ב"ה

גבולות היחידה :שמות פרק י"ז פסוקים א'-ז'
נושא היחידה :מים ברפידים
מספר שיעורים לפי המתווה1 :
כתבה :נורית שלזינגר
כללי:

בני ישראל ממשיכים במסעם במדבר .ההתמודדות עם קשיי החיים במדבר נמשכת ,וכן
החינוך של העם לאמונה בה' ,הדואג לכל מחסורם.
ביחידה זו ,נראה שוב בעיית מים .העם שוב מתלונן ,וה' שוב נענה למצוקתם  -הפעם בדרך
אחרת ממה שראינו ביחידות הקודמות.

פתיחה:
נכתוב על הלוח את המשפט :הוא ביקש מאוד מהמלך שייתן לו את האוצר.
כל תלמיד ינסה לכתוב במחברתו במילים אחרות את הביטוי "ביקש מאוד מהמלך".
נאסוף את המילים שכתבו התלמידים ,ונרשום את כולן על הלוח (הצעות אפשריות :התחנן
בפני המלך ,התפלל אל המלך ,בכה בפני המלך ,צעק אל המלך ,קרא אל המלך).
בפסוקים שנקרא עכשיו ,נראה שבנ"י התקדמו במסע למקום חדש  -רפידים – ושם לא היו
להם מים .הם ביקשו מים .נראה באילו מילים משתמשת התורה כדי לתאר את בקשת העם
למים .האם נמצא שם חלק מהמילים שכתבנו?

עיון בפסוקים:
נקרא את פסוקים א'-ב':
א וַיִּ ְסעּו כָּל ע ֲַדת ְבנֵי י ְִּש ָּראֵ ל ִּמ ִּמ ְדבַ ר ִּסין ְלמַ ְסעֵ יהֶ ם עַ ל ִּפי ה' ַויַחֲ נּו ִּב ְר ִּפ ִּידים וְאֵ ין ַמיִּם ִּל ְשתֹּת
ֹּשה ַמה ְת ִּריבּון ִּע ָּמ ִּדי
ֹּאמר לָּ הֶ ם מ ֶ
ֹּאמרּו ְתנּו לָּ נּו מַ יִּם וְנִּ ְש ֶתה וַי ֶ
ֹּשה וַי ְ
הָּ עָּ ם .ב ַוי ֶָּרב הָּ עָּ ם ִּעם מ ֶ
מַ ה ְתנַּסּון אֶ ת ה'
מהן המילים המציינות את בקשת העם? – "וירב"  ,ובדברי משה" :תריבון"" ,תנסון" .יש
להניח שמילים אלה אינן מופיעות ברשימה שעל הלוח ,וניתן להבחין מיד שבנ"י אינם
מבקשים מים בצורה ראויה ,אלא בתוקפנות .הם רבים .כמו כן ,הם כלל אינם פונים לה',
אלא למשה.
משה מעמיד אותם על טעותם" :מה תריבון עמדי?" – אני לכשעצמי איני יכול לתת לכם
מים ,רק ה' הוא הנותן מים .וגם אם כוונתכם בפנייה אליי הייתה בעצם לפנות אל ה' ,הרי

