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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו                              "אב התשע' ב

לֹשֵאת נּוֶהָעִריםשְׁ ֵדןרֵמֵעבִֶֶתתְׁ ֵאת,ַלַירְׁ וְׁ
לֹש נּוֶהָעִריםשְׁ ֶאֶרץִתתְׁ ('ידלהפרק).ָנַעןכְֶׁבְׁ

[יש]כנעןשבארץפיעלאף.העריםשלשאת

אלאאינן[הירדןבעבר]וכאן,שבטיםתשעה

.שלהםמקלטערימניןהשווה,וחצישנים

המזרחיהירדןבעבר)רוצחיםנפישידבגלעדמשום

(:טמכות).(רוצחיםיותרמצויים

הירדןשבעברמשנהזהמה:השאלהונשאלת

המקלטעריהרי,במזידרוצחיםיותרישהמזרחי

?!בשגגהשרצחולאנשיםנועדו

שיששמדוברמסבירים[שם]התוספותבעלי

מענישה"שהקב,עדיםללאבמזידרוצחיםבמקום

...בשוגגשיהרגוכךידיעלאותם

אתשהרגואדםבניבשני:בגמראשמובאכפי

איןלזה,במזידהרגואחדבשוגגהרגאחד,הנפש

לפונדקאותםמזמינןה"הקב,עדיםאיןולזהעדים

וזה,הסולםתחתיושבבמזידשהרגזה.אחד

זה,והרגועליוונפלבסולםיורדבשוגגשהרג

.(:ישם).גולהבשוגגשהרגוזה,נהרגבמזידשהרג
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19:1720:0721:00חיפה

התורהלנומפרטת,מסעיפרשתבתחילת

ישראלבנישעברוהמסעותב"מכלאת

מואבלערבותועדממצריםמצאתם,במדבר

:ל"חזושואלים.הירדןלנהרבסמוךאשר

כלאתלפרטצריכההייתההתורהמדוע

?במדברישראלעםשעברוהמסעות

משלומביא"תנחומאמדרש"העונהכךעל

מהידעוולא,מאודחולהשהיהמלךלבן

הרופאיםשבאועד.רפואתולצורךלעשות

.אחדדבררקזהלילדשיעזורשמהואמרו

,למקוםממקוםלמסעותהילדעםילכו

,שםשיעברומסויםבמקוםאוליולנסות

והיהאביולקחו.לרפואתוהמקוםאוויריועיל

וחיפשלמקוםממקוםבמסעותאיתומהלך

.אותולהבריאיוכלהאווירששםמקוםלו

הגיעו,מקומותוכמהכמהשעברולאחר

עדלהתחזקהילדהחלששםמסויםלמקום

החלו,לגמריהילדשהבריאלאחר.שנתרפא

שחנומקומותאותםכלדרךלביתםלחזור

,שעברוומקוםמקוםובכל.בתחילהבהם

שבוזהמקוםאתהזוכר,בני":אביולואמר

היהשהאווירבגלללישוןיכוליםהיינולא

,בניזוכר":לואמראחרובמקום"?מידיחם

שלךהחולי,זהלמקוםשהגענואיך

הואאיךלוהזכיראחרובמקום"?התגבר

.מקוםשבאותוהקרהאווירבגללהתקרר

שהיוומקוםמקוםבכללואומרהיהוכך

.לביתםחזרהבדרךעוברים

,מצרייםמארץישראלבניכשיצאוכאןאף

טומאתמחמתחולישלבמצבהםהיו

והוציאם.בהשקועיםשהיוזרההעבודה

התחלףשבולמקוםוהוליכםה"הקבמשם

ויחזרויבריאומתיוחיכהציפהושם.האוויר

היולא,שעברוומקוםמקוםובכל.בתשובה

בושנדבקוחדשחטאמאיזההםנקיים

שנההארבעיםבכלהיהוכך.מקוםבאותו

הרעהמדרכםשיחזרובכדיזהוכל,במדבר

ארץשללפתחהשהגיעוועכשיו.ויתרפאו

:למשהה"הקבאמר,לגמריונתרפאוישראל

המקומותכלאתלפניהםשתמנהרצוני"

