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 ד"בס

   "שמיני"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 .רגעי שיא והתעלות מיוחדים במינם פרשתנו מתארת .1

  : יםקראו את הפסוק

 

 

 

 

 

 "על מה שמחו - ..."וירא כל העם וירונו ? 

 אירועים הבאים לפי סדר התרחשותםסדרו את ה:  

 חטא העגל 

 השראת השכינה ביום השמיני 

 איסוף התרומות ובניית המשכן 

 מתן תורהאת השכינה בהשר 

 למה ציפו בני ישראל בכל תקופת הקמת המשכן ? 

 האם הייתה להם סיבה לחשוש שמא לא תשרה עליהם השכינה ? 

 :   י שלפניכם"תשובות לכך תמצאו בדברי רש

 

 

 

 

 י את הסיבה לשמחה הגדולה"הסבירו לפי פירוש רש  . 

 

 . המשבר .2

 : קראו את הפסוקים

 

 

 

 

 

  על פי פשט הפסוקים אשל נדב ואביהוכתבו מה היה חטאם . 

ֲהֹר֙ן ֶאל ה ְוַאַֽ א מֶשֶׁ֤ ֹֹ֨ ב ֲר֖כּו ֶאת ַויָּ ַֽ ּו ַוְיבָּ ְֹ֣צאֵ֔ ד ַוי  ֶהל מֹוע ֵ֔ ם וַ  ֹאֹ֣ ָ֑ עָּ ֹודהָּ א ְכבַֽ ָ֥ רָּ  ֶאל 'ה י 

ל ם כָּ ַֽ עָּ ֹ֣י . הָּ ֙ש ִמִלְפנ  א א  צ  ֶׁ֤ אַכ֙ל ַעל 'הַות  ַח ֶאת ַותֹֹ֨ ה ְוֶאת ַהִמְזב ֵ֔ ֖ ֹעלָּ ַֽ  הָּ

ל ְַּ֤רא כָּ ים ַוַיֶׁ֤ ִבָ֑ ֲחלָּ ּנּו ַוִיְפ֖לּו ַעל ַהַֽ ֹרֵ֔ ֙ם ַויָּ עָּ ם הָּ  ".ְפנ יֶהַֽ

לא , ל יוםמש בו ופרקו בכישהעמידו משה למשכן וש לפי שכל שבעת ימי המלואים

, כל הטורח שטרחנו, נומשה רב :והיו ישראל נכלמים ואומרים למשה, שרתה בו שכינה

 . "שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עון העגל

 

ּו ְבנ י" יהָּ  ַוִיְקחֹ֣ ֶל֖ ימּו עָּ ִשָ֥ ש ַויָּ ֙ן א ֵ֔ ה  ּו בָּ ֗תֹו ַוִיְתנֶׁ֤ יש ַמְחתָּ ֲאִבי֜הּוא ִאֹ֣ ב ַוַֽ ן נָּדָֹּ֨ ֲהֹרַֽ֠ ַאַַֽֽ֠

י ְקֹטָ֑  ֶׁ֤ יבּו ִלְפנ  ֵ֔ ' הֶרת ַוַיְקִר֜ רָּ ש זָּ ֹ֣ םא  ַֽ ֖ה ֹאתָּ א ִצּוָּ ֹֹ֦ ר ל  .ה ֲאֶשֶׁ֧

ָ֥י וַ  ש ִמִלְפנ  ֵ֛ א א  צ  ָ֥ ָ֥י  'הת  תּו ִלְפנ  ֖ מ  ם ַויָּ ָ֑ אַכל אֹותָּ  ".'הַותֹֹ֣
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 עיינו בקטע  .ןמביא את הסיבה לטעותם החמורה של בני אהר" ספרא"מדרש ה

 :לשלפניכם והסבירו מה גרם להם להיכש

 ..."עמדו להוסיף אהבה על אהבתם, כיון שראו אש חדשה - אף הם בשמחתם"

 :המסבירה בהקשר ז' נחמה ליבוביץ

פורמאלית בעוברם על אחת מן א כלפי נדב ואביהונמצאנו למדים שאין האשמה "

לא להתדבק בבורא , על-אלא ברצון להעפיל אל, המצוות הקשורות בסדר העבודה

 ..."בםיאלא כפי אשר יצוונו ל', כפי שציוה ה

 

  הנכונים לפי דבריה המשפטיםהקיפו את. 
 

 נדב ואביהוא התכוונו להכעיס את ה'. 

 שכןנדב ואביהוא עשו מלאכה שנאסרה במ. 

 ציוה עליהם' נדב ואביהוא פעלו מבלי שה. 

 ה"נדב ואביהוא היו צדיקים שאהבו את הקב. 

 נדב ואביהוא לא הבינו שיש כללים לדבוק בה' 

 נדב ואביהו פעלו לפי הלב שלהם  . 

 

 השלימו : 

פעל העם ____ ____כפי שחוו ב____התלהבות ודרישה להשראת מתוך ___ בחטא ה

 ._____במקום ____על עצמו והביא ' שלא לפי ציווי ה

 . ונענשו' פעלו לא כפי שציווה ה____ ורצון להוסיף  ____מתוך ____ ו ___בחטא 

 אהבה  /התלהבות / שכינה / מתן תורה/  עגל/  שמחה/  עצב/  אנדב ואביהו: תרמילון

 

מהי שמחה אמיתית ונכונה מתוך מה שלמדתם מחטא העגל ומחטא נסחו כלל המסביר 

  .אנדב ואביהו
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 : שמיניבר תורה לשבת פרשת ד

. אחרי חווית השראת השכינה והשמחה העצומה במתן תורה חטא העם בחטא העגל 

דבר שגרם לעבור על איסור , ה"החטא נבע מתוך להט ותאווה להתקרב שוב אל הקב

אחרי בניית המשכן מצפה העם לחזות ולראות שוב את . הקרבת עולות לפסל ולמסכה

עם ישראל חושש . אולם בכל שבעת ימי המילואים לא מתרחש דבר, ינההשראת השכ

לכן מתעצמת השמחה כאשר מתגלה . 'שמא חטא העגל לא כופר ולא יזכו עוד לקרבת ה

במעמד נשגב זה שוב מתרחש ...". וירא העם וירונו: "ויוצאת אש על הזבחים' כבוד ה

. 'אש זרה שאיננה לפי ציווי ה משבר כאשר נדב ואביהו פועלים מתוך התלהבות ומוסיפים

ולשמחה העצומה שהיא מביאה איתה יש כללים ' לקרבת ה', שוב אנו רואים שלעבודת ה

 . ה"ברורים אותם קובע הקב


