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ַה ְתּעוּ ָדה ָה ֱאל ִֹהית ַ -בּ ִמּ ְד ָבּר

ָר ִמי ִניר

ְתּעוּ ָדה ֱאל ִֹהית זו המפורטת בין דפי ספר ַבּ ִמּ ְד ָבּר באה להוכיח כי האדם מממש את זכותו
ָשׁים ַח ָטּ ִאים" .מֹ ֶשׁה ידע את האמת הזאת
לבגוד ברעהו ובוודאי ְבּ ֱאלֹ ָהיו " ַתּ ְרבּוּת ֲאנ ִ
והמשיך על-אף מעידתו רגע לפני ַמ ָכּה ַ IIבּ ֶסּ ַלע למלא את שליחותו  -והיה שותף נאמן
" ַליהוָה" עד נשימתו האחרונה:
ֹשׁה"
ֹאמר ְיהוָה ֶאל-מ ֶ
" ַויּ ֶ
ֻני ָה ָעם ַהזֶּה"
ַאצ ִ
" ַעד-אָנָה ְינ ֲ
ַא ִמינוּ ִבי"
ְעד-אָנָה לֹא-י ֲ
"ו ַ
יתי ְבּ ִק ְרבּוֹ"
" ְבּכֹל ָהאֹתוֹת ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ְעצוּם ִמ ֶמּנּוּ"
ֱשׂה א ְֹת ָך ְלגוֹי-גָּדוֹל ו ָ
ְאע ֶ
ְאוֹר ֶשׁנּוּ ו ֶ
אַכּנּוּ ַב ֶדּ ֶבר ו ִ
" ֶ
ֹשׁה ֶאלְ -יהוָה"
ֹאמר מ ֶ
" ַויּ ֶ
ֹח ָך ֶאתָ -ה ָעם ַהזֶּה ִמ ִקּ ְרבּוֹ"
ית ְבכ ֲ
ֱל ָ
ְשׁ ְמעוּ ִמ ְצ ַר ִים ִכּיֶ -הע ִ
"ו ָ
אָרץ ַהזֹּאת"
יוֹשׁב ָה ֶ
ְאָמרוּ ֶאלֵ -
"ו ְ
אַתּה ְיהוָה ְבּ ֶק ֶרב ָה ָעם ַהזֶּה"
" ָשׁ ְמעוּ ִכּיָ -
אַתּה ְיהוָה"
" ֲא ֶשׁרַ -ע ִין ְבּ ַע ִין ִנ ְראָה ָ
ֲל ֶהם"
" ַו ֲענ ְָנ ָך ע ֵֹמד ע ֵ
יוֹמם"
ֵיהם ָ
אַתּה ה ֵֹל ְך ִל ְפנ ֶ
וּב ַע ֻמּד ָענָן ָ
" ְ
וּב ַעמּוּד ֵאשׁ ָל ְי ָלה"
" ְ
ְה ַמ ָתּה ֶאתָ -ה ָעם ַהזֶּה ְכּ ִאישׁ ֶא ָחד"
"ו ֵ
ֲך ֵלאמֹר"
גּוֹים ֲא ֶשׁרָ -שׁ ְמעוּ ֶאתִ -שׁ ְמע ָ
ְאָמרוּ ַה ִ
"ו ְ
" ִמ ִבּ ְל ִתּי ְיכ ֶֹלת ְיהוָה"
אָרץ ֲא ֶשׁרִ -נ ְשׁ ַבּע ָל ֶהם ו ִַיּ ְשׁ ָח ֵטם ַבּ ִמּ ְד ָבּר"...
" ְל ָה ִביא ֶאתָ -ה ָעם ַהזֶּה ֶאלָ -ה ֶ
ְע ָתּה"
"ו ַ
" ִי ְג ַדּל-נָא כּ ַֹח ֲאדֹנָי"
" ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֵלאמֹר"
ָפ ַשׁע"
ֹשׂא ָעוֹן ו ָ
ְרבֶ -ח ֶסד נ ֵ
אַפּ ִים ו ַ
" ְיהוָה ֶא ֶר ְך ַ
ַקּה"
ַקּה לֹא ְינ ֶ
" ְונ ֵ
"פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבוֹת ַעלָ -בּ ִנים"
ְעלִ -ר ֵבּ ִעים"
" ַעלִ -שׁ ֵלּ ִשׁים ו ַ
" ְס ַלח-נָא ַלעֲוֹן ָה ָעם ַהזֶּה"
" ְכּג ֶֹדל ַח ְס ֶדּ ָך"
ְעדֵ -הנָּה"
אתה ָל ָעם ַהזֶּה ִמ ִמּ ְצ ַר ִים ו ַ
ָשׂ ָ
ְכ ֲא ֶשׁר נ ָ
"ו ַ
אמר ְיהוָה ָס ַל ְח ִתּי ִכּ ְד ָב ֶר ָך"...
" ַויֹּ ֶ
)במדבר יד' (20-11

< ַה ִמּ ְשׁ ָכּן
)שמות מ' (17

שׁ ָכּן" ...בשנת  1496-לפנה"ס.
הוּקם ַה ִמּ ְ
"ו ְַי ִהי ַבּח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ַבּ ָשּׁנָה ַה ֵשּׁ ִנית = ב/תר"ע = ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ַ

< 32יוֹם ָע ְמלוּ ְל ָה ִקים ֶאתַ -ה ִמּ ְשׁ ָכּן...
ֹשׁה ְל ָה ִקים ֶאתַ -ה ִמּ ְשׁ ָכּן"...
)במדבר ז' " (1ו ְַי ִהי ְבּיוֹם ַכּלּוֹת מ ֶ
ֻכּת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח":
)במדבר ז' ֲ " (10חנ ַ
פ ֵלּס") ...ישעיה כו' (7
ָשׁר ַמ ְעגַּל ַצ ִדּיק ְתּ ַ
ישׁ ִרים י ָ
)במדבר ז'  12< (78-12יוֹם = ס"ה  44יוֹם = "א ַֹרח ַל ַצּ ִדּיק ֵמ ָ

)במדבר ט' (5

סח I
< ֶפּ ַ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ"ֵ " ...בּין ָה ַע ְר ַבּ ִים":
" ַו ַיּעֲשׂוּ ֶאתַ -ה ֶפּ ַסח ָבּ ִראשׁוֹן ְבּ ְ

