
  רמי ניר                     צ�ר ע�ָלִמי� = צ�ר ִיְ�ָרֵאל
    

�ת נ�ֵת� = ַה��ִציא ְלָ� ַמִי� ִמ��ר ַהַחָ�ִמי�ָ�  )' יז�' טז: ' פשמות( ...ַהַ
  

�תחשבו� ָ�  ...π = 22/7 חופ� למופת  מי� מתחת לפני הקרקעשט�לנתיבות  מפלגהְיהָוה "ְבַיד ָמַת� ַהַ
  

�ִ�ְדָ�ר"" *ֲהרֹ�" מֶֹ�ה ְוַעל" ַעל ָהְרֵעִבי� �תְ&ל%$ – ו אייר"טהשביעי  יו� – למסע 31�הביו�   .1ַ...  
  

"*ֲהרֹ�"מֶֹ�ה ְוַעל"ִיְ�ָרֵאל ַעל" ֲעַדת ְ�ֵני"ַ�ֲחִמָ�ה ָעָ�ר י�� ַלחֶֹד� ַהֵ�ִני ְלֵצאָת� ֵמֶאֶר- ִמְצָרִי� ַוִ,��נ� ָ+ל
ִסיר ַהָ�ָ�ר " ְיהָוה ְ�ֶאֶר- ִמְצַרִי� ְ�ִ�ְבֵ&נ� ַעל"ִיֵ&� מ�ֵתנ� ְבַיד" ְמר� ֲאֵלֶה� ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ִמיַו,ֹא ַ�ִ�ְדָ�ר"

  )3�1' שמות טז( ...ַה2ָָהל ַה1ֶה ָ�ָרָעב"ָ+ל"ַהִ�ְדָ�ר ַה1ֶה ְלָהִמית ֶאת"  ֶאלה�ֵצאֶת� אָֹתנ�" ִ+י ְ�0ְכֵלנ� ֶלֶח� ָל�ַֹבע
   
  .ישראל ממצרי��אלא משה ואהר� ה� אשר הוציאו את בני, מהות התלונה היא כי לא אלהי�, מרלוכ
  ...ולא אנחנו � ְיהָוה ה�ִציא ֶאְתֶכ� ֵמֶאֶר- ִמְצָרִי–   תשובת משה ואהר�–ו אייר "טהשביעי יו� ו בב
  

�בֶֹקר  ִ+י ְיהָוה ה�ִציא ֶאְתֶכ� ֵמֶאֶר- ִמְצָרִי� ִויַדְעֶ&�""ֶעֶרב ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל"ָ+ל" ַו,ֹאֶמר מֶֹ�ה ְו*ֲהרֹ� ֶאל
ַו,ֹאֶמר מֶֹ�ה ְ�ֵתת   ִ+י ַתִ�ינ� ָעֵלינ�ְוַנְחנ� ָמהְיהָוה "ְ&ל%$ֵֹתיֶכ� ַעל"ְ+ב�ד ְיהָוה ְ�ָ�ְמע� ֶאת" �ְרִאיֶת� ֶאת

�ֶֹקר ִלְ��ַֹע �*ֶ&� ַמִ�יִנ� ָעָליו " ְ&ל%$ֵֹתיֶכ� ֲאֶ�ר"ִ�ְ�מַֹע ְיהָוה ֶאתְיהָוה ָלֶכ� ָ�ֶעֶרב ָ�ָ�ר ֶלֱאכֹל ְוֶלֶח� ַ
  )8�6' שמות טז( ...ְיהָוה"ִ+י ַעלָעֵלינ� ְתל%$ֵֹתיֶכ� " לֹאְוַנְחנ� ָמה 

  
  :כדלקמ� – ישראל� במסע בניויהי שבוע ימי�

  
  :ָמ� –ונה ישראל בפע� הראש�לקטו בני –ז אייר " טָּדְפָקה בבוקר במעיי� ביו� ראשו�  .2

  
ְס6ָס"ַוַ&ַעל ִ�ְכַבת ַה5ָל ְוִהֵ$ה ַעל �ַב�ֶֹקר ָהְיָתה ִ�ְכַבת ַה5ַל ָסִביב ַלַ�ֲחֶנה 7ַק "" 6ְֵני ַהִ�ְדָ�ר 7ַק ְמח%

א ַו,ֹאֶמר מֶֹ�ה ה�"ִ+י לֹא ָיְדע� ַמה""ָמ� ה�א0ִחיו "ִיְ�ָרֵאל ַו,ֹאְמר� ִאי� ֶאל"ַוִ,ְרא� ְבֵני ָה0ֶר-"ַ+ְ+פֹר ַעל
  )15�13' שמות טז( ... ֲאֶ�ר ָנַת� ְיהָוה ָלֶכ� ְל0ְכָלהה�א ַהֶ�ֶח�ֲאֵלֶה� 

