י"א טבת ה'תשע"ה

בשלח
"החבר'ה שתמיד עושים דווקא"
יהם
בתחילת הפרשה נאמר {ג} וְ ָא ַמר ַפ ְרעֹה ִל ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל נְ בֻ ִכים ֵהם ָב ָא ֶרץ ָסגַ ר עֲ לֵ ֶ
ַה ִמ ְד ָבר :נשאלת השאלה ,מדוע נאמר וְ ָא ַמר ַפ ְרעֹה לִ ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ? אלא היה צריך לומר
וְ ָא ַמר ַפ ְרעֹה על ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ? הלא בני ישראל כבר יצאו ממצרים ,אז עם מי יש לו לדבר ?

אומר התנא בתרגום יונתן בן עוזיאל וְ יֵמַ ר פַ ְרעה לְ ָד ָתן וְ לַאֲ בִ ָירם בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל ְד ִמ ְש ַתיְירּון
ַארעָ א טָ ַרד עֲ לֵיהוֹן טַ עֲ וַ ות ְצפוֹן נַגְ דוֹי ְדמַ ְדבְ ָרא:
בְ ִמ ְצ ַריִם ְמטַ ְרפִ ין ִהינּון עַ מָ א בֵ ית י ְִש ָראֵ ל בְ ְ
כלומר דתן ואבירם נשארו במצרים ,לאחר שבני ישראל יצאו משם .הכיצד ? לאחר כל
המכות הניסים והמופתים שנעשו שם ? מי הם ומה דתן ואבירם ? כיצד יכול יהודי להישאר
"בצד השני" למרות הכל ? כיצד אחרי הכל ,יכול יהודי ללכת נגד משה רבנו = נגד הקב"ה ?!
בגמרא במסכת סנהדרין קט/ב ,בעניין עדת קרח מבארת הגמרא את פשר שמותם של אותם
אנשים ,דתן  -שעבר על דת אל .אבירם – שאיבר (מלשון אביר ,חזק) עצמו מעשות תשובה.
מכאן יש ללמוד שאין לנו על מה להתפלא לכאורה כאשר אנו מוצאים "היבטים שונים" של
גישות ליהדות .יש מי שמקפיד יותר ויש מי שמקפיד פחות ,יש מי שהולך לפי הנחיות חז"ל
ויש מי שהולך לפי "ההיגיון שלו" ,ויש גם מי שמרשה לעצמו לזרוק הכל בגלל "שתראה איך
הרב ההוא דיבר ,אם אלו הרבנים ,אז אני לא רוצה להיות דתי" ...ועוד ...אז מה עושים ?!
ובזמננו המצב מבולבל שבעתיים ,רבנים חלוקים בניהם ,המחלוקות
ולשון הרע מתגברים עוד ועוד ,וכמו שאומרת הגמרא בסוף מסכת
סוטה על הדור שבא בוא משיח – האמת נעדרת !!!
לכן ,כל יהודי צריך להאמין בכל ליבו שבסופו של דבר האמת תופיע
שנאמר (זכריה יד,ט) וְ ָהיָה ה' ְל ֶמלֶ ְך ַעל ָכל ָה ָא ֶרץ ַבי ֹום ַההוא יִ ְהיֶה
מו ֶא ָחד:
ה' ֶא ָחד ו ְש ֹ

4:51
4:35
4:43

5:51
5:49
5:49

נא לשמור על קדושת הגיליון
הוא חייב בגניזה
(למי שמדפיס אותו)

ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל
יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

