
א לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

נקרת הצור , חטא העגל, הר סיני, הצור בחורב, אילים, מרה, מרכבות פרעה, קריעת ים סוף, יציאת מצרים
וצולמו על ידי התמונות אוטנטיות . מבואר על ידי יוסף שני. ועוד. ובו נמצא אליהו הנביא, בו נכנס משה

  )ברשות משםמהתמונות הועתקו  חלקש" אילה"תודתי נתונה בזה לאתר ( .חוקרים אמריקאים בצורה אמינה ביותר

מברך שעשה ניסים  )י מקום שעברו ישראל בים סוף"פירש רש(, כגון מעברות הים, הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל
  )ח"רי' שולחן ערוך אורח חיים סי(. בשם ומלכות, לאבותינו במקום הזה

  .המקום בו נקרע הים לפני אבותינו

  
  

 .סוף ים, דרך המדבר העם ים אתהויסב אל . לבד מטף, מאות אלף רגלי הגברים- כשש ,סכתה, מרעמססישראל - ויסעו בני

ֵּבין  ,ִלְפֵני ִּפי ַהִחירת ְוַיֲחנּוְויָֻׁשבּו  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-לַּדֵּבר אֶ :  מֶׁשה ֵּלאמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה  .ִּיסעו מּסּכת וּיחנּו באתם ִּבְקֵצה הִמדּברו

, י"פירש .ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר ְוָאַמר ַּפְרעה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ: ַהָּים-ִלְפנֵי ַּבַעל ְצפן ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל ,ִמְגּדל ּוֵבין ַהָּים

לפי הממצאים שבידינו אין ספק  :עים גבוהים זקופים והגיא שביניהם קרוי פי הסלעיםהם שני סל, "פי החירות"

ולאורך ' ושני הסלעים הזקופים נראים בבירור בתמונה שבעמוד ב( .הים לפני אבותינו הוא חוף נואיבהאת ' קרע השהמקום בו 

  )מסומן בחץ 'ובעמוד ג, השביל שבין הסלעים



ב לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .י"שני סלעים זקופים כמו שפירש רש) שבואדי נטיר(פי החירות 

 צילום לווין של חוף נואיבה

  
לפי המובן  .)ל החוףהעיגול הלבן ש(שביל שבין ההרים ממש מול החוף הרחב של נואיבה תחילת הנראה ברור ב "פי החירות"

 )ולא לתחילת המדבר במערב ליד סוכות( ,סיום המדבר בצד מזרחלקצה דהיינו  לאיתם שבקצה המדברמהפסוקים ישראל הגיעו 
ואדי "תחילת שב "פי החירות"וחנו בחוף נואיבה שהוא בדיוק מול , לכוון מצריםו חזרה דרך החוף שבו ,בסביבות אילת

-שהיא הדרך הקצרה מצוען מצרים הרחוקה משם כ( "פי החירות"ל מעבר שבין ההריםה ליהם בדרךופרעה וחילו הגיעו א. "נטיר
מ ליום הוא מהלך "שמהלך אדם בינוני הוא ארבעים ק' כי מה שאמרו בגמ(. ליום מ"כששעטו הסוסים כמאה ועשרים ק )מ"ק 350
של  ומצד אחד, אחריהםהיה מצבא מצרים  כי כיון שלא יכלו לחזור לאחור ולכדנחוף הים בבני ישראל  וכשנמצאו }רגלי

ים השל החוף שני  מצדו) הכתוב בפסוק "מגדול"שמבצר זה הוא  ראהנ ,שם עד היום קייםש(מבצר של הצבא המצרי  עמדהחוף 
  .של המדבר ההריםנשק עם 



ג לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

  
  

  )מגדול(  העתיק שנמצא בחוף נואיבה המבצר המצרי  
  
  

  
  

הנמצא בין שני סלעים זקופים וכל משטה החול שעד חוף נואיבה הוא המקום שאליו באו " רותפי החי"מקום החץ הוא 
  .ומאחריהם חיל פרעה, "מגדול"ומשמאלם המדבר הנשלט על ידי הצבא שבמבצר המצרי , ישראל ונלכדו כשמימינם הים



ד לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

  
) וכתרגום השבעים ומו של רב סעדיה גאוןכתרג( .בירתו של פרעה צועןהיא  טאניסנמצאת  מנסורהבחלק העליון מצד שמאל ליד 

