
 שם   פעילות:   המדבר   במקורות   -   המדבר   כמרחב   מלמד .  

  

 יועץ   מדעי   -   שלמה   בוסקילה  

  
 משך   הפעילות:    עד   ארבעה   שיעורים.  

  
 חומרי   עזר:    דפים   עם   מקורות   רלוונטים   לכל   יחידה.  

    

 מצגות :   צמח   המלוח,   פראים,   רותם,   שיטים,   צור.  

    

  יצירה   
 (צור)  

  ↑ 

  חרות    →                מדבר           ←              דיבור   

                (פרא,   נבטים,   מלוח)                                                            (רותם)   

  ↓ 

  השתייכות   
 (שיטה)  

    

  רציונל:    על   פי   המקורות   המדבר   הוא   מרחב   חניכה,   מרחב   של   התבגרות    מתוך   התגברות.   

 המדבר   מזמן   מצבים   של   אי   ודאות   והתמודדות   עם   תנאים   קשים   לצד   הזמנה   לחופש  

  וחירות.   

    
  

  

  

  

  



  

  הפעילות   נחלקת   ל ארבע   יחידות   לימוד   נושאיות :   

  

  1.    הסתפקות   במועט   ושאלת   החירות    (מלוח,   פראים)  

  

   2.    בין   דיבור   לשתיקה .   הרווח   בין   המילים.    עקרון   ה"רותמיות".   

  

    3.    הצור   -   המדבר   כמרחב   יצירה    אש   וכלים   מהות   היצירה   צור   הוא   סלע   היצירה.   השפעה   על  

 האנודות   נתן   לנו   את   האש   הקדומה   והכלים   הקדומים   בראשיתי   המדבר   הוא   מרחב   בראשית  

  אלוהים   מתגלה   בצור   צור   צור   ישראל   

  

  4.    השיטה    כבית   גידול    -   דוגמא   טובה   לרעיון   ההשתייכות.   לימוד   ושיח   על    מעגלי   השתייכות.  

 לכאורה   מנוגד   לחירות,   אז   איך   מגשרים   על   כך?    היכן   הפעילות   מתרחשת:    בכיתה   ובשטח  

  הפתוח.   

  

  

 יחידה   ראשונה   -   הסתפקות   במועט   ושאלת   החירות  
  

 שיעור   ראשון:   הקדמה   לנושא   -   החיבור   של   עם   ישראל   למדבר  1.
 *להתחיל   בשיחה   על   מיקומה   הגיאוגרפי   של   ארץ   ישראל   -   כמה   שטח   מדברי   יש   ומהם  

 הגבולות.  

 *   לקרוא   אוסף   ציטוטים   מהמקורות   בהם   מוזכר   המדבר   והחיבור   עם   עם   ישראל.  

 לקשר   בין   עם   ישראל   למדבר   ולארץ   ישראל.  

  

 שיעור   שני:   הסתפקות   במועט   ושאלת   החירות  2.
 א.    כל   תלמיד   יקבל   אסופת   פסוקים   מהמקורות   בהם   מוזכר    צמח   המלוח   (ראה   נספח  

 מקורות   בהמשך)  
      המורה   תקרא   עם   התלמידים   את   הפסוקים   ותסביר   אותם   +   קצת   רקע   לכל   פסוק.  

  



  לחפש   ולקרוא   חומר   על   צמח   המלוח   ●

● https://www.wildflowers.co.il/hebrew/html.asp?id=48   

●https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%97_( 

  (%D7%A6%D7%9E%D7%97  

    דיון    -   מה   השימושים   של   צמח   המלוח   בעבר   וכיום.  ●

   איך   הוא   מתואר   בכתובים.   הסבירו   במילים   שלכם.  -

   איך   הוא   מתקשר   לחיים   במדבר   -   האם   הוא   מתחבר   לערכים   כמו   הסתפקות  -

  במועט,   נוודות,   רעיונות   של   חופש   וחירות   האדם.   

  

 שיעור   שלישי:    פעילות   סביב   הרעיון   של   הסתפקות   במועט   -    מיותר   או   חובה?  3.

 אפשר   את   כל   הפעילות   לתת   כעבודת   בית   בקבוצות   ורק   הדיון   יעשה   בכיתה.  

 יש   לחלק   את   הכיתה   לקבוצות   של    4-5  ילדים.  

 כל   קבוצה   מקבלת   מגוון   אביזרים   ומוצרים:   פלאפון,   כובעים,   בקבוק   מים   ,   מעיל  
 וחולצה   קצרה,   ספר,   עפרון,   גפרורים,   קרם   גוף,   אולר,   שקית   או   תיק,   מצרכי   מזון  

 (למשל   -   לחם,   ירקות,   פירות,   פירות   יבשים,   שימורים),   מברשת   שיניים   ומשחה  
 וכו'....  

 המשחק:   א.   צריך   להחליט   על   מה   מוותרים?   כל   קבוצה   צריכה   להגיע   בסוף  
 להסכמה   על     חמישה    פריטים   שמשאירים.  

 ב.   להכין   טבלה   ובה   כותבים   מה   משאירים   ולמה...  

 ג.   כל   קבוצה   מציגה   את   הטבלה   שלה  

  ד.   בסוף   לקיים   דיון:   

  מה   זה   אומר   להסתפק   במועט?   -
   כדאי   להסתפק   במועט?  -
   ללכת   למקורות   –    לסיפור   יציאת   מצרים   או   לסיפורי   נוודים   ולבדוק   האם  -

  הסתפקו   במועט?   אפשר   בכלל   להשוות   לימינו?   
   האם   צמחים   ובעלי   חיים   מדבריים   מסתפקים   במועט?  -

  

https://www.wildflowers.co.il/hebrew/html.asp?id=48
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%97_(%D7%A6%D7%9E%D7%97)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%97_(%D7%A6%D7%9E%D7%97)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%97_(%D7%A6%D7%9E%D7%97)


 שיעור    4:   הפראים   ושאלת   החירות  
    כל   תלמיד   יקבל   אסופת   פסוקים   מהמקורות   בהם   מוזכרים   ה פראים    (ראה   נספח   מקורות   על  

 הפראים   בהמשך)  
       המורה   תקרא   עם   התלמידים   את   הפסוקים   ותסביר   אותם   +   קצת   רקע   על   כל   פסוק.  

 לחפש   ולקרוא   על   הפראים  ●

 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%90  

  

 דיון  ●

 -   כיצד   מופיע   הפרא   בכתובים..  

 -   לדון   בביטוי   'פרא   אדם'.  

    -   להשוות   לבני   אדם   -   לחקלאי   שמשועבד   לאדמתו.   לדבר   על    התרבות   הנבטית  

 שנעלמת   כשהם   מתיישבים.   (אדם   נולד   נווד   והופך   לחקלאי.   בני   ישמעאל   היו   בני   חורין  

  אבות   אבותיהם   של   בני   רחב   גם   היו   נוודים.   הם   אבות   אבותיהם   הנוודים   של   הנבטים)   

  

  -    עבודת   בית:   

         -   איך   הפרא   קשור   לרעיונות   כמו   נוודות,   חירות.   להשוות   ליצורים   אחרים   כמו   הגמל.  

 האם   הרעיון   של   להיות   בן   חורין   קשור   לרעיון   הסתפקות   במועט   שדובר   בשיעור  -

 הקודם?  

  
 יחידה   שנייה   -   בין   דיבור   לשתיקה  

  
 בין   דיבור   לשתיקה .   הרווח   בין   המילים   ועקרון   ה''רותמיות".  

 המדבר   השקט   הוא   מרחב   המאפשר   הקשבה.   למרווחים,   לפנימיות.   המדבר   הוא  

 השתיקה   שבדיבור.   אפשר   לדון   בשאלה.  

  

           א.   כל   תלמיד   יקבל   אסופת   פסוקים   בהם   מוזכר    שיח   הרותם   (   (ראה   נספח   מקורות    שיח  
 הרותם   בהמשך)  

  

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%90


            ב.    המורה   תקרא   עם   התלמידים   את   הפסוקים   ותסביר+   תתן   רקע   על   כל   פסוק  

     הרותם   מוזכר   לא   מעט   פעמים   במקרא   בתלמוד   ובמדרשים.   בעבור   אנשי   המדבר   הרותם   ייצג  

 את   האש   -    'גחלי   רתמים'   הם   חומר   בערה   מצוין   בקור   המדברי(רעיון   שמוקובל   עד   היום   על   נוודי  

 המדבר   כמו   הבדואים   בסיני)   .   הרותם   הא   רעיל   ואינו   ראוי   למאכל   או   למרעה.  

