נָה = )ירמיה כה'  = (12וְ ָהיָה ִכ ְמלֹאות 0ָ 70נָה...
תחילת בני 7הבית השני = )עזרא ד' 0ְ = (27נַת ְַ 4ר ֵ4י ְל ַמ ְלכ=ת ְָ ,ר ָיוֶֶ 0מ ֶל ְָ >ָ 9רס...
יח וְ ֵאי ל) ...מנע את פתיחת כספת אב השתייה...
כח הנבואה = )דניאל ט'  = (26יִ ָ* ֵרת ָמ ִַ 0
הורדוס בנה מקדש על אב השתייה...

 19+שנה

000

תחילת ספ"ה
 70+שנה

70+

לס"ה

 1916+שנה

1986+

לס"ה

2014+

לס"ה

2016+

לס"ה

טיטוס קיסר החריב את המקדש ...כספת אב השתייה שומרת על לוחות הברית...
%כב ַי ֲעקֹב...
מדינת ישראל קמה באביב שנת  1948לס"ה = %3 103ר%ת ָ
רי.
ֵצח יִ ְָ 4ר ֵאל = ִ :
האליי = הקפה  52ובתחו %3ר%ת נ ַ
הופעת השביט ֵ

 28+שנה
 2+שני

 3535שנה ליציאת מצרי = ] ֶצ ֶדק ֶצ ֶדק[ָ = 7 = 7ל%
;מר יְ הוָה ְצ ָבא%ת
ֹה ַ
עֹד ֲא ֶר ָיבֹא ַע ִי וְ י ְֹ ֵבי ָע ִרי ַר=%ת
)חת ֵלאמֹר
)חת ֶאל' ַ
יֵ %בי ַ
וְ ָה ְלכ ְ
לְ C%ל ַח%Bת ֶאת' ְ:נֵי ְיהוָה
ֵל ָכה ָה ְ
נְ
ל ַב ֵֶ Dאת' ְיהוָה ְצ ָבא%ת
ְ
;ני
ֵא ְל ָכה ִ 'ַE
יר ָלִ
ֲצמי ְל ַב ֵֶ Dאת' ְיהוָה ְצ ָבא%ת ִ= ָ
בא ַע ִי ַר ִ=י וְ ג%יִ  ע ִ
ָ
ל ַח%Bת ֶאת' ְ:נֵי ְיהוָה
ְ
;מר ְיהוָה ְצ ָבא%ת
ֹה' ַ
%Eי
ָי ִמ ֹל ְלֹנ%ת ַה ִ
ֲָ 4רה ֲאנ ִ
ַח ִזיק ע ָ
ָמי ָה ֵה ָה ֲא ֶר י ֲ
ַ=> ִ
ֵל ָכה ִע ָ ֶכ
הדי ֵלאמֹר נ ְ
וְ ֶה ֱחזִ יק ִ= ְכנִַ 2אי יְ ִ
כ) = ...זכריה ח' (20923
ִ י ָ ַמ ְענ ֱאל ִֹהי ִע ָ ֶ

א.

