
 

 

 

 

 

 

 במדבר' עבודת ה
 

 :משימה ראשונה 

הוא מתאר את קורותיהם במשך ארבעים שנות נדודים , בנאומו של משה בפני עם ישראל בספר דברים
 : במדבר

ָך ַוי ְַרִעֶבָך ַוי ֲַאִכְלָך ֶאת ג ר לֹא-ַוְיַענ ְ ֶ ן ֲאש  ָ ָ ְולֹא ָיְדעו ן ֲאֹבֶתיךָ -ַהמ  ְלַמַען   ָיַדְעת 

י לֹא ַעלהוֹ  י ַעל-ִדיֲעָך כ ִ ֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם כ ִ ֶחם ְלַבד  ֶ ל-ַהל  ִיְחֶיה  'ה-מֹוָצא ִפי-כ ָ

ָנה ד  .ָהָאָדם ִעים ש ָ ְמָלְתָך לֹא ָבְלָתה ֵמָעֶליָך ְוַרְגְלָך לֹא ָבֵצָקה ֶזה ַאְרב ָ  ה  .ש ִ

ָ ִעם ר ִאיש  ֶאת  ְלָבֶבךָ -ְוָיַדְעת  ֵ ר ְיַיס  ֶ ֲאש  ַ י כ  נֹו -כ ִ ֶרך ָ -א   'הב ְ  ה-ג ' ח, דברים .לֶֹהיָך ְמַיס ְ

 פ הפסוקים אילו קשיים מתחילים להופיע אצל מי שצועד במדבר "ע? 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

 בה דודים במדבר לבין האמונהבין הנ הקשר מהו' ?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

  



 

 

 

 

 

 : שנייהמשימה 

תְ  יד ֶמְרָכזִּי ְבהִּ ְפקִּ ר תַּ ְדבַּ ן ְלמִּ ים נִּתַּ ָבאִּ ים הַּ ְדָרשִּ מִּ ם יְִּשָרֵאלבַּ ּוּותֹו ֶשל עַּ  :הַּ

 

ר םִהִקיפ   ִמְדב  ִעים בַּ נ ה ַאְרב  ר. ש  ה ְךֶדרֶ  םמֹוִליכ   ֲאִני ִאם: ה"הקב ָאמַּ ְכש   ְפשּוט   - ויעַּ

ְחִזיִקי ֶדה ִאיש ִאיש םמַּ ש  ֶכֶרם בַּ ְטִליתּומַּ  ּובַּ ה ִמן םבַּ ּתֹור   ם ֶדֶרְךמֹוִליכ   ֲאִני ֶאל א. הַּ

ר ִמְדב  ן ֶאת ְוֹיאְכלּו -הַּ מ  ה, ְבֵאר ֵמי ְוִיְשּתּו הַּ ּתֹור   .םפ  ּוּגבְ  ִמְתיֶַּשֶבת ְוהַּ
 פרק א, פרשת בשלח, דרש תנחומאמ

ֵברוַּ  ר ֹמֶשה ֶאל' ה  ְידַּ ִמְדב  א - ִסינַּי בַּ ְצמוֹ  עֹוֶשה ֶשֵאינוֹ  ִמי כ ל ֶאל  ר עַּ  ֵאינוֹ , ֶהְפֵקר ְכִמְדבַּ
ח   ֶאת ִלְקנֹות י כֹול ההַּ ה ְכמ  ּתֹור  ר ְלכ ְך, ְוהַּ ר" נֱֶאמַּ ִמְדב    ".ִסינַּי בַּ

 סימן ז, פרשה א, במדבר רבה

 __________?לאיזו מידה הוא מתכוון , שעליו מדבר המדרש' הפקר'מהו ה

  ? למה צעדנו דווקא דרך המדבר, מדרשים אלה פ"ע

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________               _ 

לקניית חוכמת התורה או  -"מדבר הפקר"שתיית מי באר ו, מה בין אכילת מן

 .____________________________________?  להפנמת המצוות

 

  



 

 

 

 

 

 

  : שלישיתמשימה 

 :ראל קיבל את התורה דווקא במדברהמדרשים הבאים מסבירים מדוע עם יש

שאלו ניתנה בארץ . במקום הפקר[ קבל עם]=פרהסיא [ באופן חופשי]=ניתנה תורה דימוס 
לפיכך נתנה דימוס , אין להם חלק בה: לאומות העולם[ בני ישראל]היו אומרים , ישראל
   .וכל הרוצה לקבל יבא ויקבל, במקום הפקר, פרהסיא

 מסכתא דבחדש , א, פרק יט, ת יתרומכילתא דרבי ישמעאל לפרש

 . במדבר, במים, באש: בשלושה דברים ניתנה תורה -במדבר סיני 
, במים(. יח, שמות יט" )באש' והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו ה: "דכתיב, באש

בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו ' ה: "דכתיב
(. א, במדבר א" )אל משה במדבר סיני' וידבר ה: "דכתיב, במדבר(. ד, שופטים ה" )מים

אף התורה חינם , מה אלו חינם לכל באי עולם, לומר לך? ולמה ניתנה בשלושה דברים הללו
לומר ? ולמה במדבר(. א, ישעיהו נה" )הוי כל צמא לכו למים: "וכן הוא אומר. לכל באי עולם

 .מו הפקר כמדברלך שאין אדם קונה תורה עד שיעשה עצ
 פסוק א, פרק א, פרוש רבנו בחיי בן אשר על ספר במדבר

 מהו המכנה המשותף לשני המדרשים ? 

