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למסע במדבר היה תפקיד בעיצוב הזהות הרוחנית  ו:-א

ְתָך ְלַמַעןשל עם ישראל: " ְתָך"  ַענֹּ ְלַמַען ")פס' ב( ְלַנסֹּ

ֹּא ַעל הֹוִדיֲעָך ם ְלַבּדֹו ִיְחיֶּה ָהָאָדם ִכי ל חֶּ מֹוָצא  ָכל ִכי ַעל ַהלֶּ

; שנות הנדודים לימדו שמזונו ג(פס' )" ִיְחיֶּה ָהָאָדם ה' ִפי

מאת ה' המשגיח עליו, וכמו כן חיזקו  –ובטחונו של האדם 

 .)ר' דברי רמב"ן בהצעות למורה(את דבקות העם בקב"ה 

הארץ במאכליה, מחצביה ומקורות מעלותיה של : י-ז

אכלת "ו - חובת ההודאה על טוב הארץ;  המים שבה

 להיך על הארץ הטובה". -ברכת את ה' א

צבאית החיים בארץ מזמנים שפע טבעי והצלחה  כ:-יא

 -והתיישבותית. בהצלחה זו קיימת גם סכנה רוחנית 

שכחת הטובות שעשה עמנו ה'; אזהרה מגאווה בעת 

  כחי ועוצם ידי"(הביטוי ")"ורם לבבך, ניינה רץ ובאה שכיבו

 
 לימוד על פה – פס' ז  עד פס' י

טעם למען ענותך לנסותך ".. :ןכתב רמב" על הפסוק "למען ענתך לנסתך"

שלא ידעו  כי היה נסיון גדול להם לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותיו אם לא

עצה לנפשם ויכנסו במדבר הגדול לא מקום לחם, ואין בידם כלום מן המן אבל 

ירד דבר יום ביומו וחם השמש ונמס, וירעבו אליו מאד. וכל זה עשו לשמור מצות 

השם ללכת כאשר יצוה. והשם היה יכול להוליכם בדרך הערים אשר סביבותיהם, 

 "ו מצותיו לעולםכי ממנו יודע שישמר אבל הביאם בנסיון הזה

ת יש אֶׁ ר אִּ ר ְיַיסֵּ י ַכֲאשֶׁ ך  -ְבנֹו ה' א  -כִּ יָך ְמַיְסרֶׁ הכתוב מסביר את קושי  ֹלהֶׁ

הנדודים במדבר באמצעות דימוי הקשר בין אב לבן. זוהי נקודה חינוכית 

חשובה: דווקא אהבת אב ואם לבנם היא שמביאה לחינוך, מוסר ואתגר, גם 

ְך אמר שלמה המלך ע"ה: ", כד( יג)משלי  כשיוצרים קושי לבן. ובספר חֹושֵׂ

ֲהבֹו, שֹונֵׂא ְבנֹו - ִשְבטֹו   "ִשֲחרֹו מּוָסר - ְואֹּ



ט כמה מעלות -נבקש מהתלמידים לאתר בפס' זשבחה של ארץ ישראל 

בשבחה של הארץ. על מעלות הכתוב יוסיפו התלמידים דברים  הכתוב מונה

  משלהם.

בהם ארץ ישראל הם הגידולים המצויים בארץ  שנשתבחה שבעת המינים

ומאפיינים אותה, הם חיוניים למאכל האדם ותוצרתם משתמרת לזמן רחוק. 

יחד הם מהווים את עיקר מזונו של האדם המקיימים אותו. המשנה במסכת 

מנחות )פרק ח( והגמרא בסוף מסכת כתובות מביאים תיאורים רבים על 

 עה שנותנת פירות בעין יפה.איכות גידוליה של ארץ ישראל ש

ַרְכתָ ברכת המזון  " )פס' י( הוא המקור מהתורה לחיוב "ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת ּובֵׂ

 ברכת המזון

 