  

 מלמד   זאת   העבריים   הקדמונים   חיברו   בין   אש   לדיבור.   הם   ראו   ברותם   שיח   מצוין   להבערת   אש  

 במדבר.   הדיבור   הראשוני   של   בני   האדם   התפתח   סביב   האש.   הדיבור   הוא   מאפיין   בסיסי   של   בני 

 אדם   ויש   בו   חוויה   של   חיבור   כמו   גם   האש   שמחברת.  

  

  אפשר   לדבר   על   משחק   המילים:   שיח-שיח   (דיבור),   דיבור-מדבר)   

 כמעט   בכל   המקורות   הרותם   או   גחלי   הרותם   "מלמדים   לקח"   או   מתקנים   את   האדם  

 המדבר   דיבור   שאינו   ראוי   (שפת   שקר,   לשון   רמיה,   לשון   הרע   וכו')  

  

  

 עבודת   בית:  

   לחפש   ולקרוא   על   צמח   הרותם   ועל   ההתאמה   המצוינת   שלו   למדבר   ולסכם   על  -

 תופכת   "הרותמיות". 

  
● https://www.wildflowers.co.il/hebrew/html.asp?id=48   

   לכתוב   על   הקשר   של   גחלי   רתמים   להישרדות   .   האם    קשור   למלוח?)  -

  

  

 יחידה   שלישית   -   הצור   -   המדבר   כמרחב   יצירה  

  
 הצור   -   המדבר   כמרחב   יצירה  

   א.   כל   תלמיד   יקבל   אסופת   פסוקים   בהם   מוזכרת    אבן   הצור   (   (ראה   נספח   מקורות   אבן  
 צור   בהמשך)  

  

  

https://www.wildflowers.co.il/hebrew/html.asp?id=48


 המורה   תקרא   עם   התלמידים   את   הפסוקים   ותסביר   אותם   +   קצת   רקע   לכל   פסוק.  

  

 ב.   התלמידים   יחפשו   ויקראו   חומר   על   אבני   צור.  
 לדוגמא:   כתבה   על   בעלי   מלאכה   ייחודיים   -שובו   של   האדם   הקדמון?  

https://newmedia.calcalist.co.il/magazine-07-11-19/a09.html   
  

 דיון     על   תכונות   הצור.  
  

 אבן   הצור    נפוצה   בנגב   ובמדבר   יהודה.סלע   לא   מסיס   במים,   שונה   מסלעים   אחרים  ●

 שבמדבר.   אין   בו   מעיינות   חלחול.   לא   אמור   לצאת   ממנו   מים   למרות   שהס   שמיוחס   למשה  

 במדבר   שהוציא   מים   מסלע   הצור.  

  יצרו   ממנה   כלים   פרהיסטוריים   ושימשה   להצתת   אש.  ●

 חיבור   לימינו   -   בתקופת   המדבר   -   סכינים,   כלים,   יצירת   אש.  ●

 משחק   מילים   של   השם:   צור-צירה  ●

 חיבור   לנושא   ההישרדות   (אש   וסכינים)  ●

 חיבור   ליכולת   היצירה   שיש   לאדם   שיוצר   כלים   מאבנים   שסביבו.  ●

 לקשר   אולי   ליצירה   של   האל   -   האל   היוצר    -   אנחנו   נוצרנו   בצלמו.  ●

  

  

 עבודת   בית  

 לכתוב   סיפור   קצר   או   לצייר/   לכתוב   קומיקס   על   אדם   קדמון   ואבן   הצור   .  -

  

 לסכם   את   המאמר   שלעיל   ולספר   בכיתה.   למצוא   עוד   מאמרים   על   אבן   הצור   והשימושים  -

 שלה.  

 להכין   פינת   מדבר   בכיתה   עם   צור,   ענפי   שיטה,   רותם,   תמונות   של   פראים   ולהכין   כתוביות  -

 קצרות   שילוו.  

 להכין   חוברת   למדריך   טיולים   -   עם   אסופת   מקורות   מוארים   על   כל   יחידה   שנלמדה+  -

  תמונות   (צור,   מלוח,   רותם,   שיטים,   פראים)  

   

  

https://newmedia.calcalist.co.il/magazine-07-11-19/a09.html


 יחידה   רביעית   -   השתייכות  
 א.   עץ   השיטה  

 https://www.wildflowers.co.il/hebrew/html.asp?id=48  
  ב.   לדון   על   מופעי   השיטה   במקורות   

      לקרוא   את   הפסוקים   ולפרש   אותם.  

 ג.   דיון   -   לדבר   על   הצורך   של   שייכות   היחיד   לקבוצה.  

 האם   רעיון   ההשתייכות   חשוב   במדבר   ולמה?   להשתמש   בשיטים   כדוגמא   מהטבע.  -

 כמו   השיטה   שהיא   בית   גידול   ומארג   אקולוגי.   כל   פרט   תלוי   אחד   בשני   .   במדבר  

  אני   לא   לבד.   הדגמה   לאיך   כולם   קשורים   דרך   השיטה.   

    לדון   בשאלה   על    הרצון   להיות   בן   חורין,   להיות   מי   שאני,   ומנגד   הרצון   להיות   שייך.   -

 להרחיב   את   השאלה   למרחב   המדברי:   במדבר   אתה   לא   יכול   להיות   לבד   כי   תנאי  -

 הקיום   מכריחים   אותך   להשתייך   לשבט   ולמשפחה   ומצד   שני   המדבר   מזמין   אותך  

  להיות   בין   חורין.   

   במקורות   האזכור   המרכזי   של   השיטה   הוא   בהקשר   של   המשכן   -   עשוי   עצי   שיטים.  -

  המשכן   הוא   מרכז   החיים   הרוחניים   של   עם   ישראל.   

 המשכן   הוא   שמאחד   את   שבטי   ישראל   משבטים   בודדים   לקהילה   אחת.  -

  

    

  ***    פעילות   מסכמת   ליחידה   שאפשר   תקיים   בשטח:   
  אפשר   לעשות   טיול   עם   תחנות   בדרך:   

   לשבת   בצילה   של   השיטה   וליד   שיח   רותם.  
 להדליק   מדורה   לשבת   סביבה   ולספר   סיפורים   שילדים   כתבו   בעקבות   מה   שלמדו   ביחידה.  

  
   טיגון   מלוח   ואכילה   כחלק   מארוחת   הערב.   (לספר   על   אפיית   ליבה.   אולי   אפשר   גם   להכין)  

  
  https://www.shirathamidbar.co.il/herbs_infusions    .הכנת   תה   מצמחים   מדבריים   
https://www.teva.org.il/?CategoryID=258&ArticleID=24034   

   

  

https://www.wildflowers.co.il/hebrew/html.asp?id=48
https://www.shirathamidbar.co.il/herbs_infusions
https://www.teva.org.il/?CategoryID=258&ArticleID=24034


 מקורות   מלוח   –   הסתפקות   במועט   וחירות  

  .1  

�ִמים   אֲֶׁשר   ָמַאְסִּתי   אֲבֹות�ם   לִָׁשית   עִם   ּכַלְבֵי   ֹצאנ�י.   ב   ּגַם   ֹּכחַ   י��יֶהם   לָָּמה    א   ו�עַָּתה   ָׂשֲחקּו   עָלַי   צְעִי�ים   ִמֶּמּנִי   לְי
 ּלִי   עָלֵימֹו   ָאבַד   ּכָלַח.   ג   ּבְֶחֶסר   ּובְכָפָן   ּגַלְמּוד   ַהֹע��ים   צִּיָה   ֶאֶמׁש   ׁשֹוָאה   ּוְמֹׁשָאה.   ד    ַהֹּקְטִפים   ַמּלּוחַ   ֲעֵלי   ִׂשיחַ  

