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 ִּמְדָּבר ַּב-לִֹהית ֱאה ָהָדּועְּתַה           ר יִנ יָרִמ
 
 

 באה להוכיח כי האדם מממש את זכותו ִּמְדָּברַּבזו המפורטת בין דפי ספר לִֹהית ֱאה  ָדּועְּת
  ידע  את  האמת  הזאת ֶׁשהמֹ.  "  ֲאָנִׁשים  ַחָּטִאיםַּתְרּבּות"יו  ָהלֱֹאְּבלבגוד  ברעהו  ובוודאי  

  והיה  שותף  נאמן -  למלא  את  שליחותו  עַלֶּסַּב  IIה  ָּכַמדתו  רגע  לפני  אף  מעי-והמשיך  על
 : עד נשימתו האחרונה"ַליהָוה"
 
  "מֶֹׁשה- ְיהָוה ֶאלַוּיֹאֶמר"
  "ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶּזה-ַעד"
  "ַיֲאִמינּו ִבי-ָאָנה לֹא-ְוַעד"
  "ְּבכֹל ָהאֹתֹות ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹו"
  "ָּגדֹול ְוָעצּום ִמֶּמּנּו-ְלגֹוי ַבֶּדֶבר ְואֹוִרֶׁשּנּו ְוֶאֱעֶׂשה אְֹתָך ַאֶּכּנּו"
 
   "ְיהָוה- מֶֹׁשה ֶאלַוּיֹאֶמר"
  "ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹו-ֶהֱעִליָת ְבכֲֹחָך ֶאת- ִמְצַרִים ִּכיְוָׁשְמעּו"
  "יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת- ֶאלְוָאְמרּו"
  " ְּבֶקֶרב ָהָעם ַהֶּזהָוהְיהַאָּתה -ָׁשְמעּו ִּכי"
  "ַעִין ְּבַעִין ִנְרָאה ַאָּתה ְיהָוה-ֲאֶׁשר"
  " עֵֹמד ֲעֵלֶהםַוֲעָנְנָך"
  "ּוְבַעֻּמד ָעָנן ַאָּתה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם"
  " ֵאׁש ָלְיָלהּוְבַעּמּוד"
  "ֶאָחדָהָעם ַהֶּזה ְּכִאיׁש - ֶאתְוֵהַמָּתה"
  "ִׁשְמֲעָך ֵלאמֹר-ָׁשְמעּו ֶאת-ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר"
  " ְיכֶֹלת ְיהָוהִמִּבְלִּתי"
   "...ִנְׁשַּבע ָלֶהם ַוִּיְׁשָחֵטם ַּבִּמְדָּבר-ֲאֶׁשרָהָאֶרץ -ָהָעם ַהֶּזה ֶאל-ְלָהִביא ֶאת"
 
 "ְוַעָּתה"
  "ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני-ְגַּדלִי"
  "ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאמֹר"
  "ֹן ָוָפַׁשע ֶחֶסד נֵֹׂשא ָעו-ְוַרב ֶאֶרְך ַאַּפִים ְיהָוה"
 " לֹא ְיַנֶּקהְוַנֵּקה"
  "ָּבִנים-ֹן ָאבֹות ַעל ּפֵֹקד ֲעו"
  "ִרֵּבִעים-ְוַעלִׁשֵּלִׁשים -ַעל"
 
 "ֹן ָהָעם ַהֶּזה ָנא ַלֲעו-ְסַלח"
  "ַחְסֶּדָךְּכגֶֹדל "
  "ֵהָּנה-ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד"
 "... ְיהָוה ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרָךאֶמרַוּיֹ"

 )11-20' במדבר יד(

 
 ַהִּמְׁשָּכן>

 .ס" לפנה1496-בשנת "... הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן ַלחֶֹדׁשְּבֶאָחד =  ע"תר/ב=   ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִניתַוְיִהי" ) 17' שמות מ(
 ...ַהִּמְׁשָּכן-ְלָהִקים ֶאת ּולְמָע יֹום 32> 

 "... ַהִּמְׁשָּכן- ְּביֹום ַּכּלֹות מֶֹׁשה ְלָהִקים ֶאתַוְיִהי"     )1'  זבמדבר(
 ": ַהִּמְזֵּבַחֲחֻנַּכת" )  10' זבמדבר (
 )7' ישעיה כו( ."..ָיָׁשר ַמְעַּגל ַצִּדיק ְּתַפֵּלס  ַלַּצִּדיק ֵמיָׁשִריםאַֹרח"=  יֹום 44ה "ס=  יֹום 12 >)12-78'  זבמדבר(

 
 I חֶּפַס> 

 ": ֵּבין ָהַעְרַּבִים" "...ַהֶּפַסח ָּבִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש- ֶאתַוַּיֲעׂשּו"  )5'  טבמדבר(
 

 דָקְפַהִּמ> 
 :דָקְפִמ=  ע"תר/ב= "  ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִניתְּבֶאָחד" )   1'  אבמדבר(
 "...ְלֻגְלְּגלָֹתם-- ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלהִמֶּבן" "...ַּבר ִסיָני ְּבִמְדַוִּיְפְקֵדם" ) 19'  אבמדבר(
 .ָׁשָנה 20 ֶּבן ="  ְלַמֵּטה ְיהּוָדהָנִׂשיאַעִּמיָנָדב - ֶּבןַנְחׁשֹון" ) 7'  אבמדבר(



 

 

2

 II ֶּפַסח> 
 ":ַהֵּׁשִני  ַהֶּפַסחֶאת ֲעׂשּוַּיַו"... " ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֵּבין ָהַעְרַּבִיםַּבחֶֹדׁש" )11'  טבמדבר(

 
 תעֹוָּסַּמַה>

 ...ע"תר/ב רָּיִא' כחמישי  "ְּבֶעְׂשִרים ַּבחֶֹדׁש-- ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִניַוְיִהי"     )11' במדבר י(

