
 

  שמיני ת פרש

סיפור מותם המזעזע של נדב ואביהו בעודם ולאחר מכן מובא  מתוארת חגיגת חנוכת המשכןפרשת שמיני ב
                                                                                         : רעל אלעזר ואיתממשה בהמשך כועס  .מקריבים אש זרה

ְקצֹף ַעל ֶאְלע  " ם ֵלאמֹרַויִּ רִּ ר ְבֵני ַאֲהרֹן ַהּנֹות  מ  ית  י קֹ. ז ר ְוַעל אִּ ְמקֹום ַהקֶֹדׁש כִּ את בִּ ֶדׁש ַמּדּוַע לֹא ֲאַכְלֶתם ֶאת ַהַחט 
וא ים הִּ ׁשִּ ד                                                                                                                                 (ז"י-ז"ט', יויקרא ) ." ק 

                        :אהרן הוא המשיב (. בפירוש האלשיך' ר)בענוותנותם אלעזר ואיתמר אינם משיבים למשה 
יבּו מֶֹׁשה ֵהן ַהיֹוםֶאל  ַאֲהרֹן ַוְיַדֵבר" ְקרִּ ְקֶראנ ה  הִּ ְפֵני ְיהו ה ַותִּ ם לִּ ת  ם ְוֶאת עֹל  את  ֶאת ַחט 

י ֵאֶלה אֹתִּ י, כ  יַטב ְבֵעיֵני ְיהו ה ְוָאַכְלתִּ את ַהיֹום ַהיִּ ְׁשַמע מֶֹׁשה  ַחט  ֵעיָניוַויִּ יַטב בְּ  ('כ –ט "י ' יויקרא ) "ַויִּ
 

  טוב הדבר בעיניו-הביטוי
 

 ' כפסוק  ',ייקרא פרק ו -מקור הביטוי

היום מתו : אמר לו(: "ג"י, ויקרא רבה)כמובא במדרש , מתגובת אהרן מתפרץ צערו הנורא -הביטוי בהקשר לפרשה
: כמובא במדרש, כי אם משקפים טיעון הלכתי, דברי אהרן אינם אמוציונליים גרידא" ! ?בני והיום אקריב קרבן

קרבן שעיר " ? חטאת דחמיר אינו דין שיהא אסור באונן, ומה מעשר הקל אסור לאונן. ו למשה"מיד דרש אהרן ק"

  ".היה לשרפוראוי , ומכיוון שמתיהם עדיין מוטלים לפניהם, החטאת אסור באוננים

ְׁשַמע מֶֹׁשה (: " 'כ' פס)דברי אהרן מיישבים את דעתו של משה  ֵעיָניוַויִּ יַטב בְּ הוציא כרוז (: "שם)ובלשון המדרש , "ַויִּ

פנינה  הרבנית /ויקצוף משה: מעובד מתוך) ."אני טעיתי את ההלכה ואהרן אחי בא ולמד לי: לכל המחנה ואמר
 (נויבירט

  ".וייטב בעיניו"שהוא מכיר בכך שהציווי התבסס על הבנה לא נכונה והוא שמח לתקן , גדולתו של משה כמנהיג היא
זו הדוגמא   .מנהיג אמיתי יודע להודות בטעות ולתקן .ההיפך הוא הנכון. היג אמיתי הוא לא מי שלא טועהמנ

  .הנפלאה שנותן לנו משה

                                              הביטוי בשפה העברית                                                                                                           

ֵעיָניו א ֵחן ְבֵעינ יו-טֹוב ַהָדָבר בְּ צ  ר מ  ב   . ַהּד 

ׁשֹון :דוגמה ַתב ַהְמַבֵקר ְבזֹו ַהל  י כ  י ה ַבַמֲחֶזה ַהְמקֹורִּ ר ְבֵעיַני -ֶעֶרב ֶׁשכֻּלֹו ֲהנ ָאה :"ְלַאַחר ְצפִּ ב                     "טֹוב ַהּד 
 (ניבונכון)

 :ולענייני דיומא
אבן הפעם בית הספר ב. אותו מובילה המנחה המחוזית יפה אילוז, הפעם נתארח במחוז דרום-גשר למחוז .1

 .ל"בנושא דמותו של הרב חיים דוד הלוי זשמואל משתף במרכז שיזמו 
. ד"לשנת תשע" ימרוץ הצב"בשמחה ובהתרגשות אני מצרפת את רשימת הזוכים ב -"מרוץ הצבי"בהזוכים  .2

  .ביום שני הקרוב ה"הטקס יתקיים בעז
ספרי לימוד חדשים להוראת עברית נכתבים על ידי הוצאות שונות  ,כפי שפורסם-ספרי לימוד בעברית .3

  . מושכלת בחירהלהמדריכות הבית ספרית לעזרתכן , הרשימה המעודכנת תתפרסם בהמשך. ד"בחמ
את ומוביל  ,בהשערת השערות עוסק , עלון לטיפוח חשיבה של תלמידים ,עושים חושבים -ותהשערת השער .4

  .וויס-מכון ברנקו. התלמידים לפיתוח מיומנויות רלוונטיות לכך
 

 ,שבת שלום                                                                    

 ,שלכן                                                                        
 

 יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 
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