 ו�ֹׁש�ׁש   �ת�ִמים   לְַחָמם.   ה   ִמן   ּגֵו   י�ֹג�ׁשּו   י��יעּו   עָלֵימֹו   ּכַּגַּנָב.   ו   ּבַעֲרּוץ   נ�ָחלִים   לְִׁשֹּכן   ֹח�י   עָפָר   ו�כֵפִים.   ז   ּבֵין   ִׂשיִחים  
 י�נ�ָהקּו   ַּתַחת   ָחרּול   י�ֻסּפָחּו.   ח   ּבְנ�י   נ�בָל   ּגַם   ּבְנ�י   בְלִי   ֵׁשם   נ�ּכְאּו   ִמן   ָהָא�ץ.   ט   ו�עַָּתה   נ�גִינ�ת�ם   ָהי�ית�י   ו�ֱאִהי   לֶָהם  

 לְִמּלָה.   (איוב   ל',   א-י)  

 רקע:   איוב   מתאר   את   רעיו   כנוודי   מדבר   הניזונים   מעלי   מלוח  

 הערה   חשובה:   בערבית   מלוח   נקרא   'קטף'   ("הקוטפים   מלוח")  

  .2  

 "דתניא   מעשה   בינאי   המלך   שהלך   לכוחלית   שבמדבר   וכיבש   שם   ששים   כרכים,   ובחזרתו   היה   שמח  

 שמחה   גדולה   וקרא   לכל   חכמי   ישראל   אמר   להם   אבותינו   היו    אוכלים   מלוחים    בזמן   שהיו   עסוקים   בבנין  
 בית   המקדש   (המשכן   במדבר)    אף   אנו   נאכל   מלוחים    זכר   לאבותינו,   והעלו   מלוחים   על   שולחנות   של   זהב  

 ואכלו"   (בבלי,   קידושין,   ס"ו).  

 רקע:   מדובר   על   מלחמתו   של   ינאי   המלך   בנבטים   וכיבוש   המצדים   ותחנות   הדרכים   שלהם.  

 3  

 "וכַָּמה   י�מֹות   ַהָּמִׁשיַח?   �ּבִי   עֲ�יבָא   אֹוֵמר,   ַא�ּבָעִים   ָׁשנ�ה,   ּכְֵׁשם   ֶׁשעָׂשּו   י�ְׂש�ֵאל   ּבִַּמ�ּבָר   ַא�ּבָעִים   ָׁשנ�ה.   ו�הּוא  

 ּגֹו��ן   ּומֹוצִיָאן   לִַּמ�ּבָר   ּוַמאֲכִילָן   ָמלּוחַ   ו��ת�ם,   ֶׁשּנֱֶאַמר:   ַהּקֹוְטפִים   ָמלּוחַ   עֲלֵי   ִׂשיחַ   ו�ֹׁש�ׁש   �ת�ִמים   לְַחָמם"  

 (מדרש   תנוחמא   עקב   ז').  

 רקע:   אכילת   מלוח   בימי   הגאולה   לעתיד   לבוא  

  .4  

 "ר'   ברכיה,   בשם   רבי   לוי   אמר:   כגואל   הראשון,   כך   גואל   האחרון...   נגלה   להם   וחזר   ונכסה   מהם...   ולהיכן  
 מעלה   אותן?   אית   דאמרין:   למדבר   יהודה.   ואית   דאמרין:   למדבר   סיחון   ועוג.   כל   מי   שהוא   מאמינו   והולך  

 אחריו,   הוא   אוכל   שורשי   רתמים   ועלי   מלוחים".   (במדבר   רבה   י"א)  

 רקע:   אכילת   מלוח   בימי   הגאולה   לעתיד   לבוא  

  ________________________________________________ 

 מקורות   פרא   וחירות  

  .1  

 ה   ִמי   ִׁשּלַח   ּפֶ�א   ָחפְִׁשי   ּוֹמְסרֹות   עָרֹוד   ִמי   פִֵּתַח.   ו   אֲֶׁשר   ַׂשְמִּתי   עֲ�בָה   בֵיתֹו   ּוִמְׁשּכְנֹות�יו   ְמלֵָחה.   ז   י�ְׂשַחק   לֲַהמֹון  

 ��י�ה   ְּתֻׁשאֹות   נֹוגֵׂש   �א   י�ְׁשָמע.   ח   י�תּור   ָה�ים   ִמ�עֵהּו   ו�ַאַחר   ּכָל   י�רֹוק   י��רֹוׁש.   ט   ֲהֹיאבֶה   ּרֵים   עָבְ��   ִאם   י�לִין   עַל  
 אֲבּוֶס�.   י   הֲ ת��ָׁשר   �ים   ּבְת�לֶם   עֲֹבתֹו   ִאם   י�ַׂשּדֵד   עֲָמ�ים   ַאֲח�י�.   יא   ֲהת�בְַטח   ּבֹו   ּכִי   �ב   ֹּכחֹו   ו�ת�עֲֹזב   ֵאלָיו   י�גִיעֶ�.  

 יב   ֲהת�אֲִמין   ּבֹו   ּכִי   ישוב   [י�ִׁשיב]   זַ�עֶ�   ו�גָ�נ��   י�ֱאֹסף.   (איוב   ל"ט)  

 רקע:   הפרא   אינו   כבהמות   משק   המוותרים   על   חירותם   למען   אבוס   מלא   מזון   ומסתפקים   במזון   המועט  

 של   המדבר   ובכך   שומרים   על   חירותם  
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 יא   ו�ֹּיאֶמר   לָּה   ַמלְַא�   י�הו�ה   ִהּנָ�   ָה�ה   ו�ֹילַ�ּתְ   ּבֵן   ו���את   ְׁשמֹו   י�ְׁשָמעֵאל   ּכִי   ָׁשַמע   י�הו�ה   ֶאל   עָנ�י��.   יב   ו�הּוא   י�ְהי�ה  

 ּפֶ�א   ָא�ם   י�דֹו   בַֹּכל   ו�י�ד   ֹּכל   ּבֹו   ו�עַל   ּפְנ�י   כָל   ֶאָחיו   י�ְׁשֹּכן.   (בראשית   ט"ז,   י"א-י"ב).  

 והוא   יהיה   פרא   אדם.   שיהיה   גדל   במדבר   כפרא   וישב   במדבר   כפרא   שהוא   חפשי:   (מדרש   אגדה,   בראשית,  

 ט״ז:י״ב)  

�ן,   ֶׁשּנֱֶאַמר   (ירמיה   �ְׂש�ֵאל,   ּבָנ�י,   ּכָ�   ָחַׁשבְִּתי   ֶׁשִּתְהיּו   חֹו�ין   ִמן   ַהַּמלְכּות   ִמּנַי  �ּבָנ�ן   ָאְמ�י   ָאַמר   ַהָּקדֹוׁש   ּבָרּו�   הּוא   לְי
 ב,   כד):   ּפֶ�א   לָֻמד   ִמ�ּבָר,   ּכְֵׁשם   ֶׁשַהּפֶ�א   ּגָ�ל   ּבִַּמ�ּבָר   ו�ֵאין   ֵאיַמת   ָא�ם   עָלָיו,   ּכָ�   ָחַׁשבְִּתי   ֶׁש�א   ְּתֵהא   ֵאיַמת  

 ַמלְכּות   עֲלֵיכֶם   (דברים   רבה   ה)  

 רקע:   בתפיסה   המדרשית   נוודי   המדבר   הם   צאצאי   ישמעאל   ונדודיהם   במדבר   הם   ביטוי   לחירות  
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 כ   ו�י�ִהי   ֱא�ִהים   ֶאת   ַהּנַעַר   ו�ּיִגְּדָל   ו�ּיֵֶׁשב   ּבִַּמ�ּבָר   ו�י�ִהי   �בֶה   �ָּׁשת.   כא   ו�ּיֵֶׁשב   ּבְִמ�ּבַר   ּפָא�ן   ו�ִּתַּקח   לֹו   ִאּמֹו   ִאָּׁשה  

 ֵמֶא�ץ   ִמצְ�י�ם   (בראשית   כ"א)  

 במדבר   פארן   -   כדכתיב:   והוא   יהיה   פרא   אדם.   (פירוש   הרשב"ם   בראשית   כ"א)  

 רקע:   מדבר   פארן   –   מדבר   הפראים   –   מדבר   החירות.    אנשים   המדבר   עוסקים   במרעה   וציד   ולא   בחקלאות  

 המשעבדת   את   האדם   לאדמה.  