קפיצה לים מתוך קידוש ה'
ידועים דברי המדרש על נחשון בן עמינדב נשיא שבט יהודה (גיסו של אהרון הכהן) שהוא זה
שקפץ ראשון אל ים סוף מתוך אמונה שלמה בקב"ה עוד לפני שנפתח הים.
באתר של חב"ד מובא הסיפור הבא על מסירות נפש...
בשנת תר"ג ,שהייתה תקופה קשה לעם ישראל .השלטונות הרוסיים רצו לבצע שינויים בדת,
וביקשו לאסור את לימוד החסידות .לשם כך כינסה ממשלת רוסיה אספת רבנים בעיר
פטרבורג .הרבי הצמח צדק השתתף גם הוא בועידה זאת כנציגם של החסידים ברוסיה.
באותה תקופה עברו על הרבי הצמח צדק תלאות רבות ,והשלטונות הרוסיים אסרו אותו
כמה פעמים בזמן הועידה ,כדי להכניעו להישמע לדרישותיהם .ואז ארע מעשה נורא בעיר
המבצר קרונשטט ,הסמוכה לעיר הבירה פטרבורג.
בעיר קרונשטט שכנו חיילים רבים של הצבא הרוסי ,ביניהם היו גם חיילים יהודים ,הם
הקנטוניסטים ,שנגזלו מהוריהם בהיותם ילדים ,וחונכו להיות חיילים נאמנים לצאר
הרוסי .ילדים אלה לא זכרו כמעט שום דבר מתורה ומצוות .אולי בקושי קטעים מתפילות.
ורק עניין היותם יהודים לא נשכח מהם .כששמעו שהרבי הצמח צדק נמצא בפטרבורג
ביקשו ממפקדיהם להזמינו לנאום לפניהם .המפקדים נאותו לבקש רשות משר הצבא,
ולהפתעת החיילים השר הסכים .ואכן הרבי הצמח צדק הופיע לפני החיילים היהודים ,אמר
לפניהם מאמר חסידות בנושא התשובה וגם ציטט להם ממאמרי חז"ל .נוסף על כך ,הוא
תאר להם את מסירות נפשם של יהודים לקיום התורה ,ועודד אותם לשמור מצוות .בסיום
דבריו אמר ,שכל אדם צריך להתפלל לשלום ארצו ומנהיגיה.
וכשעמד הרבי הצמח צדק לעזוב את פטרבורג ולשוב לביתו בליובאוויטש ,הגיע הדבר לאוזני
החיילים ,והם רצו להיפרד ממנו .הם מסרו את בקשתם למפקדה הראשית ,ואנשי המפקדה
נענו להם והודיעו לרבי ,שיום למחרת יבואו שלושה גדודים של חיילים יהודים להודות לו,
על שהואיל לבוא לנאום בפניהם ולברך אותם .בהזדמנות זו הם ביקשו ממנו להיזהר
בדבריו ,בטענה ששרי הממשלה פוקחים עליו עין ,כי דבריו הנחרצים גרמו לשערוריה גדולה.
ואכן למחרת התאספו שש מאות חיילים יהודים בכיכר גדולה בעיר פטרבורג לשמוע את
דברי הרבי הצמח צדק .הרבי פתח במאמר חסידות על חשיבות קיום המצוות ועל מעלת
התשובה .ולבסוף אמר להם ,שאם יהודי עומד בניסיון של המרת דת ,ח"ו ,הוא חייב למסור
את נפשו ,ואפילו אם הקיסר בכבודו ובעצמו מבקש להמיר דת ,חייבים למסור את הנפש,
ולא לשמוע לו .הוא ביקש לפרסם את דבריו אלה לכל החיילים היהודים .מובן שדברים
אלה של הרבי הצמח צדק עוררו סערה גדולה בלב החיילים היהודים והשאירו רושם עז.
יום אחד לאחר חמש שנים הגיע הקיסר לבקר את החיילים במחנה הצבאי ,החיילים ביצעו
כל מיני תעלולים למצוא חן בעיניו .הקיסר נהנה מתעלוליהם ושאל לשמותיהם .כשגילה
שאלה שמות יהודים מובהקים בערה חמתו ,ודרש מהם להמיר את דתם מיד .החיילים
היהודים סיפרו לקיסר על המפגש שהיה להם חמש שנים קודם לכן עם הרבי הצמח צדק
ועל הדברים שאמר להם .טרם הגיב הקיסר ההמום על דבריהם ,הם קפצו לים וטבעו.
במעשה זה התגלה הכוח הטמון בכל יהודי מצד פנימיות נפשו למסור את נפשו על קידוש ה'.