שסגנון הפניה מוכיח ,שלא באתם לבקש את הדבר בתום לב ,אלא לנסות את ה' באתם -
האם אכן הוא מסוגל לתת לכם מים .ואם כך" ,מה תנסון את ה'?"
בפסוק ג' נראה שהצמא מתגבר" :וַיִּ צְ מָּ א ָּשם הָּ עָּ ם לַ ַמיִּם" ,והעם פונה שוב:
יתנּו ִּמ ִּמצְ ַריִּם ְלהָּ ִּמית אֹּ ִּתי וְאֶ ת בָּ נַי וְאֶ ת ִּמ ְקנַי בַ צָּ ָּמא
ֹּשה וַי ֹּאמֶ ר לָּ מָּ ה זֶ ה הֶ ע ֱִּל ָּ
ַויָּלֶ ן הָּ עָּ ם עַ ל מ ֶ
איזו מילה מצינת כאן את צורת הבקשה? – "וילן" – לשון תלונה .שוב ,אין כאן בקשה ראויה.
הפעם התלונה אינה רק נקודתית על המחסור העכשווי במים ,אלא משהו כולל הרבה יותר
– לשם מה העלית אותנו ממצרים? האם כדי להמית אותנו בצמא?!
אין ספק ,שהעם נסער ומתקיף את משה ואינו סתם מבקש .תגובת משה מופיעה בפסוק
ד':
ּוס ָּקלֻנִּ י
ֱשה לָּ עָּ ם הַ זֶ ה עֹוד ְמעַ ט ְ
ֹּשה אֶ ל ה' לֵ אמֹּר ָּמה אֶ ע ֶ
וַיִּ צְ עַ ק מ ֶ
משה הוא זה שמתפלל אל ה' – צעקה היא לשון תפילה .והוא מביע את חששו מזעם העם
– "עוד מעט וסקלוני".
שוב ,למרות הסגנון הלא ראוי של העם ,הקב"ה בא לעזרתם ,וכמובן לעזרת משה:
ית בֹו אֶ ת הַ יְאֹּ ר
ּומ ְטָך אֲ ֶשר ִּהכִּ ָּ
ֹּשה ֲעבֹּר ִּל ְפנֵי הָּ עָּ ם ו ְַקח ִּא ְתָך ִּמזִּ ְקנֵי י ְִּש ָּראֵ ל ַ
וַי ֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶ
ַקח ְבי ְָּדך וְהָּ לָּ כְ ָּת
מדוע לעבור לפני העם? – ניתן להסביר ,שזה כדי שהעם יראה שמשה הולך לעזור להם
ולחפש עבורם מים .כך מפרש הספורנו" :ותכל תלונותם בראותם שאתה משתדל להמציא
צרכם" .וניתן להסביר כרש"י" :ונראה אם יסקלוך .למה הוצאת לעז על בני?" – ה' מותח
כאן ביקורת על משה ,שהפריז בהערכת הזעם של העם והיה חסר סבלנות כלפיהם.
מדוע נצטווה משה לקחת אתו את זקני ישראל? – ניתן להביא את הסברו של רש"י,
האומר שחשוב שהזקנים יהיו עדים לנס ,כדי לחזק בעיניהם את האמונה בה' ובמשה ,שלא
יאמרו שאולי היו שם מים קודם לכן ואין כאן שום נס" :לעדות שיראו שעל ידך המים יוצאים
מן הצור ,ולא יאמרו מעיינות היו שם מימי קדם".
לשם מה לקחת את המטה? – מטה זה משמש לניסים ,וגם הפעם משה (כנציג ה' ,כמובן)
עומד לבצע אתו נס.
מהו הנס?
ֹּשה
ְש ָּתה הָּ עָּ ם ַויַעַ ש כֵן מ ֶ
ית בַ צּור ְויָּצְ אּו ִּמ ֶמּנּו ַמיִּם ו ָּ
ִּהנְ נִּ י עֹּ מֵ ד ְלפָּ נֶיָך ָּשם עַ ל הַ צּור ְבחֹּ ֵרב ו ְִּהכִּ ָּ
ְלעֵ ינֵי זִּ ְקנֵי י ְִּש ָּראֵ ל

למורה :רוב התלמידים מכירים את הסיפור בחומש במדבר ,שבו משה הכה על הסלע
במקום לדבר אליו ,ולכן נענש שלא להיכנס לארץ ישראל .חשוב להדגיש ,שכאן הסיפור הוא
אחר – כאן משה מצּווה להכות בסלע! והוא מכה בו ויוצאים מים.
האירוע הותיר רושם עז ,עד שהמקום קיבל שם על שם האירוע.
ניתן לכתוב על הלוח את הפסוק בשתי שורות:
ּומ ִּריבָּ ה – קריאת השם
וַיִּ ְק ָּרא ֵשם הַ מָּ קֹום ַמּסָּ ה ְ
עַ ל ִּריב ְבנֵי י ְִּש ָּראֵ ל וְעַ ל נַּסֹּ ָּתם אֶ ת ה' – ההסבר לשם
ולהזמין תלמידים לצבוע בצבע זהה מילה מהשורה הראשונה ומילה מהשורה השנייה שהן
מאותו שורש:
וַיִּ ְק ָּרא ֵשם הַ מָּ קֹום ַמּסָּ ה ּו ְמ ִּריבָּ ה
עַ ל ִּריב ְבנֵי י ְִּש ָּראֵ ל וְעַ ל נַּסֹּ ָּתם אֶ ת ה'
השם מנציח את המריבה ואת העובדה שבנ"י ניסו את ה'.

הצעות להמחשה:


ניתן להציג עם התלמידים את האירוע :משה ,מתלוננים ,זקנים .המתלוננים ַיראו
את זעמם כלפי משה ,הזקנים ילכו עם משה ויראו את התפעלותם מהנס ,ויבואו
ויספרו לשאר העם שאכן קרה כאן נס גדול.

מסרים והפנמה:


ה' דואג לעם לכל מחסורם ,ונענה להם ,גם כאשר הם פונים בצורה לא ראויה.



תהליך החינוך של העם במדבר הוא ארוך ומורכב.

סיכום:
המסע במדבר מזמן לבנ"י שוב ושוב ניסיונות .הניסיונות מלמדים אותם להכיר את ה'
ולהאמין בו .ברפידים תהו בנ"י" :הֲ יֵש ה' ְב ִּק ְרבֵ נּו ִּאם אָּ יִּן" ,וה' הוכיח להם שהוא בקרבם
ודואג לכל צורכיהם.

בהמשך הפרק ,יַראה ה' לעם ישראל מה קורה אם הוא עוזב אותם רק לרגע קט( .כך מסביר

רש"י את סמיכות הפרשיות עם מלחמת עמלק .ניתן ללמד את המשל שמביא רש"י ,בסיום
שיעור זה או בתחילת השיעור הבא).

הרחבות:


ניתן ללמד את השיר "ומשה הכה על סלע"

https://www.youtube.com/watch?v=kf8lobFocmg