             ___________________________________________________________________ 

  וכיצד אנו יכולים לקנות ? "הפקר"איזו משמעות מעניקים המדרשים למושג
 ( הסבירו בלשונכם ) את התורה 

___________________________________________________________________ 

               ___________________________________________________________________

 :ם במדברשל החיילערך החינוכי  ותתייחסוהלמושג מדבר הגדרה  לפניכם

ר  ר -ִמְדב  ִמְדב  ֵסֶמל הּוא הַּ שּוב הַּ ִשְעבּוד]= ֶזה ְלִשְחרּור ְביֹוֵתר ֶהח  ֹחֶמר ֵמהַּ  לַּ

נּות ְרכּוש  ר[. ְוה  ִמְדב  ִית ֵאינוֹ  הַּ ִרים בוֹ  ֵאין. בַּ ם ֶזהּו. ְרכּוש בוֹ  ֵאין. ע  ִדים ֶשל ְמקֹומ   נַּּו 

ה ל ֶהם ֶשֵיש ה, לוֹ  יםְצִריכִ  ֶשֵהם מַּ ְרֵכי ֶאל א ֵאינוֹ  לוֹ  ְצִריִכים ֶשֵהם ּומַּ ִיים צ  חַּ  הַּ

ֶהְכֵרִחִיים ִיים. ]...[ ְנכ ִסים ֹלא, הַּ ר חַּ ִמְדב  נ ה בַּ ֵיי כֲַּהכ   .ֵחרּות ְלחַּ



 

 

  ? החיים במדברבזמן  הדברים הרעים שמהם אנו משתחררים םמה.א 

___________________________________________________________________ 

ָכר , ֶלֶחם ֹלא ֲאַכְלֶתם:"לסייע בהבנת הפסוק מדבריםהקטע  כיצד יכול. ב וְיַיִן וְשֵׁ

ְדעּו ִכי ֲאנִי ה יֶכם' ֹלא ְשִתיֶתם ְלַמַען תֵׁ  ? (בן חורין בעצם כל יהודי הוא :רמז)"ֱאֹלהֵׁ

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________   _____ 

 ?  לחירות גרמו לנו להגיע חיים במדברה כיצד.  ג

___________________________________________________________________ 

  



 

 

 

 

 

 

  : רביעית משימה

 :אמונה לחם ה – בהיותם במדבר ניזונו בני ישראל מן המן

ֵבר ה יא ְידַּ ֵאל  .ֹמֶשה ֵלאֹמר-ֶאל' וַּ ְעִּתי ֶאת ְּתלּוֹנת ְבנֵי ִיְשר  מַּ ֵבר ֲאֵלֶהם ֵלאֹמר  -יב ש  דַּ

ר ש  ִים ֹּתאְכלּו ב  ְרבַּ עַּ ֹבֶקר ִּתְשְבעּו, ֵבין ה  ֶחם-ּובַּ ְעֶּתם ִכי ֲאִני ה; ל  .[ ]..ֱאֹלֵהיֶכם ' ִוידַּ

ֹיאֶמר ֹמֶשה ֲאלֵ ... טו ן ה, ֶהםוַּ ֶלֶחם ֲאֶשר נ תַּ ֶכם ְלָאְכל ה' הּוא הַּ ר ֲאֶשר   .ל  ב  ד  טז ֶזה הַּ

ה ה ּגְֻּלֹּגֶלת: ִלְקטּו ִמֶמנּו ִאיש ְלִפי ָאְכלוֹ : 'ִצּו  ר נְַּפשֵֹתיֶכם , ֹעֶמר לַּ ֲאֶשר  -ִמְספַּ ִאיש לַּ

חּו ֲעשּו יז .ְבָאֳהלֹו ִּתק  יַּ ֵאל-וַּ ִיְלקְ ; ֵכן ְבנֵי ִיְשר  ְמִעיטוַּ מַּ ְרֶבה ְוהַּ מַּ ֹעֶמר  יח. טּו הַּ י ֹמדּו ב  וַּ

ְמִעיט ֹלא ֶהְחִסיר מַּ ְרֶבה ְוהַּ מַּ טּו  :ְוֹלא ֶהְעִדיף הַּ ק    .ִאיש ְלִפי ָאְכלו ל 

 יח-טו; יב-פסוקים יא, פרק טז, שמות

 ":אוגרי המן"בהמשך פרק טז בספר שמות אנו נחשפים לפרשת 

ְמעּו ֶאל ֹמֶשה וַּ  כ דְוֹלא ש  ִיְקֹצף ֲעֵלֶהם -יֹוִתרּו ֲאנ ִשים ִמֶמנּו עַּ ש וַּ ִיְבאַּ ִעים וַּ ם ּתֹול  י רֻּ ֹבֶקר וַּ

ס כא .ֹמֶשה ֶשֶמש ְונ מ  ם הַּ ֹבֶקר ִאיש ְכִפי ָאְכלֹו ְוחַּ ֹבֶקר בַּ ִיְלְקטּו ֹאתֹו בַּ   .וַּ
 כא-פסוקים כ, פרק טז,שמות 

 ? שמעו למשה  מה היה עונשם של האנשים  שלא

____________________________________________________ 

 ? _______________________מאיזו מידה רעה הם עדיין לא השתחררו 

 ? _______________י לאגור הרבה מן המן "למה היה אסור לבנ, לדעתכם 

_____________________________________________________ 

 ? ת טובות אנחנו יכולים לקחת לחיים שלנו ממי שחי במדבר אילו הנהגו

____________________________________________________ 

 

 !עלו והצליחו 

 