 
 ...מֹוַלְדּתֹו-ַאְרצֹו ְוֶאל-ֶאל ְךָלָה  מֶֹׁשהחֵֹתן>

  "ְרעּוֵאל ַהִּמְדָיִני חֵֹתן מֶֹׁשה-ה ְלחָֹבב ֶּבן מֶֹׁשַוּיֹאֶמר"  )29' במדבר י(
  "ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָוה אֹתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם- ֲאַנְחנּו ֶאלנְֹסִעים"
  "ִיְׂשָרֵאל-טֹוב ַעל-ְיהָוה ִּדֶּבר- ְוֵהַטְבנּו ָלְך ִּכיִאָּתנּוְלָכה "
  "מֹוַלְדִּתי ֵאֵלְך-לַאְרִצי ְוֶא-ֶאל-ִּכי ִאם  ֵאָליו לֹא ֵאֵלְךַוּיֹאֶמר"
  "ָנא ַּתֲעזֹב אָֹתנּו- ַאלַוּיֹאֶמר"
   "... ַּבִּמְדָּבר ְוָהִייָת ָּלנּו ְלֵעיָנִיםֲחנֵֹתנּוֵּכן ָיַדְעָּת -ִּכי ַעל"
 

 )26' יגבמדבר ( ָקֵדׁש=  "...אָרן ְּבִמְדַּבר ָּפֶהָעָנןִיְׂשָרֵאל ְלַמְסֵעיֶהם ִמִּמְדַּבר ִסיָני ַוִּיְׁשּכֹן - ְבֵניַוִּיְסעּו" )12' יבמדבר (
 ":ֵׂשִעיר ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע- ָעָׂשר יֹום ֵמחֵֹרב ֶּדֶרְך ַהרַאַחד" )   2' דברים א(

 ...ִראׁשֹוָנה ָהַּבָּׁשָנה ְסעּוָנֶּדֶרְך ה ָתֹואְּב= " ֵׂשִעיר ַעד חֵֹרב-ֶּדֶרְך ַהר = I ָעָׂשר יֹום ִמָּקֵדׁש ַאַחד"
 
 :ֲהרֹןַאְו ֶׁשהמֹם  ִעָנַעןְּכ ֶרץֶא  אתכבושולמטרה להיכנס ב יֹום 11 במשך עָּסַּמַה>

 "... ַההּוא ֲאֶׁשר ְרִאיֶתםְוַהּנֹוָראַהִּמְדָּבר ַהָּגדֹול - ֵמחֵֹרב ַוֵּנֶלְך ֵאת ָּכלַוִּנַּסע" ) 19' דברים א(
 
    ].צפון חצי האי סיני]=[ ָהֱאמִֹריַהר [ֶרְךֶּד ָנַעןְּכ ֶרץֶא  אתכבושוללהיכנס = " ֶּדֶרְך ַהר ָהֱאמִֹרי" ) 19' דברים א(

 "... ֱאלֵֹהינּו אָֹתנּוְיהָוהַּכֲאֶׁשר ִצָּוה "
 
 ֲחֵצרֹת) ב   ַהַּתֲאָוהִקְברֹת) א:  חניות2 - ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע ַּבֶּדֶרְך>

  ":ַוָּנבֹא ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע" ) 19' דברים א(
 
                           דם'ח-ממזרח לסרביט אל - ירִע-לד ֵאֹור ןַמְעָי  =ָלוְׂש = ֲאָוה ַהַּתִקְברֹת)  א> )34' במדבר יא(
 "... ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני ֵמיָדד ַוָּתַנח ֲעֵלֶהם ָהרּוַחֶאְלָּדד" )26' יאבמדבר (
 
 ל'ָנֶח-'ָאתיה ועד - מצפון לגבל א= נתיקנה-ין אבו ֵע-החל מ=   ֲחֵצרֹת) ב>   )35' במדבר יא(

 
 "... ִמְרָים ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלגְוִהֵּנה "�"  ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשיתאֹדֹות" ֶׁשהמֹ ְוַאֲהרֹן ְּבִמְרָיםד ֶרֶמ> )1-10' יבבמדבר  (

 )26' גיבמדבר ("... ָקֵדָׁשה--ִמְדַּבר ָּפאָרן"= "..  ָנְסעּו ָהָעם ֵמֲחֵצרֹות ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר ָּפאָרןְוַאַחר" ) 16' יבבמדבר (

 
 
 

 יםַרְּגִלְּמַה עָּסַמ>
 ...ַעְרֵנ ַּבׁשֵדָק ִמּואְצ ָייםַרְּגִלְּמַה 12= " ֶאֶרץ ְּכַנַען-ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת-ְׁשַלח" ) 2' יגבמדבר (

  םיֹו 40+
 )26' יגבמדבר ("... ָקֵדָׁשה--ִמְדַּבר ָּפאָרן-ֶאל".".. ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹוםַוָּיֻׁשבּו"  )25' יגבמדבר (

 ל'ָנֶח-'ָא = II ָקֵדׁש = ַעְרֵנ ַּבׁשֵדָק, כלומר> 
 
 
 ַעְרֵנ ַּבׁשֵדָק דֶּמֶר>

    בקריאת המורדים  = )4' במדבר יד( = ֲהרֹןַאְו ֶׁשהמְֹּבד ֶרֶּמָרץ ַהָּפ ַעְרֵנ ַּבׁשֵדָק ְּב יום ששיע"תר/ב זּוַּתּמ' יא > )32' במדבר יג(
 .  ס" לפנה1496- שנת ץִיָק= ים ב למצר   לשו

 .ל'ָנֶח-'ָא = ַעְרֵנ ַּבׁשֵדָק = II ׁשֵדָק-ב = לאחר המרד ארוכהתנחלות לה, הוא כנראה גם שם תואר ֲחֵצרֹת>
 
      .ָנהָׁש 40 ןֶּב הֻפֶּנְי-ןֶּב בֵלָּכ> ) 7' דהושע יי(
 
 
 
