
  רמי ניר      ...מ�ַלְדִ�י ֵאֵלְ��ְרִצי ְוֶאל�ֶאל
  

  
   )12' בראשית ד(... ָנע ָוָנד ִ�ְהֶיה ָב�ֶר�

  :נ�ד�ֶאֶר�ִאְ$�� ִמְ#נ�ת  = ַקִי ֵאֶ�ה ��ְלד�ת � ַגְו
! ַוַ%ַהר ַוֵ%ֶלד ֶאת��ִאְ$� ַקִי  ֶאתַוֵ�ַדע  ֵעֶד�!נ"ד ִקְדַמת!ַוֵ�ֵצא ַקִי� ִמִ�ְפֵני ְיהָוה ַוֵ�ֶ�ב ְ�ֶאֶר�

   ...ִלְפֵני ַה1�2ַל=  )17 – 16 'ד אשיתבר( ...ֲחנ"ְ& ַוְיִהי �ֶֹנה ִעיר ַוִ�ְקָרא ֵ�( ָהִעיר ְ*ֵ�( ְ�נ" ֲחנ"ְ&
  
  :�ֶר� ַה*ֹאתָל =ַקִי� 3ַָרד ֶאת ַה1�2ַל =  ַהֵ)יִני דָנַד=  '�� ַהה&אַלְו

 ִמ6ְַהר ָה�ֶר� ַה*ֹאת!ְ�ִרית ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָ& ָנַתִ%י ֶאת!!4ְבָר(!ת ְיהָוה ֶאת ָ*ַרַ#'�� ַהה&א
!ַהִחִ%י ְוֶאת!ְוֶאת ַה9ְִנִ:י ְוֵאת ַה9ְַדמִֹני! ְוֶאתַהֵ)יִני!ֶאת 8ְָרת!ַה6ָָהר ַה7ָדֹל ְנַהר!ִמְצַרִי( ַעד
  )21 ! 18' טו אשיתבר( ...ַהְיב1ִסי!ַה7ְִר7ִָ�י ְוֶאת!ְ*ַנֲעִני ְוֶאתַה!ָהֱאמִֹרי ְוֶאת!ָהְרָפִאי( ְוֶאת!ַה8ְִרִ:י ְוֶאת

  
   :ה&ֶלֶדת ִמְדָי = ִמְ#נ�ת ַהֵ)יִני  = ְקט&ָרה ְוָהלֹא

!ְמָד� ְוֶאת!ָיְקָ�� ְוֶאת!ִזְמָר� ְוֶאת!ַוֵ%ֶלד ל" ֶאת ְקט&ָרהַו�ֶֹסA 4ְבָרָה( ַו9ַ�ִח ִאָ@ה 1ְ�ָמ? 
   )2 ! 1' כה אשיתבר( ...�1ַח!ִיְ�ָ�ק ְוֶאת!ְוֶאת!!ִמְדָי 

   
    :ְרע&ֵאל ַהִ.ְדָיִני-ֵֹה  ִמְדָי  =  ִמְדָי  ְ#ִסיַני� ְ#ֶאֶר� ַהֵ)יִני דָנַדְו

"ת ַוָ%בֹאָנה ֶ�ַבע ָ�נכֵֹה  ִמְדָי  ַהְ�ֵאר 1ְל! ַוֵ�ֶ�ב ַעלִמְדָי � ְ#ֶאֶר�ַוִ�ְבַרח מֶֹ�ה ִמ8ְֵני ַפְרעֹה ַוֵ�ֶ�ב 
ָהְרָהִטי( ְלַהְ�ק"ת צֹא� ֲאִביֶה� ַוָ�בֹא1 ָהרִֹעי( ַוְיָגְר�1( ַוָ�ָק( מֶֹ�ה !ַוִ%ְדֶלָנה ַוְ%ַמֶ�אָנה ֶאת

