
 בס"ד

 יום השראת השכינה – היום השמיני

 טפרק 

 

 הקדמה

 בעשרים וחמשה בכסלו נגמרה מלאכת המשכן  :אמר רבי חנינא"

 ועשה מקופל עד אחד בניסן

 על משה  יןלמלוכל זמן שהיה מקופל היו ישראל מ

 " שמא דופי אירע בו ?למה לא הוקם מיד :לומר

 (ה ,פסיקתא רבתי ו)                                                                                      

 

 פרק ח למדנו על שבעת ימי המילואים בהם חנך משה את הכוהנים לעבודתם.ב

מעמד הר סיני בישראל בין ההתרוממות האדירה  בני יםמתרחשים בתום תקופה ארוכה, בה נעימים אלו 

על מעשה  בני ישראל נצטוו קבלת לוחות שנייםלאחר עליות משה ו .בחטא העגלהגדולה לבין הנפילה 

 הוקם.  טרםהמשכן, ואולם, על אף שהושלמה מלאכת המשכן וכליו, עברו מספר חודשים והוא 

 מא לאששמא "דופי ארע בו", או  -חודשים אלו מלווים בצפיה גדולה, בדריכות עצומה ואף בתהיות 

 תכפר מעשה העגל.ה

 . תהמלוא עצמעם הציווי על ימי המילואים, מתגברת הציפיה להשראת השכינה ב

הוא מאורע רוחני ייחודי, ועליו  אמרו חז"ל:  -"היום השמיני" בו נגלה כבוד ה' בישראל  -ראש חודש ניסן 

ולכניסת  הכוהנים הקדשתבהמשך לתיאור יום הזה, פרק ט עוסק ב"עשר עטרות נטל היום השמיני". 

 אהרן, הכהן הגדול, לתפקידו.

  

 ה קורא משה את ראשי העם למעמד. -בפסוקים א

 )לאיתור שמות בני אהרן  ניתן לדפדף לשמות פרק כח( ?מי הם הקרואים למעמד חנוכת המשכן

 )פס' ד(מה מטרת המעמד? 

ָרֵאל א ה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיש ְ ֶׁ ִמיִני ָקָרא ֹמש  ְ יֹּום ַהש ּ ל ב :ַוְיִהי ּבַ ר אֶׁ ן ַאֲהרֹן ַקח ַויֹּאמֶׁ ל ּבֶׁ  ְלָך ֵעגֶׁ

ִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני  את ְוַאִיל ְלעָֹלה ּתְ ָקר ְלַחּטָ ל ג : ה'ּבָ ר ֵלאֹמר ְואֶׁ ַדּבֵ ָרֵאל ּתְ ֵני ִיש ְ ִעיר ּבְ  ְקחּו ש ְ

ֵני ש  ּבְ בֶׁ ל ָוכֶׁ את ְוֵעגֶׁ ים ְלַחּטָ ִמיִמם ְלעָֹלה ִעזִּ ָנה ּתְ ָלִמים ִלְזּבַֹח ִלְפֵני  ד: ש ָ ֹור ָוַאִיל ִלש ְ ּוִמְנָחה  ה'ְוש 

ל ןּבְ מֶׁ ָ י ַהיֹּום   ּוָלה ַבש ּ ם ה'ּכִ  :ִנְרָאה ֲאֵליכֶׁ

 ז התלמידים מכירים את שמות הקרבנות. -לאחר לימוד פרקים א

 כל קרוא לטקס, ואלו קרבנות עליו להביא עימו –נוכל לבקש מהם למפות בטבלה 

 

 לאחד מראשי הקרואים, או לבני העם -לטקס  ותאפשר לבקש מהתלמידים להכין הזמנ



 

 של הזקנים לשמיעת דבריו לאהרן ולבניו מדגיש את סיבת הקריאהרש"י 

 להשמיעם שעל פי הדבור אהרן נכנס ומשמש בכהונה גדולה ולא יאמרו מאליו נכנס ולזקני ישראל

 

ציווי  על פיבכך ממשיך רש"י את הפסוק האחרון בפרק ח, המלמדנו כי כל פעולות הכוהנים נעשו 

ה""וַיַַעׂש ַאֲהר   -הקב"ה למשה  יַד מ שֶׁ ר ִצּוָה ה' בְּ ָבִרים ֲאשֶׁ  .ן ּוָבנָיו ֵאת ָכל ַהדְּ

 ו(:-בני ישראל עושים בדיוק כדברי משה )פס' הם ג

ל ה ה אֶׁ ֶׁ ה ֹמש  ר ִצּוָ ֶׁ ְקחּו ֵאת ֲאש  ל ַויִּ ְקְרבּו ּכָ ל מֹוֵעד ַויִּ ֵני ֹאהֶׁ   ה':ָהֵעָדה ַויַַּעְמדּו ִלְפֵני  ּפְ