 "...ים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם ְבָקֵדׁש ָיִמים ַרִּבים ַּכָּיִמַוֵּתְׁשבּו" ) 46' דברים א(

 .ס" לפנה1496-בשנת  ִיםָמָׁשַפע  ל'ָנֶח-' ָאןְעָיַמ>
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 ":ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע" =": ָקֵדׁש">   
 

-ֶאל"  ואליו  חזרו  יםַרְּגִלְּמַהיצאו  באביב  מנו  כי  מ  "ָקֵדׁש"גם  קרא  נ"  ָקֵדׁש  ַּבְרֵנַע"ן  ַמְעָי
 ":ְיֵמי  ִּבּכּוֵרי  ֲעָנִבים--ְוַהָּיִמים"  יֹום  40עבור  כ    =)26'  במדבר  יג(  ":ָקֵדָׁשה--ִמְדַּבר  ָּפאָרן

-ְּבֵני  דֶרֶמפרץ  "  ְּבָקֵדׁש  ַּבְרֵנַע"    יום  ששיע"תר/ב  זּוּמַּת  'יא  םֹויְּב,  כן-אם  .ץִיָק  =  )20-25'  במדבר  יג(
-יְּבֵנקבלו  ,  דֶרֶּמַה  לשלום  עתכ.  ל'ָנֶח-'ָא    ="ְּבָקֵדׁש"  לומרכ  ַאֲהרֹןְו  מֶֹׁשה-ב  ִיְׂשָרֵאל
 . עַלֶּס ַּבIIה ָּכד ַמַע - ִּמְדַּברַה ַמְעָינֹות ין ֵּבֵסֵבבְּב ָׁשָנה 38 לֶׁשנדודים  עונש ִיְׂשָרֵאל

 
 ל'ָנֶח-'ָא  =II  ָקֵדׁשןַמְעָיִמ  )'גלבמדבר (ָנה ָׁש 38 רִּמְדָּבַה רֹוּד ֵסֵבב

 
 .רֶדָס-' בערוץ וואדי אִרְתָמה-'ין א ֵעןַמְעָי=                  ִרְתָמה
 ןַמְעָי          =  ָּפֶרץִרּמֹן
 ןַמְעָי          = ִלְבָנה
 .ֶדרָס-'אוואדי ערוץ  בִרָּסה-'ין א ֵעןַמְעָי         =  ִרָּסה

 ןַמְעָי          = ְקֵהָלָתה
 .רָמּוין ס ֵעןַמְעָי - רָמּו סלֶּב'ַג         =  ָׁשֶפר-ַהר

 ןַמְעָי          = ֲחָרָדה
 ןַמְעָי       =    ַמְקֵהלֹת

 ןַמְעָי          = ָּתַחת
 ןַמְעָי          = ָּתַרח

 ןַמְעָי         =  ִמְתָקה
  ןַמְעָי         =  ַחְׁשמָֹנה

 
 .לקראת כניסה של סגולה לכיבוש ארץ כנען, III ָקֵדׁש=  ל'ָנֶח-'ָא ןַמְעָי  אלחזרו ִמַחְׁשמָֹנה

  .ס" לפנה1458-שנת  בִביָא) = 11-1' במדבר כ ( ְמִריָבהֵמי=   עַלֶּסַּב IIה ָּכַמ) המעיין חרב(=  III ָקֵדׁש
 

 ל'ָנֶח-'ָא =  ":ָלהֲחַנ ׁשֵדָק") 19' מזחזקאל י(
 
 
  מֹוָאב אל הרי - רׁשּו ֶדֶרְךְּב = ֶּמֶלְךַה ְךֶרֶּדל ַע - םֹוקְמִּב) = 21-14' במדבר כ)=(41-30' במדבר לג)=(7-6' דברים י( : ןּוּכְדִע=  ל'ָנֶח-'ָא III ָקֵדׁש- מתעֹוָּסַּמַה

 יַלת ֵאד ַע) = 8' דברים ב)=(4' במדבר כא = (ףסּו-םַי ְךֶרֶּדצפונה  ַוִּיְסעּו ] ֱאדֹוםֶאֶרץ]=[שעירה-'בל א'ג[ ירִע ֵׂשרַה את דרום ּופְקָע עריש-הדרימו בוואדי אל
   :ס" לפנה1458-במשך חדשי הקיץ והסתיו שנת 

 
  .בל דלל' ממזרח לגרבה'ע-ין קטר אלת ֵעִמַית ֹוְּבֵאר = )7-6' דברים י (=  ַיֲעָקן-ְּבֵני

 .)38' במדבר לג= ( ֲהרֹןַאת ומ ח"תש/ב  בָא' א ]אֹדְמ ַּהבֹו ָּגְבנּוןָּג=[ רָה ָהרהֹ     .ה'ין פרטג ֵעןַמְעָי = )7-6' דברים י (= מֵֹסרֹות
 .רֵיּוצ-'ִּביר א ְּבֵאר = )7-6' דברים י (=  ַהִּגְדָּגדחֹר

 .] ֱאדֹוםֶאֶרץְּבַהְּנָחִלים  או בזמנו –שיטפונות הסתיו =[ )7' דברים י(": םִיי ָמֲחֵלַנ ֶרץֶא"     טבהןַמְעָי=    ָיְטָבָתה
 .שפך נחל שלמה במ-ן ַמְעָי=    ַעְברָֹנה
 . בעקבהןַמְעָי או , לעקבהיַלתֵאבין  ? ָּגֶברֶעְציֹן ְּבֵאר=   ָּגֶברֶעְציֹן

 
 
  ]כיום ֱאדֹום הרי[ =   בדרום עבר הירדן המזרחי תעֹוָּסַּמַה
 :ס" לפנה1457- > ס" לפנה1458-שנת  חדשי החורף שלמשך ב:  מֹוָאבַעְרבֹתד ַע