מ אוירי נמצאת פלוסיון שכתב "ק 90- משם ימינה בקו ישר כ.  המימה פרעה לשם מגיע זרוע מהנילוס ששם היה יוצא
ובתיה הגיעה לשם  ,ומסתבר שבו הונח משה( .לשם מגיע זרוע מהנילוס בו זרקו את ילדי ישראל .רעמסס, גושןיוסיפון שהיא 

כתרגומו של ( אל עריש היא סוכותמ נמצאת "ק 140-משם בקו ישר ימינה  כ) רה רחוק מבית אביה שלא יבחין במעשיהלטבול לגיו
 אילתליד המזרחי  לאיתם שבקצה המדברמשם הגיעו . ביום ראשון ליציאתם, אליה הגיעו אבותינו מרעמסס) רב סעדיה גאון

 520-כ( ,שהוא דרך המעבר היחידי ממדין והר סיני לצוען מצרים) הם הדרךכי הענן היה מיישר ל, מ בקו אוירי מסוכות"ק 200-כ( 
שישובו לכוון מצרים לאורך חוף הים שבסיני שהיה שייך ' ואז אמר ה, להר סיני עקבהישראל חשבו שיעברו דרך ) מ"ק

ובין הים . יל פרעהבו חנו ח מגדולויחנו במשטח החוף של נואיבה שהוא בין המבצר  "פי החירות"ויגיעו מול , למצרים
כיון " איתם"שני צדדי הים נקראים בשם   ."פי החירות"ומצרים באו מאחריהם דרך . כשמדבר הררי סוגר בעדם מהצד השני

דבר דומה . וכשנחלק נשארו בשמם" איתם"לא היה שם ים והכל היה מדבר אחד בשם  ,מהפכת סדוםעקב שלפני השבר הסורי אפריקני שקרה 
הים  כי, "חבור"ומצד שני של הים נמצאת , מגיעה אל האוקיאנוס ההודיש" מעבר חבור"הדרך הנקראת נמצאת צד הודו מש ,"חבור"יש גם ב

  .)א"מסכת מגילה י(' ונזכר ענין זה בגמ. ראה במפה איך שני צדדי הים נפרצו ונחתכו בצורה מקבילה, נוצר במקום שהיה יבשה

  
 והכתב שהיה עליו נשחק כמעט אחד התגלה בחוף נואיבה, סוף צידי מפרץ יםעמודי גרניט תואמים משני  2התגלו  1978ב 

    לגמרי



ה לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

  
  }.העמוד נתגלה על שפת הים והועבר למקום זה שמעבר לכביש(  העמוד שהתגלה בחוף נואיבה

נוסח מטושטש בעברית  כתובזה  על עמוד, מוד הגרניט השני נמצא בצידו השני של מפרץ ים סוף בצד של ערב הסעודיתע
  :המיליםכשברורים בו 

                     .ושם השם, מים , משה ,פרעה ,אדום ,שלמה, מתו , מצרים  
  

  

  עמוד הגרניט השני



ו לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

ים סוף  קריעת של שנה לאחר שהתרחש הנסארבע מאות  במעברות הים ששלמה המלך העמיד את העמודים הללו מסתבר
    )כאחיה השילוני(. אז עוד בחיים אנשים שעברו בו בצאתם ממצרים כשהיו

 )כיום סעודיה(. שהיתה במדיןים סוף מחוף נואיבה לחוף שממול  ישראל חצו את
  

  מרכבות פרעה
 

בקרקעית הים , מרכבות שהיו מכוסים בשכבת אלמוגים ומצא שם חלקי, חוף נואיבהבחוקר בשם רון ואייט צלל  1978 -ב
   חישורים של גלגל 8רון הוציא מהמים ציר מרכבה שאליו היו מחוברים , חישורים 8-ו  6, 4גלים בעלי נמצאו גל

שמדובר  שבה נמצאוהביא אותו לבדיקה  )הציר שוכב כשקצהו כלפי מעלה ועליו מונח הגלגל כצורת הגא של מכונית, ראה תמונה(
 .עבוד עם ישראל במצריםשידועה כתקופת שי, העתיקה של מצרים 18-מהשושלת ה מרכבהב

 
                           

                

  
  