להםעשיתיאיךלהםותזכירבהםשעברנו

היושהםפיעלאף,אותםוהצלתיניסים

."רעהתחתרעהלהםשילמתיולאחוטאים

ישראלבנימסעותכלהזכרתשלהמטרה

ה"הקבשלבחסדיוייזכרישראלשעםהיא

תלאותעוברהואשלפעמיםיביןואף,עימו

מחוליאותולהעירזהתכליתןשכלומסעות

נזכריםשאנותמיד.עליושרובץמסוים

יכולים,מבחינתנוקשהשהייתהבתקופה

דווקאבעצמינושגילנודבריםעללהצביעאנו

להכירזוכהואדםאדםכל.צרהאותהמתוך

דווקא,גבוהההכיבעוצמהה"הקבאת

.בחייומסוימתמצוקהשלבתקופות

שעברנומהמסעותללמודאנוצריכיםולכן

טוביותרולהתכונןבהםלהתבונן,בחיינו

לעבורשנצטרךוהמקומותהמסעותלהמשך

עובריםשאנוברגעבמיוחד.בעתידבהם

לזכוראנוצריכים,טובהפחותתקופה

מכלאחדמסערק,תקופהרקשזוהי

והיום.חיינובמהלךשנעבורמסעותאותם

לפינהמעבראך,ודוחקקשההמצבאולי

לקחתשיכול,הבאהמסענמצאכבר

יותרהרבהלמקוםאישיתמבחינהאותנו

שתפקידהלזכוראנוצריכיםובנוסף.טוב

האדםבהשנמצאהמורכבתהתקופהשל

מעשיואתלשפרלוולגרוםאותולבחוןהיא

,זאתונביןנשכילואם.להתרפאכךי"וע

ממנוונפיקקצריותרלהיותיהפוךהמסע

ובקרבהאישיתבהתפתחותהמקסימוםאת

.ה"הקבאל

מֹוָצֵאיֶהם":הפסוקעלל"חזאומריםעוד

יַעלְלַמְסֵעיֶהם .('בפסוקלגפרק)"השםפִּ

זהאםבחייוכלשהומאורעעוברלאשאדם

בכלאותנושמובילמייש.'הפיעללא

תמידולא.חיינומהלךשלהדרךתלאות

.המטרהומהי,הולכיםלהיכןמביניםאנו

אבהואה"שהקבלדעתאנוצריכיםאך

אתשמוליךאבכמואותנושמוליך,רחום

שבנוהואומחכה,שיתרפאמנתעלבנו

כפי.וחזקבריאכשהואאליווישוביתעורר

ְתָךְלַמַען":הפסוקשאומר ֶתָךּוְלַמַען,ַענֹּ ,ַנסֹּ

ְבָך יֶתָךְלֵהיטִּ כל.('טזפסוקחפרקדברים)!"ְבַאֲחרִּ

מטרתם,האדםעלשבאיםהניסיונות

שכרואתלקבלבכדיאותולזכךהיאהיחידה

.הבאבעולםשלם

והםוההווההעבראתרקבחיינואנורואים

לכבישזאתלדמותניתן.מהמסלולחלקרק

במכוניתשיושבואדם,פיתוליםמלאארוך

כלליודעאינו,באמצעואוהכבישבתחילת

אך.לפנייהשמעברהכבישקטעיראהאיך

ורוצהמלמעלהעלינושמשקיףהעולםבורא

בשלמותוהכבישכלאתרואהבטובתנו

הן,לנוטובהכישהואבמסלולאותנוומוביל

להטיבבכדיוהןאליוקרוביםשנהיהבכדי

.ונבריאמעשינואתשנשפרלאחרלנו

ֹתב ַמסְֶׁמֹוָצֵאיֶהםֶאתֹמֶשהַוִיכְׁ ִפיַעלֵעיֶהםלְׁ
ֵאֶלה'ה ֵעיֶהםוְׁ מֹוָצֵאיֶהםַמסְׁ ('בפסוקלגרקפ).לְׁ

.

,"ְלַמְסֵעיֶהםמֹוָצֵאיֶהם"בתחילהכתובמדוע

?"ְלמֹוָצֵאיֶהםַמְסֵעיֶהם"מכןולאחר

יַעלְלַמְסֵעיֶהםמֹוָצֵאיֶהם:"יקרכלי"העונה .'הפִּ

מארץיסודםאשרישראלבנינסיעתזו

מןפניהםתמידהפכוכןעלהקדושה

,ממצריםמשםיצאואשרהמקום"מֹוָצֵאיֶהם"

הארץאללבא"ְלַמְסֵעיֶהם"פניהםומגמת

.לאבותם'הנשבעאשר

יצאוולאממצריםמקורםשהיורבהערבאבל

:בהםנאמר,הוציאםמדעתומשהכי'הפיעל

להםהיהתמידכי."ְלמֹוָצֵאיֶהםַמְסֵעיֶהםְוֵאֶלה"

..למקורםלמצריםלשובורצוןחפץ

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

מסעוד פחימה  , ל"זבנה בתחזימה,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתהל תקווה
עישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זנתנאל יהודה,  ל"זזוהרהבן