 
 

 ןַמְעָי=            ַצְלמָֹנה
 ןַמְעָי =                  ּפּונֹן
 ןַמְעָי =                אֹבֹת
 ןַמְעָי =  ָהֲעָבִריםִעֵּיי
 .ַעְרֵנ ַּבׁשֵדָקמאז מרד ": = ַהּדֹור-ּתֹם ָּכל-ַעד ַנַחל ֶזֶרד ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשמֶֹנה ָׁשָנה-ָעַבְרנּו ֶאת- ֲאֶׁשרַעד" = )14' בדברים (=  חורף  ַהְּנָחִליםֶאֶׁשד =   ָּגדןִּדיבֹ

 .)14' אבמדבר כ( =": ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון-ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת-ֶאת") 15' אבמדבר כ ( ַהְּנָחִליםֶאֶׁשד =  ִּדְבָלָתְיָמהַעְלמֹן
 ).17 'אבמדבר כ( =": ָלּה- ְבֵאר ֱענּוֲעִלי" ":ְּבֵאָרה "ַהְּבֵאר = )16' אבמדבר כ( = ִלְפֵני ְנבֹו =       ָהֲעָבִריםָהֵרי

 .קבורתו במקום לא ידוע ו" ְנבֹוַהר ְסָּגהרֹאׁש ַהִּפל ַע" ֶׁשהמֹות  מ- ח"תש/ב רָדֲא' ז. ְיִריחֹוד ַע ְנבֹור ַה-מ=        מֹוָאב ַעְרבֹת
 

 :ס" לפנה1457- בִביָא ְיִריחֹול ּו מַהַּיְרֵּדן וחציית ַעהֹוֻׁשְי בהנהגת ָנַעןְּכ ֶרץֶאְלכניסה   =  ט"תש/בן יָסִנ' י ) 19' יהושע ד(
 ...ַוִּיְׁשּבֹת ַהָּמן ) =12' יהושע ה( ה'ָגּוע-לֶאין ֵע = ִּגְלָּגלַּב  ֶּפַסח"ָּבֶעֶרב" =  ט"תש/בן יָס ִנ'די)      10' יהושע ה(
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   ]ֱאמּוָנה]=[3[.           ִמיםָע ְּפ3 ּונ ָחִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני ":      ְּבָקֵדׁש"         >
 
 

 .       עַלֶּסַה לַע Iה ָּכַמְּב ִיםָמ מֶֹׁשה הוציא ס" לפנה1497-בשנת   I" ָקֵדׁש" . א
 
 Iה  ָּכַממאז    ִיםָמ  ָׁשַפע  )ל'ָנֶח-'ָא(  ןְעָיַּמַהס  "  לפנה1496-בשנת    II"  ָקֵדׁש" . ב

אחרי   לתור  את  ארץ  כנען  ולשם  יםַרְּגִלְּמַה  ומשם  נשלחו  עַלֶּסַה  לַע
 .    )19' א ייםדבר( =" ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע" דֶרֶמחזרו ופרץ  םֹו י40

 
הגיעו   רַּבִּמְדַּב  ָׁשָנה  39  לאחר  שחלפו  ס"  לפנה1458-בשנת    III  "ָקֵדׁש" . ג

  .היה חרבש ןְעָיַּמַל שוב
 
 

 
          ":עַלֶּס ַּבIIה ָּכַמ"      > 

 
 

ת ת  ְׁשַניַלִחְּת  =  "ָהִראׁשֹון  ַּבחֶֹדׁש")  =  1'  במדבר  כ  =  (III  "ְּבָקֵדׁש"ס  "  לפנה1458-בשנת  
 םַעַפְּב.    ושם  נקברהַאֲהרֹןְו  מֶֹׁשהאחות    ִמְרָיםנפטרה  ,  חנייהב  ַּבִּמְדַּבר  40  -ַה
 IIה  ָּכַמלהכות  ,  ָׁשָנה  119  בגיל  מֶֹׁשהחרב  ושוב  נאלץ    ןְעָיַּמַה  שוב  היה  ֹוז
כך -  ועלִיםָמשמא  לא  תצלח  המכה  להוציא  ,  מֶֹׁשהאולם  אז  היסס  .  עַלֶּסַּב

 .  וכניסתם לארץ נאסרהַאֲהרֹןְו מֶֹׁשהנענשו 
 

  )13' במדבר כ(":  ָּבםַוִּיָּקֵדׁש" =בפעם זו תועד 
  .]5]=[ְמִריָבה[          ] ּוְמִריָבהַמָּסה]=[ְיהָוה[]=8]=[ָקֵדׁש[
 

 ח"תש/ב  בִביָאָּב,  כן-אם.  "הָבֵמי  ְמִרי"  נקרא  ןְעָיַּמַהמאז  שמו  ההיסטורי  של  
ל שאחרון  ה  עָּסַּמַל)  =  37'  במדבר  לג)=(22'  במדבר  כ(    =III  "ָקֵדׁש"-  מִיְׂשָרֵאל-  ְבֵנייצאו
 . ַּבִּמְדַּבר 40 -ת ַהְׁשַנ

 
 

את   ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני  עברו  )  =19'  יהושע  ד=  (  ט"תש/בן  יָסִנְּב'  י  בִביָאָּבס  "  לפנה1457-ת  בשנ
 ִיְׂשָרֵאל-ץֶרֶאכעם  חכם  אמיץ  ומבורך  לכבוש  את    מסוגלים  היו,  כלומר  .ַהַּיְרֵּדן

  . הלהתנחל בו

 
 

  :ִיםָמָׁשַפע " ָקֵדׁש" ןַמְעָי>
 

 ַאֲהרֹןְו  מֶֹׁשה-  בִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני  דֶר  ֶמפרץ  כאמור  "ְּבָקֵדׁש  ַּבְרֵנַע"ס  "  לפנה1496-בשנת  
-ְּבֵניקבלו  ,  דֶרֶּמַהעם  כשלון  .  )4'  במדבר  יד(  =ובקריאת  המורדים  לשוב  למצרים  