סיפור יציאת מצרים
מצאתי לנכון לחרוג מהרגיל ולהציג בפניכם את מסלול סיפור יציאת מצרים בצירוף מפות
ותמונות כפי שקיבלתי ממורי ורבי הרב יוסף שני שליט"א.
ניתן לצפות בדרשה המלאה של הרב " -מקום המקדש –  "2המופיע באתר ה.You Tube -
כאשר בני ישראל ירדו למצרים ,עיר הבירה שבה ישב פרעה הייתה צוען היא טאנס מצרים,

כפי שאף אומר הנביא (ישעיה יט,יא) ַא ְך אֱ וִ לִ ים ָש ֵרי צֹ ַען ַח ְכ ֵמי יֹעֲ ֵצי פ ְרעֹה ֵע ָצה נִ ְב ָע ָרה ֵא ְ
יך
ַ
ֹאמרו ֶאל ַפ ְרעֹה ֶבן חֲ ָכ ִמים אֲ נִ י ֶבן ַמלְ ֵכי ֶק ֶדם :יוסף רצה שאחיו יהיו רחוקים מצוען ולכן
ת ְ

דאג שיישבו בארץ גושן הרחוקה כ 90-ק"מ מצוען ,ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו מציין
בכתביו שגושן היא פלוסיום שבמצרים ,אזור תעלת סואץ של ימינו .יוסף אף הדריך את
אחיו לפני הגעתם לפרעה מה לומר כדי שיגורו בגושן רחוק מצוען שנאמר (בראשית מו ,לד)

וַ אֲ ַמ ְר ֶתם ַאנְ ֵשי ִמ ְקנֶה ָהיו עֲ ָב ֶד ָ
יך ִמ ְנעו ֵרינו וְ ַעד ַע ָתה ַגם אֲ נ ְַחנו ַגם אֲ ב ֵֹתינו ַבעֲ בור ֵת ְשבו
תועֲ ַבת ִמ ְצ ַריִ ם ָכל ר ֵֹעה צֹאן:
ְב ֶא ֶרץ ג ֶֹשן ִכי ֹ

במפה ניתן לראות גם שהנילוס המגיע מכיוון דרום מתפצל ליאורים שונים במצרים ,ועל
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשה אֱ מֹר ֶאל
אגמים שקיימים באזור ,וזהו שאומר הפסוק (שמות ז,יט) וַ י ֶ

יהם וְ ַעל ָכל
יהם וְ ַעל ַאגְ ֵמ ֶ
ימי ִמ ְצ ַריִ ם ַעל נַהֲ ר ָֹתם ַעל יְ א ֵֹר ֶ
ַאהֲ רֹן ַקח ַמ ְט ָך ונְ ֵטה י ְָד ָך ַעל ֵמ ֵ
יהם וְ יִ ְהיו ָדם וְ ָהיָה ָדם ְב ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ו ָב ֵע ִצים ו ָבאֲ ָבנִ ים:
ימ ֶ
ִמ ְקוֵ ה ֵמ ֵ

ניתן גם להבין בבירור שהיאור אליו נזרקו ילדי ישראל הוא אחד מהתפצלויות הנילוס
באזור גושן ,ואילו היאור אליו היה יוצא פרעה בבוקר ,הוא אחת השלוחות שבאזור צוען.
וכעת יובן שבתיה בת פרעה שיצאה והלכה להיטהר מגילולי בית אביה פרעה והתגיירה,
בוודאי שלא ירדה לטבול ביאור שבאזור הארמון בצוען ,אלא הלכה לאזור גושן היכן שבני
ישראל היו ,היכן שיוכבד הניחה את משה בתיבה ,ושם ביאור גושן ראתה בתיה בת פרעה
את משה בתיבה.