< ַה ִמּ ְפ ָקד
)במדבר א' (1
)במדבר א' (19
)במדבר א' (7

" ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁ ִני ַבּ ָשּׁנָה ַה ֵשּׁ ִנית" = ב/תר"ע = ִמ ְפ ָקד:
ֻל ְגּל ָֹתם"...
ָמ ְע ָלהְ --לג ְ
"ו ִַיּ ְפ ְק ֵדם ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי"ִ " ...מ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
הוּדה" = ֶבּן ָ 20שׁנָה.
ָשׂיא ְל ַמ ֵטּה ְי ָ
ָדב נ ִ
ַחשׁוֹן ֶבּןַ -ע ִמּינ ָ
"נ ְ
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)במדבר ט' (11

סח II
< ֶפּ ַ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם ֵבּין ָה ַע ְר ַבּ ִים"ַ " ...ו ַיּעֲשׂוּ ֶאת ַה ֶפּ ַסח ַה ֵשּׁ ִני":
" ַבּח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁ ִני ְבּ ְ

< ַה ַמּ ָסּעוֹת

)במדבר י' (11

)במדבר י' (29

)במדבר י' (12
)דברים א' (2

)דברים א' (19
)דברים א' (19

)דברים א' (19

"ו ְַי ִהי ַבּ ָשּׁנָה ַה ֵשּׁ ִנית ַבּח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁ ִניְ --בּ ֶע ְשׂ ִרים ַבּח ֶֹדשׁ" חמישי כ' ִא ָיּר

ב/תר"ע...

מוֹל ְדתּוֹ...
ְאלַ -
אַרצוֹ ו ֶ
ֹשׁה ָה ָל ְך ֶאלְ -
<ח ֵֹתן מ ֶ
ֹשׁה"
עוּאל ַה ִמּ ְדי ִָני ח ֵֹתן מ ֶ
ֹשׁה ְלח ָֹבב ֶבּןְ -ר ֵ
ֹאמר מ ֶ
" ַויּ ֶ
אָמר ְיהוָה אֹתוֹ ֶא ֵתּן ָל ֶכם"
ַחנוּ ֶאלַ -ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ַ
"נ ְֹס ִעים ֲאנ ְ
ְה ַט ְבנוּ ָל ְך ִכּיְ -יהוָה ִדּ ֶבּר-טוֹב ַעלִ -י ְשׂ ָר ֵאל"
" ְל ָכה ִא ָתּנוּ ו ֵ
מוֹל ְד ִתּי ֵא ֵל ְך"
ְאלַ -
אַר ִצי ו ֶ
ֹאמר ֵא ָליו לֹא ֵא ֵל ְך ִכּי ִאםֶ -אלְ -
" ַויּ ֶ
ֹאמר אַל-נָא ַתּ ֲעזֹב א ָֹתנוּ"
" ַויּ ֶ
ית ָלּנוּ ְל ֵעינ ִָים"...
ְה ִי ָ
ָד ְע ָתּ ֲחנ ֵֹתנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ו ָ
" ִכּי ַעלֵ -כּן י ַ

ארן"ָ = ...ק ֵדשׁ
יהם ִמ ִמּ ְד ַבּר ִסינָי ו ִַיּ ְשׁכֹּן ֶה ָענָן ְבּ ִמ ְד ַבּר ָפּ ָ
"ו ִַיּ ְסעוּ ְבנֵיִ -י ְשׂ ָר ֵאל ְל ַמ ְס ֵע ֶ
ֵע":
אַחד ָע ָשׂר יוֹם ֵמח ֵֹרב ֶדּ ֶר ְך ַהרֵ -שׂ ִעיר ַעד ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
" ַ
שׂ ִעיר ַעד ח ֵֹרב" = ְבּאוֹ ָתה ֶדּ ֶר ְך ָנ ְסעוּ ַבּ ָשּׁנָה ָה ִראשׁוֹנָה...
אַחד ָע ָשׂר יוֹם ִמ ָקּ ֵדשׁ ֶ = Iדּ ֶר ְך ַהרֵ -
" ַ

)במדבר יג' (26

ָען ִעם מֹ ֶשׁה ְואַ ֲהרֹן:
< ַה ַמּ ָסּע במשך  11יוֹם במטרה להיכנס ולכבוש את ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יתם"...
נּוֹרא ַההוּא ֲא ֶשׁר ְר ִא ֶ
ְה ָ
ֵל ְך ֵאת ָכּלַ -ה ִמּ ְד ָבּר ַהגָּדוֹל ו ַ
"ו ִַנּ ַסּע ֵמח ֵֹרב ַונּ ֶ
ָען ֶדּ ֶר ְך ] ַהר ָה ֱאמ ִֹרי[=]צפון חצי האי סיני[.
" ֶדּ ֶר ְך ַהר ָה ֱאמ ִֹרי" = להיכנס ולכבוש את ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
" ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה ְיהוָה ֱאל ֵֹהינוּ א ָֹתנוּ"...
ֵע  2 -חניות :א( ִק ְברֹת ַה ַתּ ֲאוָה ב( ֲח ֵצרֹת
< ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַעד ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ֵע":
" ַו ָנּבֹא ַעד ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ

אוָה = ְשׂ ָלו = ַמ ְע ָין רוֹד ֵאלִ -עיר  -ממזרח לסרביט אל-ח'דם
)במדבר יא'  < (34א( ִק ְברֹת ַה ַתּ ֲ
)במדבר יא' (26

רוּח"...
ֲל ֶהם ָה ַ
ַתּנַח ע ֵ
ידד ו ָ
ְשׁם ַה ֵשּׁ ִני ֵמ ָ
" ֶא ְל ָדּד ו ֵ

)במדבר יא' (35

ָח'ל
< ב( ֲח ֵצרֹת = החל מֵ -עין אבו-נתיקנה = מצפון לגבל א-תיה ועד אָ'-נ ֶ

ְהנֵּה ִמ ְריָם ְמצ ַֹר ַעת ַכּ ָשּׁ ֶלג"...
ֻשׁית" – "ו ִ
ְאַהרֹן ְבּמֹ ֶשׁה "אֹדוֹת ָה ִא ָשּׁה ַהכּ ִ
)במדבר יב' ֶ < (10-1מ ֶרד ִמ ְריָם ו ֲ
ארןָ --ק ֵד ָשׁה"...
ארן"ִ " = ..מ ְד ַבּר ָפּ ָ
ַחנוּ ְבּ ִמ ְד ַבּר ָפּ ָ
ָסעוּ ָה ָעם ֵמ ֲח ֵצרוֹת ַויּ ֲ
ְאַחר נ ְ
)במדבר יב' " (16ו ַ