 ֲאִביֶה� ַו�ֹאֶמר ַמ1Dַע ִמַהְרֶ%� �ֹא ַה�"( ְרע&ֵאל!צֹאָנ( ַוָ%בֹאָנה ֶאל!ַו�"ִ�ָע� ַוַ�ְ�ְק ֶאת
!ַו�ֹאֶמר ֶאל ַהEֹא�!Dָלֹה ָדָלה ָלנ1 ַוַ�ְ�ְק ֶאת!ִאי� ִמְצִרי ִהEִיָלנ1 ִמַ�ד ָהרִֹעי( ְוַג(!!ָ�ַו%ֹאַמְר

 ָהִאי�!ַו�"ֶאל מֶֹ�ה ָלֶ�ֶבת ֶאת ָהִאי� ִקְרֶא� ל" ְויֹאַכל ָלֶח(!ְ�נָֹתיו ְו�4" ָל2ָה ֶ:ה ֲעַזְבֶ%� ֶאת
7ֵר ָהִייִתי ְ�ֶאֶר� !!ִ*י Fַמר ְ�מ" 7ְֵר�ֹ(! ְלמֶֹ�ה ַוֵ%ֶלד ֵ�� ַוִ�ְקָרא ֶאתִצ8ָֹרה ִב%"!ַוִ�ֵ%� ֶאת
  )22 ! 15' שמות ב(  ...ָנְכִרָ�ה

     
   :ְרע&ֵאל ַהִ.ְדָיִני חֵֹת  מֶֹ$המ�ֶלֶדת =  ַל�2ב ַהֵ)יִנימ�ֶלֶדת = ְ-ַנֲע   ֶאֶר�ְ# ,&ָל�א

ַה2ָק"( ֲאֶ�ר Fַמר ! נְֹסִעי( ֲאַנְחנ1 ֶאלחֵֹת  מֶֹ$ה ַהִ.ְדָיִני ְרע&ֵאל! ֶ��ַו�ֹאֶמר מֶֹ�ה ְלחָֹבב
ִי3ְָרֵאל ַו�ֹאֶמר ֵאָליו לֹא !ט"ב ַעל!ְיהָוה Dִֶ�ר!ְיהָוה אֹת" ֶאֵ%� ָלֶכ( ְלָכה ִאָ%נ1 ְוֵהַטְבנ1 ָלְ& ִ*י

� ָיַדְעָ% ֲחנֵֹתנ1 !ִ*י ַעל ָנא ַ%ֲעזֹב אָֹתנ1!ַו�ֹאֶמר 4ל ְמ�ַלְדִ�י ֵאֵל��ְרִצי ְוֶאל� ֶאל!ִ*י ִא( ֵאֵלְ&*ֵ
!!ְוָהָיה ַהH"ב ַהה1א ֲאֶ�ר ֵייִטיב ְיהָוה ִע2ָנ1 ֵתֵלְ& ִע2ָנ1!2ִ�ְַדָ�ר ְוָהִייָת ָ�נ1 ְלֵעיָנִי( ְוָהָיה ִ*י

  )32 – 29' במדבר י( ...ְוֵהַטְבנ1 ָלְ&

   
  :�ֶר�ַל�2ב ָ#ב ָ$ָי ַהֵ)יִני= ַהִ.ְדָיִני ְרע&ֵאל �חָֹבב ֶ# ִמְ#ֵני  חֵֹת  מֶֹ$ה ִמַ)ִי  , ֵכ�ְו

!ֵאיל"� ְ�ַצֲעַנ6ִי( ֲאֶ�ר ֶאת! ַוֵ�ט Fֳהל" ַעדחֵֹת  מֶֹ$ה ִנְפָרד ִמ9ִַי� ִמְ�ֵני חָֹבב ְוֶחֶבר ַהֵ)יִני
   )11' ד שופטי(( ...ֶקֶד�

  

ַה9ֶ2ֶַבת ְ�ָיָד? ַוָ%ב"א ֵאָליו ַ�ָ�אט !ְיַתד ָהאֶֹהל ַו3ֶ%ָ( ֶאת! ֶאתֶחֶבר� תָיֵעל ֵאֶ$ַו9ַ%ִח 
  )21' ד שופטי((... ִנְרDָ( ַוָ�ַעA ַוָ�מֹת!ַהָ�ֵתד ְ�ַר9ָת" ַוִ%ְצַנח F�ֶָר� ְוה1א!ַוִ%ְתַקע ֶאת

