סיפורו של אלוהים ,הסיפור שלנו
שעור  :14ישראל במדבר
(ויקרא  -במדבר  -דברים)

אלוהים מוביל את בני ישראל אל הארץ שהבטיח לאבותיהם.

 .1ספר ויקרא מתאר:
א .חוקים להקרבת קורבנות( .ויק' א  -ו)
ב .הקדשה של אהרון ובניו ככוהנים( .ח  -י)
ג .חוקי הטהרה( .יא  -טו)
ד .חוקי הכפרה כולל יום הכיפורים.
ה .חוקים מוסריים ,מוסר מיני (טז  -יז).
ו .חוקים לקדושת כוהנים (כא  -כב).
ז .חגים ומועדים; שנת היובל (כג  -כה).
ח .ברכות וקללות (כו).
שמ' כט 38
ויקרא טו
ויק' טז 11

 .2במרכז עבודת האלוהים של ישראל היה הצורך בקורבנות דם על מנת לכפר על
חטאים של העם .היו צריכים להקריב שני כבשים בכל יום ,והכהן הגדול היה
צריך להביא את דם השעיר לקודש הקודשים ביום הכיפורים.
 .3מבנה הסמכות במחנה :משה (נביא) ,אהרון והכוהנים (עבודת קורבנות) ,שבעים
הזקנים (מחוקקים).

במ' יג  -יד
במ' יד 35 - 20
במ' טו

 .4מרגלים נשלחים לכנען .כולם חוץ מיהושוע וכלב מפחדים מתושבי הארץ ורוצים
לחזור למצרים.
 .5בגלל חוסר אמונתם בני ישראל נידונים לנדוד במדבר במשך  40שנה.
 .6המרד של קורח :קורח ,דתן ,אבירם ו 250-איש מורדים נגד משה ואהרון.
האדמה בולעת את קורה ,דתן ואבירם ואש אוכלת את ה 250-הנותרים.

במ' כא
יוח' ג 15 - 14

 .7לאחר שבני ישראל מדברים נגד אלוהים ומשה ,הם מוכשים על-ידי נחשים ורבים
מהם מתים .הם ניצלים על-ידי כך שהם מסתכלים על נחש הנחושת שאלוהים
ציווה את משה להכין.

במ' כה

 .8בני ישראל זונים עם נשי מואב בבית פעור ומשתחווים לאלוהיהם .אלוהים מכה
אותם במגיפה ו 24,000מהם מתים .פנחס הורג אחד מהם ואלוהים נותן לו ברית
של כהונת נצח.

דב' כד  ,1מתי יט 8
דב' כא 14 - 10
דב' כ 17 - 16
יח' כ 25 - 21
דב' טו 20 - 19
דב' כח ,ל 20 - 19

 .9ברית דברים היא "משנה תורה" שמובא באמצעות משה והופכת לחוקה של
ישראל .היא כוללת:
א .פשרות חוקיות :בנוגע לגירושים ונישואים מחדש ,נישואים לשפחות
זרות ומלחמת חרם.
ב .תנאים פולחנים :הקרבת קורבנות במקום קדוש מרכזי.
ג .ברכות וקללות :נאמנות תביא שלום ושגשוג; חטא יביא תבוסה ,הרס
וגלות.

דב' ל 6 - 1
יחז' לו ,28 – 24
יר' לא 33 - 31
דב' יח 19 - 17
יוח' ו 14

 .10גם לאחר שבני ישראל יגורשו ,אלוהים יחזיר אותם לארצם אם הם יחזרו
בתשובה .הוא יכרות איתם ברית חדשה וגדולה מקודמתה ויתן להם לב חדש
דרך נביא אחר כמו משה :ישוע.
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שאלות לדיון
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

איך השתנה היחס בין אלוהים ובין ישראל לאחר החטא של עגל הזהב?
מה היה מבנה הסמכות במחנה? איך אלוהים דיבר עם בני ישראל?
מדוע בני ישראל נידונו לנדוד במדבר למשך  40שמה?
למה אלוהים השמיד את קורח ואנשיו?
מה היו התוצאות של העבודה הזרה בבית פעור?
איך הברית בס' דברים ("משנה תורה") שונה מהברית של הר סיני?
למה ברית משה היא לא מספיקה? למה אלוהים לא הפסיק את תוכניתו -הישועה בשלב זה?
איך מקיים ישוע את יציאת מצרים וברית משה? איך הם מתקיימים בחיים שלנו כמאמינים?
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ישוע" :נביא כמשה"

משה
נולד בתקופת שלטונו של פרעה האכזר.

נולד בתקופת שלטונו של הורדוס האכזר( .מתי ב' )1

ניצל כשפרעה הורה להרוג כל בן זכר עברי.

ניצל כשהורדוס הורה להרוג כל בן זכר שנולד בבית-לחם.
(מתי ב' )16

חי בגלות במדין לפני שהתחיל את תפקידו.

חי בגלות במצרים לפני שהתחיל את תפקידו( .מתי ב' )14-15

עבר דרך מימי ים סוף.

עבר דרך מימי הירדן (מרקוס א' )9

עמד למבחן במדבר  40שנה.

עמד למבחן במדבר  40יום ו 40-לילה (מרקוס א' )12-13

האות הראשון :הפך מים לדם.

הפך מים ליין ואח"כ יין לדם (יוחנן ב')

קיבל את התורה מההר.

לימד את התורה החדשה מההר( .מתי ה')

נתן לישראל מן ומים במדבר.

נתן לכולם את האוכל השמימי האמתי ואת משקה הרוח.
(יוחנן ו')

גיבש עם המורכב מ 12-שבטים ו 12-ראשי שבטים ועם 70
זקני העם.

בחר  12שליחים כדי להנהיג את  12שבטי ישראל .מינה 70
תלמידים נוספים בכדי לחלוק את סמכותו( .לוקס כב' ;29-30
לוקס י' )1

יציאת מצרים :משחררת את ישראל מכבלי העבדות
במצרים.

"יציאת מצרים החדשה" משחררת אותנו מכבלי העבדות
לחטא ולמוות.

ישוע :שה האלוהים

שה הפסח
על השה להיות תמים( .שמות יב' )5

ישוע היה תמים וללא חטא.

השה נשחט בתחילת השעה השישית ביום ההכנות ליציאת
מצרים.

ישוע נידון למוות בצלב בשעה השישית של יום ההכנות
לפסח( .יוחנן יט' )14-16

אסור היה לשבור את עצמות השה( .שמות יב')46:

עצמותיו של ישוע לא נשברו( .יוחנן יט')32-33:

בעזרת אגודת אזוב התיזו את דם השה( .שמות יב')22:

ספוג טבול בחומץ הוגש לישוע על ענף של אזוב( .יוחנן יט' )29

הכהן הגדול לבש כותונת פשתן שעה שהקריב את הקורבן.

ישוע הכוהן הגדול שלנו ,לבש כותנת פשתן שעשויה מחטיבה
אחת לפני שנצלב (יוחנן יט' )23
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