אות ֶאלֶ ף ַרגְ ִלי ַה ְג ָב ִרים ְל ַבד ִמ ָטף:
(שמות יב ,לז) וַ ִי ְסעו ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ֵמ ַר ְע ְמ ֵסס ֻסכ ָֹתה ְכ ֵשש ֵמ ֹ

ביום ראשון של פסח נסעו בני ישראל מרעמסס לסוכות היא אל עריש( ,כ 140-ק"מ) ביום
שני של פסח המשיכו (שמות יג,כ) וַ ִי ְסעו ִמ ֻסכֹת וַ יַחֲ נו ְב ֵא ָתם ִב ְק ֵצה ַה ִמ ְד ָבר:

כמובן שכל המסע של בני ישראל הוא בגדר של מעל לטבע ,שהרי נאמר (שמות יג)
ֵיהם ֹיו ָמם ְב ַעמוד ָענָ ן לַ נְ ח ָֹתם ַה ֶד ֶר ְך וְ לַ יְ לָ ה ְב ַעמוד ֵאש ְל ָה ִאיר לָ ֶהם
{כא} וה' הֹלֵ ְך ִל ְפנ ֶ
לָ לֶ ֶכת ֹיו ָמם וָ לָ יְ לָ ה{ :כב} לֹא י ִָמיש ַעמוד ֶה ָענָ ן ֹיו ָמם וְ ַעמוד ָה ֵאש לָ יְ לָ ה לִ ְפנֵי ָה ָעם:

ולכן אין בכך תמיהה כיצד עברו בני ישראל מרחקים כאלו גדולים ביום אחד.

מהמפה ניתן לראות שהמסלול הקצר לארץ ישראל הוא פשוט שבני ישראל ימשיכו
מסוכות=אל עריש על ציר החוף דרך עזה ישר לארץ ישראל ,וזהו שנאמר {יז} וַ יְ ִהי ְב ַש ַלח

רוב הוא ִכי ָא ַמר אֱ ל ִֹהים ֶפן
נָחם אֱ ל ִֹהים ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ ְפלִ ְש ִתים ִכי ָק ֹ
ַפ ְרעֹה ֶאת ָה ָעם וְ לֹא ָ
יִ ָנ ֵחם ָה ָעם ִב ְרא ָֹתם ִמלְ ָח ָמה וְ ָשבו ִמ ְצ ָריְ ָמה :ובני ישראל פונים לכיוון איתם שהיא בקצה

המדבר של ערב הסעודית ,אזור קצה ים סוף עקבה  /אילת.
ידוע שעם בני ישראל יצאו ממצרים גם אנשי הערב רב( ...שמות יב,לח) וְ גַ ם ֵע ֶרב ַרב ָעלָ ה
ִא ָתם וְ צֹאן ו ָב ָקר ִמ ְקנֶה ָכ ֵבד ְמאֹד :ועד נק' זו בקצה המדבר באיתם הם היו עם בני ישראל,

וכולם ידעו שכעת יש להגיע למעמד הר סיני ,כי הקב"ה אמר למשה רבנו עוד לפני צאתו
אות ִכי ָאנ ִֹכי ְשלַ ְח ִת ָ
הו ִציאֲ ָך ֶאת
יך ְב ֹ
ֹאמר ִכי ֶא ְהיֶה ִע ָמ ְך וְ זֶה ְל ָך ָה ֹ
למצרים (שמות ג,יב) וַ י ֶ
ָה ָעם ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ַת ַע ְבדון ֶאת ָהאֱ ל ִֹהים ַעל ָה ָהר ַהזֶה:

והיכן היה הר סיני ?
ישנם רבים החושבים שהר סיני הוא בחצי האי סיני ,אולם ,אם נתבונן בפסוקים נבין זאת
רו ח ְֹת ֹנו כ ֵֹהן ִמ ְד ָין וַ ִינְ ַהג ֶאת ַהצֹאן
בפשטות,נאמר ( שמות ג,א) ומ ֶֹשה ָהיָה ר ֶֹעה ֶאת צֹאן יִ ְת ֹ
ַא ַחר ַה ִמ ְד ָבר וַ ָיבֹא ֶאל ַהר ָהאֱ ל ִֹהים ח ֵֹר ָבה :ומדין היא ערב הסעודית של היום ,אם כך
חייב להיות שהר סיני נמצא בצד הסעודי ולא בחצי האי סיני ,שהרי לא יעלה על הדעת
שמשה בתור רועה צאנו של יתרו חצה את ים סוף לכיוון מצרים כדי לרעות הצאן ,וכפי
שיבואר גם בהמשך...