  
ְ�ֵסֶפל  4�ָל ָחָלב ָנָתָנה ַמִי( ִמ6ִָ�י( ָ�אֶֹהל ְ%בָֹרְ& ָיֵעל ֵאֶ$ת ֶחֶבר ַהֵ)יִני!!ְ%בַֹרְ& ִמ6ִָ�י(

ְוָהְלָמה ִסיְסָרא  ֲעֵמִלי( ְלַהְלמ1ת ִויִמיָנ? ַלָ�ֵתד ִ%ְ�ַלְחָנהָיָד?  ֶחְמFה Dִ4יִרי( ִהְקִריָבה
ַ�ֲאֶ�ר  ָנָפל ֵ�י� ַרְגֶליָה ָ*ַרע בַרְגֶליָה ָ*ַרע ָנַפל ָ�ָכ ֵ�י� 1ָמֲחָצה ְוָחְלָפה ַר9ָת" רֹא�" ָמֲחָקה

  )27 ! 24' ה שופטי((... ָ*ַרע ָ�( ָנַפל ָ�ד1ד
  



  ...ִיְתר� כֵֹה  ִמְדָי = ֶיֶתר חְֹתנ� = ִיְתר� חְֹתנ�  = ְרע&ֵאל ַהִ.ְדָיִני חֵֹת  מֶֹ$ה
  
  

  )1' שמות ג(  ...-ֵֹה  ִמְדָי �� ִיְתר� חְֹתנ�צֹא� !1מֶֹ�ה ָהָיה רֶֹעה ֶאת
  

ְ�ִמְצַרִי( !4ַחי ֲאֶ�ר! ַו�ֹאֶמר ל" ֵאְלָכה 6ָא ְו1�Fָבה ֶאלֶיֶתר חְֹתנ�!ַוֵ�ֶלְ& מֶֹ�ה ַוָ�ָ�ב ֶאל
  )8' שמות ד(  ...ְוֶאְרֶאה ַהע"ָד( ַחִ�י( ַו�ֹאֶמר ִיְתר" ְלמֶֹ�ה ֵלְ& ְלָ�ל"(

  
  )1'  יחשמות(  ...חֵֹת� מֶֹ�הִיְתר� כֵֹה  ִמְדָי  

  

  ...ֶקֶ$ת ֱאלִֹהי�= מֶֹ$ה 
  ...ֶיֶתר ֱאלִֹהי�= ִיְתר�  

  "...ְל$�ָנ� ִמְרָמה ָ$ח&ט ֵח� = "ַעִ.י�ַ#ת
  ...π = 22/7 ":ֵח� 6ְִתא�� = "ֱאלִֹהי�ֵח� 

   
ַו�ֹאֶמר ִיְתר"  ד ִמְצָרִי(ֲאֶ�ר ִהEִיל" ִמַ� ָע3ָה ְיהָוה ְלִי3ְָרֵאל!ַהH"ָבה ֲאֶ�ר!ַעל ָ*ל!!ִיְתר� ַוִ'ַח7ְ

!ָהָע( ִמַ%ַחת ַיד!ֲאֶ�ר ִהEִיל ֶאת ָ�ר1ְ& ְיהָוה ֲאֶ�ר ִהEִיל ֶאְתֶכ( ִמַ�ד ִמְצַרִי( 1ִמַ�ד 8ְַרעֹה
  )11 ! 9' שמות יח( ...ִ*י ַבDָָבר ֲאֶ�ר ָזד1 ֲעֵליֶה( ָהֱאלִֹהי�� ָגד�ל ְיהָוה ִמָ-ל� ַעָ�ה ָיַדְעִ�י ִ-י ִמְצָרִי(

  
  
  
  