ושם .  ָׁשָנה  40עד  אשר  יעברו  ,  האי  סיני-את  העונש  לנדוד  בחצי  ִיְׂשָרֵאל
  ָׁשַפע ןְעָיַּמַה,  לומרכ.  )46'  דברים  א(  =    נשארו  ימים  רבים"  ָקֵדׁשןְעָיְּבַמ",  ראמוכ
 . יםִנָׁש במשך ִיםָמ
 

  לים  התיכון  בערוץ "  ָקֵדׁשןַמְעָי"  יֵממו  זר,  בתקופות  שונות  של  ימי  המקרא
 ":  ִמְצָרִיםָלהַנְח"  )19'  יחזקאל  מז(":  ַנֲחָלה"  )ל'ָנֶח-'ָא(  ַנַחל  ֵאיָתןְּכ  "ַהִּׁשיחֹור"נחל  

 .)5' במדבר לד(
 

 ְוַהָּיִמים"    =III"  ָקֵדׁש"  עד  II"  ָקֵדׁש"-מ  "רֹוּד"  מתועד  טווח  זמן  של,  בחופף
  ְׁשלִֹׁשים  ּוְׁשמֶֹנה ֶזֶרדַנַחל  -ָעַבְרנּו  ֶאת-ָהַלְכנּו  ִמָּקֵדׁש  ַּבְרֵנַע  ַעד  ֲאֶׁשר-ֲאֶׁשר
ַהּדֹור  ַאְנֵׁשי -ּתֹם  ָּכל-ַעד"=    ]"רֹוּד"  תנֹוְׁש  38  ֵסֵבבְלחופף  ב[  =":  ָׁשָנה

 . )14' דברים ב(": ַהִּמְלָחָמה
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  :40 -ת הַנְׁש>
 

  III"  ָקֵדׁש"-  מ  מלאכיםםֹודֶא  ֶמֶלְך  אל    מֶֹׁשהשלח  =  בִביָאָּב  ס"  לפנה1458-בשנת  
 ָקֵדׁש")  =  16'  במדבר  כ=  (    ושמהיתִמדֹוֱא    כדי  לסכם  על  מעבר  דרך  עיר)  =14'  במדבר  כ(

להמשיך   ֶׁשהמֹמשם  ביקש  .  "ִצן-ְּבִמְדַּבר"  =  )36'  במדבר  לג=  ("  ִעיר  ְקֵצה  ְגבּוֶלָך
עד ,  "  ׁשּורֶּדֶרְך"היא    "  ַהֶּמֶלְךֶּדֶרְך"  על)  =  17'  במדבר  כ(=  תוך  מעבר  ,    מזרחהעָּסַּמַּב
 ִיְׂשָרֵאל-ְבֵניּו  מֶֹׁשה  אילץ  את  םֹודֶא  ֶמֶלְךסירובו  התקיף  של  .  מֹוָאב  ץֶרֶא

 "ִּתְתָּגרּו  ָבם-ַאל  ...ֵעָׂשו  ַהּיְֹׁשִבים  ְּבֵׂשִעיר-  ֲאֵחיֶכם  ְּבֵניִּבְגבּול"להימנע  מלעבור  
וואדי [  ֵׂשִעיר-  ַהר  ְּבֶדֶרְךדרומה  III"  ָקֵדׁש"-חזר  מ  עָּסַּמַה,  כלומר)  =  4-5'  בדברים  (

 .  מדרום]םֹודֱא ץֶרֶא[=]ֵׂשִעיר-ַהר[ את ףהקיל ]עריש-אל
 
 אל  מזרח  לכוון  עָּסַּמַה  פנה=  )  6'  דברים  י=  (  ]מית  עין  קטר[  "ַיֲעָקן-  ְּבֵניִמְּבֵארֹת"

על ,  אז.  "מֵֹסרֹות")  =  31'  לגבמדבר  (=  )  6'  דברים  י=  ("  מֹוֵסָרה"  =  ]ה'עין  פרטג[  ןָיַמְע
 )28'  במדבר  כ)=(38'  במדבר  לג(  ח"תש/בב  ָא'  ם  אֹויְּב  ַּבִּמְדַּבר  40-ת  ַהְׁשַנִּב  רָהר  ָההֹ  תִּפְסַּג

ע  שלבש  את ברג,  לֹוד  ָּגֵהן  ּכֹרָזְלָעֶא  ומיד  היה  בכורוָנה  ָׁש  123  ןֶּב  ַאֲהרֹןת  ֵמ
 ץָרְפִמ  ףֹוחשבסיני  על    =  ]דאְֹמ  ַּהֹוב  ָּגןּונְבָּג[  =  רָהר  ָההֹ  תִּפְסַּגשם  על  .  מעילו  של  אביו

 עָּסַּמַה  משם  פנה.  ַאֲהרֹןנקבר    =  )37'  במדבר  לג=  (  ":  ֶאֶרץ  ֱאדֹוםִּבְקֵצה"  ֵאיַלת
  ָהֲעָרָבה ִמֶּדֶרְך"=    ֵאיַלת  ץָרְפִמ  ףֹוחְל  =  )4'  במדבר  כא(":  סּוף-  ַיםֶּדֶרְך"על  צפונה  

 עָּסַּמַהבר  ע  ַּבִּמְדַּבר  40-ת  הְׁשַנבאמצע  חורף    .)8'  דברים  ב(  ":ֵמֵאיַלת  ּוֵמֶעְציֹן  ָּגֶבר
  .)14' דברים ב(= ":  ָזֶרדַנַחל"את 

 
 