בנק' זו עוד לפני חציית ים סוף הקב"ה מפריד בין בני ישראל לבין אנשי הערב רב ,לערב רב
אין חלק לא בקריעת ים סוף ולא במתן תורה .אנשי הערב רב ממשיכים מהצד המזרחי
דרומה מאיתם לתוך ערב הסעודית ואין להם מה לחצות את ים סוף.
בני ישראל נעים מהצד המערבי דרומה לכיוון חוף נואיבה הנמצא בצד המצרי של ים סוף.
ָשבו וְ יַחֲ נו לִ ְפנֵי ִפי ַה ִחירֹת ֵבין ִמגְ דֹל
וזהו מאמר הפסוק (שמות יד,ב) ַד ֵבר ֶאל ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל וְ י ֻ
חו ַתחֲ נו ַעל ַהיָם :כלומר בני ישראל שבים חוזרים לחצי האי סיני
ו ֵבין ַהיָם ִל ְפנֵי ַב ַעל ְצפֹן נִ ְכ ֹ
למצרים ולא ממשיכים בכיוון ערב הסעודית=מדין.

מתמונות הלווין הבאות ניתן לראות שחוף נואיבה הוא משטח חוף גדול היחיד באזור
שיכול להכיל את מיליוני בני ישראל שהגיעו לשם.

הכניסה היחידה לחוף נואיבה היא פי החירות=ואדי ואטיר ,ועל בני ישראל הנמצאים
יהם
נואיבה אמר פרעה (שמות יד ,ג) וְ ָא ַמר ַפ ְרעֹה לִ ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל נְ בֻ ִכים ֵהם ָב ָא ֶרץ ָסגַ ר עֲ לֵ ֶ
ַה ִמ ְד ָבר :מחוף נואיבה אין לאן לברוח ,מצד אחד הכניסה היחידה מפי החירות חסומה ע"י
המצרים ,המדבר וההרים מצד שני ורק הים ממול !!!

רש"י – (רבי שלמה יצחקי) בפרשה מבאר על פי החירות – והם שני סלעים גבוהים זקופים,
והגיא שביניהם קרוי פי הסלעים :בחוף נואיבה גם נמצא שריד למבצר מצרי קדום שכנראה
ָשבו וְ יַחֲ נו ִל ְפנֵי ִפי ַה ִחירֹת ֵבין ִמגְ דֹל ו ֵבין ַהיָם
זה מגדול ( -שמות יד,ב) ַד ֵבר ֶאל ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל וְ י ֻ

חו ַתחֲ נו ַעל ַהיָם:
ִל ְפנֵי ַב ַעל ְצפֹן נִ ְכ ֹ

פרעה ששמע שבני ישראל נמצאים בנואיבה בפי החירות ,הנמצאת במרחק של כ 350-ק"מ
מעיר הבירה צוען ,אוסף את מרכבותיו ורודף אחרי בני ישראל ותוך  3ימים מגיע מצוען
לחוף נואיבה ,וזהו שאומר הכתוב (שמות יד) {ה} וַ י ַֻגד לְ ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ִכי ָב ַרח ָה ָעם וַ י ֵָהפךְ
ֵ
לְ ַבב ַפ ְרעֹה וַ עֲ ָב ָדיו ֶאל ָה ָעם וַ י ֹאמרו ַמה זֹאת ָע ִשינו ִכי ִש ַל ְחנו ֶאת יִ ְש ָר ֵאל ֵמ ָע ְב ֵדנו{ :ו}
אות ֶר ֶכב ָבחור ְוכֹל ֶר ֶכב ִמ ְצ ָריִ ם
וַ י ְֶאסֹר ֶאת ִר ְכב ֹו וְ ֶאת ַעמ ֹו לָ ַקח ִעמ ֹו{ :ז} וַ ִי ַקח ֵשש ֵמ ֹ
וְ ָשלִ ִשם ַעל ֻכל ֹו{ :ח} וַ יְ ַחזֵק ה' ֶאת לֵ ב ַפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם וַ ִי ְרדֹף ַאחֲ ֵרי ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ו ְב ֵני
או ָתם חֹנִ ים ַעל ַהיָם ָכל סוס
יהם וַ י ִַשיגו ֹ
יִ ְש ָר ֵאל י ְֹצ ִאים ְביָד ָר ָמה{ :ט} וַ ִי ְר ְדפו ִמ ְצ ַריִ ם ַאחֲ ֵר ֶ
ילו ַעל ִפי ַה ִחירֹת ִל ְפנֵי ַב ַעל ְצפֹן:
ֶר ֶכב ַפ ְרעֹה ו ָפ ָר ָשיו וְ ֵח ֹ

