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https://www.youtube.com/watch?v=uWXsXSIUGVQ


ה{א} רִיְשָרֵאלְבֵניַמְסֵעיֵאלֶּ ץָיְצאּוֲאשֶּ רֶּ הְבַידְלִצְבֹאָתםִמְצַרִיםֵמאֶּ הַוִיְכֹתב{ב}:ְוַאֲהֹרןֹמשֶּ תֹמשֶּ םאֶּ םמֹוָצֵאיהֶּ הְיהָֹוהִפיַעלְלַמְסֵעיהֶּ םְוֵאלֶּ ַמְסֵעיהֶּ
ם שֵמַרְעְמֵססַוִיְסעּו{ג}:ְלמֹוָצֵאיהֶּ שיֹוםָעָשרַבֲחִמָשהָהִראשֹוןַבֹחדֶּ ַסחִמָמֳחַרתָהִראשֹוןַלֹחדֶּ ּוִמְצַרִים{ד}:ִמְצָרִיםָכלְלֵעיֵניָרָמהְבָידִיְשָרֵאלְבֵניָיְצאּוַהפֶּ

רֵאתְמַקְבִרים םְיהָֹוהִהָכהֲאשֶּ םְבכֹורָכלָבהֶּ :ְשָפִטיםְיהָֹוהָעָשהּוֵבאֹלֵהיהֶּ
רְבֵאָתםַוַיֲחנּוִמֻסֹכתַוִיְסעּו{ו}:ְבֻסֹכתַוַיֲחנּוֵמַרְעְמֵססִיְשָרֵאלְבֵניַוִיְסעּו{ה} רַהִחיֹרתִפיַעלַוָיָשבֵמֵאָתםַוִיְסעּו{ז}:ַהִמְדָברִבְקֵצהֲאשֶּ ְצפֹוןַבַעלְפֵניַעלֲאשֶּ

ְךַוֵיְלכּוַהִמְדָבָרהַהָיםְבתֹוְךַוַיַעְברּוַהִחיֹרתִמְפֵניַוִיְסעּו{ח}:ִמְגֹדלִלְפֵניַוַיֲחנּו רֶּ תדֶּ ּוְבֵאיִלםֵאיִלָמהַוָיֹבאּוִמָמָרהַוִיְסעּו{ט}:ְבָמָרהַוַיֲחנּוֵאָתםְבִמְדַברָיִמיםְשֹלשֶּ
ְשֵרהְשֵתים ַוַיֲחנּוִסיןִמִמְדַברַוִיְסעּו{יב}:ִסיןְבִמְדַברַוַיֲחנּוסּוףִמַיםַוִיְסעּו{יא}:סּוףַיםַעלַוַיֲחנּוֵמֵאיִלםַוִיְסעּו{י}:ָשםַוַיֲחנּוְתָמִריםְוִשְבִעיםַמִיםֵעיֹנתעֶּ

{טז}:ִסיָניְבִמְדַברַוַיֲחנּוֵמְרִפיִדםַוִיְסעּו{טו}:ִלְשתֹותָלָעםַמִיםָשםָהָיהְולֹאִבְרִפיִדםַוַיֲחנּוֵמָאלּושַוִיְסעּו{יד}:ְבָאלּושַוַיֲחנּוִמָדְפָקהַוִיְסעּו{יג}:ְבָדְפָקה
:ַהַתֲאָוהְבִקְבֹרתַוַיֲחנּוִסיָניִמִמְדַברַוִיְסעּו