ה  ו ֶׁ ר ֹמש  בֹוד ה':ַויֹּאמֶׁ ם ּכְ ּו ְוֵיָרא ֲאֵליכֶׁ ֲעש  ה ה' ּתַ ר ִצּוָ ֶׁ ָבר ֲאש   זֶׁה ַהּדָ

 צריכה להתחיל העבודה. –לאחר שכולם מכונסים במעמד וכל הקרבנות הובאו 

 הקרבנות?עבודת היום הזה הוא "היום השמיני". מי יעשה את 

  

ל ז ה אֶׁ ֶׁ ר ֹמש  ל ַויֹּאמֶׁ ה  ַאֲהרֹן ְקַרב אֶׁ ַח ַוֲעש ֵ ְזּבֵ תַהּמִ ת אֶׁ אְתָך ְואֶׁ ַעְדָך ּוְבַעד ָהָעם  ַחּטָ ר ּבַ ָך ְוַכּפֵ עָֹלתֶׁ

ת ה אֶׁ ה  ַוֲעש ֵ ר ִצּוָ ֶׁ ֲאש  ֲעָדם ּכַ ר ּבַ ן ָהָעם ְוַכּפֵ  ה':ָקְרּבַ

 תלויה בעבודתו. -השארת השכינה ני נעשים על ידי אהרן. יכל קרבנות היום השמ

* 

שני. ראשונה הוא עושה את קרבנותיו כא התורה מתארת את עבודת הקרבנות של אהרן ביום ה-בפס' ח

 ולאחר מכן את קרבנות העם.  נציין זאת בפני התלמידים, אך לא נלמד את הפסוקים כסדרם. 

* 

 כד(-)פס' כבהתגלות כבוד ה' 

 מעשה הקרבנות אהרן עושה פעולה נוספת לפני שיורד מהמזבחעם סיום 

ת א ַאֲהרֹן אֶׁ ָ ש ּ ל ַויִּ ָלִמיםָהָעם ַוְיָבְרֵכם  ָיָדו אֶׁ ְ את ְוָהעָֹלה ְוַהש ּ ֹת ַהַחּטָ ד ֵמֲעש   .ַויֵּרֶׁ

 איזו ברכה ברך אהרן? נוכל להיעזר בפירוש רש"י.

אהרן ברך את העם בברכת כוהנים. בברכה זו מברכים הכוהנים את העם שיזכו לברכה, לנשיאת חן 

 אפשר לומר בקול את נוסח הברכה עם התלמידים.   ולהארת פנים מאת ה'.

 :ברכת כהנים יברכך יאר ישא - ויברכם

 

 לאחר שירד אהרן מהמזבח חזרו משה ואהרן ונכנסו לאהל מועד. בצאתם, ברכו את העם ברכה נוספת.



ל כג ה ְוַאֲהרֹן אֶׁ ֶׁ ת ַויָֹּבא ֹמש  ל מֹוֵעד ַויְֵּצאּו ַוְיָבְרכּו אֶׁ  ָהָעם ֹאהֶׁ

 גם את תוכנה של ברכה זו נלמד בעזרת פירוש רש"י

 יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם -אמרו ויהי נועם ה' אלהינו עלינו  - ויצאו ויברכו את העם

 ,לא שרתה בו שכינה - לפי שכל ז' ימי המלואים שהעמידו משה למשכן ושמש בו ופרקו בכל יום

כל הטורח שטרחנו שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו  ,ומשה רבינ :והיו ישראל נכלמים ואומרים למשה

  !עון העגל

  ,זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה' :לכך אמר להם

 !קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם ותדעו שהמקום בחר בו ל ידישע ,אהרן אחי כדאי וחשוב ממני

 

 שרתה השכינה! –לאחר סיום מעשה הקרבנות וברכות משה ואהרן 

 כיצד התגלה כבוד ה'? מה היתה תגובת העם?

  

ל ה' ַויֵָּרא ְכבֹוד ל אֶׁ   :ָהָעם ּכָ

ְפֵני   ֵצא ֵאש  ִמּלִ   ה'ַוּתֵ

אַכל ַעל ת ַוּתֹ ַח אֶׁ ְזּבֵ ת ַהּמִ  ַהֲחָלִבים ָהעָֹלה ְואֶׁ

ל  ָהָעם  ַויְַּרא ּכָ

 ַויָּרֹּנוּ 

לּו ַעל ּפְ ם-ַויִּ ֵניהֶׁ  :ּפְ
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