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 חומשי תורה:  השי בחמומו של ספר במדבר קמ .1

 

 

 ותוכן , מקום, זמןים  ם, וסמני בצבעים שונהעתיקי את הפסוקים הבאי 

 

 הקמת המשכן: 

 " הוקם המשכן בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודשויהי : "  מ', י"זשמות 

. אשר התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם במילואים לזבח שלמים: "זאת ל"ח - ויקרא ז', ל"ז
 "סיני ברבמד לה' יהםנביום צותו את בני ישראל להקריב את קורב בהר סיניציווה את משה 

לצאתם   חד לחודש בשנה השניתבא מדבר סיני באהל מועדבר ה' אל משה : "וידבבמדבר א', א'
 מאר מצרים לאמר". 

 

ת כל כליו בהמשח אותו ויקדש אותו וא ת משה להקים את המשכןם כלו ביו"ויהי  :במדבר ז', א'
 ואת המזבח ואת כל כליו...."

 

 :תמסקנו

 סיק שחומש במדבר הוא המשכם של חומש שמות ושל חומש ויקר בו זמנית. אם כך לה   ניתן 

, המשכן עומד על  למרגלות הר סיני כפי שראינו חלקו הראשון של חומש במדבר בני ישראל חונים  
  ממצרים. החודש הראשון והשני של השנה השניה לצאת בני ישראל וא מתרחש במהלך  ה תילו, ו 

 דברים  במדבר  ראקוי שמות בראשית

 בריאת העולם
 האבות

ירידת השבטים  
 למצרים 

יעבוד ויציאת ש
 מצרים

 מתן תורה
הציווי והבניה  

 של המשכן 

פירוט דיני  
במשכן   הקורבנות

 ה יני קדוש ועני

סיום הקמת  
המשכן וסדרי  

 המשכן.
 נדודי בנ"י במדבר 

  רבינו נאום משה
ראל לפני לבני יש

 כניסה לארץ ה

 שבועות  5 שנה   39 חודש ה שנ 140 ה שנ  2309

 

 זמן

   מקום 

 תוכן 



 ר התמקדות בחומש במדב  .2

 

 

 

 מב"ן הקדמת הר  .3

 לג, לח: השנה ארבעים שנים  38 שנייה א', א': השנה ה זמן

  י,יב: בדרך  א',א: בהר סיני  מקום

 

ד.   . כא,כ, כב

 א:כב, 

 בדרך

 

 : נ-לג, מט

 

 בערבות מואב

 י  -פרקים א פרקים
 

 חי" -רקים י"אפ
 ל"ו -בפרקים כ" "א כ-פרקים כ' פרק י"ט

 תוכן

 

המחנה: 

דים, מצוות  מפק

,  המשכן

, חנוכתו, מנורה

נות  לווים. הכ

למסע: פסח,  

רות,  ענן, חצוצ

 ,  סדרי מסע

 יתרו

 מתאוננים חטא ה

 םמתאוויחטא ה

 חטא מרים 

 מרגלים חטא ה

 מצוות 

 קורחמחלוקת 

 מצוות  

 פרה אדומה

 פטירת מרים 

 מי מריבה

 אדום

 פטירת אהרון

 מלך ערד 

 יםהנחש

 סיחון ועוג

 בלק ובלעם

 חמת מדין מל

הכנות לכניסה 

 : לארץ

,  מינוי יהושע

 ערים ונחלות.

מצוות: מוספים,  

 ם נדרי