)במדבר יג' (26

< ַמ ָסּע ַה ְמּ ַר ְגּ ִלים

)במדבר יג' (2
)במדבר יג' (25

ַען" = ַ 12ה ְמּ ַר ְגּ ִלים ָי ְצאוּ ִמ ָק ֵדשׁ ַבּ ְר ֵנ ַע...
ָתרוּ ֶאתֶ -א ֶרץ ְכּנ ַ
ָשׁים ְוי ֻ
" ְשׁ ַלחְ -ל ָך ֲאנ ִ
 40+יוֹם
שׁה") ...במדבר יג' (26
ארןָ --ק ֵד ָ
אַר ָבּ ִעים יוֹם"ֶ "...אלִ -מ ְד ַבּר ָפּ ָ
אָרץ ִמ ֵקּץ ְ
ָשׁבוּ ִמתּוּר ָה ֶ
" ַויּ ֻ
ָח'ל
<כלומרָ ,ק ֵדשׁ ַבּ ְר ֵנ ַע = ָק ֵדשׁ  = IIאָ'-נ ֶ

< ֶמּ ֶרד ָק ֵדשׁ ַבּ ְר ֵנ ַע

)במדבר יג' (32

< יא' ַתּמּוּז ב/תר"ע יום ששי ְבּ ָק ֵדשׁ ַבּ ְר ֵנ ַע ָפּ ָרץ ַה ֶמּ ֶרד ְבּמֹ ֶשׁה ְואַ ֲהרֹן = )במדבר יד'  = (4בקריאת המורדים
לשוב למצרים = ָק ִיץ שנת  1496-לפנה"ס.
ָח'ל.
< ֲח ֵצרֹת הוא כנראה גם שם תואר ,להתנחלות ארוכה לאחר המרד = בָ -ק ֵדשׁ ָ = IIק ֵדשׁ ַבּ ְר ֵנ ַע = אָ'-נ ֶ

)יהושע יד' (7

< ָכּ ֵלב ֶבּןְ -י ֻפ ֶנּה ֶבּן ָ 40שׁנָה.

)דברים א' (46

ָמים ֲא ֶשׁר ְי ַשׁ ְב ֶתּם"...
ָמים ַר ִבּים ַכּיּ ִ
ַתּ ְשׁבוּ ְב ָק ֵדשׁ י ִ
"ו ֵ
מ ִים בשנת  1496-לפנה"ס.
ָח'ל ָשׁ ַפע ָ
< ַמ ְע ָין אָ'-נ ֶ
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ֵע":
<" ָק ֵדשׁ"ָ " = :ק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ֵע" נקרא גם " ָק ֵדשׁ" כי ממנו באביב יצאו ַה ְמּ ַר ְגּ ִלים ואליו חזרו " ֶאל-
ַמ ְע ָין " ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ָבים":
כּוּרי ֲענ ִ
ָמיםְ --י ֵמי ִבּ ֵ
ְהיּ ִ
ארןָ --ק ֵד ָשׁה") :במדבר יג'  = (26כעבור  40יוֹם "ו ַ
ִמ ְד ַבּר ָפּ ָ
ֵע" פרץ ֶמ ֶרד ְבּנֵי-
)במדבר יג' ָ = (25-20ק ִיץ .אם-כןְ ,בּיוֹם יא' ַתּמּוּז ב/תר"ע יום ששי " ְבּ ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ָח'ל .כתשלום על ַה ֶמּ ֶרד ,קבלו ְבּ ֵני-
אַהרֹן כלומר " ְבּ ָק ֵדשׁ" = אָ'-נ ֶ
ֹשׁה ְו ֲ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ב-מ ֶ
ִי ְשׂ ָר ֵאל עונש נדודים ֶשׁל ָ 38שׁנָה ְבּ ֵס ֵבב ֵבּין ַמ ְעיָנוֹת ַה ִמּ ְד ַבּר ַ -עד ַמ ָכּה ַ IIבּ ֶסּ ַלע.
ָח'ל
שׁנָה )במדבר לג'( ִמ ַמ ְע ָין ָק ֵדשׁ  = IIאָ'-נ ֶ
ֵס ֵבב דּוֹר ַה ִמּ ְד ָבּר ָ 38
ִר ְת ָמה
ִרמֹּן ָפּ ֶרץ
ִל ְבנָה
ִר ָסּה
ְק ֵה ָל ָתה
ַהרָ -שׁ ֶפר
ֲח ָר ָדה
ַמ ְק ֵהלֹת
ָתּ ַחת
ָתּ ַרח
ִמ ְת ָקה
ַח ְשׁמֹנָה

= ַמ ְע ָין ֵעין א'ִ -ר ְת ָמה בערוץ וואדי א'ָ -ס ֶדר.
= ַמ ְע ָין
= ַמ ְע ָין
= ַמ ְע ָין ֵעין א'ִ -ר ָסּה בערוץ וואדי א'ָ -ס ֶדר.
= ַמ ְע ָין
= ַג' ֶבּל סוּ ָמר ַ -מ ְע ָין ֵעין סוּ ָמר.
= ַמ ְע ָין
= ַמ ְע ָין
= ַמ ְע ָין
= ַמ ְע ָין
= ַמ ְע ָין
= ַמ ְע ָין

ָח'ל = ָק ֵדשׁ  ,IIIלקראת כניסה של סגולה לכיבוש ארץ כנען.
ִמ ַח ְשׁמֹנָה חזרו אל ַמ ְע ָין אָ'-נ ֶ
יבה )במדבר כ'  = (1-11אָ ִביב שנת  1458-לפנה"ס.
= )המעיין חרב( ַמ ָכּה ַ IIבּ ֶסּ ַלע = ֵמי ְמ ִר ָ
ָק ֵדשׁIII
ָח'ל
)יחזקאל מז' ָ " (19ק ֵדשׁ ַנ ֲח ָלה" = :אָ'-נ ֶ
ָח'ל = ִע ְדכּוּן) :דברים י' )=(6-7במדבר לג' )=(30-41במדבר כ' ִ = (14-21בּ ְמקוֹם ַ -על ֶדּ ֶר ְך ַה ֶמּ ֶל ְך = ְבּ ֶד ֶר ְך שׁוּר  -אל הרי מוֹאָב
ַה ַמּ ָסּעוֹת מָ -ק ֵדשׁ  IIIאָ'-נ ֶ
ילת
סעוּ צפונה ֶדּ ֶר ְך ַים-סוּף = )במדבר כא' )=(4דברים ב' ַ = (8עד ֵא ַ
הדרימו בוואדי אל-עריש ָע ְקפוּ את דרום ַהר ֵשׂ ִעיר ]ג'בל א'-שעירה[=] ֶא ֶרץ ֱאדוֹם[ ו ִַיּ ְ
במשך חדשי הקיץ והסתיו שנת  1458-לפנה"ס:

ֲקן
ְבּנֵיַ -יע ָ
מ ֵֹסרוֹת
חֹר ַה ִגּ ְדגָּד
ָט ָב ָתה
יְ
ַע ְברֹנָה
ָבר
ֶע ְציֹן גּ ֶ

= )דברים י' ְ = (6-7בּ ֵארוֹת ִמ ַית ֵעין קטר אל-ע'רבה ממזרח לג'בל דלל.
= )דברים י' ַ = (6-7מ ְע ָין ֵעין פרטג'ה .הֹר ָה ָהר =] ָגּ ְבנוּן ָגּבוֹ ַהּ ְמאֹד[ א' אָב ב/תש"ח מות אַ ֲהרֹן = )במדבר לג' .(38
= )דברים י' ְ = (6-7בּ ֵאר ִבּיר א'-צוּ ֵיר.
= ַמ ְע ָין טבה " ֶא ֶרץ ַנ ֲח ֵלי ָמ ִים") :דברים י' ]= (7שיטפונות הסתיו – או בזמנו ַה ְנּ ָח ִלים ְבּ ֶא ֶרץ ֱאדוֹם[.
= ַמ ְע ָין  -במשפך נחל שלמה.
ילת לעקבה ,או ַמ ְע ָין בעקבה.
ָבר? בין ֵא ַ
= ְבּ ֵאר ֶע ְציֹן גּ ֶ

ַה ַמּ ָסּעוֹת בדרום עבר הירדן המזרחי

= ]הרי ֱאדוֹם כיום[

ַעד ַע ְרבֹת מוֹאָב :במשך חדשי החורף של שנת  1458-לפנה"ס <  1457-לפנה"ס:

= ַמ ְע ָין
ַצ ְלמֹנָה
= ַמ ְע ָין
פּוּנֹן
= ַמ ְע ָין
אֹבֹת
ֲב ִרים = ַמ ְע ָין
ִעיֵּי ָהע ָ
וּשׁמֹנֶה ָשׁנָה ַעד-תֹּם ָכּלַ -הדּוֹר" = :מאז מרד ָק ֵדשׁ ַבּ ְר ֵנ ַע.
ֶרד ְשׁל ִֹשׁים ְ
ַחל ז ֶ
ח ִלים חורף = )דברים ב' ַ " = (14עד ֲא ֶשׁרָ -ע ַב ְרנוּ ֶאת-נ ַ
= ֶא ֶשׁד ַה ְנּ ָ
ִדּיבֹן גָּד
אַרנוֹן") = :במדבר כא' .(14
סוּפה וְ ֶאתַ -הנְּ ָח ִלים ְ
ָהב ְבּ ָ
ה ְנּ ָח ִלים )במדבר כא' ֶ " (15את-ו ֵ
ַע ְלמֹן ִדּ ְב ָל ָת ְי ָמה = ֶא ֶשׁד ַ
ֱנוָּ -להּ") = :במדבר כא' .(17
ֲלי ְב ֵאר ע
ֲב ִרים = ִל ְפנֵי ְנבוֹ = )במדבר כא' ַ = (16ה ְבּ ֵאר " ְבּ ֵא ָרה"" :ע ִ
ָה ֵרי ָהע ָ
ַע ְרבֹת מוֹאָב = מַ -הר ְנבוֹ ַעד ְי ִריחוֹ .ז' ֲא ָדר ב/תש"ח  -מות מֹ ֶשׁה " ַעל רֹאשׁ ַה ִפּ ְסגָּה ַהר ְנבוֹ" וקבורתו במקום לא ידוע.
)יהושע ד' (19
)יהושע ה' (10

ַר ֵדּן מוּל ְי ִריחוֹ אָ ִביב  1457-לפנה"ס:
וחציית ַהיּ ְ

הוֹשׁ ַע
ָען בהנהגת ְי ֻ
יסן ב/תש"ט = כניסה ְל ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
י' ִנ ָ
יסן ב/תש"ט = " ָבּ ֶע ֶרב" ֶפּ ַסח ַבּ ִגּ ְלגָּל = ֵעין ֶאל-עוּ ָג'ה )יהושע ה'  = (12ו ִַיּ ְשׁבֹּת ַה ָמּן...
יד' ִנ ָ

4

<" ְבּ ָק ֵדשׁ":

ְבּנֵיִ -י ְשׂ ָר ֵאל ָחנוּ ְ 3פּ ָע ִמים.

]ֱ ]=[3אמוּנָה[

א.

ֹשׁה ָמ ִים ְבּ ַמ ָכּה ַ Iעל ַה ֶסּ ַלע.
" ָק ֵדשׁ"  Iבשנת  1497-לפנה"ס הוציא מ ֶ

ב.

ָח'ל( ָשׁ ַפע ָמ ִים מאז ַמ ָכּה
" ָק ֵדשׁ"  IIבשנת  1496-לפנה"ס ַה ַמּ ְע ָין )אָ'-נ ֶ
ַעל ַה ֶסּ ַלע ומשם נשלחו ַה ְמּ ַר ְגּ ִלים לתור את ארץ כנען ולשם אחרי
ֵע" = )דברים יא' .(19
 40יוֹם חזרו ופרץ ֶמ ֶרד " ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ

ג.

" ָק ֵדשׁ"
שוב ַל ַמּ ְע ָין שהיה חרב.

I

 IIIבשנת  1458-לפנה"ס

לאחר שחלפו ָ 39שׁנָה ַבּ ִמּ ְד ַבּר הגיעו

<" ַמ ָכּה ַ IIבּ ֶסּ ַלע":
ילת ְשׁ ַנת
בשנת  1458-לפנה"ס " ְבּ ָק ֵדשׁ" ) = IIIבמדבר כ' ַ " = (1בּח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן" = ְתּ ִח ַ
אַהרֹן ושם נקברהְ .בּ ַפ ַעם
ֹשׁה ְו ֲ
ַהַ 40 -בּ ִמּ ְד ַבּר בחנייה ,נפטרה ִמ ְריָם אחות מ ֶ
ֹשׁה בגיל ָ 119
זוֹ שוב היה ַה ַמּ ְע ָין חרב ושוב נאלץ מ ֶ
שׁנָה ,להכות ַמ ָכּה II
ֹשׁה ,שמא לא תצלח המכה להוציא ָמ ִים ועל-כך
ַבּ ֶסּ ַלע .אולם אז היסס מ ֶ
אַהרֹן וכניסתם לארץ נאסרה.
ֹשׁה ְו ֲ
נענשו מ ֶ
בפעם זו תועד = "ו ִַיּ ָקּ ֵדשׁ ָבּם":
יבה[
וּמ ִר ָ
] ָק ֵדשׁ[=]ְ ]=[8יהוָה[=] ַמ ָסּה ְ

)במדבר כ' (13

יבה[=].[5
] ְמ ִר ָ

מי ְמ ִרי ָבה" .אם-כןָ ,בּאָ ִביב ב/תש"ח
מאז שמו ההיסטורי של ַה ַמּ ְע ָין נקרא " ֵ
יצאו ְבנֵיִ -י ְשׂ ָר ֵאל מָ "-ק ֵדשׁ" ) = IIIבמדבר כ' )=(22במדבר לג' ַ = (37ל ַמּ ָסּע האחרון של
ְשׁ ַנת ַהַ 40 -בּ ִמּ ְד ַבּר.