 ְךּוּפִהְלָעם ִּב תַּכְרִּב>
  ..." ְּבַעְרבֹות מֹוָאב ֵמֵעֶבר ְלַיְרֵּדן ְיֵרחֹוַוַּיֲחנּו" )1' מדבר כבב(
 ..."ִצּפֹור-ַּיְרא ָּבָלק ֶּבןַו" )  2' בכמדבר ב(
                                      "... ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ֶזה ָׁשלֹׁש ְּפָעִמיםְוִהֵּנה" ) 10' מדבר כדב(

 
 
 
  " ְולֹא ַעָּתהֶאְרֶאּנּו" )17' מדבר כדב(

 "ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב" 
  "ַּיֲעקֹבָּדַרְך ּכֹוָכב ִמ" 
  " ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאלְוָקם" 
  "ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב" 
 ."..ֵׁשת-ְּבֵני-ָּכלְוַקְרַקר " 

 
  

 :ְלָעםִּב תַלְלִק > 
  "ֲעָמֵלק- ֶאתַוַּיְרא" )20' מדבר כדב(

  "ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו" 
  :"ַוּיֹאַמר" 
  "ֲעָמֵלקֵראִׁשית ּגֹוִים " 
 "...ֵבדְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֹ" 

  
 

 
 :ְלָעםִּב תַמְקִנ > 

 "...ְּבנֹות מֹוָאב-ֶאל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים ַוָּיֶחל ָהָעם ִלְזנֹות ַוֵּיֶׁשב" )1' מדבר כהב(
 "...ַמַעל ַּביהָוה-ִלְמָסר ֵהָּנה ָהיּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְדַבר ִּבְלָעם ֵהן")  16' מדבר לאב(

 
 ":בֶרָח ֶּבְרגּו ָהרֹועְּב-ֶּבןם ָעְלת ִּבֵאְו" ) 8' מדבר לאב(

 
 
    ס" לפנה1458-בשנת  = ַהָּבָׁשןְו דִּגְלָעַה ׁשּוּבִּכ>

 
 .ְנבֹור ת ַהִּפְסַּגל ַע ֹותֹומם ֹו יח"תש/ב רָדֲא' ז = ָנהָׁש 120 הֶׁש מֹיֵּיַח ) 7' דברים לד(
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  :40 -ת הַנְׁשִל ןּוּכְדִע>
 
 )  =36'  במדבר  לג(  =  ֵמַחְׁשמָֹנה  ַוַּיֲחנּו  ַוִּיְסעּו  =  )30'  במדבר  לג(  =  מֵֹסרֹותד  ַעֵמַחְׁשמָֹנה    עָּסַּמַה  ֶּדֶרְך ) 1

  ִמְּבֵני ַוִּיְסעּו)  =  31'  במדבר  לג(  =  ִמָּקֵדׁש  ַוַּיֲחנּו  ִּבְבֵני  ַיֲעָקן  ַוִּיְסעּוִצן  ִהוא  ָקֵדׁש  -ְבִמְדַּבר
ִּפי -הֹר  ָהָהר  ַעל-  ַאֲהרֹן  ַהּכֵֹהן  ֶאלַעלַוַּי...  ַוַּיֲחנּו  ְּבמֵֹסרֹות  =  )6-7'  דברים  י=  (ַיֲעָקן  
  .ַוָּיָמת ָׁשם--ְיהָוה

 
   =)41'  במדבר  לג(=      ֵמהֹר  ָהָהרַוִּיְסעּו=    סּוף-  ַיםֶּדֶרְך  )  =4'  במדבר  כא=  (    ַצְלמָֹנהד  ַעֵמהֹר  ָהָהר ) 2

 ַוִּיְסעּוָּגד  ַוַּיֲחנּו  ְּבָיְטָבָתה    ֵמחֹר  ַהִּגְדַוִּיְסעּו  =  )33-36'  במדבר  לג(  =ַוַּיֲחנּו  ְּבחֹר  ַהִּגְדָּגד  
=   ֵמֶעְציֹן  ָּגֶבר  ַוִּיְסעּו   ֵמַעְברָֹנה  ַוַּיֲחנּו  ְּבֶעְציֹן  ָּגֶברַוִּיְסעּו ִמָּיְטָבָתה  ַוַּיֲחנּו  ְּבַעְברָֹנה

  . ַוַּיֲחנּו ְּבַצְלמָֹנה =)41' במדבר לג(
 
]  + ִעֵּיי  ָהֲעָבִרים]  +  [אֹבֹת[ ]  +ֲחנּו  ְּבפּונֹן  ִמַּצְלמָֹנה  ַוַּיַוִּיְסעּו[)  =  42-49'  במדבר  לג( ) 3
  מֹוָאב  ַעל ַעְרבֹת[  +  ]ִלְפֵני  ְנבֹו  ָהֵרי  ָהֲעָבִרים[  +  ]ִּדְבָלָתְיָמהַעְלמֹן  [  +  ]יבֹן  ָּגדִּד[

                                                             ]. ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו

 
 :ץֶרָאת ָהֹולּובד ְּגּויעִּת>
 
 
-ֵמי  ְמִריבֹות  ָקֵדׁש  ַנֲחָלה  ֶאל-  ַעדִמָּתָמר"=  ם  ֹורָּד  ץֶרָאת  ָהֹולּובְּג  .א

  ו  הי)  =13'  במדבר  כ)=(7'  שמות  יז(  =  ַהְמִריבֹות    מוכיח  כי  =)19'  יחזקאל  מז(  ":ַהָּים  ַהָּגדֹול
 . ל'ָנֶח-'ָאן ַמְעָי באותו

 
במדבר (]  הָבֵמי  ְמִרי]=[ָקֵדׁש  ַּבְרֵנַע]=[ָבה  ּוְמִריַמָּסה]=[ָקֵדׁש[  =  תֹומֵּׁש  ַה4,  כלומר

 אחד  הם)  4'  במדבר  לד)=(46'  דברים  א)=(19'  דברים  א)=(2'  דברים  א)=(22'  במדבר  כ)=(1'  במדבר  כ)=(26'  יג