ץְבִרֹמןַוַיֲחנּוֵמִרְתָמהַוִיְסעּו{יט}:ְבִרְתָמהַוַיֲחנּוֵמֲחֵצֹרתַוִיְסעּו{יח}:ַבֲחֵצֹרתַוַיֲחנּוַהַתֲאָוהִמִקְבֹרתַוִיְסעּו{יז} ץֵמִרֹמןַוִיְסעּו{כ}:ָפרֶּ {כא}:ְבִלְבָנהַוַיֲחנּוָפרֶּ
רְבַהרַוַיֲחנּוִמְקֵהָלָתהַוִיְסעּו{כג}:ִבְקֵהָלָתהַוַיֲחנּוֵמִרָסהַוִיְסעּו{כב}:ְבִרָסהַוַיֲחנּוִמִלְבָנהַוִיְסעּו רֵמַהרַוִיְסעּו{כד}:ָשפֶּ ֵמֲחָרָדהַוִיְסעּו{כה}:ַבֲחָרָדהַוַיֲחנּוָשפֶּ
:ְבַחְשֹמָנהַוַיֲחנּוִמִמְתָקהַוִיְסעּו{כט}:ְבִמְתָקהַוַיֲחנּוִמָתַרחַוִיְסעּו{כח}:ְבָתַרחַוַיֲחנּוִמָתַחתַוִיְסעּו{כז}:ְבָתַחתַוַיֲחנּוִמַמְקֵהֹלתַוִיְסעּו{כו}:ְבַמְקֵהֹלתַוַיֲחנּו

:ְבָיְטָבָתהַוַיֲחנּוַהִגְדָגדֵמֹחרַוִיְסעּו{לג}:ַהִגְדָגדְבֹחרַוַיֲחנּוַיֲעָקןִמְבֵניַוִיְסעּו{לב}:ַיֲעָקןִבְבֵניַוַיֲחנּוִמֹמֵסרֹותַוִיְסעּו{לא}:ְבֹמֵסרֹותַוַיֲחנּוֵמַחְשֹמָנהַוִיְסעּו{ל}
ְצֹיןַוַיֲחנּוֵמַעְבֹרָנהַוִיְסעּו{לה}:ְבַעְבֹרָנהַוַיֲחנּוִמָיְטָבָתהַוִיְסעּו{לד} רְבעֶּ ְצֹיןַוִיְסעּו{לו}:ָגבֶּ רֵמעֶּ ָהָהרְבֹהרַוַיֲחנּוִמָקֵדשַוִיְסעּו{לז}:ָקֵדשִהואִצןְבִמְדַברַוַיֲחנּוָגבֶּ

ץִבְקֵצה רֶּ לַהֹכֵהןַאֲהֹרןַוַיַעל{לח}:ֱאדֹוםאֶּ ץִיְשָרֵאלְבֵניְלֵצאתָהַאְרָבִעיםִבְשַנתָשםַוָיָמתְיהָֹוהִפיַעלָהָהרֹהראֶּ רֶּ שִמְצַרִיםֵמאֶּ ָחדַהֲחִמיִשיַבֹחדֶּ שְבאֶּ {לט}:ַלֹחדֶּ
ןְוַאֲהֹרן ְשִריםָשֹלשבֶּ (ס):ָהָהרְבֹהרְבֹמתֹוָשָנהּוְמַאתְועֶּ

ְךַהְכַנֲעִניַוִיְשַמע{מ} לֶּ בֹיֵשבְוהּואֲעָרדמֶּ גֶּ ץַבנֶּ רֶּ ַוִיְסעּו{מג}:ְבפּוֹנןַוַיֲחנּוִמַצְלֹמָנהַוִיְסעּו{מב}:ְבַצְלֹמָנהַוַיֲחנּוָהָהרֵמֹהרַוִיְסעּו{מא}:ִיְשָרֵאלְבֵניְבבֹאְכָנַעןְבאֶּ
{מז}:ִדְבָלָתְיָמהְבַעְלֹמןַוַיֲחנּוָגדִמִדיֹבןַוִיְסעּו{מו}:ָגדְבִדיֹבןַוַיֲחנּוֵמִעִייםַוִיְסעּו{מה}:מֹוָאבִבְגבּולָהֲעָבִריםְבִעֵייַוַיֲחנּוֵמֹאֹבתַוִיְסעּו{מד}:ְבֹאֹבתַוַיֲחנּוִמפּוֹנן
ָאֵבלַעדַהְיִשֹמתִמֵביתַהַיְרֵדןַעלַוַיֲחנּו{מט}:ְיֵרחֹוַיְרֵדןַעלמֹוָאבְבַעְרֹבתַוַיֲחנּוָהֲעָבִריםֵמָהֵריַוִיְסעּו{מח}:ְנבֹוִלְפֵניָהֲעָבִריםְבָהֵריַוַיֲחנּוִדְבָלָתְיָמהֵמַעְלֹמןַוִיְסעּו