 .ממרכבות חיל פרעה ים בצד חוף נואיבהבשנמצאו  ים וצירי מרכבהגלגל



ז לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

 
                                            .ממרכבות פרעה עצמו ושריוגלגלי זהב שנמצאו 

 
 רך של אדם מכוסה באלמוגים שנבדקה באוניברסיטת שטוקהולםי מימין. אדם בקרקעית הים עצמות סוסים ובני גם נמצאו

צלעות . משמאל, השוואה ולידה משמאל ירך אחרת לשם, מ"ס 170 - ונמצאה כירך ימין של אדם שהיה בגובה של כ
  מתחתם הירך שנמצאה בקרקעית הים )נשתמרו במעטפת אלמוגים(, המצרים שטבעו

        

  



ח לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

כשאליו מחוברים , מ מתוך החול"ס 60 - ציר של מרכבה מבצבץ כ על ידי קבוצת חוקרים נואיבהנמצאו ב 1998בדצמבר 
שזיהה ו בגלאי מתכות נבדק כדי לוודא שאכן מדובר בחלקי מרכבות הם.מכוסה באלמוגים חישורים 6עם  גלגל, עדיין

חלקן , ערמות של עצמות אדםו, תאים של מרכבות מצאו עוד גלגלים ואףלאחר מכן נ .מתכת מתחת לאלמוגים חלקי
 .וחלקן מקובצות בתוך אלמוגים מפוזרות

, התגלו שרידים מכוסים אלמוגים בצורת גלגל, רציניים ביותר על ידי צוות חוקרים, 2000מאי שנעשו בבצלילות מחקר 
התגלו עוד המון  גם, הגלגל רים שלוניתן היה לראות בברור את ציר המרכבה וששת החישו בגודל של גלגלי מרכבה בדיוק

  .חלקי מתכות מכוסים אלמוגים
בדיוק בקו ישר מהחוף בנואיבה המתאים לכיתוב שעל גבי גלגלי מרכבות  בצד הסעודי התגלו עוד הרבה שרידים שלגם 

 .העמודים שממנו ברור שאבותינו חצו את הים בקו ישר מנואיבה למדין

  

 

  גלגלי מרכבות שהתגלו בקרקעית הים בצד הסעודי



ט לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

 .שהיתה בקרבת מקום, כי כשרעה משה את צאן יתרו הגיע להר האלהים חורבה, מפורש בתורה שהר סיני נמצא במדין
ועד היום יש שם אזור שלם הנקרא , מדין נמצאת במקום בו נמצאת היום סעודיה ,עתיקות ובמפות ההיסטוריה כל לאורךו

ובזה מובן שישראל , והר סיני וכמו שיתבאר להלן, אילים, יו נמצאו שם כל המקומות המוזכרים בתורה מרהועכש, מדין
  .לאיתם המדיינית )נואיבה(עברו מאיתם המצרית 

, ל שהר סיני נמוך ולכן נתנה עליו תורה"מה שאמרו חז(, מציין שהר סיני היה ההר הגבוה באיזור" קדמוניות היהודים"יוסיפון ב

  .) אבל לא שהוא נמוך יחסית למדין, שלא ניתנה עליו תורה, תם שהוא נמוך יחסית לכרמלכוונ

. על שם התורה שנתנה בו" הר החוקים"בל אל לוז שתרגומו 'לאחר מחקר נמצא ההר הגבוה באיזור ששמו הרשמי הוא ג
הם לא נשתנתה בארצות קדם כולל כי כידוע מסורות המקומות ושמותי, דהיינו הר משה, בל מוסא'והמקומיים קוראים לו ג

  .על כל המשתמע מהפסוקים אודותיו" הר סיני"ואכן הר זה הוא ללא ספק . ארץ ישראל מאז ועד היום

, מעבר להר נמצא מדבר. יש להדגיש שסביבות ההר רחבים דיים להכיל מעמד של שני מליון איש כולל רכושם ומקניהם
  . כמצויין בתורה כשמשה ראה את הסנה

תואמת את הדרך בה הלכו  ) סוף ים את אבותינו חצו הממצאים לפי בו המקום( נואיבה מולש הסעודי שה אליו מהחוףוהגי
  .אבותינו להר סיני על כל פרטי הפרטים

