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 בס"ד

 מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת "שמיני"

 דיבור מעצים 

 בפרשתנו מתרחש הדבר שעם ישראל ציפה לו מכל. קראו את הפסוק: 

א ְכבֹוד " ם ַוֵירָּ עָּ ת הָּ ֲרכּו אֶׁ ל מֹוֵעד ַוֵיְצאּו ַוְיבָּ ל ֹאהֶׁ ה ְוַאֲהֹרן אֶׁ ם ה'ַויָּבֹא משֶׁ עָּ ל הָּ ל כָּ " אֶׁ

 .)פסוק כ"ג(

לעיני בני ישראל מהי הדרך ומי האיש שיביא את העם לרגע  משה מלמדלפני כן 

  מיוחד זה:

ה" ר משֶֶׁׁ֔ אמֶׁ ֹֹּ֣ ר :ַוי ר ֲאשֶׁ ָ֛ בָּ ֶ֧ה ַהדָּ ָּ֥ה  זֶׁ ֹוד  ה'ִצּוָּ ֶ֖ם ְכבָּ֥ א ֲאֵליכֶׁ ָּ֥ ּו ְוֵירָּ ֲעשׂ֑  )פסוק ו'( "ה'ַתַּֽ

ל" ה אֶׁ ר משֶֶׁׁ֜ אמֶׁ ֹֹּ֨ ן ַוי ֲהֹרֹ֗ ל :ַאַּֽ ב אֶׁ ת ְקַרַ֤ ה אֶׁ ַחַ֙ ַוֲַּֽעֵשֵׂ֞ אְתךַ֙  ַהִמְזֵבֹּ֨ ַּֽ תַחטָּ ה   ְואֶׁ ם ַוֲַּֽעֵשֵׂ֞ ׂ֑ עָּ ד הָּ ַעְדךֶ֖ ּוְבַעֹּ֣ ר ַבַּֽ ך ְוַכֵפָּ֥ תֶֶׁׁ֔ לָּ ֹעֹּ֣

ת ָּ֥ה  אֶׁ ר ִצּוָּ ֶ֖ ֲאשֶׁ ם ַכַּֽ ֲעדֶָּׁ֔ ר ַבַּֽ םַ֙ ְוַכֵפֹּ֣ עָּ ן הָּ ְרַבַ֤  )פסוק ז'( "ה'קָּ

רש"י מתאר בפנינו את המתח בו היה שרוי עם ישראל טרם התגלות ה' אל העם ומגלה לנו כיצד 

 רומם משה והעצים את אהרון אחיו ברגעים אלו. קראו את דבריו: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סמנו בצבע את הברכה שברכו משה ואהרון את העם עם סיום עבודת הקרבן.  .1

 למה ציפו בני ישראל בכל ימי המילואים? _____________________________ .2

 ישראל? _____________________________ממה חששו ומדוע התביישו בני  .3

 בזכות מי ובזכות מה  נראה כבוד ה'? _______________________________ .4

מה רצה משה רבנו ללמד את העם בכך שדיבר עם אהרון וציווהו על העבודה לעיני כל העם?  .5

__________________________________________________ 

מדוע לדעתכם עשה זאת? מה  .ן התגלות כבוד ה' לאהרוןמשה הראה לעם את הקשר בי .6

_______________________________  אתה למד על משה רבנו ממעשה זה?

 ______________________________________________________________ 

 

 לסיכום: 

 ז(, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. "י ',ינו עלינו )תהלים צוקאמרו ויהי נועם ה' אל: ויצאו ויברכו את העם"

לואים שהעמידו משה למשכן ושמש בו ופרקו בכל יום, לא שרתה בו שכינה, והיו ישראל ישבעת ימי המ לפי שכל

 . "ון העגלושתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו ע - כל הטורח שטרחנו" :נכלמים ואומרים למשה משה רבנו

י יד-עלאהרן אחי כדאי וחשוב ממני ש (,')פסוק ו "ה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'וזה הדבר אשר צו"" :לכך אמר להם

 "."קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם ותדעו שהמקום בחר בו

 
 תחשבו על זה! 

 האם יצא לכם פעם 

 לדבר דיבור מעצים? 