יסן ב/תש"ט = )יהושע ד'  = (19עברו ְבּנֵיִ -י ְשׂ ָר ֵאל את
בשנת  1457-לפנה"ס ָבּאָ ִביב י' ְבּ ִנ ָ
ַר ֵדּן .כלומר ,מסוגלים היו כעם חכם אמיץ ומבורך לכבוש את ֶא ֶרץִ -י ְשׂ ָר ֵאל
ַהיּ ְ
ולהתנחל בה.

< ַמ ְע ָין " ָק ֵדשׁ" ָשׁ ַפע ָמיִ ם:
אַהרֹן
ֹשׁה ְו ֲ
ֵע" פרץ כאמור ֶמ ֶרד ְבּנֵיִ -י ְשׂ ָר ֵאל ב-מ ֶ
בשנת  1496-לפנה"ס " ְבּ ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ובקריאת המורדים לשוב למצרים = )במדבר יד'  .(4עם כשלון ַה ֶמּ ֶרד ,קבלו ְבּנֵי-
ִי ְשׂ ָר ֵאל את העונש לנדוד בחצי-האי סיני ,עד אשר יעברו ָ 40שׁנָה .ושם
כאמורְ " ,בּ ַמ ְע ָין ָק ֵדשׁ" נשארו ימים רבים = )דברים א'  .(46כלומרַ ,ה ַמּ ְע ָין ָשׁ ַפע
ָמ ִים במשך ָשׁ ִנים.
בתקופות שונות של ימי המקרא ,זרמו ֵמי " ַמ ְע ָין ָק ֵדשׁ" לים התיכון בערוץ
ַח ָלה ִמ ְצ ָר ִים":
ַח ָלה") :יחזקאל מז' " (19נ ְ
ָח'ל( "נ ֲ
יתן )אָ'-נ ֶ
ַחל ֵא ָ
נחל " ַה ִשּׁיחוֹר" ְכּנ ַ
)במדבר לד' .(5

ָמים
ְהיּ ִ
בחופף ,מתועד טווח זמן של "דּוֹר" מָ "-ק ֵדשׁ"  IIעד " ָק ֵדשׁ" " = IIIו ַ
וּשׁמֹנֶה
ֶרד ְשׁל ִֹשׁים ְ
ַחל ז ֶ
ֵע ַעד ֲא ֶשׁרָ -ע ַב ְרנוּ ֶאת-נ ַ
ֲא ֶשׁרָ -ה ַל ְכנוּ ִמ ָקּ ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
אַנ ֵשׁי
ָשׁנָה"] = :בחופף ְל ֵס ֵבב ְ 38שׁנוֹת "דּוֹר"[ = " ַעד-תֹּם ָכּלַ -הדּוֹר ְ
ַה ִמּ ְל ָח ָמה") :דברים ב' .(14
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< ְשׁ ַנת ה:40 -
ֹשׁה אל ֶמ ֶל ְך ֶאדוֹם מלאכים מָ "-ק ֵדשׁ"
בשנת  1458-לפנה"ס ָבּאָ ִביב = שלח מ ֶ
)במדבר כ'  = (14כדי לסכם על מעבר דרך עיר ֱאדוֹ ִמית ושמה = )במדבר כ' ָ " = (16ק ֵדשׁ
בוּל ָך" = )במדבר לג' ְ " = (36בּ ִמ ְד ַבּרִ -צן" .משם ביקש מֹ ֶשׁה להמשיך
ִעיר ְק ֵצה ְג ֶ
ַבּ ַמּ ָסּע מזרחה ,תוך מעבר = )במדבר כ'  = (17על " ֶדּ ֶר ְך ַה ֶמּ ֶל ְך" היא " ֶדּ ֶר ְך שׁוּר" ,עד
ֹשׁה וּ ְבנֵיִ -י ְשׂ ָר ֵאל
ֶא ֶרץ מוֹאָב .סירובו התקיף של ֶמ ֶל ְך ֶאדוֹם אילץ את מ ֶ
יכם ְבּנֵיֵ -ע ָשׂו ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ֵשׂ ִעיר ...אַלִ -תּ ְתגָּרוּ ָבם"
להימנע מלעבור " ִבּ ְגבוּל ֲא ֵח ֶ
שׂ ִעיר ]וואדי
)דברים ב'  = (5-4כלומרַ ,ה ַמּ ָסּע חזר מָ "-ק ֵדשׁ"  IIIדרומה ְבּ ֶד ֶר ְך ַהרֵ -
אל-עריש[ להקיף את ] ַהרֵ -שׂ ִעיר[=] ֶא ֶרץ ֱאדוֹם[ מדרום.

III

ֲקן" ]מית עין קטר[ = )דברים י'  = (6פנה ַה ַמּ ָסּע לכוון מזרח אל
" ִמ ְבּ ֵארֹת ְבּנֵיַ -יע ָ
מוֹס ָרה" = )דברים י' ) = (6במדבר לג' " = (31מ ֵֹסרוֹת" .אז ,על
ַמ ְע ָין ]עין פרטג'ה[ = " ֵ
הַ 40-בּ ִמּ ְד ַבּר ְבּיוֹם א' אָב ב/תש"ח )במדבר לג' )=(38במדבר כ' (28
ִפּ ְס ַגּת הֹר ָה ָהר ִבּ ְשׁ ַנת ַ
אַהרֹן ֶבּן ָ 123שׁנָה ומיד היה בכורו ֶא ְל ָע ָזר כֹּ ֵהן ָגּדוֹל ,ברגע שלבש את
ֵמת ֲ
מעילו של אביו .שם על ִפּ ְס ַגּת הֹר ָה ָהר = ] ָגּ ְבנוּן ָגּבוֹ ַהּ ְמאֹד[ = שבסיני על חוֹף ִמ ְפ ָרץ
אַהרֹן .משם פנה ַה ַמּ ָסּע
ילת " ִבּ ְק ֵצה ֶא ֶרץ ֱאדוֹם") = :במדבר לג'  = (37נקבר ֲ
ֵא ַ
ֲר ָבה
ילת = " ִמ ֶדּ ֶר ְך ָהע ָ
צפונה על " ֶדּ ֶר ְך יַם-סוּף") :במדבר כא' ְ = (4לחוֹף ִמ ְפ ָרץ ֵא ַ
ָבר") :דברים ב'  .(8באמצע חורף ְשׁ ַנת הַ 40-בּ ִמּ ְד ַבּר עבר ַה ַמּ ָסּע
וּמ ֶע ְציֹן גּ ֶ
ילת ֵ
ֵמ ֵא ַ
ָרד") = :דברים ב' .(14
ַחל ז ֶ
את "נ ַ