(ס):מֹוָאבְבַעְרֹבתַהִשִטים
לְיהָֹוהַוְיַדֵבר{נ} האֶּ לַדֵבר{נא}:ֵלאֹמרְיֵרחֹוַיְרֵדןַעלמֹוָאבְבַעְרֹבתֹמשֶּ םְוָאַמְרָת ִיְשָרֵאלְבֵניאֶּ םִכיֲאֵלהֶּ תֹעְבִריםַאתֶּ לַהַיְרֵדןאֶּ ץאֶּ רֶּ ם{נב}:ְכָנַעןאֶּ ְוהֹוַרְשתֶּ

ת ץֹיְשֵביָכלאֶּ םָהָארֶּ םִמְפֵניכֶּ ם{נג}:ַתְשִמידּוָבמֹוָתםָכלְוֵאתְתַאֵבדּוַמֵסֹכָתםַצְלֵמיָכלְוֵאתַמְשִכֹיָתםָכלֵאתְוִאַבְדתֶּ תְוהֹוַרְשתֶּ ץאֶּ םָהָארֶּ םִכיָבּהִויַשְבתֶּ ָלכֶּ
תָנַתִתי ץאֶּ תָהָארֶּ שֶּ ם{נד}:ֹאָתּהָלרֶּ תְוִהְתַנַחְלתֶּ ץאֶּ םְבגֹוָרלָהָארֶּ תַתְרבּוָלַרבְלִמְשְפֹחֵתיכֶּ תַתְמִעיטְוַלְמַעטַנֲחָלתֹואֶּ לַנֲחָלתֹואֶּ ראֶּ לֹוַהגֹוָרלָשָמהלֹוֵיֵצאֲאשֶּ
םְלַמטֹותִיְהיֶּה ָחלּוֲאֹבֵתיכֶּ :ִתְתנֶּ

תתֹוִרישּולֹאְוִאם{נה} ץֹיְשֵביאֶּ םָהָארֶּ רְוָהָיהִמְפֵניכֶּ םתֹוִתירּוֲאשֶּ םְלִשִכיםֵמהֶּ םְוִלְצִניִנםְבֵעיֵניכֶּ םְוָצְררּוְבִצֵדיכֶּ ְתכֶּ ץַעלאֶּ רָהָארֶּ םֲאשֶּ {נו}:ָבּהֹיְשִביםַאתֶּ
רְוָהָיה םַלֲעשֹותִדִמיִתיַכֲאשֶּ הָלהֶּ ֱעשֶּ םאֶּ (פ):ָלכֶּ

ספר במדבר פרשת מסעי
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מסעות בני ישראל בתמונות לוין

תחילת 

ירידת  

המן

מתן תורה

מת אהרן

מתה מרים

הנחשים השרפים

שילוח מרגלים

קישור לפירוט המסעות

http://www.truthofland.co.il/masaot/journeys_of_israel.htm


: רבי אברהם בן עזרא

ידענו כי אין ים סוף בין  "

.  מצרים ובין ארץ ישראל

. ואין צורך שיכנסו בים

לעשות כך  ' הצוהרק 

בעבור שיכנסו המצרים  

"אחריהם ויטבעו

ם   ַוָיבֹא ֲעָמֵלק ַוִיָלחֶּ
.ִעם ִיְשָרֵאל ִבְרִפיִדם



ומטולטליםנעיםשהיותאמרלא,במדברולהניעםלטלטלםעליהםשגזרי"שאעפ,מקוםשלחסדיולהודיע":י"רש

,ד"ימהםצא.מסעותושתיםארבעיםאלאכאןאיןשהרי,מנוחהלהםהייתהולאשנהארבעיםכללמסעממסע

שנאמר,המרגליםנשתלחושמשם.לרתמהשבאועדמרמעססמשנסעו,גזירהקודם,ראשונהבשנההיושכולם

ויחנומחצרותויסעואומרהואוכאן.'וגואנשיםלךשלח(ב,יגשם)'וגומחצרותהעםנסעוואחר(טז,יבבמדבר)

