עבודת ה' במדבר
משימה ראשונה :
בנאומו של משה בפני עם ישראל בספר דברים ,הוא מתאר את קורותיהם במשך ארבעים שנות נדודים
במדבר:

שר לֹא-י ַָד ְע ָת וְ לֹא י ְָדעון אֲ ב ֶֹת ָ
יך ְלמַ ַען
ג ַוי ְַע ְנ ָך וַי ְַר ִעבֶ ָך וַיַאֲ ִכ ְל ָך ֶאת-הַ ָמן אֲ ֶ
הוֹ ִדיעֲ ָך ִכי לֹא ַעל-הַ ֶלחֶ ם ְלבַ דוֹ י ְִחיֶה הָ ָא ָדם ִכי ַעלָ -כל-מוֹ צָ א ִפי-ה' י ְִחיֶה
הָ ָא ָדם .ד ִש ְמלָ ְת ָך לֹא בָ ְל ָתה מֵ ָעלֶ ָ
שנָה .ה
יך וְ ַרגְ ְל ָך לֹא בָ צֵ ָקה זֶה ַא ְר ָב ִעים ָ
שר ְיי ֵַסר ִאיש ֶאתְ -בנוֹ ה' א-לֹהֶ ָ
ך .דברים ,ח'
יך ְמי ְַס ֶר ָ
וְ י ַָד ְע ָת ִעםְ -לבָ בֶ ָך ִכי ַכאֲ ֶ


ג -ה

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



מהו הקשר בין הנדודים במדבר לבין האמונה בה' ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

משימה שנייה :
של עַּ ם יִּשְ ָראֵ ל:
ַּבמִּ דְ ָרשִּ ים הַּ בָאִּ ים נִּתַּ ן לְ מִּ דְ בַּר ַּתפְ ִּקיד מֶ ְר ָכזִּי בְהִּ תְ הַּ ּוּותֹו ֶ

ַארבעִ ים שנהָ .אמַּ ר הקב"ה :אִ ם ֲאנִי מוֹלִ יכם דֶ רֶ ְך פְ שּוטה עַּ כְשיו -
הִ קִ יפם בַּמִ ְדבר ְ
מַּ חְ זִיקִ ים אִ יש אִ יש בַּשדֶ ה ּובַּ כֶרֶ ם ּומַּ תבַּטְ לִ ים מִ ן הַּ ּתוֹרה .אֶ לא ֲאנִי מוֹלִ יכם דֶ רֶ ְך
הַּ מִ ְדבר -וְ יֹאכְלּו אֶ ת הַּ מן וְ יִשְ ּתּו מֵ י בְ אֵ ר ,וְ הַּ ּתוֹרה מִ תְ יַּשֶ בֶת בְ ּגּופם.
מדרש תנחומא ,פרשת בשלח ,פרק א

ַּויְדַּ בֵ ר ה' אֶ ל מֹשֶ ה בַּמִ ְדבר סִ ינַּי  -אֶ לא כל ִמי שֶ אֵ ינ ֹו עוֹשֶ ה עַּ צְ מ ֹו כְ ִמ ְדבַּ ר הֶ פְ קֵ ר ,אֵ ינ ֹו
יכוֹל לִ קְ נוֹת אֶ ת הַּ חכְמה וְ הַּ ּתוֹרה ,לְ כְך נֶאֱמַּ ר "בַּמִ ְדבר סִ ינַּי".
במדבר רבה ,פרשה א ,סימן ז

מהו ה'הפקר' שעליו מדבר המדרש ,לאיזו מידה הוא מתכוון ?__________
ע"פ מדרשים אלה ,למה צעדנו דווקא דרך המדבר ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

מה בין אכילת מן ,שתיית מי באר ו"מדבר הפקר" -לקניית חוכמת התורה או
להפנמת המצוות ? ____________________________________.

משימה שלישית :
המדרשים הבאים מסבירים מדוע עם ישראל קיבל את התורה דווקא במדבר:
ניתנה תורה דימוס [=באופן חופשי] פרהסיא [=קבל עם] במקום הפקר .שאלו ניתנה בארץ
ישראל ,היו אומרים [בני ישראל] לאומות העולם :אין להם חלק בה ,לפיכך נתנה דימוס
פרהסיא ,במקום הפקר ,וכל הרוצה לקבל יבא ויקבל.
מכילתא דרבי ישמעאל לפרשת יתרו ,פרק יט ,א ,מסכתא דבחדש
במדבר סיני  -בשלושה דברים ניתנה תורה :באש ,במים ,במדבר.
באש ,דכתיב" :והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו ה' באש" (שמות יט ,יח) .במים,
דכתיב" :ה' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו
מים" (שופטים ה ,ד) .במדבר ,דכתיב" :וידבר ה' אל משה במדבר סיני" (במדבר א ,א).
ולמה ניתנה בשלושה דברים הללו? לומר לך ,מה אלו חינם לכל באי עולם ,אף התורה חינם
לכל באי עולם .וכן הוא אומר" :הוי כל צמא לכו למים" (ישעיהו נה ,א) .ולמה במדבר? לומר
לך שאין אדם קונה תורה עד שיעשה עצמו הפקר כמדבר.
פרוש רבנו בחיי בן אשר על ספר במדבר ,פרק א ,פסוק א

מהו המכנה המשותף לשני המדרשים?



___________________________________________________________________



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

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

לפניכם הגדרה למושג מדבר והתייחסות לערך החינוכי של החיים במדבר:

מִ ְדבר  -הַּ מִ ְדבר הּוא הַּ סֵמֶ ל הֶ חשּוב בְ יוֹתֵ ר לְ שִ חְ רּור זֶה [=מֵ הַּ שִ עְ בּוד לַּחֹ מֶ ר
וְ ה ְרכּושנּות] .הַּ מִ ְדבר אֵ ינ ֹו בַּ יִת .אֵ ין ב ֹו ע ִרים .אֵ ין ב ֹו ְרכּוש .זֶהּו מְ קוֹמם שֶ ל נַּּו ִדים
שֶ יֵש להֶ ם מַּ ה שֶ הֵ ם צְ ִרי ִכים ל ֹוּ ,ומַּ ה שֶ הֵ ם צְ ִריכִים ל ֹו אֵ ינ ֹו אֶ לא צ ְרכֵי הַּ חַּ יִים
הַּ הֶ כְ רֵ חִ יִיםֹ ,לא נְכסִ ים ]...[ .חַּ יִים בַּמִ ְדבר ַּכהֲכנה לְחַּ יֵי

חֵ רּות.

א .מהם הדברים הרעים שמהם אנו משתחררים בזמן החיים במדבר ?
___________________________________________________________________

ְתם ,וְיַי ִן ו ְשֵׁ כָר
ב .כיצד יכול הקטע לסייע בהבנת הפסוק מדברים":לֶחֶ ם ֹלא אֲ ַכל ֶ
יתם לְמַ עַ ן ֵׁתדְ עּו כִי אֲ נִי ה' אֱ ֹלהֵׁ יכֶם"(רמז:כל יהודי הוא בעצם בן חורין )?
ֹלא שְ תִ ֶ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ג  .כיצד ה חיים במדבר גרמו לנו להגיע לחירות ?
___________________________________________________________________

משימה רביעית :
בהיותם במדבר ניזונו בני ישראל מן המן – לחם האמונה :

יא ַּויְדַּ בֵר ה' אֶ ל-מֹ שֶ ה לֵאמֹ ר .יב שמַּ עְ ּתִ י אֶ ת ּתְ לּונֹת בְ נֵי יִשְ ראֵ ל  -דַּ בֵר ֲאלֵהֶ ם לֵאמֹר
בֵ ין העַּ ְר ַּביִם ּתֹאכְ לּו בשרּ ,ו ַּבבֹקֶ ר ּתִ שְ בְ עּו-לחֶ ם; וִ ידַּ עְ ּתֶ ם כִי ֲאנִי ה' אֱֹלהֵ יכֶם []...
טוַּ ...ויֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֲא ֵלהֶ ם ,הּוא הַּ לֶחֶ ם אֲשֶ ר נתַּ ן ה' לכֶם לְ ָאכְלה .טז זֶה הַּ דבר אֲשֶ ר
צִ ּוה ה' :לִ קְ טּו מִ מֶ נּו אִ יש לְ פִ י ָאכְל ֹו :עֹ מֶ ר ַּלּגֻּלְ ֹּגלֶת ,מִ סְ פַּר נַּפְ שֹתֵ יכֶם  -אִ יש ַּלאֲשֶ ר
בְ ָאהֳל ֹו ּתִ קחּו .יז ַּו ַּיעֲשּו-כֵן בְ נֵי יִשְ ראֵ ל; וַּיִ לְ קְ טּו הַּמַּ ְרבֶ ה וְ הַּ מַּ מְ עִ יט .יח וַּימֹדּו בעֹ מֶ ר
וְ ֹלא הֶ עְ ִדיף הַּ מַּ ְרבֶה וְ הַּ מַּ מְ עִ יט ֹלא הֶ חְ סִ יר :אִ יש לְ פִ י ָאכְלו לקטּו.
שמות ,פרק טז ,פסוקים יא -יב; טו -יח

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

כ וְ ֹלא שמְ עּו אֶ ל מֹשֶ ה ַּויוֹתִ רּו אֲנשִ ים מִ מֶ נּו עַּד-בֹקֶ ר וַּירֻּ ם ּתוֹלעִ ים וַּיִבְ אַּ ש ַּויִקְ צֹף ֲעלֵהֶ ם
מֹ שֶ ה .כא וַּיִלְ קְ טּו אֹת ֹו ַּבבֹקֶ ר בַּ בֹקֶ ר אִ יש כְפִ י ָאכְל ֹו וְ חַּ ם הַּ שֶ מֶ ש וְ נמס.
שמות ,פרק טז ,פסוקים כ -כא

מה היה עונשם של האנשים שלא שמעו למשה ?
____________________________________________________
מאיזו מידה רעה הם עדיין לא השתחררו ? _______________________
לדעתכם  ,למה היה אסור לבנ"י לאגור הרבה מן המן ? _______________
_____________________________________________________
אילו הנהגות טובות אנחנו יכולים לקחת לחיים שלנו ממי שחי במדבר ?
____________________________________________________
עלו והצליחו !