  

  ...ָמ� –ישראל בפע� שנייה �לקטו בני –ז אייר "י�לּוׁש ביו� שני בבוקר במעיי�   .3
  

ַהֶ$ֱחָ�ִלי� "ֵצאְתֶכ� ִמִ�ְצָרִי� ֲאֶ�ר ָקְרָ� ַ�7ֶֶרְ� ַוְיַזֵ$ב ְ�ָ� ָ+לָעָ�ה ְלָ� ֲעָמֵלק ַ�7ֶֶרְ� ְ�"ָזכ�ר ֵאת ֲאֶ�ר
   )18�17' דברי� כה( ...ְו*ָ&ה ָעֵי; ְוָיֵגַע ְולֹא ָיֵרא ֱאלִֹהי�""*ֲחֶריָ�

  : הוא יבשוְרִפיִדים  = ָקֵדׁשישראל למעיי� � בני מסעהגיע –ז אייר "יצ "ביו� שני אחה
  

ָלנ� ַמִי� ְוִנְ�ֶ&ה ַו,ֹאֶמר ָלֶה� " מֶֹ�ה ַו,ֹאְמר� ְ&נ�"ִ�ְרִפיִדי� ְוֵאי� ַמִי� ִלְ�&ֹת ָהָע� ַוָ,ֶרב ָהָע� ִע�ַוַ,ֲחנ� 
  )3�1 'זישמות ( ...ְיהָוה ַוִ,ְצָמא ָ�� ָהָע� ַלַ�ִי�"ְ&ַנ>�� ֶאת"ְ&ִריב�� ִעָ�ִדי ַמה"מֶֹ�ה ַמה

  
  ] בי� פרקי� וימי�– )11' בראשית ז)=(ז אייר"י)=('מות יזש( –ג� זו חפיפה , אכ�[
   

  )6 'זי �ש( ...ַוַ,ַע� ֵ+� מֶֹ�ה ְוָ�ָתה ָהָע� ְוִהִ+יָת ַב��ר ְוָיְצא� ִמֶ�$� ַמִי� ַה��ר ְ�חֵֹרב" ִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָ� ָ�� ַעל  .4
ְיהָוה ֵלאמֹר ֲהֵי� ְיהָוה ְ�ִקְרֵ�נ� " יב ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ְוַעל ַנ>ָֹת� ֶאתִר"  ַעל�ְמִריָבהַוִ,ְקָרא ֵ�� ַהָ�ק�� ַמָ>ה 

   )7 'זישמות ( ...0ִי�" ִא�

    
�ֹא "ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמ�ָנה ַעד –ח אייר "ביו� שלישי י )8 'זישמות ( ...ִיְ�ָרֵאל ִ�ְרִפיִד�"ַוָ,בֹא ֲעָמֵלק ַוִ,ָ�ֶח� ִע�  .5

  ...ִהֵ$ה אְֹיֶביָ� יֹאֵבד�"ִ+י"" ִ+י ִהֵ$ה אְֹיֶביָ� ְיהָוה) 10' תהלי� צב = ()12 'זישמות ( ...ַהָ�ֶמ�
  
�י ָלְקט� ֶלֶח� ִמְ�ֶנה – א אייר"בבוקר יו� שישי כ  .6ִ�  )22 'שמות טז( ...ְ�ֵני ָהעֶֹמר ָלֶאָחד""ַוְיִהי ַ�,�� ַהִ

  

�תָמבבוקר יו�   .7ָ�  )25 'שמות טז( ...ַ�ָ�ת ַה,�� ַליהָוה" ַו,ֹאֶמר מֶֹ�ה ִאְכל%ה� ַה,�� ִ+י –ר ב איי" כַת� ַהַ

  )28' שמות טז( ...ַֹתי ְות�רָֹתי 0ָנה ֵמ*ְנֶ&� ִלְ�מֹר ִמְצו"ַעד מֶֹ�ה"ַו,ֹאֶמר ְיהָוה ֶאל
�" ְרא� ִ+י                            למסע38�יו� הָ�   )29 'שמות טז( ...תְיהָוה ָנַת� ָלֶכ� ַהַ

  
  ... ועד היו� מתלונני� ותוהי� היש אלהי� א� אי�)35 'שמות טז( ...ַהָ�� *ְרָ�ִעי� ָ�ָנה"�ְבֵני ִיְ�ָרֵאל 0ְכל� ֶאת