 מ"ק כשלשים ושלש ואכן. צאתם מהים דרך שלשת ימים והגיעו למרה בה היו המים מריםמפורש בתורה שהלכו אבותינו ב
 נבדקו מהמעיינות עפר דוגמאות, מאד מרים בהם שהמים מעיינות ותגלנ ,מהמקום בו חצו אבותינו את הים כמו שנתבאר

   :למרים המים את שהפכו ממוסס ומלח ברזל של גדולות כמויות שם נמצאוו ,כימי באופן

  

  מי מרה
  

http://www.ayalla.net/modules.php?name=News&file=article&sid=51


י לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

 שמוזכר כפי דקל עצי והרבה מעיינות שתים עשרהיש ו מקום שב נמצא) הר סיני(, בל מוסא'הדרך לכוון ג בהמשך
 ".יחנו שם על המיםושם שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים ו, ויבואו אלימה",בתורה

 

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  אילים

  שתים עשרה המעיינות נמצאים לאחר העצים למרגלות ההרים



יא לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

  הצור אשר בחורב

 רוחבו מטרים 18 גובהו, באמצעו מפוצל ענק סלעניצב  עיתסל גבעה של העליון בקצהסיני  הר מתחם של המערבי בצד
 ,יבש מדבר באמצע ממוקם זה שסלע למרות, מים לסחף ברורות עדויות איםנמצ שמסביבו ,מטרים 6 -ועומקו מטרים 12

   .נחלק הסלע, מעצמת המכה שהכהו משה ,ומתברר שזהו הצור אותו הכה משה והוציא מים לשתות

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  צורת סחף המים הרבים שנחקק בסלע שתחת לצור    .הכאת המטה בקעה את הצור כקרן לייזר ,הצור שהכה משה בחורבזה     



יב לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

 הר סיני
והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד "כמו שכתוב בתורה  שרופים ושחורים סלעים בחלקו העליון של ההר נראים ממשה 

 .בראש ההר לעיני בני ישראל כאש אוכלת' הכבוד ומראה  :.על עשנו כעשן הכבשןוי, באש' עליו ה

  
  

  
  פסגת ההר



יג לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

בעלי קוטר של  )מצבות (עמודים  שתים עשרהנמצאו בבסיס ההר ו ,התגלו שרידי מזבח גדול בנוי מאבנים, למרגלות ההר
  .כמפורש בתורה שמשה הקימם לפני מתן תורה. למנין שבטי ישראל  )עשר אמות( מטרים 5.5 -כ

  

   
  
  ה לפני מתן תורההמזבח שבנה מש

  

  
  

  )בצורת חצי גורן(שתים עשרה המצבות שהקים משה .                    שנים מתוך שתים עשרה המצבות שהקים משה               
  

  צילום אויר.                                                                          צילום מגובה ההר                                     
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יד לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

 )לפיסגהאך לא (מזקני ישראל עלו להר  ושבעיםואביהו  נדב, אהרן, כתוב שמשהמפורש ב
 :נמצא בהר איזור כזה, ואכן, אנשים 74 לפחות מישור שיכול להכיל מקום כך שצריך להיות במעלה ההר

  
 

ארכיאולוג שהגיע למקום  .בסגנון מצרי קדום, ציורים עתיקים של עגלים 12מזבח ענק ועליו בסיס למרגלות ההר נמצא 
 ושאין בכל ערב הסעודית עוד ציור כזה, מאוניברסיטת ריאד ציין שהם בסגנון מצרי

עליהם , אבני המזבח, מתחת) כנראה נתצו משה רבינו עליו השלום, ראש המזבח מנותץ( .למעלה בסיס המזבח שבנו הערב רב לעגל
 מצא אבקנ, במקום בו נמצא מזבח העגל - ן דק את עגל הזהבמשה שרף באש וטחמפורש בתורה ש. ש"חרותים דמויות העגל ימ

  )המקום גודר על ידי הסעודים למנוע גישה לכל ההר( .זהב

http://www.amazinghope.net/templates/zd/images/photos/velka/339_11_oltar_zlate_tele.jpg
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טו לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

נמצאה  ל לוז-בל א'ואכן בג, איזבל שביקשה להרגו מפני, שאליהו הנביא נמלט למערה בהר סיני  חורב, מפורש בכתוב
  .ג מידות של רחמים"למדו י' נכנס משה כשה מסתבר שמערה זו היא גם נקרת הצור שבו, מתאימה מערה

  