מבאר רש"י – (רבי שלמה יצחקי) ויוגד למלך מצרים .איקטורין (מלווים) שלח עמהם ,וכיון
שהגיעו לשלשת ימים שקבעו לילך ולשוב ,וראו שאינן חוזרין למצרים ,באו והגידו לפרעה
ביום הרביעי ,ובחמישי ובששי רדפו אחריהם ,וליל שביעי ירדו לים ,בשחרית אמרו שירה,
והוא יום שביעי של פסח ,לכך אנו קורין השירה ביום השביעי:

כאשר פרעה מגיע עם חילו לנואיבה לפי החירות ,עם ישראל נלחץ ,מה עושים ? אין לאן
ָדו ַעל ַהיָם
לברוח ? ואז הקב"ה מצווה את משה לבקוע את ים סוף{ .כא} וַ יֵט מ ֶֹשה ֶאת י ֹ

ָשם ֶאת ַהיָם לֶ ָח ָר ָבה וַ ִי ָב ְקעו ַה ָמיִ ם:
וַ י ֹולֶ ְך ה' ֶאת ַהיָם ְברו ַח ָק ִדים ַע ָזה ָכל ַה ַליְ לָ ה וַ י ֶ
ימינָ ם ו ִמ ְשמֹאלָ ם:
חו ָמה ִמ ִ
ַב ָשה וְ ַה ַמיִ ם לָ ֶהם ֹ
תו ְך ַהיָם ַבי ָ
{כב} וַ ָיבֹאו ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ְב ֹ

ים סוף נפתח בין מצרים וסעודיה ברוחב של  12ק"מ ובני ישראל חוצים את הים מן הצד
המצרי אל הצד הסעודי.

נמצאו שני עמודי אבן אחד בצד הסעודי ואחד בצד המצרי ,אותם שם שלמה המלך וכך
סימן את מעברות הים .על העמוד שבצד הסעודי עדיין נשארו חקוקות המילים
מצרים  ,מתו ,שלמה ,אדום ,פרעה ,משה ,מים ,ושם השם.
גם ההלכה מתייחסת למעברות הים בשולחן ערוך (אורח חיים – סימן רי"ח הלכה א)
הָ רוֹאֶ ה מָ קוֹם ֶשנַעֲ ׂשּו ב ֹו נִ ִסים לְ י ְִׂש ָראֵ ל ,כְ גוֹן :מַ ְעבְ רוֹת הַ יָםּ ,ומַ ְעבְ רוֹת הַ י ְַרדֵ ןּ ,ומַ ְעבְ רוֹת נַחֲ לֵי
ַארנוֹן ,וְ ַאבְ נֵי אֶ לְ גָבִ יש ֶשל בֵ ית חוֹרוֹן ,וְ אֶ בֶ ן ֶשבִ ֵקש עוֹג לִ זְ רֹק עַ ל י ְִׂש ָראֵ ל ,וְ אֶ בֶ ן ֶשי ַָשב עָ לֶיהָ
ְ
משה בְ עֵ ת ִמלְ חֶ מֶ ת עֲ מָ לֵק ,וְ חוֹמַ ת י ְִריח ֹו ְמבָ ֵרְךֶ :שעָ ָׂשה נִ ִסים לַאֲ בו ֵֹתינּו בַ מָ קוֹם הַ זֶהּ .ובֵ ין
ֶ
בְ ָרכָה ז ֹו ּובֵ ין ְשָאר בִ ְרכוֹת הָ ְר ִאיָה הֲ ֵרי הֵ ם כִ ְשָאר בְ ָרכוֹת ,וְ ֻכלָם בְ הַ זְ כ ַָרת ֵשם ּומַ לְ כּות.