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"ז
,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

ֵעיֵאֶלה ֵניַמסְׁ ָרֵאלבְׁ אּוֲאֶשרִישְׁ ַרִיםֵמֶאֶרץָיצְׁ ִצבְִֶׁמצְׁ ַידֹאָתםלְׁ ַאֲהֹרןֹמֶשהבְׁ ֹתב,וְׁ ַוִיכְׁ
ֵעיֶהםמֹוָצֵאיֶהםֶאתֹמֶשה ַמסְׁ ('ב-'אפסוקיםלגפרק).'הִפיַעללְׁ



ֹותֵאֶלה ָפִטיםַהִמצְׁ ַהִמשְׁ ֵניֶאלֹמֶשהַידבְֶׁ'הִצָּוהֲאֶשרוְׁ ָרֵאלבְׁ !ִישְׁ
('יגפסוקלופרק)

מאוצרלהםניתןמחסורםכל,למלךאשרהצבאואנשיהחיילים

יאכלוכולם,אחידיםמדיםיינתנו,הכללמןיוצאללא,לכולם.המלך

.הצבארכוש,השמיכותבאותםישנווכולם,פשוטמזוןאותואת

הצבאמןמשתחרריםהםכאשרניכרהחייליםבןהיחידההבדל

המדיםאתפושטיםשבהםהעשירים.ביתואלאישאישושבים

בביתםהאוכל,להםהשמורותהמחלצותאתולובשיםהפשוטים

ונעימיםמשובחיםמבדים,והשמיכותהמיטהוכלי,ערוךלאיןמשובח

שכן,הצבאתקופתמסתיימתכאשרעצוביםהעניים,לעומתם.למגע

סחבותבלוייבלתיכלאיןבביתואילו,ומזונותמדיםלהםהיובצבא

ובמקום,לחץומיםיבשלחםבלתיאיןמזון..טלאיגביעלטלאי

עלבביתםהםישנים,המלךבצבאבהיותםישנובוהנוחמשכבם

.הקרההרצפהעלהמוטלקרועקשמזרון

ככללכולםחייםהזהבעולם:מדובנאהמגידאמר,הנמשלהואוכן

לעתידאולם.ומבדילמכיראתהואיןבזהזהמעורביםוכולם,אחד

או,מעלהשלדיןביתלפנילבואאחדכלשלזמנומגיעכאשר,לבוא

,הצדיק.הארץעםלבין,נשגבצדיקשביןהגדולההבדלמתגלהאז

מעשיוטובעללומוכןסופיאיןושכר,עדןגןשערילפניופתוחים

.מובןוהנמשל...הארץעםואילו,הזהבעולםלקייםשהשכילומצוותיו

ֵניֶאתַצו ָרֵאלבְׁ נּוִישְׁ ָנתְׁ ִוִיםוְׁ ָרשּוִמגְֶׁ,ָלָשֶבתָעִריםֲאֻחָזָתםִמַנֲחַלתַללְׁ
ִביֹבֵתיֶהםֶלָעִרים נּוסְׁ ִוִיםִתתְׁ ('בפסוקלהפרק).ַללְׁ

ֹּאְוָלָמה":(יגפרקויובלשמיטה)ם"הרמבכותבוכך יָזָכהל ֶאֶרץְבַנֲחַלתֵלוִּ

ְשָרֵאל ָזָתּהיִּ םּוְבבִּ ?ֶאָחיועִּ

ְפֵני דֶשֻהְבַדלמִּ יםְדָרָכיוּוְלהֹורֹותְלָשְרתֹו'הֶאתַלֲעבֹּ ְשָפָטיוַהְיָשרִּ ּומִּ

ים יקִּ יםַהַצדִּ ְשָפֶטיָךיֹורּו"('ילגדברים):ֶשֶנֱאַמרָלַרבִּ במִּ ְותֹוָרְתָךְלַיֲעקֹּ

ְשָרֵאל יָכְך."ְליִּ ַדְרֵכיֻהְבְדלּוְלפִּ ֹּא.ָהעֹוָלםמִּ יןל ְלָחָמהעֹוְרכִּ ְשָארמִּ כִּ

ְשָרֵאל ֹּא,יִּ יןְול יןְולֹּאנֹוֲחלִּ חְַַלַעְצָמןזֹוכִּ ַהֵשםֵחילֵהםֶאָלא.ּגּוָפןְבכֹּ