ערבותעדההרמהראהרןמיתתלאחרשהיומסעותשמונהמשםהוצאועוד.פארןבמדברשהיאלמדת,ברתמה

משהרבישלמיסודוזה.מסעותעשריםאלאנסעולאשנהושלשיםשמנהשכלנמצא,הארבעיםבשנתמואב

."הדרשן

.הנוראבמדברהמוליכם'הנפלאותאתלהבליט.א:היאהמסעותהזכרתתכליתואברבנאלן"הרמב,ם"הרמבלפי

היתהולא',ההוראותי"עפהם,השוניםבמקומותהחנייהזמניוהפרשיכולההדרךכלכיעולםבאילכללהראות.ב

.תעייהשוםבזה

עלדרשותהמשלב,המורצרורבספרו,ופורטוגלספרדממגורשי(1508-1440;ט"רס-'ר)סבעאברהםרבי

שניםכאןשנכתבו,ל"זרבותינואמרו.גדולדברהמסעותבאלושישולהורות":כותב,קבלהדבריעםהתורה

במספרבראשיתבפרשתהרמוזץ"אבגיתשלשםהוא,וארבעיםשניםשלהמפורשלשםרמז,מסעותוארבעים

שניםבכאןנכתבוולכן...וארבעיםשניםעולים,אותיותששהבוישמהםאחדובכל,תיבותשבעהוהם.הימים

,ם"ב'השםרמוזשבם,בראשיתבימיהתחילהשהתורהוכמו...וארבעיםשניםשלהשםזהכנגד,מסעותוארבעים

בקריאתהחזןלהפסיקאין":המורצרורבעלוממשיך"...מסעותוארבעיםשניםבספורמסעיאלהבפרשתסיימהכן

.חסעיףתכחסימןח"אואברהםהמגןבעלפסקוכן."אחדאדםעםכולםשיקראםאלא,הפרשה

"הפשטנים"

"המקובלים"



רִיְשָרֵאלְבֵניַמְסֵעיֵאלֶּה":ל”זצוקטובשםהבעל ץָיְצאּוֲאשֶּ רֶּ הְבַידְלִצְבֹאָתםִמְצַרִיםֵמאֶּ היוהמסעותכל.ְוַאֲהֹרןמשֶּ

בחינתהואאמומרחםוהוצאתוהלידהמיוםכיזהולהבין.עולמואלשובועדהיוולדומיוםאדםכלאצלוהם,ב"מ

"אמרוגדלותקטנותבחינתהואכי,העליונההחייםלארץבואועדלמסעממסענוסעכךואחר,כנודעמצריםיציאת

שהאדם,(ג"כז"לתהילים)"ֶיְחָפץְוַדְרּכֹו,ּכֹוָננּוֶגֶברִמְצֲעֵדיֵמהשם"הפסוקאת"טובשםבעל"המפרשזהעל

שיעלהכדידוקאהזהלמקוםמוליכוה"הקבשבאמתאלא,וענייניוחפצולפיזהאליוהולךשהואמקוםשכלחושב

.אליוהשייכיםהענייניםאתשמה

לבררהיתהבמדברישראלשהליכתשאמרו(אקנזב"זוח)אמתאנשידבריפיעליתבאראכן:הקדושחייםאורח

'העדתשםודרכוועקרבשרףנחשמקוםמקומוקנהששםהשמםבמדברהחונההבליעלאיששאנסהקדושהניצוצי

שצריךמהכפישהואשעותב"יאחרובמקוםשנהאחדבמקוםחוניםישראלשהיוהטעםוהוא,מפיובולעולהוציא

...ההואבמקוםשישנםהניצוצותלבירור



.ל"חזובדבריבתורהנתכנהבהםשמותיוהם,ה"הקבשלשמותיו

בתכליתפשוטשהוא,שםמכלנעלהעצמוה"הקבכימבואר

אזי,מסויימתבמידהה"הקבמתגלהשכאשראלא.הפשיטות

.זהבשםהואנקרא

הואשכך,ה"הקבשלהמיוחדשמוהואה"הוישם:לדוגמה

פרטיתבמידהולא,העולמותומהווהכמחיהבהתגלותונקרא

.נמחקיםשאינםשמותשבעהישנם,ה"הוילשםבנוסף.מסויימת

ספירותעשרשלהכליםשמותהםאלושמותכימבוארבקבלה

.האצילותעולםשל

ה"הוילשםמילויים

,ו"וי,י"ה,ד"יו:זהבאופןם"יודיבמילויה"הוישםהואב"עשם

(72זהבגימטרייה)י"ה

(דפדיה"חבמתוך )