< ִבּ ְר ַכּת ִבּ ְל ָעם

ִהפּוּ ְך

)במדבר כב' (1
)במדבר כב' (2
)במדבר כד' (10

ַר ֵדּן ְי ֵרחוֹ"...
ַחנוּ ְבּ ַע ְרבוֹת מוֹאָב ֵמ ֵע ֶבר ְלי ְ
" ַויּ ֲ
ַרא ָבּ ָלק ֶבּןִ -צפּוֹר"...
" ַויּ ְ
ְהנֵּה ֵבּ ַר ְכ ָתּ ָב ֵר ְך זֶה ָשׁלֹשׁ ְפּ ָע ִמים"...
"ו ִ

)במדבר כד' (17

" ֶא ְר ֶאנּוּ ְולֹא ַע ָתּה"
שׁוּרנּוּ ְולֹא ָקרוֹב"
" ֲא ֶ
כּוֹכב ִמ ַיּ ֲעקֹב"
" ָדּ ַר ְך ָ
ְקם ֵשׁ ֶבט ִמ ִיּ ְשׂ ָר ֵאל"
"ו ָ
וּמ ַחץ ַפּ ֲא ֵתי מוֹאָב"
" ָ
ְק ְר ַקר ָכּלְ -בּנֵיֵ -שׁת"...
"ו ַ

< ִק ְל ַלת ִבּ ְל ָעם:

)במדבר כד' (20

ֲמ ֵלק"
ַרא ֶאת-ע ָ
" ַויּ ְ
"ו ִַיּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ"
ֹאמר":
" ַויּ ַ
ֲמ ֵלק"
גּוֹים ע ָ
אשׁית ִ
" ֵר ִ
ֲדי אֹ ֵבד"...
ְאַח ִריתוֹ ע ֵ
"ו ֲ

<נִ ְק ַמת ִבּ ְל ָעם:

)במדבר כה' (1
)במדבר לא' (16

ָחל ָה ָעם ִל ְזנוֹת ֶאלְ -בּנוֹת מוֹאָב"...
ֵשׁב ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִשּׁ ִטּים ַויּ ֶ
" ַויּ ֶ
" ֵהן ֵהנָּה ָהיוּ ִל ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְד ַבר ִבּ ְל ָעם ִל ְמ ָסרַ -מ ַעל ַבּיהוָה"...

)במדבר לא' (8

" ְו ֵאת ִבּ ְל ָעם ֶבּןְ -בּעוֹר ָה ְרגוּ ֶבּ ָח ֶרב":

< ִכּבּוּשׁ ַה ִגּ ְל ָעד ְו ַה ָבּ ָשׁן
)דברים לד' (7

= בשנת  1458-לפנה"ס

ַח ֵיּי מֹ ֶשׁה ָ 120שׁנָה = ז' ֲא ָדר ב/תש"ח יוֹם מוֹתוֹ ַעל ִפּ ְס ַגּת ַהר ְנבוֹ.
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< ִע ְדכּוּן ִל ְשׁ ַנת ה:40 -
ַחנוּ = )במדבר לג' = (36
ֶ (1דּ ֶר ְך ַה ַמּ ָסּע ֵמ ַח ְשׁמֹנָה ַעד מ ֵֹסרוֹת = )במדבר לג'  = (30וַיִּ ְסעוּ ֵמ ַח ְשׁמֹנָה ַויּ ֲ
ֲקן = )במדבר לג'  = (31וַיִּ ְסעוּ ִמ ְבּנֵי
ַחנוּ ִבּ ְבנֵי ַיע ָ
ְב ִמ ְד ַבּרִ -צן ִהוא ָק ֵדשׁ וַיִּ ְסעוּ ִמ ָקּ ֵדשׁ ַויּ ֲ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֶאל-הֹר ָה ָהר ַעלִ -פּי
ַחנוּ ְבּמ ֵֹסרוֹתַ ...ו ַיּ ַעל ֲ
ֲקן = )דברים י' ַ = (7-6ויּ ֲ
ַיע ָ

ָמת ָשׁם.
יְ הוָהַ --ויּ ָ
הר = )במדבר לג' = (41
ֵ (2מהֹר ָה ָהר ַעד ַצ ְלמֹנָה = )במדבר כא' ֶ = (4דּ ֶר ְך יַם-סוּף = וַיִּ ְסעוּ ֵמהֹר ָה ָ
ָט ָב ָתה וַיִּ ְסעוּ
ַחנוּ ְבּי ְ
ַחנוּ ְבּחֹר ַה ִגּ ְדגָּד = )במדבר לג'  = (36-33וַיִּ ְסעוּ ֵמחֹר ַה ִגּ ְדגָּד ַויּ ֲ
ַויּ ֲ
ָבר =
ָבר וַיִּ ְסעוּ ֵמ ֶע ְציֹן גּ ֶ
ַחנוּ ְבּ ֶע ְציֹן גּ ֶ
ַחנוּ ְבּ ַע ְברֹנָה וַיִּ ְסעוּ ֵמ ַע ְברֹנָה ַויּ ֲ
ָט ָב ָתה ַויּ ֲ
ִמיּ ְ
ַחנוּ ְבּ ַצ ְלמֹנָה.
)במדבר לג' ַ = (41ויּ ֲ

ֲב ִרים[ +
) (3במדבר לג' ] = (49-42וַיִּ ְסעוּ ִמ ַצּ ְלמֹנָה ַו ַיּ ֲחנוּ ְבּפוּנֹן[ ] +אֹבֹת[ ִ ] +עיֵּי ָהע ָ
ֲב ִרים ִל ְפנֵי נְ בוֹ[ ַ ] +ע ְרבֹת מוֹאָב ַעל
] ִדּיבֹן גָּד[ ַ ] +ע ְלמֹן ִדּ ְב ָל ָתיְ ָמה[ ָ ] +ה ֵרי ָהע ָ
ַר ֵדּן יְ ֵרחוֹ[.
יְ