 האם קרה לכם 

שרציתם למחות ולצעוק 

 ובחרתם בשתיקה? 
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___ _____ כדי ש____ משה מצווה את אהרון ובניו את סדר עבודת ה______בפסוקים _

 יראה על העם.  ______

 ____ יוצאים משה ואהרון  ו______ את העם ש_______ עם סיום ה_____בפסוק ___

 יראה.  ______

__, אחרי הכנה וציפייה, מתרחש הדבר לו ציפו יותר מכל: "וירא _או אז, אחרי שבעה ימי ה____

 השראת השכינה. זכו ל ועבודתוכבוד ה' אל כל העם". משה הראה לעם שבזכות ______ 

 תרמילון: כ"ג / כבוד ה' / מילואים / קרבנות / ו', ז' / מברכים / כבוד ה' / אהרון

 

 עצמתה של השתיקה 

 קראו את הפסוק:

י " ׁש ִמִלְפנֵּ א אֵּ צֵּ ֹרּנּו ַוִיְפלּו  ה'ַותֵּ ם ַויָּ עָּ ל הָּ ִבים ַוַיְרא כָּ ת ַהֲחלָּ ה ְואֶׁ ֹעלָּ ת הָּ ַעל ַותֹאַכל ַעל ַהִמְזֵבַח אֶׁ

ם  ".ְפֵניהֶׁ

 פסוק זה מתאר את השראת השכינה, גילוי כבוד ה' לעיני כל העם. 

 כיצד הגיב העם לנוכח המראה שראה? ______________

 :ברגעים מרוממים אלו מקריבים נדב ואביהו לפני ה' "אש זרה אשר לא ציווה אותם"

י " ׁש ִמִלְפנֵּ א אֵּ צֵּ ֻמתּו ִלְפֵני  ה'ַותֵּ ם ַויָּ   ה'".ַותֹאַכל אֹותָּ

 בעקבות האסון מנחם משה את אהרון. קראו כיצד מגיב אהרון לאסון שקרה. 

ל ַאֲהֹרן" ה אֶׁ ר משֶׁ ר  :ַויֹאמֶׁ ר ִדבֶׁ ֵבד ה'הּוא ֲאשֶׁ כָּ ם אֶׁ עָּ ל הָּ ֵדש ְוַעל ְפֵני כָּ קָּ ַוִיֹדם  ,ֵלאֹמר ִבְקֹרַבי אֶׁ

 ".ַאֲהֹרן

 ן לנוכח האסון? ____________ למה זכה בשתיקתו? היעזרו בדברי רש"י.כיצד הגיב אהרו

שנתייחד עמו הדיבור, שנאמרה לו לבדו  ?בליקבל שכר על שתיקתו. ומה שכר קון: וידם אהר"

ל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר ה'ַוְיַדֵבר  )ככתוב בפסוק ח': "פרשת שתויי יין  ....(אֶׁ

 

 השלימו: .1

 ____ ._____מאהרון הכהן אנו למדים על עצמתה של __

___ אך ______ כלפי_____הרבה דברים יכול היה אהרון לומר בשעת _

 ____ גדולה ______.   __הוא התעלה וב_

 __ פרטי מהקב"ה.___כשכר על שתיקתו זכה אהרון ל__

  

 המשפטים הבאים:כתבו נכון / לא נכון לגבי  מה נכון?

 נכון / לא נכון –יצאה אש מהשמיים ואכלה את הקרבן שהקריבו אהרון ובניו בשם כל העם  .א

 נכון / לא נכון –מי שהוציא את נדב ואביהוא לאחר שמתו היו שני אחיהם הנותרים  .ב

 נכון / לא נכון –אסור לאכול גמל כי הוא לא מעלה גרה  .ג

 נכון / לא נכון –מותר לאכול ארבה  .ד

 נכון / לא נכון –צריך לשבור אותו  –אם כלי חרס נטמא  .ה

)נדם / צערו / הקב"ה / 

 דיבור / גבורה(השתיקה / 
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 דבר תורה לשבת פרשת "שמיני": 

וכך מתאר רש"י  ימי המילואים היו מלווים בחשש כבד, האם סלח ה' לעם על חטא העגל?

שהעמידו משה למשכן ושמש בו ופרקו בכל  לואיםיכל שבעת ימי המ" את הרגעים ההם:

משה רבנו, כל הטורח " :יום, לא שרתה בו שכינה, והיו ישראל נכלמים ואומרים למשה

 . ""ון העגלושתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו ע - שטרחנו

 ,משה ברגישות רבה הבין לרחשי הלב של אהרון ולחששותיו בשל מעורבותו בחטא העגל

ה בפני העם כי אחרי עבודתו של אהרון יראה כבוד ה'. משה מבקש להעצים לכן מודיע מש

זה  :לכך אמר להםאת אהרון ולהראות לעדה כולה כי אהרון ראוי ובזכותו תשרה השכינה: "

אהרן אחי כדאי וחשוב ממני  .(')פסוק ו "ה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'והדבר אשר צו

" )רש"י לפסוק ה בכם ותדעו שהמקום בחר בוי קרבנותיו ועבודתו תשרה שכיניד-לשע

 כ"ד(. 