ֶשֶנֱאַמרָלֶהםזֹוֶכההּואָברּוְךְוהּוא."ֵחילֹו'הָבֵרְך"('יאלגדברים):ֶשֶנֱאַמר

י"('כיחבמדבר) ."ְוַנֲחָלְתָךֶחְלְקָךֲאנִּ

ֹּא:ואומרם"הרמבממשיך יֵשֶבטְול ְלַבדֵלוִּ ישָכלֶאָלא!בִּ ישאִּ ָכלְואִּ מִּ

ינֹו,אֹותֹורּוחֹוָנְדָבהֲאֶשרָהעֹוָלםָבֵאי ָבֵדלַמָדעֹוֶוֱהבִּ דְלהִּ ְפֵניַלֲעמֹּ 'הלִּ

יםֶשֲעָשהּוְכמֹוָיָשרְוָהַלְך',הֶאתְלֵדָעהּוְלָעְבדֹוְלָשְרתֹו ּוָפַרק,ָהֱאֹלקִּ

יםַהֶחְשבֹונֹותַעלַצָּוארֹוֵמַעל ְקשּוֲאֶשרָהַרבִּ ֶזהֲהֵרי,ָהָאָדםְבֵניבִּ

ְתַקֵדש ֶדשנִּ יםקֹּ ְהֶיהָקָדשִּ יםּוְלעֹוְלֵמיְלעֹוָלםְוַנֲחָלתֹוֶחְלקֹו'הְויִּ עֹוָלמִּ

ְזֶכה יקָדָברַהֶזהָבעֹוָלםלֹוְויִּ יםֶשָזָכהְכמֹולֹוַהַמְספִּ ֲהנִּ םַלכֹּ יִּ .ל"עכ.ַלְלוִּ

עולאתעצמםעללקבלשמוכניםאנשיםישנםודורדורבכל

.ישראלעםשלהרוחניההגנהחילולהיות,הקדושההתורה

!יכולתנוככללהםלסייעומחובתנו,זמנינושללויהשבטהםהם

.(53'ע)"האבודך"התנ"בספרועציוןיהושוע

מתאימיםהארכיאולוגייםשהממצאיםמראה

אחד.התורהלתיאורימפליאהבצורה

שלשרידיםהינם,בספרוהמענייניםהגילויים

:כותבהואוכך.במדברישראלבנימסעות

מקוםאתסיניהאי-בחצילראותמקובל"