ה"שמותיו של הקב



ראשיהםאלואותיותב"מ.אותיותב"מבושישמשוםזהבשםהנקרא,ה"הקבשלמשמותיוהואב"משם

.ב"עמשםיותרגבוהזהשם.העלאההואזהשםשלענינו."בכחאנא"שלהתיבות

בתפילהקדוששםאותואתהצפיןנחוניה'ר.הקנאבןנחוניה'רהתנאי"ע,הביתחורבןאחריתוקנהזותפילה

ממקוםבמסעותיוהאדםאתלהעלותיכול).תיבותב"מכ"סה,אחתכלמיליםששבנותשורותשבעשלפשוטה

(הניצוצותבברורשעוזרהשם,ושלמותקדושהשלעולםאלהקליפות

שלאותיותב"מכנגד,מיליםושתיםארבעיםבתהיא',ואהבת'',ישראלשמע'קריאתשלהראשונההפרשייה•

.הקדושהשם

הןאלה',ויתהלל,ויתעלה,ויתהדר,ויתנשא,ויתרמם,ויתפאר,וישתבח',ואומריםחוזריםכשאנו,בקדישגם•

–'קדיש'שהכךעלמדוברל"האריזבכתבי).המעלהשםשלאותיותב"מכנגד,אותיותששבנותמיליםשבע
('נשמהעליית'עם'קדיש'שלהקשרומכאן)עליהשלבמטרהנאמרהואשגם

אחתבחינההואשבועכל,יוםט"משהםפיעלואףהתורהבקבלתהשלמותעדעליהיוםבכלהעומרבספירת•

.מסעותב"המנגדמרומזיםוהם,ב"מהםושורשם,כידועהכוללת

.הסודליודעיהידועיםבתפילהמקומותבעודמוצפן,רוחניתלעליהמפתחשהואהזההשםאבל,דוגמאותרקאלה

,הנביאאלישעשלסיפורואתנביא,המספרשללייחודוכדוגמא]."(ב"מֵשם)"אותיות42בןקדוש'שם'עלהרבהמדוברהקבלהבתורת

."ילדיםושניארבעיםמהםותבקענההיערמןדוביםשתיםותצאנה,'הבשםויקללם"ואזחוטאיםבנעריםפגששפעם

.ילדים42נפגעוולכן–האותיות42בןהאמור'שם'ההוא–"'הבשם"אותםקיללאלישע:בחיירבינוכךעלאומר

