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 י"ב, י"ג, יד" ט"זפרקים  –לכיתה ה'  סיכום בתנך

 

 פרק י"ב )חטא מרים והצרעות(

 

 אהרון ומרים מדברים על משה, שלקח אישה כושית. ומשה איש צנוע מאוד.

 הוא מופיע בפניהם כעמוד ענן ונוזף בהם. -אלוהים אומר להם לצאת מהאוהל 

 כשאהרון ומרים חוזרים לאוהל אהרון רואה שמרים מצורעת.

  ה'.בגלל שנהגו כטיפשים. משה מתפלל למשה שלא יעניש אותם בפני אהרון מתחנן 

 ימים. 7-להסגר מחוץ למחנה ל ושעליה לצאת שלהתבייצריכה שמרים ה' אומר 

 וכך היה.

 

 )המרגלים(  פרק י"ג

 ה' אומר למשה לשלוח מרגלים שיחקרו את ארץ כנען.

כמה , מה יש שם -ל שבט ומצווה עליהם לחקור את הארץ משה בוחר נשיא אחד מכ

 גרים בערים מבוצרות או באוהלים.הם האם  ,האם הם חזקים, אנשים יש שם

אנשים חזקים  שהארץ היא ארץ זבת חלב ודבש, אך תושביה ומגליםהם יוצאים 

 ורבים.

אנשים  שבארץ כנען יושביםיום ומספרים לו  40ם חוזרים למשה אחרי מרגליה

 חזקים. משה עונה להם שהם ילחמו בהם ויכבשו את הארץ.

יש שם אנשים ענקיים ובני ישראל הם  כיוון ,ם אומרים שזה לא יצליחמרגליה

 כמו חגבים לעומתם.קטנים 
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 מ"ה( -מ , ל"ד -א  -חטא המרגלים והמעפילים )  פרק י"ד

 ימותו שהםלארץ כזו,  אותםנבהל מאוד ומתחיל להתלונן למה ה' מביא  העם

 מות במדבר.ללמצרים או  כבר לחזורעדיף הם אומרים שבמלחמה בה. 

 הם רוצים לבחור מנהיג אחר.

 שאלוהים איתם ,יהושוע בן נון וכלב בן יפונה אומרים שזו ארץ טובהלעומת זאת, 

 שהם יצליחו במלחמה.ו

 .אותם באבנים לרגוםרוצים מסרבים לשמוע ואבל בני ישראל 

עם הזה, כי המאסו בי? אני אשמיד את כול יה' מתגלה בפני משה ואומר לו: עד מתי 

 הוא לא מאמין בי.

ל מי שמדבר עכשיו לא יזכה אומר שכהוא ה' משנה את העונש. ו משה מרגיע אותו

 40שנה )כמו  40שם להגיע לכנען, אלא רק הבנים שלהם. כולם ימותו במדבר ויהיו 

 לשנה(. יהפוךיום  לכ - הריגול בארץ כנעןיום של 

 רשו אותה.יוהבנים שלו י - רק את כלב הוא מסכים לעלות לכנען

כשמשה מספר לעם מה שאמר ה' הם מתאבלים והם אומרים אנחנו בכול זאת 

 ניכנס לארץ כנען.

הם מתעקשים, עולים לכנען  ;תםה' לא אי -משה מזהיר אותם, שאין להם הגנה 

 ונהרגים.
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 תו.דסיפור קורח וע -פרק ט"ז 

כהונה מדוע אהרון קיבל  -ה איש ומתלונן בפני מש 250קורח משבט לוי מגיע עם 

 ?מי החליט על כך ? הנהגהומשה 

משה נפגע ואומר שה' החליט על כך. הוא אומר לקורח ועדתו להגיע למחנה עם 

 ובמעמד זה ה' יבחר את המנהיג. קטורתלפידי 

 

 

שהמנהיגות  יםאבל הם מסרבים להגיע ואומר ,אבירםלגם לדותן וזאת משה אומר 

 אותם מארץ טובה לארץ שאינה טובה. שהוציא -של משה לא מקובלת עליהם 

ם שאם עאומר למשה בבוקר משה הלך עם כול העם לאוהלים של דותן ואבירם. שם 

 סימן שה' עשה זאת.  -את דותן ואבירם פיה ותבלע את האדמה תיפתח 

 ואת משפחותיהם. אבירם, דותןלעת את האדמה נפתחה ובו ואכן
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