וחפירותסקרים.ישראלבנישלהנדודים

האי-בחצינערכומצומצמותארכיאולוגיות

לגלותשקיווהיו.19-ההמאהבשלהיכבר

במקוםנוכחותםעלהמעידיםשרידיםבסיני

בסינינתגלוואכן.מצריםיוצאיישראלבנישל

לייחסניתן.ענייןרביממצאיםציןובמדבר

הארכיאולוגייםהממצאיםרובאת

הנגבוברמתסיניהאיבחציהקדומים

.ממצריםשיצאוישראללבני,המרכזית

,ובסקריםבחפירותשהתגלה,הבולטהממצא

האי-חציבמרחביפזוריםקבורהשדותהיה

נמצאוהקברים.המרכזיתהנגבוברמת

.במפוזרולעיתיםגדוליםבריכוזיםלפעמים

מקוםצויןלרוב.אחידהלאהקבריםצורת

,טומוליהקרוייםהאבניםבגליהקבורה

ידעל.ממשקבורהמבניאלההיולעיתים

היהקשה.מגוריםאתרינתגלוהקבריםריכוזי

נמצאולרוב.מסויםארכיטקטוניבדגםלהבחין

ערוכיםשהיו,מעוגליםמבניםשלשרידים

היוהמבניםקירות.מרכזיתלחצרמסביב

קטנהכמותהתגלתה.אחדאבניםטורבנויים

שהגגהמעידדבר,מפולתאבנישלבלבד

עשוייםהיוהקירותשלהעליוןוחלקם

חופףהתיאור.מאריגיםאומעורות,מענפים

בנישלישיבתםאתהמתארהמקראילסיפור

אתרי":מוסיףהואבהמשך."בסוכותישראל

בסינישנמצאו,הטומוליושדותהמעגלים

בעתקצרהתקופהשבמשך,בעלילמראים

מה.אדםבניהמוניסינידרךחלפוהעתיקה

אלהרבבותשלהמיםמקורותכןאםהיו

,החלופיהתיארוךלפי?במדברשהותםבזמן

כמבואר.מצרייםיוצאיכאמורהםאלוהמונים

,מריםשלמבארהישראלבנישתו,בתורה

שלהמזוןמקורות.נסבדרךאיתםשהלך

אינםהםאף,בסיניהקדומיםהנוודים

שיוצאי,מספרהמקרא.הצורךדימחוורים

.השמייםמןנסבדרךשירד,מןאכלומצריים

שלהמגוריםלמבניקשורהמעניינתתופעה

רביםבאתרים:המסתורייםהמדברתושבי

שלשרידיםמצוייםשבהם,סיניהאיבחצי

שלסממןשהם.חרסיםנמצאולא,קבעמבני

באתריםמהמקובלבשונה.קבעמגורי

היושאלושמלמדמה.אחריםארכיאולוגים

.ביותרארעייםמגורים

זולתופעהשאיןכותביםהארכיאולוגים

,קבעמבניהיושאלונראהאחדמצד.הסבר

.חרסיםשבריבהםמוצאיםלאשניומצד

אתהמתאר,המקראיהסיפורלפיאולם

נפתרת,ישראלבנישלחניותיהם

לא,במדברשחנווחניהחניהבכל.התעלומה

ולכן,יחנוזמןכמהמראשישראלבניידעו

.קבעמבנילעצמםבנוהםביטחוןליתר

,ממושךזמןארכההחנייהאכןלעיתים

היאלעיתיםאך.הקבעמבנהאתשהצדיק

.מיותרהיהוהמבנהביותרקצרההייתה

.."חרסיםנמצאולאאכן,אלהבמקומות

–ייןושתייתבשראכילת

ליוםועדאבחודשראשמיום,אלושבימים,ישראלנהגו

ולאייןשותיםאינם,"הימיםתשעת"הקרויים,באבעשירי

,עצמואבחודשראשוביום.השבתביוםאלא,בשראוכלים

עובדיההרבמרןכתבשכבר,ייןולשתותבשרלאכולמותר

חודשראשמאחראלאאיסורבדברנהגושלא,ל"זצוקיוסף

ולכןבשבתחלבאב'בהשנה).אבלחודש'במיום,כלומר,אב

.(באב'גראשוןמיוםמתחילהאיסור

-וכלהחתןעברקניות

זמןאתקבעושאם,ל"זצוקיוסףעובדיההרבמרןכתב

קייםלאעדייןוהבחור,באבתשעהלאחרמידהנשואים

החתןעבורלקנותמותר,(ובתבןלואיןשעדייןדהיינו)ורביהפריה

שהותישאםואפילו,אלובימיםאפילוצרכיהםכלוהכלה

שנשואיהםכגון,באב'טאחריוהכלההחתןצרכיאתלקנות

,מכןלאחרשיתייקרוחששישאם,באבו"טליוםנקבעו

.בדברהפסדחשששישכלאלובימיםלקנותםמותר

ַרִיםֶ אּוֵֶמֶאֶרץִֶמצְׁ ָרֵאלֲֶאֶשרֶָיצְׁ ֵניִֶישְׁ ֵעיֶבְׁ ֹאָתםֵאֶלהֶַמסְׁ ִצבְׁ ַאֲהֹרןלְׁ ַידֶֹמֶשהֶוְׁ ('פרקַלגַפסוקַא)...ֶבְׁ

"בשמחהממעטיןמשנכנס אב "

מנהגיקצתנוהגיםהמצריםביןימישבכלפיעלאף

עשירילאחרועד,אבחודשמשנכנסמקוםמכל,אבילות

מפני,בהםלנהוגשישנוספיםאבילותמנהגייש,באב

ימיהםאלושימים,ל"חזואמרו,החורבןאירעאבשבחודש

וכך.אלובימיםלהםמאיראינוומזלם,לישראלפורענות

ממעטיןאבמשנכנס"(:כודף)תעניתבמסכתשנינו

משפטיתותביעהודבריםדיןלושישישראלולכן."בשמחה

.באבעשירילאחרעמוויתדיין,אלובימיםעמומלהתדייןיתחמק,גויעם

–שמחהשלומתןמשא

רהיטיםקנייתכגון,שמחהשלומתןבמשאממעטין,אבחודשראשמיום

.בזהוכיוצא,וכסףזהבתכשיטיקנייתאו,וכלהחתןלביתחדשים

מכוניתאו,לביתורהיטיםקנייתכגון,שמחהשלשאינוומתןמשאובשאר

,להקלנהגומקוםמכל,בזהלהחמירראוישהיהפיעלאף,וכדומהחדשה

בימים,לביתוחדשהמכוניתאו,לביתוחדשיםרהיטיםמלהביאלהמנעוטוב

.לוהיאששמחהמשום,אלו

תקופה קצרה בעת העתיקה במשך –מדבר סיני 
בני אדםחלפו דרכו מיליוני 