  .4  

�ת   �ן   ּכִי   יֹונ��ב   ּבֶן   �כָב   ָאבִינּו   צִּוָה   עָלֵינּו   לֵאֹמר   �א   ת�ְׁשּתּו   י�י�ן   ַאֶּתם   ּובְנ�יכֶם   עַד   עֹולָם.   ז   ּובַי  ו   ו�ֹּיאְמרּו   �א   נ�ְׁשֶּתה   ּיָי
 �א   ת�בְנּו   ו�זֶ�ע   �א   ת�זְ�עּו   ו�כֶ�ם   �א   ת�ָּטעּו   ו��א   י�ְהי�ה   לָכֶם   ּכִי   ּבָאֳָהלִים   ֵּתְׁשבּו   ּכָל   י�ֵמיכֶם   לְַמעַן   ִּתְחיּו   י�ִמים   �ּבִים  

 עַל   ּפְנ�י   ָהאֲ�ָמה   אֲֶׁשר   ַאֶּתם   ּגָ�ים   ָׁשם.   ח   ו�ּנְִׁשַמע   ּבְקֹול   י�הֹונ��ב   ּבֶן   �כָב   ָאבִינּו   לְֹכל   אֲֶׁשר   צִּוָנּו   לְבִלְִּתי   ְׁשתֹות   י�י�ן  
 ּכָל   י�ֵמינּו   אֲנ�ְחנּו   נ�ֵׁשינּו   ּבָנ�ינּו   ּובְֹנת�ינּו.   ט   ּולְבִלְִּתי   ּבְנֹות   ּבִָּתים   לְִׁשבְֵּתנּו   ו�כֶ�ם   ו�ָׂש�ה   ו�זֶ�ע   �א   י�ְהי�ה   ּלָנּו.   י   ו�ּנֵֶׁשב  

 ּבָאֳָהלִים   ו�ּנְִׁשַמע   ו�ּנַעַׂש   ּכְֹכל   אֲֶׁשר   צִּוָנּו   יֹונ��ב   ָאבִינּו.   (ירמיה   (ל"ה)  

 רקע:   בני   רכב,   כבני   תרבות   מדברית   השומרים   על   חירותם.   (בהשוואה   לחוקי   הנבטים,   תרבות   בדווית)  

  

  

  

   

  



 מקורות   על   הרותם   וגחלי   הרתמים  

    

 כללי  

 נדודי   דוד   במדבר   יהודה  

 מקור   יסוד   המקשר   רותם   אש   ודיבור  

 א   ִׁשיר   ַהַּמֲעלֹות   ֶאל   יְהוָה   ַּבָּצָרָתה   ּלִי   ָקָראִתי   וַּיֲַענֵנִי:   ב   יְהוָה   ַהִּצילָה   נְַפִׁשי   ִמְּׂשַפת   ֶׁשֶקר  
 ִמּלָׁשֹון   ְרִמּיָה:   ג   ַמה   ּיִֵּתן   לְךָ   ּוַמה   ּיִֹסיף   לָךְ   לָׁשֹון   ְרִמּיָה:   ד   ִחֵּצי   גִּבֹור   ְׁשנּונִים   ִעם   ּגֲַחלֵי  

 ְרָתִמים:   ה   אֹויָה   לִי   ִּכי   גְַרִּתי   ֶמֶׁשךְ   ָׁשַכנְִּתי   ִעם   ָאֳהלֵי   ֵקָדר:   ו   ַרַּבת   ָׁשְכנָה   ּלָּה   נְַפִׁשי   ִעם   ׂשֹונֵא  
 ָׁשלֹום:   ז   ֲאנִי   ָׁשלֹום   וְִכי   ֲאַדֵּבר   ֵהָּמה   לִַּמלְָחָמה:   (תהילים   ק"כ)  

 רקע:   דוד   מזכיר   את   תקופת   נדודיו   מדבר,   בה   הוא   פגוע   מדורשי   רעתו   המדרים   עליו  
 לשון   רמיה   ושפת   שקר   ומקשר   זאת   לרותם.   המדרש   מסביר   זאת:  

 ִחֵּצי   גִּבֹור   ְׁשנּונִים,   ּוָמה   ָרָאה   לְָמְׁשלָן   ְּבֵחץ   ִמָּכל   ְּכלֵי   ַזיִן,   ֶאּלָא   ָּכל   ְּכלֵי   ַזיִן   ַמִּכין   ִּבְמקֹוָמם   וְֶזה  
 ַמֶּכה   ֵמָרחֹוק,   ָּכךְ   הּוא   לָׁשֹון   ָהָרע   ְּדָאמּור   ְּברֹוִמי   וְָקֵטיל   ְּבסּוְריָא,   וְלֹא   ְּכָכל   ּגֶָחלִים   ֶאּלָא  
 ְּכגֲַחלֵי   ְרָתִמים,   ֶׁשָּכל   ּגֶָחלִים   ָּכִבים   ִמִּבְפנִים,   ֲאָבל   ּגֲַחלֵי   ְרָתִמים   ַאף   ַעל   ִּפי   ֶׁשהּוא   ָּכֶבה  

 ִמַּבחּוץ   ֲעַדיִן   הּוא   ּבֹוֵער   ִמִּבְפנִים,   ָּכךְ   ָּכל   ִמי   ֶׁשהּוא   ְמַקֵּבל   לָׁשֹון   ָהָרע   ַאף   ַעל   ִּפי   ֶׁשַאָּתה   הֹולֵךְ  
 ּוְמַפיְסֹו   וְהּוא   ִמְתַּפּיֵס   ֲעַדיִן   הּוא   ּבֹוֵער   ִמִּבְפנִים.   ַמֲעֶׂשה   ְּברֶֹתם   ֶאָחד   ֶׁשֵהִציתּו   ּבֹו   ֶאת   ָהאּור  

 וְָהיָה   ּדֹולֵק   ְׁשנֵים   ָעָׂשר   חֶֹדׁש,   חֶֹרף   וְַקּיִץ   וָחֶֹרף.   (בראשית   רבה   צ"ח)  

 הרותם   הזה   מי   שמדליקו   גחליו   אינם   כבות.   ומעשה   היה   בב'   בני   אדם   שבאים   במדבר  
 וישבו   תחת   רותם   א'   לקטו   עצים   מרותם   ובשלו   להם   מה   שיאכלו   ואכלו   והלכו   להם.  

 לאחר   שנה   באו   למדבר   באותו   מקום   הרותם   ומצאו   אפר   ממה   שהדליקו   אמרו   הרי   י"ב  
 חדש   יש   לנו   משעברנו   ואכלנו   במקום   הזה   מששו   באפר   והלכו   עליו   ונכוו   רגליהם   מן  

 הגחלים   שתחת   האפר   לפי   שאין   נכבות.   לכך   נמשל   לשון   הרע   כגחלי   רתמים   שנאמר   חצי  
 גבור   שנונים   וגו'   (מדרשת   תהילים   ק"כ)  

  



 מסורת   זו   לפיה   הרותם   וגחליו   קשורים   לדיבור   שאינו   ראוי   ו'מתקנים'   אותו   מופיעה  
 באופנים   שונים   בתנ"ך.   כנראה   בכל   מקום   שיופיע   הרותם,   נחפש   ונמצא   דיבור   הזקוק  

 לתיקון..  

    

    

 סיפור   גירוש   הגר   וישמעאל  

 רקע:   שרה   מדברת   לשון   הרע   על   הגר   ובשל   כך   אברהם   מגרש   את   הגר   וישמעאל   מביתו  
 לנדוד   במדבר.  