 . ל'ָנֶח-'ָא ַהְמִריבֹות ןַמְעָי=  "ָקֵדׁש"= 
 

 ":ָקֵדׁש  ןְעָיַּמַהֵׂשִעיר  ַעד  -ֵמחֵֹרב  ֶּדֶרְך  ַהר"  מסלול  המסע  מתועד    =בדיעבד    
ַהחִֹרי  ְּבַהְרָרם  ֵׂשִעיר -ְוֶאת"  =  )6-7'  בראשית  יד(=    ְּכָדְרָלעֶֹמר  תֶמֶחְלִמ  עָּסַמְל  בהקשר

. "ֵעין  ִמְׁשָּפט  ִהוא  ָקֵדׁש-  ַוָּיבֹאּו  ֶאלַוָּיֻׁשבּו ַהִּמְדָּבר-ַעד  ֵאיל  ָּפאָרן  ֲאֶׁשר  ַעל
 ֲהָבהַא תַלֵא םֵׁשל ם ַעַּג=  "ׁשָקֵד" א שם המקום הוכי  לאזכורמֶֹׁשהבתיעוד  זה הדגיש 

מתועד  המזבח  שהקים ,  הקשר  דומהדיעבד  ובב  .יתִמדֹו  ֱאירִע  =  ָקֵדׁש  ְּבִמְצָרִיםית  יִנִמה  ָוֲאַתְו
קרא  אז   ַאְבָרָהם  מצא  לנכון  לתעד  כי  מֶֹׁשה  .אל  לבין  העי-  בין  ביתַאְבָרָהם

שהיה ם  ֵּׁשַה,  כלומר.  )8'  יבבראשית  (  =וגם  שם    =  )4'  בראשית  יג(=    ":ְיהָוה"  םֵׁשְּב
וזאת  כדי  לתת )  =  3'  שמות  ו(  =  למרות  שפוענח  מאוחר  יותר  ,  במפורש  כתובןְצָּפמּו

ם ֵׁשלא  יכול  היה  לדעת  את  אותיות  ,  כן-  אםַאְבָרָהם.  םֵּׁשַהדגש  לכבוד  
 ת  הפסקת  הבנייה  במגדל  בבל  ועד  לזמן  יציאת  מצרים  היהע  כי  מֱאלִֹהים

אם  כאלה ,  לכן.  לא  ידע  "ֲאִביַׁשי"    המלאךםֵׁשבוודאי  גם  את    ו.ןְצָּפמּו  םֵּׁשַה
 :  שתי אפשרויותנכונות ליד המזבח ַאְבָרָהם לקריאת ,היו פני הדברים

 
 .] ֵאל ַׁשַּדיֲאִני]=[1]=[ם ֱאמּוָנהֵׁש[       .1
  .]3]=[3+4+5]=[ִׁשילֹה]=[7+5]=[ם ֱאלִֹהיםֵׁש[       .2

 
 אתבדיעבד  לציין    )  =7'  בראשית  יד(  ":  ָהֲעָמֵלִקיְׂשֵדה"  =  תיעד  גם  את  הכינוי  מֶֹׁשה
 ְּכָדְרָלעֶֹמר  עָּסַמאכן    זה  השתרש  רק  מאוחר  יותר  וכינוי.  ָהֱאמִֹרי  ץֶרֶא  תחום

 ָהֱאמִֹרי ץֶרֶאובכל נקודות הגבול של ) = 7' בראשית טז( ":  ׁשּורְּבֶדֶרְך"=  כך  -עבר  לפי
 ":  ָּתָמר  ִהיא  ֵעין  ֶּגִדיַחְצצֹון"  =  )7'  ראשית  ידב(  ":    ָּתָמרַחְצצֹן"=    וההר  והגיע  עד

 . )2' כ' הי ב"דב(
 

 ִיְׂשָרֵאל-ץֶרֶאהיא  נקודת  גבול  של    ="  ָקֵדׁש  ַּבְרֵנַע"    ="ָקֵדׁש"=    ל'ָנֶח-'ָא,  ןאכמ
והשטח )  =  3-5'  במדבר  לד(  =  מצד  דרום  ומצד  מערב  ץֶרָאת  ָהֹולּובְּגבה  נפגשים  
. "ַהר  ָהֱאמִֹרי  "  =)19'  דברים  א(  =ִיְׂשָרֵאל-ץֶרֶאכשטח  מוגדר  ,  האי  סיני-בצפון  חצי

ר ַהֵמ  עָּסַּמַהדרך  עם  תיאור    ":ַּבָּׁשָנה  ַהֵּׁשִנית"  קבל  גםמת,  הגדרה  זוביסוס  
": אָֹתנּוֶּדֶרְך  ַהר  ָהֱאמִֹרי  ַּכֲאֶׁשר  ִצָּוה  ְיהָוה  ֱאלֵֹהינּו  "  =  ץֶרָאָל  לכניסה  חֵֹרב

 . )19' דברים א(
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 )19'  דברים  א(  "ַהר  ָהֱאמִֹרי"  שטחאת  התיעוד  תוחם    =  )3-5'  במדבר  לד(ם  ֹורָּד  ַּב,כן-אם

 חַלֶּמַה-םַיְּב  "ֵעין  ֶּגִדי"א  יִה  )2'  כ'  הי  ב"דב(  "ִמָּתָמר"=  )  19'  יחזקאל  מז(המשתרע  
ָקֵדׁש "  ומקיף  את  "ין  ִצִמְדַּבר"  ועובר  דרך  "  ַעְקַרִּביםַמֲעֵלה"ומדרים  אל  

 . )3-4' במדבר לד(=  םֹורָּדִמ" ַּבְרֵנַע
 

 )19' יחזקאל מז= ( " ֶנֶגב ֵּתיָמָנהּוְפַאת"
  "ַהָּים ַהָּגדֹול- ָקֵדׁש ַנֲחָלה ֶאלְמִריבֹותֵמי -ִמָּתָמר ַעד"
 "...ֶנְגָּבהֵּתיָמָנה -ְוֵאת ְּפַאת"