< ִתּיעוּד ְגּבוּלוֹת ָהאָ ֶרץ:
ַח ָלה ֶאל-
האָ ֶרץ ָדּרוֹם = " ִמ ָתּ ָמר ַעדֵ -מי ְמ ִריבוֹת ָק ֵדשׁ נ ֲ
ְגּבוּלוֹת ָ
א.
ַהיָּם ַהגָּדוֹל") :יחזקאל מז'  = (19מוכיח כי ַה ְמ ִריבוֹת = )שמות יז' )=(7במדבר כ'  = (13היו
ָח'ל.
באותו ַמ ְע ָין אָ'-נ ֶ
מי ְמ ִרי ָבה[ )במדבר
ֵע[=] ֵ
וּמ ִרי ָבה[=] ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
כלומרַ 4 ,ה ֵשּׁמוֹת = ] ָק ֵדשׁ[=] ַמ ָסּה ְ
יג' )=(26במדבר כ' )=(1במדבר כ' )=(22דברים א' )=(2דברים א' )=(19דברים א' )=(46במדבר לד'  (4אחד הם
ָח'ל.
= " ָק ֵדשׁ" = ַמ ְע ָין ַה ְמ ִריבוֹת אָ'-נ ֶ

בדיעבד = מתועד מסלול המסע " ֵמח ֵֹרב ֶדּ ֶר ְך ַהרֵ -שׂ ִעיר ַעד ַה ַמּ ְע ָין ָק ֵדשׁ":
ְאתַ -הח ִֹרי ְבּ ַה ְר ָרם ֵשׂ ִעיר
בהקשר ְל ַמ ָסּע ִמ ְל ֶח ֶמת ְכּ ָד ְר ָלע ֶֹמר = )בראשית יד' " = (7-6ו ֶ
ָשׁבוּ ַו ָיּבֹאוּ ֶאלֵ -עין ִמ ְשׁ ָפּט ִהוא ָק ֵדשׁ".
ארן ֲא ֶשׁר ַעלַ -ה ִמּ ְד ָבּר ַויּ ֻ
ַעד ֵאיל ָפּ ָ
ק ֵדשׁ" = ַגּם ַעל ֵשׁם ֵא ַלת אַ ֲה ָבה
ֹשׁה לאזכור כי שם המקום הוא " ָ
בתיעוד זה הדגיש מ ֶ
וְ ַת ֲא ָוה ִמינִ ית ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם ָק ֵדשׁ = ִעיר ֱאדוֹ ִמית .בדיעבד ובהקשר דומה ,מתועד המזבח שהקים
אַב ָר ָהם קרא אז
ֹשׁה מצא לנכון לתעד כי ְ
אַב ָר ָהם בין בית-אל לבין העי .מ ֶ
ְ
ְבּ ֵשׁם " ְיהוָה") = :בראשית יג'  = (4וגם שם = )בראשית יב'  .(8כלומרַ ,ה ֵשּׁם שהיה
מוּ ְצ ָפּן כתוב במפורש ,למרות שפוענח מאוחר יותר = )שמות ו'  = (3וזאת כדי לתת
אַב ָר ָהם אם-כן ,לא יכול היה לדעת את אותיות ֵשׁם
דגש לכבוד ַה ֵשּׁםְ .
ֱאל ִֹהים כי מעת הפסקת הבנייה במגדל בבל ועד לזמן יציאת מצרים היה
ישׁי" לא ידע .לכן ,אם כאלה
ַה ֵשּׁם מוּ ְצ ָפּן .ובוודאי גם את ֵשׁם המלאך " ֲא ִב ַ
אַב ָר ָהם ליד המזבח נכונות שתי אפשרויות:
היו פני הדברים ,לקריאת ְ
.1
.2

] ֵשׁם ֱאמוּנָה[=]ֲ ]=[1א ִני ֵאל ַשׁ ַדּי[.
] ֵשׁם ֱאל ִֹהים[=]ִ ]=[5+7שׁילֹה[=].[3]=[5+4+3

ֲמ ֵל ִקי") :בראשית יד'  = (7בדיעבד לציין את
ֹשׁה תיעד גם את הכינוי = " ְשׂ ֵדה ָהע ָ
מֶ
תחום ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִֹרי .כינוי זה השתרש רק מאוחר יותר ואכן ַמ ָסּע ְכּ ָד ְר ָלע ֶֹמר
עבר לפי-כך = " ְבּ ֶד ֶר ְך שׁוּר") :בראשית טז'  = (7ובכל נקודות הגבול של ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִֹרי
ֶדי":
וההר והגיע עד = " ַח ְצצֹן ָתּ ָמר") :בראשית יד' ַ " = (7ח ְצצוֹן ָתּ ָמר ִהיא ֵעין גּ ִ
)דב"הי ב' כ' .(2
ֵע" = היא נקודת גבול של ֶא ֶרץִ -י ְשׂ ָר ֵאל
ָח'ל = " ָק ֵדשׁ" = " ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
מכאן ,אָ'-נ ֶ
בה נפגשים ְגּבוּלוֹת ָהאָ ֶרץ מצד דרום ומצד מערב = )במדבר לד'  = (5-3והשטח
בצפון חצי-האי סיני ,מוגדר כשטח ֶא ֶרץִ -י ְשׂ ָר ֵאל =)דברים א' ַ " = (19הר ָה ֱאמ ִֹרי".
ביסוס הגדרה זו ,מתקבל גם " ַבּ ָשּׁנָה ַה ֵשּׁ ִנית" :עם תיאור דרך ַה ַמּ ָסּע ֵמ ַהר
ח ֵֹרב לכניסה ָלאָ ֶרץ = " ֶדּ ֶר ְך ַהר ָה ֱאמ ִֹרי ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה ְיהוָה ֱאל ֵֹהינוּ א ָֹתנוּ":
)דברים א' .(19
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ֹרי" )דברים א' (19
אם-כןַ ,בּ ָדּרוֹם )במדבר לד'  = (5-3תוחם התיעוד את שטח " ַהר ָה ֱאמ ִ
ֶדי" ְבּ ַיםַ -ה ֶמּ ַלח
המשתרע )יחזקאל מז' ִ " = (19מ ָתּ ָמר" )דב"הי ב' כ' ִ (2היא " ֵעין גּ ִ
ֲלה ַע ְק ַר ִבּים" ועובר דרך " ִמ ְד ַבּר ִצין" ומקיף את " ָק ֵדשׁ
ומדרים אל " ַמע ֵ
ֵע" ִמ ָדּרוֹם = )במדבר לד' .(4-3
ַבּ ְרנ ַ

