רדיפת המצרים
(שמות י"ד)

מרה
(שמות ט"ו)

מדבר סין
(שמות ט"ז)

רפידים
(שמות י"ז)

תיאור
המצב

וַ י ְִּר ְדפּו ִּמ ְצ ַריִּם
ַאחֲ ֵריהֶ ם וַ י ִַּשיגּו
או ָתם חנִּ ים עַ ל הַ יָם
כָל סּוס ֶרכֶב פַ ְרעה
ּופָ ָר ָשיו וְ חֵ ילו עַ ל פִּ י
הַ ִּחירת לִּ פְ נֵי בַ עַ ל
ְצפןּ :ופַ ְרעה ִּה ְק ִּריב
וַ י ְִּשאּו בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל
אֶ ת עֵ ינֵיהֶ ם וְ ִּהנֵה
ִּמ ְצ ַריִּם נסֵ עַ
ַאחֲ ֵריהֶ ם

וַ יַסַ ע מ ֶשה אֶ ת
י ְִּש ָראֵ ל ִּמיַם סּוף
וַ י ְֵצאּו אֶ ל ִּמ ְדבַ ר
ֹלשת
שּור וַ יֵלְ כּו ְש ֶ
י ִָּמים בַ ִּמ ְדבָ ר וְ ֹלא
מָ ְצאּו מָ יִּם:
וַ יָבאּו מָ ָר ָתה וְ ֹלא
יָכְ לּו לִּ ְשתת מַ יִּם
ִּממָ ָרה כִּ י מָ ִּרים
הֵ ם

וַ יָבאּו אֵ ילִּ מָ ה וְ ָשם
ְש ֵתים עֶ ְש ֵרה עֵ ינת
מַ יִּם וְ ִּשבְ ִּעים
ְתמָ ִּרים וַ יַחֲ נּו ָשם
עַ ל הַ מָ יִּם:
וַ י ְִּסעּו מֵ אֵ ילִּ ם
וַ יָבאּו כָל עֲ ַדת בְ נֵי
י ְִּש ָראֵ ל אֶ ל ִּמ ְדבַ ר
ִּסין אֲ ֶשר בֵ ין אֵ ילִּ ם
ּובֵ ין ִּסינָי

וַ יַחֲ נּו בִּ ְרפִּ ִּידים
וְ אֵ ין מַ יִּם לִּ ְשתת
הָ עָ ם:

תיאור
המגיבים
ותוכן
הבקשה

ִּיראּו ְמאד וַ י ְִּצעֲ קּו
וַ י ְ
בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל אֶ ל ה'

וַ יִֹּּלנּו הָ עָ ם עַ ל
מ ֶשה לֵאמר

וַ יִּלונּו כָל עֲ ַדת בְ נֵי
י ְִּש ָראֵ ל
עַ ל מ ֶשה וְ עַ ל ַאהֲ רן
בַ ִּמ ְדבָ ר:

וַ י ֶָרב הָ עָ ם ִּעם
מ ֶשה..
וַ יאמֶ ר לָהֶ ם מ ֶשה
מַ ה ְת ִּריבּון ִּעמָ ִּדי
מַ ה ְתנַסּון אֶ ת ה'
וַ י ְִּצמָ א ָשם הָ עָ ם
לַמַ יִּם
וַ ָילֶן הָ עָ ם עַ ל
אמרּו ְתנּו
מ ֶשה וַ י ְ
לָנּו מַ יִּם וְ נִּ ְש ֶתה

תיאור
מצרים בפי
המתלוננים

הַ ִּמבְ לִּ י אֵ ין ְקבָ ִּרים
בְ ִּמ ְצ ַריִּם
לְ ַק ְח ָתנּו לָמּות
בַ ִּמ ְדבָ ר

מַ ה נִּ ְש ֶתה:
מּותנּו בְ יַד
ֵ
ִּמי י ִֵּתן
ה' בְ אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּם
בְ ִּשבְ ֵתנּו עַ ל ִּסיר
הַ בָ ָשר בְ ָאכְ ֵלנּו לֶחֶ ם
לָשבַ ע

תבערה
(במדבר
י"א)

קברות התאווה
(במדבר י"א)

_______
__

____________

וַ י ְִּהי הָ עָ ם
כְ ִּמ ְתאנְ נִּ ים
ַרע בְ ָאזְ נֵי
ה'

וְ הָ אסַ פְ סֻ ף אֲ ֶשר בְ ִּק ְרבו
ִּה ְתאַ ּוּו ַתאֲ וָ ה וַ יָשֻ בּו

מרגלים
(במדבר י"ג – י"ד)

