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 ד"בס

 "חוקת"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 שירת הבאר

 .בעקבותיהם אמר העם שירה מתוך התרוממות נפשאירעו שני ניסים במדבר 

 .נס קריעת ים סוף :האחד בפרשת בשלח

 . נס הבאר ושירת הבאר :השני בפרשתנו

 .והאחר בסיום ארבעים שנות נדודים, האחד בתחילת המסע

 : קראו את שירת הבאר .1

ֹּאתָאז יָ  יָרה ַהז ָרֵאל ֶאת ַהשִׁ שְׂ יר יִׁ  :שִׁ

י ֵאר ֲעלִׁ  .ֱענּו ָלּה - בְׂ

ֵאר ים בְׂ  ,ֲחָפרּוָה ָשרִׁ

יֵבי ָהָעם דִׁ ָתם , ָכרּוָה נְׂ ֲענֹּ שְׂ מִׁ ֵקק בְׂ חֹּ מְׂ  בִׁ

ָבר ַמָתָנה דְׂ מִׁ  .ּומִׁ

יֵאל ַמָתָנה ַנֲחלִׁ  , ּומִׁ

יֵאל ָבמֹות ַנֲחלִׁ  .ּומִׁ

שְׂ  א ֲאֶשר בִׁ ָבמֹות ַהַגיְׂ ָגהּומִׁ סְׂ ן, ֵדה מֹוָאב רֹּאש ַהפִׁ ימֹּ שִׁ ֵני ַהיְׂ ָקָפה ַעל פְׂ שְׂ נִׁ  .וְׂ

 

  הבארתה יהיאת המשפט בשירה שמדבר על אלו שבזכותם בצבע סמנו.  

 מי לדעתכם אותם שרים ונדיבי עם ? 

  מבקש העם לבטא כלפיהם דרך השירהמה?   

  את המקומות שהבאר עברהבצבע אחר סמנו. 

 

 ?הבארו נס מה .1

  :י  בפירושו לתלמוד מתאר את הבאר"רש

 

 

 

 

 

 

 :השלימו

 . _____בוהיה הסלע מתנהל עם בני ישראל , שנבעו ממנו מים ____ הבאר הייתה

 .וזבין ממנו מים והיה מתגלגל והולך עם ישראל, סלע

והוא הסלע שבו הכה משה שלא היה רוצה להזיל 

תלמוד בבלי בבא ) מימיו בשבילו לפי שמתה מרים

 (ב"ו ע"מציעא פ
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ה ובזכותם של מש, לאחר פרשת מי מריבה. הפסיקו המים לנבוע מן הסלע _____משמתה 

 .לארץ ישראל ______חזרה הבאר וסיפקה מים לבני ישראל עד  -ואהרון 

 .םיהמסעות/  כניסתם/  מרים/  סלע: תרמילון

 

 ? ________________מהו נס הבאר

 __? ___________________מה קרה כשמתה מרים

 ? ________________________מה גרם לחידוש נביעת המים

 

ערך חשוב על לימוד תורה שנמשלה הופסק וחודש שנית , באר שהיהלמדו מסיפור הל "חז

 . למים

 :  קראו את המדרש

 

 

 

 

 

 

  

 מדוע המדבר הוא סמל לענווה? ____________________________  

  למי שלומד תורה בענווה השכרמה ?_____________________________ 

 ה העלהו לגדולה בזכות תורתו"מה עלול לקרות לאדם שהקב ?

__________________ 

 ה ישוב להגביהו"מה עליו לעשות כדי שהקב ?

______________________________ 

 : השלימו

 .'מוכנות לקבל את דבר ה כלומר ,_____תחילת הדרך בלימוד מצריכה 

 ,ונבון_____הוא מתחיל להתרגל לעובדה שהוא , כאשר אדם קונה דעת וחכמה

 .את מקור החכמה _____ואז הוא עלול 

 ______ב לוקח את מה שהוא נתן' ה .________ כחת משום כך הוא עובר משבר של ש

לגובהו  _____ה "הקב', שכל מה שיש לו הוא מאת ה, ומגיע להכרה ____כאשר האדם 

 . כבתחילה

 _______ובכל זאת הוא נשאר  ______ה האמיתית היא של אדם שיש לו במה והענו

 

 חזרה/  להתגאות / התורה/  ענווה /מחזירו /  שפל רוח/  חלשכו /חכם /  מתבונן :תרמילון

ָבר ַמָתָנה"מאי דכתיב " דְׂ מִׁ  ? "ּומִׁ

 . תורה ניתנה לו במתנה - (מופקר לכל)ל דשין בו ואם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכ

ַמָתָנה נחליאל"שנאמר , ל-נחלו א -וכיון שניתנה לו במתנה   ". ּומִׁ

יֵאל ָבמֹות"שנאמר , עולה לגדולה -ל -וכיון שנחלו א ַנֲחלִׁ  ". ּומִׁ

א"ר שנאמ, הקדוש ברוך הוא משפילו -( מתגאה)ואם מגיס לבו  ָבמֹות ַהַגיְׂ הקדוש ברוך  -חוזר בו  ואם". ּומִׁ
 (.ד"ירובין נע)" ...יהוהוא מגב
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  ":חוקת"דבר תורה לשבת פרשת 

לפני הכניסה לארץ מבקש העם להכיר טובה , בפרשתנו אומר העם שירה על נס הבאר
 .לשרים ולנדיבי העם משה ואהרון על כך שלאורך שנות המדבר הלכה איתם באר ניסית

מסיפור הבאר . נביעת הבאר הופסקה עם מות מרים וחודשה בשנית על ידי משה ואהרון
בדרך של ענווה ושל  -( אין מים אלא תורה)ל על האופן שבו נקנית התורה "למדים חז

 .  'קבלת דבר ה
ואז הוא עלול , הוא מתחיל להתרגל לעובדה שהוא חכם ונבון, כאשר אדם קונה דעת וחכמה

לוקח את מה ' ה. משום כך הוא עובר משבר של שכחת התורה. לשכוח את מקור החכמה
ה "הקב', אל לבו ומגיע להכרה שכל מה שיש לו הוא מאת הכאשר האדם נותן . שהוא נתן

ה האמיתית היא של אדם שיש לו במה להתגאות ובכל זאת והענו. מחזירו לגובהו כבתחילה
את כל זה אנו למדים מהיעלמות הבאר הראשונה והופעתה מחדש . הוא נשאר שפל רוח

 .סלעבנס הכאת ה

 

 

 

 


