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חציית ים סוף .שירת הים.
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 .עוד משהו ?

שנה שניה
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"ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים וארון ברית ה' נסע
לפ ניהם…"
)תבערה () ,קברות ה תא וה(.

?
]שמ' יז[
]שמ' יח[
]שמ' יט[
]שמ' לב[
]שמ' לג ז[

ממש לפני מעמד הר סיני???
 7י מי ם .
 40יום] .דב ' ט[ "ואתנפל לפני ה '… "
 40יום.
 40יום.

]שמ' לה ד[
]וי' ח-י[
]שמ' לט לב[
]במ' ז[

½ שנה,

אהל מועד מחוץ למחנה
משה יורד עם הלוחות השניים.
תחילת בניית המשכן.
ימי המִל ֻאים
סיום בנית המשכן.
) 8ימים(.
מתו שני בני אהרון.
סיום חנוכת המשכן.
סיום קרבנות נשיאי ישראל.
מפקד .והכרה במעמד נשיאי שבטים.
"ויאמר משה לח בב… אל נא תעזב אתנו כי…"
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בארה של מרים.
מסה) .רפיד ים(.
עמלק.
עצת יתרו.
מעמד הר סיני .ענני הכבוד.
מתן תורה ,עשרת הדיברות.
חטא העגל .שבירת הלוחות) .ח ורב (.

השלו הראשו ן.

½ 4חודשים = 3
עליות משה

7

"וילונו … מי יתן מותנו… בארץ מ צרים בשבתנו
על סיר הבשר…".
מן  /שלו] .כ[ "ולא שמע ו אל משה ויותרו אנשים
ממנו עד בקר…".

]במ' טו לב[
]שמ' טז[

 3שבועות אחר י שירת ה ים ?

משה
מדבר עם השכינה
באוהל מועד )מחוץ
למחנה (
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מרה" .ויל נו העם על משה לאמ ר מה נשתה?"

מקושש העצים.
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]שמ' טו[

 7י מי ם .

עד מעמד הר סיני

כא
?
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טו

"וה' הלך לפניהם יומם בעמוד ענן … ולילה בעמוד
א ש …"

]שמ' יג כא[

 12יום.
]ש מ ' ל יא[.
כשנה מאז העצה.

]במ' א[
]במ' י כט[
]במ' י לג[

עזיבת הר סיני והתחלת המסעות.

]במ' יא[

השלו השני .

הקמת הסנהדרין.
)חצרות (" .ותדבר מר ים ואהרן במש ה…".

10

סמוך

המרגלים יצאו.
חטא המרגלים.
הומתו …" .ויעלו אל ראש ההר… ויאמר
משה… אל תעלו… וירד העמלקי… ויכום…".
קרח ועדתו.

]במ' יב[
]במ' יג[
]במ' יד[

 40יום.
יותר מח ודש א חרי שחזרו ???

]במ' טז[
 37שנים .מה עשו ?

מות מרים.

י ניסן
11
א אב
שנה ארבעים

מות אהרון.
הכנעני.
12

13
ז אדר

מי המריבה" .לכן לא תביאו את הקהל הזה אל
הא רץ …".
"וימאן אדום נתן את ישראל עבר בגבלו ויט ישראל
מעל יו ".

]במ' כ[

]במ' כא[

"ותקצר נפש העם בדרך … למה הע ליתנו ממ צרים
למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה
בלחם הקלקל ".
"ויעש משה נחש נחשת …".

ניצחון על סיחון ועוג.
)ערבות מוא ב( .בלק ובלעם.
חטא בעל פעור.
מפקד.
נקמת המדינים.
הר גריזים ועיבל .מות משה.

]במ' כב-כה[
]במ' כו[
]במ' לא[
]דב' כז יא[

]ר ש "י שמ' טז לה[ כשמת משה בז'
באדר פ סק המן מל ירד .

מעשה המקלל] :וי' כד י-כג[ "ויקֹב בן האשה הישראלית את השם ויקלל".
]אבות ה ד[ עשרה נסיונות נסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר ,שנאמר ]במ' יד[ "וינסו אתי זה עשר פעמים ולא
שמעו בקולי"] .תוי"ט[ נקרא נסיון שענין נסיון להקב"ה הוא מיעוט האמונה והסתפקם בו.
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 7שבועות )ספירת העומר( אחרי יציאת מצרים –

יד ניסן

1

יציאת מצרים .על הים …" :המבלי אין
קברים במצרים לקחתנו ל מות במדבר מה זאת עשית
לנו להוצי אנו ממצר ים? "

]שמ' יב[

]יר' ב ב[ "כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך
אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא
זרועה" ]רש"י[ ומה הוא חסד נעוריך? לכתך
אחר שלוחי משה ואהרן מארץ נושבת יצאתם
למדבר ואין צדה לדרך כי האמנתם בי!

]רש"י במ' טו לב[ "ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו" ) -כריתות ז( בגנותן של ישראל דבר הכתוב שלא שמרו אלא שבת ראשונה ובשניה בא זה וחללה.
2
]רש"י ז[ מנודה לרב מנודה לתלמיד.