 
 

וץ ער=    ":  ִמְצָרִיםָלהַנְח  ֵמַעְצמֹון")  =  5'  במדבר  לד  (בָרֲעַמ  ץֶרָאת  ָהֹולּובְּג              .ב
 ַהָּים[לכוון  צפון  אל  "  ָקֵדׁש  ַּבְרֵנַע"-ם  מחויעוד  תת  ה�כלומר    ,עריש-וואדי  אל
 ןְעָיַּמַה  ,כןוא.  ִיְׂשָרֵאל-ץֶרֶאְּב  ַהר  ָהֱאמִֹרי  םּוחָּת=  כך  -לפיו]  ים  תיכון]=[ַהָּגדֹול

שם   ו"ָקֵדׁש  ַּבְרֵנַע"    ="ָקֵדׁש"=    ל'ָנֶח-'ָאהוא    ִמְצַרִיםל  ַחַנ    בערוץההיסטורי
  ָים ּוְגבּול"  .או  לעבר  הירדן  המזרחי/  וןכנעממצרים  ל"    ׁשּורֶּדֶרְך"  וברתע

 ...)6'  לדבמדבר(" ְוָהָיה ָלֶכם ַהָּים ַהָּגדֹול
 

 )20' יחזקאל מז= ( "ָים-ּוְפַאת"
  "נַֹכח ְלבֹוא ֲחָמת-ַעדַהָּים ַהָּגדֹול ִמְּגבּול "
 "...ָים-זֹאת ְּפַאת"

 
 
-  ִמן :ִיְהֶיה  ָלֶכם  ְּגבּול  ָצפֹון-ְוֶזה")  =  7'    לדבמדבר  (ֹוןָצפ  ץֶרָאת  ָהֹולּובְּג  .ג

  כי �  הָרְקִּנַה  אׁש  רֹ-"  ָהָהרהֹר  ",    כלומר"...ָהָהרַהָּים  ַהָּגדֹל  ְּתָתאּו  ָלֶכם  הֹר  
  ָהָהר  ְּתָתאּו  ְלבֹא  ֲחָמת ֵמהֹר"=    )'יחזקאל  מז( "ַחְוָרן"  ֶחְרמֹוןגבול  צפון  מגיע  להר  ַה

ִיְהֶיה -  ַהְּגֻבל  ִזְפרָֹנה  ְוָהיּו  תֹוְצאָֹתיו  ֲחַצר  ֵעיָנן  ֶזהְוָיָצא    ַהְּגֻבל  ְצָדָדהְוָהיּו  ּתֹוְצאֹת
 ...)8-9'  לדבמדבר("  ָצפֹוןְּגבּולָלֶכם 

  
 )15-17' יחזקאל מז= ( "ִלְפַאת ָצפֹוָנה  ְּגבּול ָהָאֶרץְוֶזה"
 כאשר הר ראש הנקרה חניתה מחותל עננים" ְתלֹןֶח"   "ְלבֹוא ְצָדָדה-- ֶחְתלֹןַהֶּדֶרְךַהָּים ַהָּגדֹול -ִמן"
  "ִסְבַרִים ֵּברֹוָתה ֲחָמת"
  "ְּגבּול ַּדֶּמֶׂשק ּוֵבין ְּגבּול ֲחָמת-ֲאֶׁשר ֵּבין"
  "ְּגבּול ַחְוָרן- ֲאֶׁשר ֶאלַהִּתיכֹוןָחֵצר "
  "ַהָּים ֲחַצר ֵעינֹון ְּגבּול ַּדֶּמֶׂשק- ִמןְגבּול ְוָהָיה"
  .".. ְוֵאת ְּפַאת ָצפֹוןֲחָמת ּוְגבּול ְוָצפֹון ָצפֹוָנה"
 
 
  ָלֶכם  ִלְגבּול ְוִהְתַאִּויֶתם")  =  10-12'    לדבמדבר  (חָרְזִמ  ץֶרָאת  ָהֹולּובְּג  .ד

  ַהְּגֻבל ְוָיַרד  ַהְּגֻבל  ִמְּׁשָפם  ָהִרְבָלה  ִמֶּקֶדם  ָלָעִין  ְוָיַרד ֵקְדָמה  ֵמֲחַצר  ֵעיָנן  ְׁשָפָמה
  ַהְּגבּול  ַהַּיְרֵּדָנה  ְוָהיּו  תֹוְצאָֹתיו  ָים ְוָיַרד ֶרת  ֵקְדָמהִּכֶּנ-ֶּכֶתף  ָים-ּוָמָחה  ַעל

 "...ַהֶּמַלח
 
 "...ַחְוָרן" ֶחְרמֹוןעל צלע ַה] םת ָרַּכְרִּב[ח ְלָרְזִּמ ִמ) =11'  לדבמדבר(" ִמֶּקֶדם ָלָעִין"

 
 )18' יחזקאל מז= ( " ָקִדיםּוְפַאת"
  "ַּדֶּמֶׂשק- ּוִמֵּביןַחְוָרןִמֵּבין "
 "ַהַּיְרֵּדןּוִמֵּבין ַהִּגְלָעד ּוִמֵּבין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל "
  "ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני ָּתמֹּדּו-ִמְּגבּול ַעל"
  "...ָקִדיָמהְוֵאת ְּפַאת "
 

 . כמפת צילום אוויר,  מוצגת במדויקץֶרָאת ָהֹולּובְּגתמונת 
 : ֶדרָס-'בערוץ וואדי א תֹונַמְעָיאפשר לזהות 

                        ִרְתָמה-'ין א ֵעןַמְעָי = )19' גבר לבמד( = ִרְתָמה
 ִרָּסה-'ין א ֵעןַמְעָי = )21' גבמדבר ל(=  ִרָּסה