ֹ ֡ ֶקר   וַּיִ ֽ ּקַ ֽ ח־לֶֶחם ֩    וְחֵ ֨ ַמת   מַ ֜ יִם   וַּיִּתֵ ֣ ן   ֶאל־הָ ֠ גָר   ׂשָ ֧ ם   ַעל־ִׁשְכמָ ֛ ּה   וְֶאת־ַהּיֶ ֖ לֶד    וַּיְַׁשּכֵ ֣ ם   ַאְבָרהָ ֣ ם   ׀   ַּבּב
 וַ ֽ יְַׁשּלְחֶ ֑ הָ   וַּתֵ ֣ לֶךְ   וַּתֵ ֔ ַתע   ְּבִמְדּבַ ֖ ר   ְּבאֵ ֥ ר   ׁשָ ֽ ַבע׃   וַּיְִכל ֥ ּו   ַהּמַ ֖ יִם   ִמן־ַהחֵ ֑ ֶמת   וַַּתְׁשלֵ ֣ ךְ   ֶאת־ַהּיֶ ֔ לֶד   ּתַ ֖ ַחת  

 ַאחַ ֥ ד   ַהִּׂשיחִ ֽ ם׃   (בראשית   כ"א).  

 ותשלך   את   הילד   תחת   אחד   השיחים:   רותם   היה.   דברי   ר'   מאיר   שכן   דרך   הרתמים   להיות  
 גדלים   במדבר:   (בראשית   רבה   נ"ג).  

    

 נדודי   ישראל   במדבר  

 רקע:   אחת   מתחנות   הנדודים   הייתה   'רתמה'   הנמצאת   במדבר   פארן   ונקראה   כך   כיוון  
 שגדלו   שם   הרבה   רתמים.   שם   חטאו   אהרון   ומרים   בדיבור   לשון   הרע   על   אחיהם   משה  

 ושם   חטאו   ישראל   והוציאו   את   דיברת   הארץ   רעה   בחטא   המרגלים.  

ֹ ֑ ת   וַ ֽ ּיֲַחנ ֖ ּו   ְּבִרְתמָ ֽ ה׃   (במדבר   ל"ג)    וַּיְִסע ֖ ּו   ֵמֲחֵצר

 ויחנו   ברתמה.   ַעל   ֵׁשם   לָׁשֹון   ָהָרע   ֶׁשל   ְמַרּגְלִים,   ֶׁשּנֱֶאַמר   "ַמה   ּיִֵּתן   לְךָ   ּוַמה   ּיִֹסיף   לָךְ   לָׁשֹון  
 ְרִמּיָה   ִחֵּצי   גִּבֹור   ְׁשנּונִים   ִעם   ּגֲַחלֵי   ְרָתִמים"   (פירוש   רש"י   שם)  

 א   וְַּתַדֵּבר   ִמְריָם   וְַאֲהרֹן   ְּבמֶֹׁשה,   ַעל-אֹדֹות   ָהִאָּׁשה   ַהֻּכִׁשית   ֲאֶׁשר   לָָקח:    ִּכי-ִאָּׁשה   ֻכִׁשית,  
 לָָקח.    ב   וַּיֹאְמרּו,   ֲהַרק   ַאךְ-ְּבמֶֹׁשה   ִּדֶּבר   יְהוָה--ֲהלֹא,   ּגַם-ָּבנּו   ִדֵּבר;   וַּיְִׁשַמע,   יְהוָה.    ג  

  



 וְָהִאיׁש   מֶֹׁשה,   ָענָו   ְמאֹד--ִמּכֹל,   ָהָאָדם,   ֲאֶׁשר,   ַעל-ְּפנֵי   ָהֲאָדָמה.    {ס}    ד   וַּיֹאֶמר   יְהוָה  
 ִּפְתאֹם,   ֶאל-מֶֹׁשה   וְֶאל-ַאֲהרֹן   וְֶאל-ִמְריָם,   ְצאּו   ְׁשלְָׁשְּתֶכם,   ֶאל-אֶֹהל   מֹוֵעד;   וַּיְֵצאּו,   ְׁשלְָׁשָּתם.  
 ה   וַּיֵֶרד   יְהוָה   ְּבַעּמּוד   ָענָן,   וַּיֲַעמֹד   ֶּפַתח   ָהאֶֹהל;   וַּיְִקָרא   ַאֲהרֹן   ּוִמְריָם,   וַּיְֵצאּו   ְׁשנֵיֶהם.    ו   וַּיֹאֶמר,  

 ִׁשְמעּו-נָא   ְדָבָרי;   ִאם-יְִהיֶה,   נְִביֲאֶכם--יְהוָה   ַּבַּמְרָאה   ֵאלָיו   ֶאְתוַָּדע,   ַּבֲחלֹום   ֲאַדֶּבר-ּבֹו.    ז 
 לֹא-ֵכן,   ַעְבִּדי   מֶֹׁשה:    ְּבָכל-ֵּביִתי,   נֱֶאָמן   הּוא.    ח   ֶּפה   ֶאל-ֶּפה   ֲאַדֶּבר-ּבֹו,   ּוַמְרֶאה   וְלֹא  

 ְבִחידֹת,   ּוְתֻמנַת   יְהוָה,   יִַּביט;   ּוַמּדּועַ   לֹא   יְֵראֶתם,   לְַדֵּבר   ְּבַעְבִּדי   ְבמֶֹׁשה.    ט   וַּיִַחר-ַאף   יְהוָה  
 ָּבם,   וַּיֵלַךְ.    י   וְֶהָענָן,   ָסר   ֵמַעל   ָהאֶֹהל,   וְִהּנֵה   ִמְריָם,   ְמצַֹרַעת   ַּכָּׁשלֶג;   וַּיִֶפן   ַאֲהרֹן   ֶאל-ִמְריָם,  

 וְִהּנֵה   ְמצָֹרַעת.    יא   וַּיֹאֶמר   ַאֲהרֹן,   ֶאל-מֶֹׁשה:    ִּבי   ֲאדֹנִי--ַאל-נָא   ָתֵׁשת   ָעלֵינּו   ַחָּטאת,   ֲאֶׁשר  
 נֹוַאלְנּו   וֲַאֶׁשר   ָחָטאנּו.    יב   ַאל-נָא   ְתִהי,   ַּכֵּמת,   ֲאֶׁשר   ְּבֵצאתֹו   ֵמֶרֶחם   ִאּמֹו,   וַּיֵָאֵכל   ֲחִצי   ְבָׂשרֹו.  

 יג   וַּיְִצַעק   מֶֹׁשה,   ֶאל-יְהוָה   לֵאמֹר:    ֵאל,   נָא   ְרָפא   נָא   לָּה.   יד   וַּיֹאֶמר   יְהוָה   ֶאל-מֶֹׁשה,   וְָאִביהָ  
 יָרֹק   יַָרק   ְּבָפנֶיָה--ֲהלֹא   ִתָּכלֵם,   ִׁשְבַעת   יִָמים;   ִּתָּסגֵר   ִׁשְבַעת   יִָמים,   ִמחּוץ   לַַּמֲחנֶה,   וְַאַחר,  

 ֵּתָאֵסף.    טו   וִַּתָּסגֵר   ִמְריָם   ִמחּוץ   לַַּמֲחנֶה,   ִׁשְבַעת   יִָמים;   וְָהָעם   לֹא   נַָסע,   ַעד-ֵהָאֵסף   ִמְריָם.  
 טז   וְַאַחר   נְָסעּו   ָהָעם,   ֵמֲחֵצרֹות;   וַּיֲַחנּו,   ְּבִמְדַּבר   ָּפאָרן.  

 א   וַיְַדֵּבר   יְהוָה,   ֶאל-מֶֹׁשה   ּלֵאמֹר.    ב   ְׁשלַח-לְךָ   ֲאנִָׁשים,   וְיָֻתרּו   ֶאת-ֶאֶרץ   ְּכנַַען,   ֲאֶׁשר-ֲאנִי  
 נֵֹתן,   לְִבנֵי   יְִׂשָרֵאל:    ִאיׁש   ֶאָחד   ִאיׁש   ֶאָחד   לְַמֵּטה   ֲאבָֹתיו,   ִּתְׁשלָחּו--ּכֹל,   נִָׂשיא   ָבֶהם.    ג  

 וַּיְִׁשלַח   אָֹתם   מֶֹׁשה   ִמִּמְדַּבר   ָּפאָרן,   ַעל-ִּפי   יְהוָה:    ֻּכּלָם   ֲאנִָׁשים,   ָראֵׁשי   ְבנֵי-יְִׂשָרֵאל   ֵהָּמה.  
 (במדבר   י"ב-י"ג)  

    

 סיפור   מסעו   של   אליהו   הנביא   אל   הר   חורב  

 רקע:   לאחר   שאליהו   הורג   את   נביאי   הבעל   בכרמל   ואחאב   ואיזבל   הורגים   את   כל   נביאי  
 השם,   הולך   אליהו   לנדוד   במדבר   ולהתלונן   על   העם   בפני   האלוהים.   בדרך   הוא   'שואל  

 את   נפשו   למות'   ושוכב   לנוח   תחת   הרותם.   שם   הוא   אוכל   'עוגת   רצפים'   שהיא   לחם  
 מדברי   הנאפה   בגחלים   ('ליבה'   בלשון   הבדואים   של   ימינו).   אלוהים   אינו   מרוצה   מדברי  

 הלשון   הרע   שאליהו   מספר   על   עם   ישראל.   וזה   האירוע   בו   אליהו   מסיים   את   תפקידו  
 כנביא   זעם.  