מי מריבה
(במדבר כ)

הסיבוב בארץ
אדום
(במדבר כא)

ָארץ אֲ ֶשר
וַ יו ִּציאּו ִּדבַ ת הָ ֶ
ָתרּו א ָתּה אֶ ל בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל
ָארץ אֲ ֶשר עָ בַ ְרנּו
לֵאמר הָ ֶ
בָ ּה לָתּור א ָתּה אֶ ֶרץ א ֶכלֶת
יו ְשבֶ יהָ ִּהוא וְ כָל הָ עָ ם
אֲ ֶשר ָר ִּאינּו בְ תוכָּה ַאנְ ֵשי
ִּמדות :וְ ָשם ָר ִּאינּו אֶ ת
הַ נְ פִּ ילִּ ים בְ נֵי עֲ נָק ִּמן
הַ נְ פִּ לִּ ים וַ נְ ִּהי בְ עֵ ינֵינּו
כַחֲ גָבִּ ים וְ כֵן הָ יִּינּו
בְ עֵ ינֵיהֶ ם:

וְ ֹלא הָ יָה מַ יִּם
לָעֵ ָדה

וַ י ְִּסעּו מֵ הר
הָ הָ ר דֶ ֶרְך יַם
סּוף לִּ ְסבב
אֶ ת אֶ ֶרץ
אֱ דום וַ ִּת ְקצַ ר
נֶפֶ ש הָ עָ ם
בַ ָד ֶרְך:

וַ י ִָּקהֲ לּו עַ ל מ ֶשה
וְ עַ ל ַאהֲ רן:
וַ י ֶָרב הָ עָ ם ִּעם
אמרּו
מ ֶשה וַ י ְ
לֵאמר וְ לּו גָוַ ְענּו
בִּ גְ וַ ע ַאחֵ ינּו לִּ פְ נֵי
ה':

וַ י ְַדבֵ ר הָ עָ ם
אֹלהים
בֵ ִּ
ּובְ מ ֶשה

וַ ִּת ָשא כָל הָ עֵ ָדה וַ י ְִּתנּו אֶ ת
קולָם וַ יִּבְ כּו הָ עָ ם בַ ַל ְילָה
הַ הּוא :וַ יִֹּּלנּו עַ ל מ ֶשה וְ עַ ל
ַאהֲ רן כל בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל

אמרּו ִּמי יַאֲ כִּ לֵנּו
וַ י ְ
בָ ָשר:
ָזכ ְַרנּו אֶ ת הַ ָדגָה אֲ ֶשר
נאכַל בְ ִּמ ְצ ַריִּם ִּחנָם אֵ ת
הַ ִּקשֻ ִּאים וְ אֵ ת
הָ אֲ בַ ִּט ִּחים וְ אֶ ת הֶ חָ ִּציר
וְ אֶ ת הַ בְ צָ לִּ ים וְ אֶ ת
שּומים:
הַ ִּ
וְ עַ ָתה נַפְ ֵשנּו יְבֵ ָשה אֵ ין

וְ לָמָ ה הֲ בֵ א ֶתם
אֶ ת ְקהַ ל ה' אֶ ל
הַ ִּמ ְדבָ ר הַ זֶה
לָמּות ָשם אֲ נ ְַחנּו
ּובְ ִּע ֵירנּו:

[כִּ י אֵ ין לֶחֶ ם
וְ אֵ ין מַ יִּם
וְ נַפְ ֵשנּו ָקצָ ה
בַ לֶחֶ ם
ֹלקל]:
הַ ְק ֵ

כל בִּ לְ ִּתי אֶ ל הַ מָ ן
עֵ ינֵינּו:
היחס
ליציאת
מצרים

ית לָנּו
מַ ה זאת עָ ִּש ָ
לְ הו ִּציָאנּו ִּמ ִּמ ְצ ָריִּם:
הֲ ֹלא זֶה הַ ָדבָ ר אֲ ֶשר
ִּדבַ ְרנּו אֵ לֶיָך בְ ִּמ ְצ ַריִּם
לֵאמר חֲ ַדל ִּממֶ נּו
וְ נַעַ בְ ָדה אֶ ת ִּמ ְצ ָריִּם
כִּ י טוב לָנּו עֲ בד אֶ ת
ִּמ ְצ ַריִּם ִּממֻ ֵתנּו
בַ ִּמ ְדבָ ר:

תוצאת
התלונה

וַ יאמֶ ר מ ֶשה אֶ ל
הָ עָ ם ַאל ִּת ָיראּו
ִּה ְתי ְַצבּו ְּוראּו אֶ ת
יְשּועַ ת ה' אֲ ֶשר
יַעֲ ֶשה ָלכֶם הַ יום כִּ י
יתם אֶ ת
אֲ ֶשר ְר ִּא ֶ
ִּמ ְצ ַריִּם הַ יום ֹלא
ת ִּסיפּו לִּ ְרא ָתם עוד
עַ ד עולָם :ה' ִּילָחֵ ם
ָלכֶם וְ אַ ֶתם
ַתחֲ ִּרישּון:

וַ יו ֵרהּו ה' עֵ ץ
וַ י ְַשלְֵך אֶ ל הַ מַ יִּם
וַ י ְִּמ ְתקּו הַ מָ יִּם ָשם
ּומ ְשפָ ט
ָשם לו חק ִּ
וְ ָשם נִּ סָ הּו:
וַ יאמֶ ר ִּאם ָשמועַ
ִּת ְשמַ ע לְ קול ה'
אֱ ֹלהֶ יָך וְ הַ י ָָשר
בְ עֵ ינָיו ַתעֲ ֶשה
וְ הַ אֲ זַנְ ָת לְ ִּמ ְצו ָתיו
וְ ָשמַ ְר ָת כָל חֻ ָקיו
כָל הַ מַ חֲ לָה אֲ ֶשר
ַש ְמ ִּתי בְ ִּמ ְצ ַריִּם
ֹלא אָ ִּשים עָ לֶיָך כִּ י
אֲ נִּ י ה' רפְ אֶ ָך:

אתם א ָתנּו
כִּ י הוצֵ ֶ
אֶ ל הַ ִּמ ְדבָ ר הַ זֶה
לְ הָ ִּמית אֶ ת כָל
הַ ָקהָ ל הַ זֶה בָ ָרעָ ב:

וַ יאמֶ ר לָמָ ה זֶה
יתנּו
הֶ עֱלִּ ָ
ִּמ ִּמ ְצ ַריִּם
לְ הָ ִּמית א ִּתי וְ אֶ ת
בָ נַי וְ אֶ ת ִּמ ְקנַי
בַ צָ מָ א:

וַ יאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶשה
ִּהנְ נִּ י מַ ְמ ִּטיר ָלכֶם
לֶחֶ ם ִּמן הַ ָשמָ יִּם
וְ יָצָ א הָ עָ ם וְ ל ְָקטּו
ְדבַ ר יום בְ יומו
לְ מַ עַ ן אֲ נַסֶ נּו הֲ ֵילְֵך
בְ תו ָר ִּתי ִּאם ֹלא:

עֲ בר לִּ פְ נֵי הָ עָ ם
וְ ַקח ִּא ְתָך ִּמזִּ ְקנֵי
י ְִּש ָראֵ ל ּומַ ְטָך
ית בו
אֲ ֶשר ִּהכִּ ָ
אֶ ת הַ יְאר ַקח
בְ י ְָדָך וְ הָ לָכְ ָת:
ִּהנְ נִּ י עמֵ ד לְ פָ נֶיָך
ָשם עַ ל הַ צּור
ית
בְ ח ֵרב וְ ִּהכִּ ָ
בַ צּור וְ י ְָצאּו ִּממֶ נּו
מַ יִּם וְ ָש ָתה הָ עָ ם

וַ י ְִּשמַ ע ה'
וַ יִּחַ ר אַ פו
וַ ִּתבְ עַ ר בָ ם
אֵ ש ה'
וַ תאכַל
בִּ ְקצֵ ה
הַ מַ חֲ נֶה:

וְ אֶ ל הָ עָ ם תאמַ ר
ִּה ְת ַק ְדשּו לְ מָ חָ ר
וַ אֲ כַלְ ֶתם בָ ָשר כִּ י
יתם בְ ָאזְ נֵי ה' לֵאמר
בְ כִּ ֶ
ִּמי יַאֲ כִּ לֵנּו בָ ָשר כִּ י טוב
לָנּו בְ ִּמ ְצ ָריִּם וְ נ ַָתן ה'
ָלכֶם בָ ָשר וַ אֲ כַלְ ֶתם:
ֹלא יום אֶ חָ ד תאכְ לּון
וְ ֹלא יומָ יִּם וְ ֹלא חֲ ִּמ ָשה
י ִָּמים וְ ֹלא עֲ ָש ָרה י ִָּמים
וְ ֹלא עֶ ְש ִּרים יום :עַ ד
חדֶ ש י ִָּמים עַ ד אֲ ֶשר
יֵצֵ א מֵ אַ פְ כֶם וְ הָ יָה ָלכֶם
ַאס ֶתם
לְ ז ָָרא ַיעַ ן כִּ י ְמ ְ
אֶ ת ה' אֲ ֶשר בְ ִּק ְרבְ כֶם
וַ ִּתבְ כּו לְ פָ נָיו לֵאמר
לָמָ ה זֶה יָצָ אנּו
ִּמ ִּמ ְצ ָריִּם:

וְ לָמָ ה ה' מֵ בִּ יא א ָתנּו אֶ ל
ָארץ הַ זאת לִּ נְ פל בַ חֶ ֶרב
הָ ֶ
נ ֵָשינּו וְ טַ פֵ נּו י ְִּהיּו לָבַ ז
הֲ לוא טוב לָנּו שּוב
אמרּו ִּאיש אֶ ל
ִּמ ְצ ָריְמָ ה :וַ י ְ
ָאחיו נִּ ְתנָה ראש וְ נָשּובָ ה
ִּ
ִּמ ְצ ָריְמָ ה:

וְ לָמָ ה הֶ עֱלִּ יתֻ נּו
ִּמ ִּמ ְצ ַריִּם לְ הָ בִּ יא
א ָתנּו אֶ ל הַ מָ קום
הָ ָרע הַ זֶה ֹלא
ְמקום ז ֶַרע
ּותאֵ נָה וְ גֶפֶ ן
ְ
וְ ִּרמון ּומַ יִּם ַאיִּן
לִּ ְשתות:

לָמָ ה הֶ עֱלִּ יתֻ נּו
ִּמ ִּמ ְצ ַריִּם
לָמּות בַ ִּמ ְדבָ ר
כִּ י אֵ ין לֶחֶ ם
וְ אֵ ין מַ יִּם
וְ נַפְ ֵשנּו ָקצָ ה
בַ לֶחֶ ם
ֹלקל:
הַ ְק ֵ

כַאֲ ֶשר ִּדבַ ְר ֶתם בְ ָאזְ נָי כֵן
ֱשה ָלכֶם :בַ ִּמ ְדבָ ר הַ זֶה
אֶ ע ֶ
יִּפְ לּו פִּ ג ְֵריכֶם וְ כָל פְ קֻ דֵ יכֶם
לְ כָל ִּמ ְספַ ְרכֶם ִּמבֶ ן עֶ ְש ִּרים
ָשנָה וָ מָ ְעלָה אֲ ֶשר הֲ לִּ ינ ֶתם
עָ לָיִּ :אם אַ ֶתם ָתבאּו אֶ ל
אתי אֶ ת
ָארץ אֲ ֶשר נ ָָש ִּ
הָ ֶ
י ִָּדי לְ ַשכֵן אֶ ְתכֶם בָ ּה כִּ י
ִּאם ָכלֵב בֶ ן ְי ֻפנֶה וִּ יהושֻ עַ
בִּ ן נּון :וְ טַ פְ כֶם אֲ ֶשר
אֲ מַ ְר ֶתם לָבַ ז י ְִּהיֶה
יאתי א ָתם וְ י ְָדעּו אֶ ת
וְ הֵ בֵ ִּ
ַאס ֶתם בָ ּה:
ָארץ אֲ ֶשר ְמ ְ
הָ ֶ
ּופִּ גְ ֵריכֶם אַ ֶתם יִּפְ לּו
בַ ִּמ ְדבָ ר הַ זֶהּ :ובְ נֵיכֶם י ְִּהיּו
ַארבָ ִּעים
ר ִּעים בַ ִּמ ְדבָ ר ְ
נּותיכֶם
ָשנָה וְ נ ְָשאּו אֶ ת זְ ֵ
עַ ד תם פִּ גְ ֵריכֶם בַ ִּמ ְדבָ ר:

ַקח אֶ ת הַ מַ טֶ ה
וְ הַ ְקהֵ ל אֶ ת
הָ עֵ ָדה אַ ָתה
ָאחיָך
וְ ַאהֲ רן ִּ
וְ ִּדבַ ְר ֶתם אֶ ל
הַ סֶ לַע לְ עֵ ינֵיהֶ ם
וְ נ ַָתן מֵ ימָ יו
את לָהֶ ם
וְ הוצֵ ָ
מַ יִּם ִּמן הַ סֶ לַע
ית אֶ ת
וְ ִּה ְש ִּק ָ
הָ עֵ ָדה וְ אֶ ת
בְ ִּע ָירם:

וַ י ְַשלַח ה'
בָ עָ ם אֵ ת
הַ נְ חָ ִּשים
הַ ְש ָרפִּ ים
וַ ְינ ְַשכּו אֶ ת
הָ עָ ם וַ יָמָ ת
עַ ם ָרב
ִּמי ְִּש ָראֵ ל:

