
 

 

  תשע"ד אדר ב' טי""ד בס

   שמיניפרשת  עש"ק

 

 !וברכהשלום  , לילדינו האהוביםהיקרים   הוריםל

  :עניינים שעסקנו בהם שמיני, עניינים שונים מפרשתנו בס"ד דמהשבוע ל

מושח את הכלים.  משה בונה כל יום את המשכן ומפרקו. בפרשה הקודמת למדנו על שבעת ימי המילואים.
מקריב את הקרבנות וחונך את הכהנים. ובכל הימים האלו עוד לא נראתה השראת השכינה. עמ"י כ"כ מצפה 
ומקווה לתיקון חטא העגל וחזרת השכינה אל תוך המחנה. אך עדיין הכל כשהיה. כולם מצטערים וממשיכים 

  הם בתקווה לזכות להשראת השכינה. לטהר את ליבותיהם ומחשבותי

שבעת ימי המילואים, מגיעים כולם אל היום המיוחל יום התחלת לאחר  - שמחת התחלת עבודת המשכן
העבודה הקבועה במשכן ע"י הכהנים. כל עמ"י עומד סביבות המשכן ומשה מדריך את הכהנים את סדר 

הקרבנות ומעלים אותם על גבי המזבח, כל עם מקריבים את יום לפרטיו. הכהנים, אהרון ובניו, עבודת ה
... ופתאום יוצאת אש מהשמיים ויורדת ושורפת את בשר , אולי עכשיו תשרה השכינהישראל מצפה

שמחה מתמלא בהקרבנות. אש קדושה שמראה שהקרבנות התקבלו ברצון. כל עמ"י ברגע שרואה את האש 
 על הרצפה ים על פניהם ומשתחוויםנופלם ! כולהתחילה עבודת הקרבנות וחזרה השכינה ,והתרגשות

 . בהודאה ושבח לה' ובהרגשת רוממותו וקדושתו

]הקדמנו והסברנו שתי נקודות: א. צידקותם המיוחדת של בני אהרון. ב. התקדשות  – חטא נדב ואביהוא
 צריכה להיות רק על פי סדרי הקדושה שה' קבע, ולמשל אם איש יעלה להר סיני ע"מ להתקדש כמדריגת

  משה, ודאי שזה יהיה עבירה ולא מצוה[.  

רצו להתקדש עוד יותר ולהוסיף קרבן נוסף  ,נדב ואביהוא בצידקותם ובהתלהבותם מהקדושה שעמ"י זכה לה
קטורת להקטירם על גבי המזבח. ברגע שהם הקטירו יצאה אש גחלים ו ו עם מחתות מלאותהלכמעצמם, הם 

כנראה שנדב אלו צדיקים הם היו. משה רבנו אמר לאהרון שמן השמיים ושרפה אותם. אבידה גדולה כ
ואביהוא יותר קדושים ממנו ומאהרון ולכן ה' בחר דוקא על ידם להראות את קדושת המשכן, שהוא כ"כ 
קדוש שאפילו צדיקים כאלו אינם יכולים לעשות בו מעשי "קדושה" מעצמם אלא אך ורק על פי רצון ה'. 

ר מאוד על מות בניו שתק ולא אמר שום תלונה שהיה בטוח שמה שה' אהרון בצידקותו למרות שהצטע
 עושה הוא דין אמת. 

משה רבנו ציוה את מישאל ואלצפן שיוציאו את הגוף של נדב ואביהוא, ושאהרון ובניו לא ינהגו באבילות 
תם. וימשיכו את עבודתו. ורק כל עם ישראל יתאבלו על מובגלל שמחת חנוכתו יישארו כל הזמן במשכן 

אהרון ובניו ממשיכים את עבודת המשכן ורק את שעיר החטאת שורפים במקום לאכול. כשמשה שואל 
 מסתבר שלא הותרה האכילה  –אותם למה לא אכלו אותו? אהרון עונה שאף שהותרו להקריב באבלות 

 י איסור עבודה ופסיקה לשתויי יינות.אומר שאכן אהרון צודק. ציווומשה 

קדושים  הדגשנו את המיוחדות בעם ישראל שהוא עם קדוש ולכן גם מאכליו – סימני טומאה וטהרה
נאסר להם רק אבר מן ה ואיך וכך גם גויים ת כל דבר, לא משנה מואוכל נןשהי ומיוחדים. דיברנו על בהמות

 :בבהמות :למדנו על סימני טומאה וטהרהאך עמ"י יצא ממצרים להיות קדוש עם סדרים מיוחדים.  .החי
בדגים צריך  .כשרים לאכילה - וגם מעלי גרה .פרסה מחולקת לשתיים כמעט עד הסוף - "י שסע פרסותשוסע"

 איסור שקצים ורמשים.  סנפיר וקשקשת. וכן למדנו על סוגי עופות כשרים וטמאים.

 שבת שלום!                    

ממצרים גאלתנו, והיא שעמדה, עבדים היינו, דם צפרדע,  –שרנו: שירי פסח 
    והוצאתי והיצלתי. 

תזריע  ,יבנה המקדש(: ויקרא צו, שמיני -שיר הפרשות לחומש ויקרא )במנגינת
אלו הן הפרשות, של חומש    X2בהר בחוקותי/  ,מצורע/ אחרי מות קדושים, אמור

 לבנין המקדש במהרה! ויקרא/ יהי רצון שנזכה, 

יום ראשון סיום על פרשות 

 שמיני -ויקרא 
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