    

  



 א   וַּיַּגֵד   ַאְחָאב   לְִאיֶזֶבל,   ֵאת   ָּכל-ֲאֶׁשר   ָעָׂשה   ֵאלִּיָהּו,   וְֵאת   ָּכל-ֲאֶׁשר   ָהַרג   ֶאת-ָּכל-ַהּנְִביִאים,  
 ֶּבָחֶרב.    ב   וִַּתְׁשלַח   ִאיֶזֶבל   ַמלְָאךְ,   ֶאל-ֵאלִּיָהּו   לֵאמֹר:    ּכֹה-יֲַעׂשּון   ֱאלִֹהים,   וְכֹה   יֹוִספּון,  

 ִּכי-ָכֵעת   ָמָחר   ָאִׂשים   ֶאת-נְַפְׁשךָ,   ְּכנֶֶפׁש   ַאַחד   ֵמֶהם.    ג   וַּיְַרא,   וַּיָָקם   וַּיֵלֶךְ   ֶאל-נְַפׁשֹו,   וַּיָבֹא,  
 ְּבֵאר   ֶׁשַבע   ֲאֶׁשר   לִיהּוָדה;   וַּיַּנַח   ֶאת-נֲַערֹו,   ָׁשם.    ד   וְהּוא-ָהלַךְ   ַּבִּמְדָּבר,   ֶּדֶרךְ   יֹום,   וַּיָבֹא,  

 וַּיֵֶׁשב   ַּתַחת   רֶֹתם   אחת   (ֶאָחד);   וַּיְִׁשַאל   ֶאת-נְַפׁשֹו,   לָמּות,   וַּיֹאֶמר   ַרב   ַעָּתה   יְהוָה   ַקח   נְַפִׁשי,  
 ִּכי-לֹא-טֹוב   ָאנִֹכי   ֵמֲאבָֹתי.    ה   וַּיְִׁשַּכב,   וַּיִיַׁשן,   ַּתַחת,   רֶֹתם   ֶאָחד;   וְִהּנֵה-ֶזה   ַמלְָאךְ   נֹגֵעַ   ּבֹו,  

 וַּיֹאֶמר   לֹו   קּום   ֱאכֹול.    ו   וַּיֵַּבט,   וְִהּנֵה   ְמַרֲאׁשָֹתיו   ֻעגַת   ְרָצִפים   וְַצַּפַחת   ָמיִם;   וַּיֹאַכל   וַּיְֵׁשְּת,  
 וַּיָָׁשב   וַּיְִׁשָּכב.    ז   וַּיָָׁשב   ַמלְַאךְ   יְהוָה   ֵׁשנִית   וַּיִּגַע-ּבֹו,   וַּיֹאֶמר   קּום   ֱאכֹל:    ִּכי   ַרב   ִמְּמךָ,   ַהָּדֶרךְ.  

 ח   וַּיָָקם,   וַּיֹאַכל   וַּיְִׁשֶּתה;   וַּיֵלֶךְ   ְּבכֹחַ   ָהֲאִכילָה   ַהִהיא,   ַאְרָּבִעים   יֹום   וְַאְרָּבִעים   לַיְלָה,   ַעד   ַהר  
 ָהֱאלִֹהים,   חֵֹרב.    ט   וַּיָבֹא-ָׁשם   ֶאל-ַהְּמָעָרה,   וַּיָלֶן   ָׁשם;   וְִהּנֵה   ְדַבר-יְהוָה,   ֵאלָיו,   וַּיֹאֶמר   לֹו,  

 ַמה-ּלְךָ   פֹה   ֵאלִּיָהּו.    י   וַּיֹאֶמר   ַקּנֹא   ִקּנֵאִתי   לַיהוָה   ֱאלֵֹהי   ְצָבאֹות,   ִּכי-ָעְזבּו   ְבִריְתךָ   ְּבנֵי  
 יְִׂשָרֵאל--ֶאת-ִמְזְּבחֶֹתיךָ   ָהָרסּו,   וְֶאת-נְִביֶאיךָ   ָהְרגּו   ֶבָחֶרב;   וִָאּוֵָתר   ֲאנִי   לְַבִּדי,   וַיְַבְקׁשּו  

 ֶאת-נְַפִׁשי   לְַקְחָּתּה.   (מלכים   א'   י"ט)  

    

 ְרצֹוץ   ֶּפה,   לְִמי   ֶׁשָאַמר   ֵּדילָטֹוְריָא   (לשון   הרע)   ַעל   ָּבנָי...   ְּכִתיב   ְּבֵאלִּיָהּו,   ֶׁשּנֱֶאַמר   (מלכים   א  
 יט,   יד):   וַּיֹאֶמר   ַקּנֹא   ִקּנֵאִתי   לַה'   ֱאלֵֹהי   צבאות   ִּכי   ָעְזבּו   ְבִריְתךָ   ְּבנֵי   יְִׂשָרֵאל.   ָאַמר   לֹו   ַהָּקדֹוׁש  

 ָּברּוךְ   הּוא,   ְּבִריִתי,   ֶׁשָּמא   ְּבִריֶתךָ.   ֶאת   ִמְזְּבחֶֹתיךָ   ָהָרסּו,   ָאַמר   לֹו,   ִמְזְּבחֹוַתי,   ֶׁשָּמא  
 ִמְזְּבחֹוֶתיךָ.   וְֶאת   נְִביֶאיךָ   ָהְרגּו   ֶבָחֶרב,   ָאַמר   לֹו   נְִביַאי,   וְַאּתְ   ָמה   ִאיְכַּפת   לָךְ,   ָאַמר   לֹו   וִָאּוֵָתר  
 ֲאנִי   לְַבִּדי   וַיְַבְּקׁשּו   ֶאת   נְַפִׁשי   לְַקְחָּתּה...   ָאַמר   ַרִּבי   ְׁשמּוֵאל   ַּבר   נְַחָמן,   רֹוץ   ֶּפה,   ְרצֹוץ   ִּפּיֹות  

 ְּבָכל   ִמי   ֶׁשָאַמר   ֵּדילָטֹוְריָא   ַעל   ָּבנַי.   (שיר   השירים   רבה   א)  

    

    

    

    

    

  



    מקורות   –   אבני   צור  

    

 להלן   כמה   מקורות   מהתנ"ך,   התלמודים   והמדרשים   השונים   העוסקים   באבני   הצור.  