לאחר מות שני בני אהרון דווקא ברגעי השיא של השראת שכינה אנו מגלים את עצמתה 

של השתיקה. דברים רבים יכול היה לומר אהרון בשעת צערו אך הוא בחר לדום. כשכר 

על שתיקתו. ומה בל שכר יק" :על שתיקה נעלה זו זכה אהרון לדיבור פרטי מהקב"ה אליו

 ". שנתייחד עמו הדיבור, שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין ?בלישכר ק

לא את עצמנו על ידי הדיבור יממשה ואהרון נלמד כי יש בכוחנו להעצים אחרים וממ

 ולעיתים אנו נדרשים לעצמה שבשתיקה.  

 

 מוריה שטרן, צוות כתיבה חמ"ד יסודיות וחידודים / חיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 גבורת נפש –מצווה בפרשה 

עולם הרגשות באדם מביא אותו לעתים לסערה פנימית. בשורה קשה על פטירת קרוב, למשל, גורמת לצער 

מובא סיפור אסון פטירתם הפתאומית  בפרשהעמוק. ככל שמדובר בקרוב יותר ובצעיר יותר, כך יגדל הצער. 

ת המשכן. האחים הצטוו של האחים נדב ואביהוא, בניו של אהרון הכהן ואחיהם של אלעזר ואיתמר, ביום חנוכ

לנהוג בגבורה נפשית, לא לנהוג מנהגי אבלות המקובלים בפטירת קרובים, אלא להמשיך ולעבוד את עבודתם 

את עבודתם  במשכן, כמתוכנן. נדרשה מהם גבורה עילאית, להתאפק ולכנוס את צערם פנימה, ולראות

 י, הגובר על הצער האישי שלהם.קכשליחות עליונה, צו אלו
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 מה חסר? השלימו לפי הפסוקים.

א " .א ת _____ַוִישָּ ל אֶׁ ו אֶׁ ם,  יָּדָּ עָּ  ______" )ט', כ"ב( הָּ

ר " .ב ל ____ַויֹאמֶׁ ר_____:  אֶׁ ר  הּוא ֲאשֶׁ  ֵלאֹמר 'הִדבֶׁ

ל ְוַעל, ____ ______ עָּ  ְפֵני כָּ ֵבד; הָּ כָּ _____ ם, אֶׁ

 _______" )י', ג'(

ת .ג ר  אֶׁ ר ______:זֶׁה תֹאְכלּו ִמֹכל ֲאשֶׁ לֹו  ֹכל ֲאשֶׁ

ִלים ______ ______ ם , ַבַמִים, ַבַיִמים ּוַבְּנחָּ ____" ֹאתָּ

 )י"א, ט'(

ם  ה'ִכי ֲאִני " .ד ם ִוְהִייתֶׁ ם, ְוִהְתַקִדְשתֶׁ , ִכי ______ֱאֹלֵהיכֶׁ

ת ______ ִני; ְולֹא ְתַטְמאּו אֶׁ ______  , ְבכָּל_____ אָּ

ֹרֵמש ַעל ץ הָּ רֶׁ אָּ   " )י"א, מ"ד(הָּ

      
 

 לא לכעוס - מידה בפרשה

בפרק י' פסוק ט"ז מתואר שמשה כועס על אלעזר ואיתמר בני אהרון, כי חשב שהתנהגו לא כראוי. מסתבר שהם 

נהגו כמו שצריך, אלא כיוון שמשה כעס הוא לא שמע שיש הלכה מיוחדת לעניין אכילת הקורבנות של היום השמיני 

ן אחיו מרגיע אותו ומסביר לו, ואז כתוב לימי המילואים, והוא חשב שההלכה היא כמו מה שנהוג בדרך כלל. אהרו

)פסוק כ'( "וישמע משה וייטב בעיניו". כשהוא לא כעס הוא היה פנוי לשמוע שיש הלכה מיוחדת. משה לא מתבייש 

להודות שטעה, ורש"י מזכיר זאת בתור נקודה לטובתו: "הודה ולא בוש לומר לא שמעתי". שנזכה תמיד לא לכעוס, 

 להודות בכך. –ואם טעינו 

 

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 .לשנייההקשורות האחת 

 גרה                        נדב

 אלצפן           אלעזר        

 מעלה                    שסע

 העוף                 מפריסה

 איתמר                  שוסעת

 פרסה                      אש 

       אביהוא                  מישאל

 זרה    שרץ                  

 הפרשה בלשון

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה

לא בזמן ובמקום  –נדב ואביהוא הקריבו לפני ה' אש זרה  .א

 שהיו אמורים... )י', א'(

________________________________________ 

 יין )י', ט'(כשנכנסים למשכן אסור להיכנס שתויי  .ב

__________________ _______________________ 

מותר לאכול בהמה אשר מעלה גרה, מפריסה פרסה ושוסעת  .ג

  שסע )י"א, ג'(

________________________________________ 

 

______________________________ 

 
 

 

 
      

 

 :ת אתגרושאל

השמיני הוא יום חנוכת היום 

המשכן. מה היה התאריך באותו 

 יום? )ראו רש"י ט', א'(.

 