וּפאַת ֶנגֶב ֵתּ ָ
" ְ
ימנָה" = )יחזקאל מז' (19
ַח ָלה ֶאלַ -היָּם ַהגָּדוֹל"
" ִמ ָתּ ָמר ַעדֵ -מי ְמ ִריבוֹת ָק ֵדשׁ נ ֲ
ימנָה נ ְֶג ָבּה"...
ְאת ְפּאַתֵ -תּ ָ
"ו ֵ
ַח ָלה ִמ ְצ ָר ִים" = :ערוץ
האָ ֶרץ ַמ ֲע ָרב )במדבר לד' ֵ " = (5מ ַע ְצמוֹן נ ְ
בְ .גּבוּלוֹת ָ
ֵע" לכוון צפון אל ] ַהיָּם
וואדי אל-עריש ,כלומר – התיעוד תוחם מָ "-ק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ַהגָּדוֹל[=]ים תיכון[ ולפי-כך = ָתּחוּם ַהר ָה ֱאמ ִֹרי ְבּ ֶא ֶרץִ -י ְשׂ ָר ֵאל .ואכןַ ,ה ַמּ ְע ָין
ֵע" ושם
ָח'ל = " ָק ֵדשׁ" = " ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ההיסטורי בערוץ ַנ ַחל ִמ ְצ ַר ִים הוא אָ'-נ ֶ
עוברת " ֶדּ ֶר ְך שׁוּר" ממצרים לכנען ו/או לעבר הירדן המזרחיְ " .וּגבוּל יָם
ְהיָה ָל ֶכם ַהיָּם ַהגָּדוֹל" )במדבר לד' ...(6
וָ
וּפאַת-יָם" = )יחזקאל מז' (20
" ְ
" ַהיָּם ַהגָּדוֹל ִמ ְגּבוּל ַעד-נ ַֹכח ְלבוֹא ֲח ָמת"
"זֹאת ְפּאַת-יָם"...

האָ ֶרץ ָצפוֹן )במדבר לד' ְ " = (7וזֶהִ -י ְהיֶה ָל ֶכם ְגּבוּל ָצפוֹןִ :מן-
ְגּבוּלוֹת ָ
ג.
ַהיָּם ַה ָגּדֹל ְתּ ָתאוּ ָל ֶכם הֹר ָה ָהר" ...כלומר" ,הֹר ָה ָהר"  -רֹאשׁ ַה ִנּ ְק ָרה – כי
ְרן" )יחזקאל מז'( = " ֵמהֹר ָה ָהר ְתּ ָתאוּ ְלבֹא ֲח ָמת
גבול צפון מגיע להר ַה ֶח ְרמוֹן " ַחו ָ
תוֹצא ָֹתיו ֲח ַצר ֵעינָן זֶהִ -י ְהיֶה
ְהיוּ ְ
ָצא ַה ְגּבֻל ִז ְפרֹנָה ו ָ
תּוֹצאֹת ַה ְגּבֻל ְצ ָד ָדה ְוי ָ
ְהיוּ ְ
וָ
ָל ֶכם ְגּבוּל ָצפוֹן" )במדבר לד' ...(9-8
אָרץ ִל ְפאַת ָצפוֹנָה"
" ְוזֶה ְגּבוּל ָה ֶ
" ִמןַ -היָּם ַהגָּדוֹל ַה ֶדּ ֶר ְך ֶח ְתלֹןְ --לבוֹא ְצ ָד ָדה"
רוֹתה ִס ְב ַר ִים"
" ֲח ָמת ֵבּ ָ
וּבין ְגּבוּל ֲח ָמת"
" ֲא ֶשׁר ֵבּיןְ -גּבוּל ַדּ ֶמּ ֶשׂק ֵ
ְרן"
" ָח ֵצר ַה ִתּיכוֹן ֲא ֶשׁר ֶאלְ -גּבוּל ַחו ָ
ְהיָה ְגבוּל ִמןַ -היָּם ֲח ַצר ֵעינוֹן ְגּבוּל ַדּ ֶמּ ֶשׂק"
"ו ָ
ְאת ְפּאַת ָצפוֹן"...
ְצפוֹן ָצפוֹנָה ְוּגבוּל ֲח ָמת ו ֵ
"ו ָ

= )יחזקאל מז' (17-15
" ֶח ְתלֹן" כאשר הר ראש הנקרה חניתה מחותל עננים

ִיתם ָל ֶכם ִל ְגבוּל
ְה ְתאַוּ ֶ
האָ ֶרץ ִמ ְז ָרח )במדבר לד' " = (12-10ו ִ
ְגּבוּלוֹת ָ
ד.
ָרד ַה ְגּבֻל
ָרד ַה ְגּבֻל ִמ ְשּׁ ָפם ָה ִר ְב ָלה ִמ ֶקּ ֶדם ָל ָע ִין ְוי ַ
ֵק ְד ָמה ֵמ ֲח ַצר ֵעינָן ְשׁ ָפ ָמה ְוי ַ
תוֹצא ָֹתיו יָם
ְ
ְהיוּ
ַר ֵדּנָה ו ָ
ָרד ַה ְגּבוּל ַהיּ ְ
וּמ ָחה ַעלֶ -כּ ֶתף יָםִ -כּ ֶנּ ֶרת ֵק ְד ָמה ְוי ַ
ָ
ַה ֶמּ ַלח"...
ְרן"...
" ִמ ֶקּ ֶדם ָל ָע ִין" )במדבר לד' ִ = (11מ ִמּ ְז ָרח ְל] ִבּ ְר ַכּת ָרם[ על צלע ַה ֶח ְרמוֹן " ַחו ָ
וּפאַת ָק ִדים"
" ְ
וּמ ֵבּיןַ -דּ ֶמּ ֶשׂק"
ְרן ִ
" ִמ ֵבּין ַחו ָ
ַר ֵדּן"
וּמ ֵבּין ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַהיּ ְ
וּמ ֵבּין ַה ִגּ ְל ָעד ִ
" ִ
מוֹני ָתּמֹדּוּ"
" ִמ ְגּבוּל ַעלַ -היָּם ַה ַקּ ְד ִ
ימה"...
ְאת ְפּאַת ָק ִד ָ
"ו ֵ
= )יחזקאל מז' (18

תמונת ְגּבוּלוֹת ָהאָ ֶרץ מוצגת במדויק ,כמפת צילום אוויר.
אפשר לזהות ַמ ְע ָינוֹת בערוץ וואדי א'ָ -ס ֶדר:
ִר ְת ָמה = )במדבר לג' ַ = (19מ ְע ָין ֵעין א'ִ -ר ְת ָמה
ִר ָסּה = )במדבר לג' ַ = (21מ ְע ָין ֵעין א'ִ -ר ָסּה