 הצור   מוזכר   במקורות   ב  4  הקשרים   נפרדים,   אך   ניתן   לקשר   אותם   לרעיון   כללי:  

 ·           מהצור   הפיקו   כלים   שעימם   עשו   בעבר   ברית-מילה.   מכאן   ניתן   ללמוד   על   השבירה  
 החדה   של   האבן   והיכולת   להשתמש   בה   כסכין.   ניתן   גם   ללמוד   על   הצור   כחומר  
 סטרילי   (אכן   הצור   אינו   מגיב   עם   חומרים   אחרים   כמעט   ולכן   שומר   על   נקיותו)  

 ·           האש   הקדומה   הגיע   מחיכוך   אבני   צור  

 ·           משה   מוציא   מים   מן   הסלע   –   אבן   צור.   בכך   מועצם   הנס   –   אבן   הצור   המוציאה   אש,  
 הוציאה   הפעם   מים  

 ·           אלוהים   מתגלה   למשה   ב'נקרת   הצור'   (גומחת   סלע   באבן   צור)  

    

  ______________________________ 

 ברית   מילה   בסכיני   צור:  

 ציפורה   אשת   משה   מלה   את   בנה   בסכין   צור:  

 "וִַּתַּקח   ִצּפָֹרה   צֹר   וִַּתְכרֹת   ֶאת   ָעְרלַת   ְּבנָּה "   (שמות   ד') 

 יהושע   בן-נון   מל   את   בני   ישראל   בסכיני   צור:  

 "ָּבֵעת   ַהִהיא   ָאַמר   יְהוָה   ֶאל   יְהֹוֻׁשעַ   ֲעֵׂשה   לְךָ   ַחְרבֹות   ֻצִרים   וְׁשּוב   מֹל   ֶאת   ְּבנֵי   יְִׂשָרֵאל   ֵׁשנִית.    ג  
 וַּיַַעׂש   לֹו   יְהֹוֻׁשעַ   ַחְרבֹות   ֻצִרים   וַּיָָמל   ֶאת   ְּבנֵי   יְִׂשָרֵאל   ֶאל   ּגְִבַעת   ָהֲעָרלֹות.    ד    וְֶזה   ַהָּדָבר   ֲאֶׁשר  

 ָמל   יְהֹוֻׁשעַ   ָּכל   ָהָעם   ַהּיֵֹצא   ִמִּמְצַריִם   ַהְּזָכִרים   ּכֹל   ַאנְֵׁשי   ַהִּמלְָחָמה   ֵמתּו   ַבִּמְדָּבר   ַּבֶּדֶרךְ   ְּבֵצאָתם  
 ִמִּמְצָריִם.    ה    ִּכי   ֻמלִים   ָהיּו   ָּכל   ָהָעם   ַהּיְֹצִאים   וְָכל   ָהָעם   ַהּיִּלִֹדים   ַּבִּמְדָּבר   ַּבֶּדֶרךְ   ְּבֵצאָתם  
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 ִמִּמְצַריִם   לֹא   ָמלּו.    ו    ִּכי   ַאְרָּבִעים   ָׁשנָה   ָהלְכּו   ְבנֵי   יְִׂשָרֵאל   ַּבִּמְדָּבר   ַעד   ּתֹם   ָּכל   ַהּגֹוי   ַאנְֵׁשי  
 ַהִּמלְָחָמה   ַהּיְֹצִאים   ִמִּמְצַריִם   ֲאֶׁשר   לֹא   ָׁשְמעּו   ְּבקֹול   יְהוָה   ֲאֶׁשר   נְִׁשַּבע   יְהוָה   לֶָהם   לְִבלְִּתי  
 ַהְראֹוָתם   ֶאת   ָהָאֶרץ   ֲאֶׁשר   נְִׁשַּבע   יְהוָה   לֲַאבֹוָתם   לֶָתת   לָנּו   ֶאֶרץ   ָזַבת   ָחלָב   ּוְדָבׁש.    ז    וְֶאת  

 ְּבנֵיֶהם   ֵהִקים   ַּתְחָּתם   אָֹתם   ָמל   יְהֹוֻׁשעַ   ִּכי   ֲעֵרלִים   ָהיּו   ִּכי   לֹא   ָמלּו   אֹוָתם   ַּבָּדֶרךְ.    ח    וַיְִהי   ַּכֲאֶׁשר  
 ַּתּמּו   ָכל   ַהּגֹוי   לְִהּמֹול   וַּיְֵׁשבּו   ַתְחָּתם   ַּבַּמֲחנֶה   ַעד   ֲחיֹוָתם.     ט    וַּיֹאֶמר   יְהוָה   ֶאל   יְהֹוֻׁשעַ   ַהּיֹום  

 ּגַּלֹוִתי   ֶאת   ֶחְרַּפת   ִמְצַריִם   ֵמֲעלֵיֶכם   וַּיְִקָרא   ֵׁשם   ַהָּמקֹום   ַההּוא   ּגִלְּגָל   ַעד   ַהּיֹום   ַהֶּזה"   (יהושע  
 ה').  

 רקע:    במצרים   ובנדודים   המדבר   כנראה   לא   קיימו   את   מצוות   ברית   מילה,   עד   שנכנסו  
 לארץ   עם   יהושע   בן-נון.   ואז   מצטווים   למול   באמצעות   סכיני   צור.    שאלה   לדיון:    האם  

 קיום   מצוות   המילה   בסכיני   צור   הוא   עניין   מהותי?   דווקא   בצור?  

    

  __________________________ 

 הדלקת   אש   ראשונה   באבני   צור:  

 ְבמֹוָצֵאי   ַׁשָּבת   נַָתן   ַהָּקדֹוׁש   ָּברּוךְ   הּוא   ֵּדיָעה   ְּבָאָדם   ָהִראׁשֹון   ֵמֵעין   ּדּוגְָמא   ֶׁשל   ַמְעלָה,   וְֵהִביא  
 ְׁשנֵי   ֲאָבנִים   ּוְטָחנָן   זֹו   ָּבזֹו,   וְיָָצא   ֵמֶהן   אּור.   (בבלי,   פסחים   נ"ד)  

 ְּבמֹוָצֵאי   ַׁשָּבת   ִהְתִחיל   ַהחֶׁשךְ   ְמַמְׁשֵמׁש   ּוָבא   וְנְִתיֵָרא   ָאָדם   ָהִראׁשֹון,   ֶׁשּנֱֶאַמר   (תהלים   קלט,  
 יא):   וָאַֹמר   ַאךְ   חֶׁשךְ   יְׁשּוֵפנִי   וְלַיְלָה   אֹור   ַּבֲעֵדנִי,   אֹותֹו   ֶׁשָּכתּוב   ּבֹו   (בראשית   ג,   טו):   הּוא  

 יְׁשּוְפךָ   רֹאׁש   וְַאָּתה   ְּתׁשּוֶפּנּו   ָעֵקב,   ָּבא   לְִהְזַּדּוֵג   לִי,   ֶמה   ָעָׂשה   ַהָּקדֹוׁש   ָּברּוךְ   הּוא,   ִזֵּמן   לֹו   ְׁשנֵי  
 ְרָעִפים   (של   צור?)   וְֵהִקיָׁשן   ֶזה   לֶָזה   וְיָָצא   ֵמֶהן   אֹור   ּוֵבַרךְ   ָעלֶיָה,   ֲהָדא   הּוא   ִדְכִתיב:   וְלַיְלָה  
 אֹור   ַּבֲעֵדנִי.   ַמה   ֵּבַרךְ   ָעלֶיָה,   ּבֹוֵרא   ְמאֹוֵרי   ָהֵאׁש.   ַאְתיָא   ִּכְׁשמּוֵאל,   ְּדָאַמר   ְׁשמּוֵאל   ִמְּפנֵי   ָמה  

 ְמָבְרִכין   ַעל   ָהאֹור   ְּבמֹוָצֵאי   ַׁשָּבת,   ִמְּפנֵי   ֶׁשִהיא   ְּתִחּלַת   ְּבִרּיָָתּה.  

 רקע:    הדלקת   אש   ע"י   האדם   הראשון   הייתה   לראשונה   במוצאי   שבת   ועשתה   ע"י   חיכוך  
 אבנים.   מתוך   המציאות   ידוע   לנו   שחיכוך   שברי   צור   מוציא   ניצוצות   אש.   מעשה   זה   נתפס  

 בתלמוד   ובמדרש   כמעשה   יצירה   אלוהי   אותו   האדם   מצליח   לעשות   כאשר   ניתנה   בו  
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 ה'דעת'   האלוהית.   בהדלקת   אש   האדם   'מובדל'   מיתר   בעלי-החיים   בטבע   ונחשב  
 במעשה   זה   כ'בעל   דעה'.  

 הביטוי   ההלכתי   "הבדלה   בחונן   הדעת",   קשור   להדלקת   האש   הטקסית   בכל  
 מוצאי-שבת,   כמבטאת   את   הדעת   האנושית   המבדילה   את   האדם   מבעלי   החיים.  