יו השלישי ביציאת מצרי = הא יַ %ה ַ=ָ Gת
ת: I ':
%לה שנת ' 1519לפנ"ה ְַ :רעֹה ; ֶמנְ חֶ %
ַה ָ>ד ַה ְEד ָ
ֹאל וַ&ִ ְר ְ,פ= ִמ ְצ ַריִ 
=מ ְKמ ָ
ימינָ ִ
ח)מה ִמ ִ
ַ0ָ 8ה וְ ַה ַJיִ  ָל ֶה ָ
ת) ַה&ָ ַָ &8
וַ&ִ ְָ 8קע= ַה ָJיִ  ַו ָ&בֹא= ְבנֵי9יִ ְָ :ר ֵאל ְְ 8
ֵַ 0ק 1יְ הוָה ֶאלַ 9מ ֲחנֵה
?0מ ֶֹרת ַהֶֹ 8קר ַו& ְ
ַ )4ה&ָ וַיְ ִהי ְְ 8
=פ ָר ָ0יו ֶאלְ 9
יהֹ*99ל ס=ס ַ> ְרעֹה ִר ְכָ )8
?ח ֵר ֶ
ַו ָ&בֹא= ֲ
ֹאמר ִמ ְצ ַריִ 
ַהגֵה= ְִ 8כ ֵבדEת ַו& ֶ
ָסר ֵאת א ַֹפ ַמ ְר ְ*ב ָֹתיו וַיְ נ ֲ
ָה ֵאת ַמ ֲחנֵה ִמ ְצ ָריִ  ַו& ַ
ִמ ְצ ַריִ  ְַ 8ע=Jד ֵא 0וְ ָענָ ַו& ָ
ָ0ב=
ָד ָ ַעלַ 9ה&ָ וְ י E
ֹאמר יְ הוָה ֶאל9מ ֶֹ0ה נְ ֵטה ֶאת9י ְ
Cנ=סה ִמ ְ>נֵי יִ ְָ :ר ֵאל*ִ 99י יְ הוָה נִ ְל ָח ָל ֶה ְִ 8מ ְצ ָריִ  ַו& ֶ
ָ
=מ ְצ ַריִ 
יתנ) ִ
ָ0ב ַה&ָ ִל ְפנ)ת ֶֹ 8קר ְל ֵא ָ
ַה ַJיִ  ַעלִ 9מ ְצ ַריִ  ַעלִ 9ר ְכ )8וְ ַעלָ >ָ 9ר ָ0יו ַו&ֵט מ ֶֹ0ה ֶאת9יָד) ַעלַ 9ה&ָ ַו& ָ
ָ0ב= ַה ַJיִ  וַיְ ַכֶ =Lאתָ 9ה ֶר ֶכב וְ ֶאתַ 9ה ָ> ָר ִ0י ְלכֹל ֵחיל
ת) ַה&ָ ַו& E
ַער יְ הוָה ֶאתִ 9מ ְצ ַריִ  ְְ 8
ָסי ִל ְק ָראת) וַיְ נ ֵ
נִ
ת) ַה&ָ וְ ַה ַJיִ  ָל ֶה
ַ0ָ 8ה ְְ 8
=בנֵי יִ ְָ :ר ֵאל ָה ְלכ= ַב& ָ
יה ַ ָ&8לֹא9נִ ְ?0ר ֶָ 8ה ַעדֶ 9א ָחד ְ
?ח ֵר ֶ
ַ> ְרעֹה ַה ִָ 8אי ֲ
ַרא יִ ְָ :ר ֵאל ֶאתִ 9מ ְצ ַריִ  ֵמת
ַ&)0ע יְ הוָה ַַ )&8הה=א ֶאת9יִ ְָ :ר ֵאלִ 99מ&ַד ִמ ְצ ָריִ  ַו& ְ
ֹאל ו ַ
=מ ְKמ ָ
ימינָ ִ
ח ָֹמה ִמ ִ
ירא= ָה ָע ֶאת9יְ הוָה ַו ַ& ֲא ִמינ= ַ8יהוָה
ַרא יִ ְָ :ר ֵאל ֶאתַ 9ה&ָד ַה ְGד ָֹלה ֲא ֶ0ר ָע ָ:ה יְ הוָה ְִ 8מ ְצ ַריִ  וַ&ִ ְ
ַעלַ :ְ 9פת ַה&ָ ַו& ְ
ֹ0ה ַע ְב) ...),שמות יד' (21931
=במ ֶ
ְ

ב.

ֹ = 7ובמזרח לשו 7י'סו...2
 = Faiyumפאיו ֶא ֶרֶ E H
Cר.
יטב ָה ֶ
בתעלת  = Bahr Yusefהמי של יוס = 2זורמי מי הנילוס להשקות את פאיו = ֵמ ַ

ֹ7
מסע יציאת מצרי עזב את ֶא ֶרֶ E H
ונע מפאיו בכוו 7צפו'7מזרח = ִ:י ַה ִחירֹת ִל ְפנֵי ַ= ַעל ְצפֹ...7
יו חמישי) ...ט"ו ניס()] ...שמות טז' ֲ 8ַ = (1ח ִמ ָHה ָע ָ:ר י) ַלח ֶֹדַ 0ה ֵHנִ י = ַ8ָ 0ת[...
יה
?ח ֵר ֶ
יו שישי) ...ט"ז ניס() ...שמות יד'  = (9וַ&ִ ְר ְ,פ= ִמ ְצ ַריִ  ֲ
=פ ָר ָ0יו
א)ת ) ְל ֵעת ֶע ֶרב ַ8ָ 0ת( חֹנִ י ַעלַ 9ה&ָ ָ*ל9ס=ס ֶר ֶכב ַ> ְרעֹה ָ
ַKיג= ָ
ַו& ִ
וְ ֵחיל)ַ 99על>ִ 9י ַה ִחירֹת ִל ְפנֵי ַַ 8על ְצפֹ...
ית ְֶ 8א ֶר ִמ ְצ ַריִ  ַו& ִֹצ ֲא ָ יְ הוָה
ָכ ְר ָ*ִ 4י ֶע ֶבד ָהיִ ָ
=ָ Gת = )דברי ה'  = (14וְ ז ַ
%לה = יַ %ה ַ
)ז )י"ז ניס(ַ ...ה ָ>ד ַה ְEד ָ
י ַלעֲ):ת ֶאת9י) ַה ַ8ָ Hת...
=ב ְזר ַֹע נְ ט=יָה ַעלִ *ֵ 9צ=ְ ָ יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָקה ִ
י ִמ ָ8ְ Hיָד ֲחז ָ
ֱאל ֶֹה ָ

ג.

%כב ַי ֲעקֹב...
אור %) 76ת מקובע בתכנית ַה ַ=יִ ת ַליהוָה = קשת השביט האלי ָ

QV = 76 = 2πr/8 + 2πr/11

ד.

כיפת הסלע במרכז הר הבית
סוככת על אב 7השתייה...

זהו מיקומו של המזבח ולא זה
מיקומו של ַה ַ= ִית ַליהוָה אשר
בנה המל Cשלמה...
לפי'כ ,Cאב 7השתייה היא כספת
ובה שמורי לוחות הברית בארו.7
כל טענה אחרת אינה אלא שמועה
בלתי מבוססת המנוגדת בהחלט לזו ִ :י ָ ַמ ְענ ֱאל ִֹהי ִע ָ ֶכ...