  המערה נראית ברור

  בצד המערבי של ההר נמצאו הרבה מעגלים מאבנים גדולות עם מפתנים
 :את האוהל שלה, זהשכ כל משפחה בנתה על מעגל אבנים לפי ההשערה

 
 

  האבן מעגלי

 
  מבט מקרוב

  



טז לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

  
 

 
  הקברים

 

  הדמיה של אוהל
  

  הקברים
קילומטרים  ששכ ואכן .מגפה בעם ישראלופרצה  איש שלשת אלפיםהלווים הרגו כ, לאחר מעשה העגל ושבירת הלוחות

אבני מצבה  ותמא ויש בו, מטרים שלש מאות וששיםקוטרו כ. להר ישנו איזור מוקף גדר שיכול להיות בית קברות צפונית
לווין מגלים שם בורות שנחפרו פעם ונראים כמו אלפי  צילומי, מאונכות ללא כתב רק כמה צורות של חיצים וריבועים

  .קברים

  



יז לאחר מתן תורהמיציאת מצרים ועד 

  המזבח בהר עיבל
  
ּוָבִניָת . ַּבִּׂשיד, ְוַׂשְדָּת אֹוָתם; ְּבַהר ֵעיָבל, ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום- ָּתִקימּו ֶאת, ַהַּיְרֵּדן- ְּבָעְבְרֶכם ֶאת, ָהָיהוְ 

ֶהי, ָּׁשם ִמְזֵּבחַ  ֶהי-ֶאת, ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה.  ָתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל-א, ִמְזַּבח ֲאָבִנים: ַליהָוה ֱא ְוַהֲעִליָת ָעָליו ; ִמְזַּבח ְיהָוה ֱא
ת ֶהי, עֹו ֶהי, ְוָׂשַמְחּתָ ; ְוָאַכְלָּת ָּׁשם, ָּת ְׁשָלִמיםְוָזַבְח .  ַליהָוה ֱא ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה -ָּכל-ֶאת, ָהֲאָבִנים-ְוָכַתְבָּת ַעל.  ִלְפֵני ְיהָוה ֱא
  .)ח-פסוקים ד, ז"כ, דברים(ַּבֵאר ֵהיֵטב -- ַהֹּזאת

ֵהי ִיְׂשָרֵאל, ָאז ִיְבֶנה ְיהֹוֻׁשַע ִמְזֵּבחַ  ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְיהָוה ֶאת- ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ֶעֶבד. ֵעיָבל, ְּבַהר, ַליהָוה ֱא
א, ִמְזַּבח ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות-- ֹמֶׁשה - ָהֲאָבִנים-ַעל, ָׁשם-ַוִּיְכָּתב.  ַוִּיְזְּבחּו ְׁשָלִמים, ו ֹעלֹות ַליהָוהַוַּיֲעלּו ָעָלי; ֵהִניף ֲעֵליֶהן ַּבְרֶזל- ֲאֶׁשר 

  .)לב-פסוקים ל', ח, ספר יהושע(ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל , ֲאֶׁשר ָּכַתב, ִמְׁשֵנה ּתֹוַרת ֹמֶׁשה, ֵאת-

 .אבני גווילבנויים . שעלה אל ראש המזבח) כבש(מטר וקיר משופע  7על  9בחפירות בהר עיבל נתגלה המזבח בגודל 
יש , בגובה שליש המזבח, מסביב למזבח". ֶבׁש ּכֵ "אל מרומי המזבח עולים ב.  מסותתות המזבח מרובע ובנוי מאבנים לא

כבש , איננו מקיף את כל הצדדים" יסוד"ה. המוזכר במשנה" סובב"המקביל ל, סוללה המאפשרת מעבר מסביב למזבח
  ,למזבח" יסוד"ריוח בין ה, כפול למזבח וליסוד

שעלה , נמוך יותר, "משני"ואליו צמוד כבש , מטר 1.2מטר ורחבו  7.5 ורכוא, מזבחשעלה למלוא גובה ה, הכבש הראשי
  ".סובב"רק עד ה

  
  "הסובב"ותחתיו , המזבח

רוחב המדרגה כמטר אחד והיא נמוכה . הסובב הוא מעין מדרגה רחבה המקיפה את המזבח משלשה צדדים ונמוכה ממנו
  . מהמבנה המרכזי במטר אחד
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