   ...ָהֱאלִֹהי��ָגד�ל ְיהָוה ִמָ-ל�ַעָ�ה ָיַדְעִ�י ִ-י
   
 ]...ְיהָוה ָהֱאלִֹהי�הרכלני� בזדונ� חשבו אלילי� כעליוני� על  = ַבDָָבר ֲאֶ�ר ָזד1 ֲעֵליֶה([

  
  
   :ְ#מ�ַלְד��ְ#�ְרצ� = ְכָפר ִחיִטי� ִ#ֶקֶבר ִיְתר� ,  ֵכָל

  )27' שמות יח(   ...�ְרצ�� ֶאלחְֹתנ" ַוֵ�ֶלְ& ל"! ֶאתַוְיַ�ַ�ח מֶֹ�ה
  
  

�  :ִמְ$ֵלי ִ#ְלָע
  

ַוִ'ָ;א  ִיְ>ָרֵאל $ֵֹכ  ִלְ$ָבָטיו ַוְ�ִהי ָעָליו ר&ַח ֱאלִֹהי�� ֵעיָניו ַוַ'ְרא ֶאת� ַוִ'ָ;א ִבְלָע� ֶאת
� ַהֶ= � ִ#ְלָע� ְ#נ� ְבעֹר &ְנא< � ָהָעִי ְמָ$ל� ַו'ֹאַמר ְנא< ֲאֶ$ר  ֵאל� $ֵֹמַע ִאְמֵרי�� ְנא<� ֶבר ְ$ת<

�ִ-ְנָחִלי�  2ֹב& אָֹהֶליָ ַיֲעקֹב ִמְ$ְ-נֶֹתיָ ִיְ>ָרֵאל� ַמה ַמֲחֵזה 7ַ$ַי ֶיֱחֶזה נֵֹפל &ְגל&י ֵעיָנִי
ַמִי� ִמ7ְָלָיו ְוַזְרע� ְ#ַמִי� � ָמִי� ִיַ*ל� ִנ2ָי& ְ-ַג?ֹת ֲעֵלי ָנָהר ַ-ֲאָהִלי� ָנַטע ְיהָוה ַ-ֲאָרִזי� ֲעֵלי

ֵאל מ�ִציא� ִמִ.ְצַרִי� ְ-ת�ֲעפֹת ְרֵא� ל� יֹאַכל =�ִי�  ַרִ#י� ְוָירֹ� ֵמֲאַגג ַמְל-� ְוִתַ?ֵ;א ַמְלכ<ת�
�ָבְרֶכיָ ָבר&ְ ָ-ַרע ָ$ַכב ַ-ֲאִרי &ְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמ?& ְמ ְוִחָ@יו ִיְמָח�� � ָצָריו ְוַעְצמֵֹתיֶה� ְיָגֵר

  )9 ! 2' במדבר כד( ...ְואְֹרֶריָ �ר&ר
  
  

  )20' כדבמדבר ( ...ֵראִ�ית 7"ִי( ֲעָמֵלק ְו4ֲחִרית" ֲעֵדי אֵֹבד  ַוOָ�ִא ְמָ�ל" ַו�ֹאַמרֲעָמֵלק!ַוַ�ְרא ֶאת

   
ִיְהֶיה ְלָבֵער !ִ*י ִא( י( Qֶ�ַַלע ִק6ֶָ& ַוOָ�ִא ְמָ�ל" ַו�ֹאַמר ֵאיָת� מ"ָ�ֶבָ& ְו3ִַהֵ)יִני!ַוַ�ְרא ֶאת

�מ" ֵאל ָמה 4@1ר ִ%Rָ�ֶ�ְ!ַעד!!ָקִי SOא ְמָ�ל" ַו�ֹאַמר א"י ִמי ִיְחֶיה ִמOָ�ְִוִצי( ִמַ�ד ִ*ִ%י( ְוִע16  ַו
   )24 ! 21' כדבמדבר ( ...ה1א ֲעֵדי אֵֹבד!ֵעֶבר ְוַג(!4@1ר ְוִע16