שמות נוספים



,(1648-1600;ח"ת-ס"ש),מאסטרופוליפסחבןשמשוןרביהמקובל

העירעלהקוזקיםצרוכאשר,שבאוקריאנהבפולנאהח"תבגזירותשנהרג

הערליםבידייפלוכיביודעם,יהודים300כועמוש"רהרבבההיה,פולונֶּה

נ"בביהכונאספו,תפיליןהניחו,בטליתהתעטפו,תכריכיםלבשו,למותוסופם

.השםקדושעלמתווכולם,והרגוםהרוצחיםשבאועדוחכולהתפלל

י"מהרכמומגידלושהיהעליואומרים.מפורסםמקובלהיהשמשוןרבי

...ועודידיןדןבשםקרנייםלספרפירושחיבר.קארו

(1722)ב"תפבזולקוהשנדפספסחזבחבספר.שונותסגולותאחריוהותיר

,אליעזרירמיהר"מוהרהישישהמנוחהרבלשוןזה:המלקטאמר":נכתב

א"מהררהרבו"אמכתביבתוךראיתי,:טישוויץק"דקמ"ורד"אבשהיה

,ד"היאסטירפאליש"מהר,לויאמרקדושלוקים-אאישהמקובלכי,געצליק

יאמריחידכל,מגיפהבזמןובפרט,בעירצרהשישבזמןלומרהמסוגלמאמר

שיהא...להשיגיוכלמי,דרזיןרזיבזהויש,במלהמלה,ובלילהבשחרית

."...[מגפה]מעיפושאומצרהלהצילמסוגלזהמאמר
זולקוואקישור לספר מהדורה 

ליוורנוקישור לספר מהדורה 

מאסטרופוליהמקובל רבי שמשון בן פסח 

הוא חיבור קבלי עמוק ספר קרניים 

https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=24539&pgnum=1
https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=45954&pgnum=1


יעקב פסח / קישור לספר זבח פסח

מזולקוואבן יצחק 

25עמ

https://tablet.otzar.org/en/book/book.php?book=151495&width=0&scroll=0&udid=0
https://tablet.otzar.org/en/book/book.php?book=151495&width=0&scroll=0&udid=0




קישור לספר 

מב מסעות 

זביחישל הרב פנחס " עטרת פז"נביא את הנוסח המלא כפי שהודפס בספר 

https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=52124&pgnum=1
file:///D:/USER/Downloads/Hebrewbooks_org_52124.pdf






קישור לספר 

ש"הרב המסעות כפי שהביא "כדי להבין את המאמר של סדר מ

כפי שכתוב בספרורבי יואל בעל שם נביא כאן את הפרשנות של 

"אלקיםמפעלות"

רבי יואל בעל שם הראשוןהמכונה ' , מזמושץהיילפריןרבי יואל 

(1720-א "תפ'נפטר לפני שנת ה)

ט"ת-ח"תגזירותבתקופתחיהוא.עיירותבמספרד"ואבכרבשכיהןמקובלהיה

נפשלחוליסגולותבהםספריםכמהחבר.שםוכבעלמופתכבעלוהתפרסם

"אלקיםמפעלות"ו"אדםתולדות"בספריםנדפסוורפואותיוסגולותיו.וגוף

https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=33921&pgnum=1






הצְ ִתירתַ ,ִמיְנָךיְ ֻדל תְג ,ֹכחַ ְב נָּאָא  (ץ"יתג"אב).            רּורָּ
אילמהסכות                       אתם                      פי החירות                 מרה                               רעמסס

לַקַ  נּושַ .ְמָךעַ ,              נ תִר בֵּ נּוטַ ,     ְגבֵּ אנ ֲהרֵּ (ן"שטע"קר).ֹורָּ
סין                דפקה                    אלוש                       רפידם                            מדבר סיני  -ים סוף                  מדבר

יּד,בֹורגִ אנָ  תּכְ ,חּוְדָךיִ ֹוְרשֵּ ב  םשָ בָּ (ש"יכד"נג)ְמרֵּ
רסהפרץ                    לבנה                              רמןרתמה                   חצרתהתאוהקברת 

םבָ  םטַ ְרכֵּ יַר ,ֲהרֵּ ְתָךצִ ֲחמֵּ (ג"צתר"בט).               ְמלֵּםגָ ִמידתָ ,ְדקָּ
שפר                   חרדה                    מקהלת                      תחת                              תרח-הרקהלתה

לנַ ,ּוְבָךטרֹובבְ ,דֹושקָ ִסיןחֲ  ֶתָךעֲ הֵּ (ע"טנב"חק).דָּ
יטבתההגדגדחריעקןמתקה                  חשמנה                   מוסרות               בני 

ְמָךלְ ,ֶאהגֵ ִחידָי  יז,נֵּהפְ ע  ֶתָךקְ ֹוְכרֵּ (ק"פזל"יג).ֻדשָּ
גבר                 קדש                    הר ההר                      צלמנה                           פונן עציןעברנה                  

נּושַ  תֵּ לקַ ְועָּ עּו,בֵּ נּוַצ ְשמ  תֵּ עַ י,ֲעקָּ (ת"ציו"שק).ֲעלּומֹותתַ ֹודֵּ
הרי העברים                 ערבת מואב  דבלתימהעלמןגד                דיבןעיי העברים              אבת

מרעמססכד נטלו ישראל 

ינטלוןלא ידעו אי 

או ? לסוכות

או ? לקהלתה

?למוסרות

דעמיהמדברנאופקיד 

דינטלון

לסכות

ינטלוןמסכות לא ידעו אי 

או ? לאתם

או ? לחצרת

או ? לתרח 

?גבר לעצין

דעמיהמדברנאופקיד 

דינטלון

לאתם

ינטלוןמאתם לא ידעו אי 

או ? לפי החרת

או? לרמון פרץ

או ? לעברונה

? להרי העברים

דעמיהמדברנאופקיד 

דינטלון

לפי החרות

ינטלוןמפי החרת  לא ידעו אי 

או ? למרה

או? לתחת

? לערבת מואב

דעמיהמדברנאופקיד 

דינטלון

למרה

...וכן על זו הדרך 

מחצרת

נטלו 

לרתמה

אחת ' ב יש רק ד"כי בשם מ

ולכן אין התלבטות



הצְ ִתירתַ ,ִמיְנָךיְ ֻדל תגְ ,ֹכחַ בְ נָּאָא  (ץ"יתג"אב).            רּורָּ
אילמהסכות                       אתם                      פי החירות                 מרה                               רעמסס

לַקַ  נּושַ .ְמָךעַ ,              נ תִר בֵּ נּוטַ ,     ְגבֵּ אנֲהרֵּ (ן"שטע"קר).ֹורָּ
סין                דפקה                    אלוש                       רפידם                            מדבר סיני  -ים סוף                  מדבר

יּד,בֹורגִ אנָ  תּכְ ,חּוְדָךיִ ֹוְרשֵּ ב  םשָ בָּ (ש"יכד"נג)ְמרֵּ
רסהפרץ                    לבנה                              רמןרתמה                   חצרתהתאוהקברת 

םבָ  םטַ ְרכֵּ יַר ,ֲהרֵּ ְתָךצִ ֲחמֵּ (ג"צתר"בט).               ְמלֵּםגָ ִמידתָ ,ְדקָּ
שפר                   חרדה                    מקהלת                      תחת                              תרח-הרקהלתה

לנַ ,ּוְבָךטרֹובבְ ,דֹושקָ ִסיןחֲ  ֶתָךעֲ הֵּ (ע"טנב"חק).דָּ
יטבתההגדגדחריעקןמתקה                  חשמנה                   מוסרות               בני 

ְמָךלְ ,ֶאהגֵ ִחידיָ  יז,נֵּהפְ ע  ֶתָךקְ ֹוְכרֵּ (ק"פזל"יג).ֻדשָּ
גבר                 קדש                    הר ההר                      צלמנה                           פונן עציןעברנה                  

נּושַ  תֵּ לקַ ְועָּ עּו,בֵּ נּוצַ ְשמ  תֵּ עַ ּי,ֲעקָּ (ת"ציו"שק).ֲעלּומֹותתַ ֹודֵּ
הרי העברים                 ערבת מואב  דבלתימהעלמןגד                דיבןעיי העברים              אבת



ע"בהסיכום והקושייה שנשארה לי 
אבל הוא גם ידע איזה אות שייכת לאיזה , ב "עם ישראל ידע שהוא צריך להתקדם לפי שם מש"הרלפי 

(  חניה)מקומות 

למשל הוא ידע 

מוסרות , קהלתה, סכות -למקומות משוייכת' שהאות ב•

עציון גבר  , תרח, חצרת, אתם -למקומות משוייכת' והאות ג•

הרי העברים, עברנה , פרץ רמן, פי החרת –למקומות משוייכת' והאות י•

....וכן הלאה•

'ב

סכת מוסרות

קהלתה

'ג

אתם
חצרת

עציון  תרח

גבר

'י
פי

החרת

רמן

פרץ

הרי עברנה

העברים

...נשאר כחידה ? מה היה מצופה מהם ? איזה עבודת בירור יש בזה ? אז מה המטרה של המידע החלקי הזה 