העמוד שהתגלה בחוף נואיבה

העמוד שהתגלה בצד הסעודי

חוקרים אמריקאים שחקרו מול חופי נואיבה מהצד המצרי והסעודי ,מצאו בתוך ים סוף
גלגלי זהב ,גלגלי מרכבות עם האופן שלהם ,עצמות של בני אדם ,ולהן מס' צילומים,

צילומי גלגלים זהב שנמצאו בים

עצמות אדם שנמצאו

לאחר שבני ישראל חוצים את ים סוף{ ,כב} וַ י ַַסע מ ֶֹשה ֶאת יִ ְש ָר ֵאל ִמיַם סוף וַ י ְֵצאו ֶאל
ִמ ְד ַבר שור וַ י ְֵלכו ְשל ֶֹשת י ִָמים ַב ִמ ְד ָבר וְ ל ֹא ָמ ְצאו ָמיִ ם{ :כג} וַ ָיבֹאו ָמ ָר ָתה וְ ל ֹא י ְָכלו
לִ ְשתֹת ַמיִ ם ִמ ָמ ָרה ִכי ָמ ִרים ֵהם ַעל ֵכן ָק ָרא ְש ָמה ָמ ָרה{ :כד} וַ ִיל ֹנו ָה ָעם ַעל מ ֶֹשה ֵלאמֹר
לו חֹק
ַמה ִנ ְש ֶתה{ :כה} וַ ִי ְצ ַעק ֶאל ה' וַ י ֹו ֵרהו ה' ֵעץ וַ י ְַשלֵ ְך ֶאל ַה ַמיִ ם וַ ִי ְמ ְתקו ַה ָמיִ ם ָשם ָשם ֹ
קול ה' אֱ ל ֶֹה ָ
ָשר ְב ֵעינָ יו ַתעֲ ֶשה
יך וְ ַהי ָ
מו ַע ִת ְש ַמע לְ ֹ
ֹאמר ִאם ָש ֹ
ו ִמ ְש ָפט וְ ָשם נִ ָסהו{ :כו} וַ י ֶ
וְ ַהאֲ זַנְ ָת לְ ִמ ְצ ֹו ָתיו וְ ָש ַמ ְר ָת ָכל ֻח ָקיו ָכל ַה ַמחֲ לָ ה אֲ ֶשר ַש ְמ ִתי ְב ִמ ְצ ַריִ ם לֹא ָא ִשים ָעלֶ ָ
יך ִכי
אֲ נִ י ה' ר ְֹפ ֶא ָך:

ואכן כ 33-ק"מ מהמקום בו חצו
אבותינו את הים כמו שנתבאר,
נתגלו מעיינות שהמים בהם מרים
מאד ,דוגמאות עפר מהמעיינות
נבדקו באופן כימי ,ונמצאו שם
כמויות גדולות של ברזל ומלח
ממוסס שהפכו את המים למרים :
בהמשך הדרך לכיוון הר סיני  ,נמצא מקום שיש בו  12מעיינות והרבה עצי דקל.
(כז) וַ ָיבֹאו ֵאילִ ָמה וְ ָשם ְש ֵתים ֶע ְש ֵרה ֵעינֹת ַמיִ ם וְ ִש ְב ִעים ְת ָמ ִרים וַ יַחֲ נו ָשם ַעל ַה ָמיִ ם:

בע"ה בלי נדר בשבת הבאה פרשת יתרו נצרף את המשך הצילומים והעדויות הקשורים
במעמד הר סיני וחטא העגל