    

  ________________________________ 

 נס   הוצאת   המים   מן   הסלע   במדבר:  

 "וַּיְִצָמא   ָׁשם   ָהָעם   לַַּמיִם   וַּיָלֶן   ָהָעם   ַעל   מֶֹׁשה   וַּיֹאֶמר   לָָּמה   ֶּזה   ֶהֱעלִיָתנּו   ִמִּמְצַריִם   לְָהִמית   אִֹתי  
 וְֶאת   ָּבנַי   וְֶאת   ִמְקנַי   ַּבָּצָמא.   ד   וַּיְִצַעק   מֶֹׁשה   ֶאל   יְהוָה   לֵאמֹר   ָמה   ֶאֱעֶׂשה   לָָעם   ַהֶּזה   עֹוד   ְמַעט  

 ּוְסָקלֻנִי.   ה   וַּיֹאֶמר   יְהוָה   ֶאל   מֶֹׁשה   ֲעבֹר   לְִפנֵי   ָהָעם   וְַקח   ִאְּתךָ   ִמִּזְקנֵי   יְִׂשָרֵאל   ּוַמְּטךָ   ֲאֶׁשר   ִהִּכיתָ  
 ּבֹו   ֶאת   ַהיְאֹר   ַקח   ְּביְָדךָ   וְָהלְָכָּת.   ו   ִהנְנִי   עֵֹמד   לְָפנֶיךָ   ָּׁשם   ַעל   ַהּצּור   ְּבחֵֹרב   וְִהִּכיתָ   ַבּצּור   וְיְָצאּו  

 ִמֶּמּנּו   ַמיִם   וְָׁשָתה   ָהָעם   וַּיַַעׂש   ֵּכן   מֶֹׁשה   לְֵעינֵי   ִזְקנֵי   יְִׂשָרֵאל"   (שמות   י"ז).  

ֹ ֣ ל   וְַהּנֹורָ ֗ א   נָחָ ֤ ׁש   ָׂשָרף ֙    וְַעְקרָ ֔ ב   וְִצָּמאֹ ֖ ון   ֲאׁשֶ ֣ ר   אֵ ֽ ין־מָ ֑ יִם   ַהּמֹוצִ ֤ יא   לְךָ ֙    מַ ֔ יִם    "ַהּמֹולִ ֨ יֲכךָ ֜    ַּבִּמְדּבָ ֣ ר   ַהּגָד
 ִמּצ ֖ ּור   הַ ֽ ַחּלָמִ ֽ יׁש"   (דברים   ח'). 

 "ַההְֹפִכי   ַהּצּור   ֲאגַם   ָמיִם   ַחּלִָמיׁש   לְַמְעיְנֹו   ָמיִם"   (תהילים   קי"ד).  

 רקע:    נס   הוצאת   המים   מן   הסלע   הוא   אירוע   מכונן   בתקופת   נדודי   המדבר.   משה   ואהרן  
 לא   נכנסו   אל   הארץ   בגלל   שהיכו   בסלע   להוציא   ממנו   מים   ולא   דיברו   אליו   בלבד   כפי  

 שנצטוו.   סיפור   זה   מופיע   במקרא   פעמיים.  

 לפי   המסופר,   הנס   נעשה   בצור.   ייתכן   שיש   כאן    2  אלמנטים   הבאים   להעצים   את   הנס.  

 ·           הוצאת   מים   מסלע   המוציא   אש   בד"כ.  

 ·           הוצאת   מים   מסלע   בו   אין   נביעות   של   מעיינות   בד"כ   (לרוב   מעיינות   נובעים   בסלעים  
 קרבונטיים   כמו   גיר   ולא   בסלעים   סיליקטיים   כמו   צור).  

    

  



  _______________________________ 

 התגלות   אלוהית   ב'נקרת   הצור':  

 "וַּיֹאֶמר   יְהוָה   ֶאל   מֶֹׁשה   ּגַם   ֶאת   ַהָּדָבר   ַהֶּזה   ֲאֶׁשר   ִּדַּבְרּתָ   ֶאֱעֶׂשה   ִּכי   ָמָצאתָ   ֵחן   ְּבֵעינַי   וֵָאָדֲעךָ  
 ְּבֵׁשם.   יח   וַּיֹאַמר   ַהְרֵאנִי   נָא   ֶאת   ְּכבֶֹדךָ.   יט   וַּיֹאֶמר   ֲאנִי   ַאֲעִביר   ָּכל   טּוִבי   ַעל   ָּפנֶיךָ   וְָקָראִתי  

 ְבֵׁשם   יְהוָה   לְָפנֶיךָ   וְַחּנִֹתי   ֶאת   ֲאֶׁשר   ָאחֹן   וְִרַחְמִּתי   ֶאת   ֲאֶׁשר   ֲאַרֵחם.   כ   וַּיֹאֶמר   לֹא   תּוַכל   לְִראֹת  
 ֶאת   ָּפנָי   ִּכי   לֹא   יְִרַאנִי   ָהָאָדם   וָָחי.   כא   וַּיֹאֶמר   יְהוָה   ִהּנֵה   ָמקֹום   ִאִּתי   וְנִַּצְבּתָ   ַעל   ַהּצּור.   כב   וְָהיָה  
 ַּבֲעבֹר   ְּכבִֹדי   וְַׂשְמִּתיךָ   ְּבנְִקַרת   ַהּצּור   וְַׂשּכִֹתי   ַכִּפי   ָעלֶיךָ   ַעד   ָעְבִרי.   כג   וֲַהִסרִֹתי   ֶאת   ַּכִּפי   וְָרִאיתָ  

 ֶאת   ֲאחָֹרי   ּוָפנַי   לֹא   יֵָראּו"   (שמות   ל"ג).  

 "וַּיָָקם   וַּיֹאַכל   וַּיְִׁשֶּתה   וַּיֵלֶךְ   ְּבכֹחַ   ָהֲאִכילָה   ַהִהיא   ַאְרָּבִעים   יֹום   וְַאְרָּבִעים   לַיְלָה   ַעד   ַהר   ָהֱאלִֹהים  
 חֵֹרב.   ט   וַּיָבֹא   ָׁשם   ֶאל   ַהְּמָעָרה   וַּיָלֶן   ָׁשם   וְִהּנֵה   ְדַבר   יְהוָה   ֵאלָיו..."   (מלכים   א'   י"ט).  

 רקע:     2  התגלויות   משמעותיות   של   האל   למשה   ואליהו   הנביא   מתרחשות   בגומחת   סלע  
 באבן   צור.   (לפי   המסורת,   גם   ההתגלות   לאליהו   הנביא   במערה   בחורב,   היא   אותה   'נקרת  

 הצור'   בה   התגלה   האל   למשה.   הזכרנו   התגלות   זו   גם   במקורות   בנושא   שיח   הרותם).  
 שאלה   לדיון:    האם   ההתגלות   בצור   הינה   עניין   מקרי   או   מהותי?  

    

  ___________________________ 

    

 סיכום:  

 המונח   'צור'   במקורות,   הוא   גם   אחד   מכינוייו   של   האל   עצמו   –   'צור   ישראל'.   המשמעות  
 העיקרית   של   המילה   מבטאת   עצמה   וחוזק   והיא   כראה   קשורה   להיותו   של   האל   'יוצר'.  

 האדם,   שלפי   המסורת   בבראשית   הוא   בצלמו   של   אלוהים   ('בצלם   אלוהים   עשה   את  
 האדם'),   אף   הוא   יוצר   –   אש   וכלים,   ויצירתו   היא   הבסיס   לאנושיותו.  

 אבן   הצור,   שמה   מעיד   על   מהותה   –   אבן   היצירה.   והיא   כביכול   פוקדת   על   האדם   'צור'!!  

  



 האל   בוחר   להתגלות   לעמו   באמצעות   נס   המתחולל   באמצעות   אבן   הצור,   ומתגלה   אף  
 לנביאיו   בתוך   'נקרת   הצור'.   התגלות   זו   מבטאת   את   חשיבותה   של   אבן   הצור.  

 בציווי   לקיים   את   מצוות   ברית   המילה   בסכיני   אבן   צור,   טמונה   משמעות   נוספת   שעניינה  
 'יצר'   (יצר   המין/הרבייה).   'צור-יצר-יצירה',   קשורים   זה   בזה.  

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  
  

  
  

  

  


