
 

 

 בס"ד

 שמיני  –פרשת שבוע 

 שמות פרק מ  

אכָּ  לָּ ַכל מֶשה ֶאת ַהמְׁ ֵצר ַויְׁ ַסְך ַשַער ֶהחָּ ֵבַח ַוִיֵתן ֶאת מָּ ַלִמזְׁ ן וְׁ כָּ ִביב ַלִמשְׁ ֵצר סָּ ה: )לד(  )לג( ַויֶָּקם ֶאת ֶהחָּ

בֹוד  ן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ּוכְׁ נָּ ַכס ֶהעָּ ַכן   ד'ַויְׁ בֹוא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ִכי שָּ לֹא יָֹּכל מֶשה לָּ ן: )לה( וְׁ כָּ ֵלא ֶאת ַהִמשְׁ מָּ

בֹוד  ן ּוכְׁ נָּ יו ֶהעָּ לָּ ֹכל   ד'עָּ ֵאל בְׁ רָּ ֵני ִישְׁ עּו בְׁ ן ִיסְׁ כָּ ן ֵמַעל ַהִמשְׁ נָּ לֹות ֶהעָּ ֵהעָּ ן: )לו( ּובְׁ כָּ ֵלא ֶאת ַהִמשְׁ מָּ

ן  נָּ ֶלה ֶהעָּ ִאם לֹא ֵיעָּ ֵעיֶהם: )לז( וְׁ ֹלתֹו: )לח( ִכי ֲעַנן ַמסְׁ עּו ַעד יֹום ֵהעָּ לֹא ִיסְׁ ֵאש    ד'וְׁ ם וְׁ ן יֹומָּ כָּ ַעל ַהִמשְׁ

ֵעיֶהם:  ל ַמסְׁ כָּ ֵאל בְׁ רָּ ל ֵבית ִישְׁ ֵעיֵני כָּ ה בֹו לְׁ לָּ ֶיה ַליְׁ  ִתהְׁ

 

 ויקרא פרק ט'

אֵ  רָּ ֵני ִישְׁ ִזקְׁ יו ּולְׁ נָּ בָּ ַאֲהֹרן ּולְׁ א מֶשה לְׁ רָּ ִמיִני קָּ ִהי ַביֹום ַהשְׁ ָך ֵעֶגל ֶבן  )א( ַויְׁ ל: )ב( ַויֹאֶמר ֶאל ַאֲהֹרן ַקח לְׁ

ֵני  ֵרב ִלפְׁ ַהקְׁ ִמיִמם וְׁ ה תְׁ ֹעלָּ ַאִיל לְׁ את וְׁ ַחטָּ ר לְׁ קָּ ִעיר ִעִזים  ד'בָּ חּו שְׁ ַדֵבר ֵלאֹמר קְׁ ֵאל תְׁ רָּ ֵני ִישְׁ ֶאל בְׁ : )ג( וְׁ

שֹור וָּ  ה: )ד( וְׁ ֹעלָּ ִמיִמם לְׁ ה תְׁ נָּ ֵני שָּ ֶכֶבש בְׁ ֵעֶגל וָּ את וְׁ ַחטָּ ֵני לְׁ ֹבַח ִלפְׁ ִמים ִלזְׁ לָּ ה   ד'ַאִיל ִלשְׁ לּולָּ ה בְׁ חָּ ּוִמנְׁ

ֶמן ִכי ַהיֹום  ה   ד' ַבשָּ ֵעדָּ ל הָּ בּו כָּ רְׁ ֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ַוִיקְׁ ה מֶשה ֶאל פְׁ חּו ֵאת ֲאֶשר ִצּוָּ ה ֲאֵליֶכם: )ה( ַוִיקְׁ אָּ ִנרְׁ

ֵני  דּו ִלפְׁ ר ֲאֶשרד'ַוַיַעמְׁ בָּ ה  : )ו( ַויֹאֶמר מֶשה ֶזה ַהדָּ בֹוד   ד'ִצּוָּ א ֲאֵליֶכם כְׁ ֵירָּ  ]...[  :ד'ַתֲעשּו וְׁ

ִמים: )כג( ַויָּבֹא משֶ  לָּ ַהשְׁ ה וְׁ ֹעלָּ הָּ את וְׁ ֲרֵכם ַוֵיֶרד ֵמֲעשת ַהַחטָּ בָּ ם ַויְׁ עָּ ו ֶאל הָּ א ַאֲהֹרן ֶאת יָּדָּ ה  )כב( ַוִישָּ

א כְׁ  ם ַוֵירָּ עָּ ֲרכּו ֶאת הָּ בָּ אּו ַויְׁ ַאֲהֹרן ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵיצְׁ ֵני   ד'בֹוד וְׁ ם: )כד( ַוֵתֵצא ֵאש ִמִלפְׁ עָּ ל הָּ   ד'ֶאל כָּ

ֵניֶהם: לּו ַעל פְׁ ֹרּנּו ַוִיפְׁ ם ַויָּ עָּ ל הָּ א כָּ ִבים ַוַירְׁ ֶאת ַהֲחלָּ ה וְׁ ֹעלָּ ֵבַח ֶאת הָּ  ַותֹאַכל ַעל ַהִמזְׁ

 

 במדבר פרק א'

ַדֵבר  ֶאחָּ  ד')א( ַויְׁ ֹאֶהל מֹוֵעד בְׁ ַבר ִסיַני בְׁ ִמדְׁ ם ֵמֶאֶרץ  ֶאל מֶשה בְׁ ֵצאתָּ ה ַהֵשִנית לְׁ נָּ ד ַלֹחֶדש ַהֵשִני ַבשָּ

ל זָּ  ַפר ֵשמֹות כָּ ִמסְׁ ם בְׁ ֵבית ֲאֹבתָּ ם לְׁ ֹחתָּ פְׁ ִמשְׁ ֵאל לְׁ רָּ ֵני ִישְׁ ל ֲעַדת בְׁ אּו ֶאת רֹאש כָּ ַרִים ֵלאֹמר: )ב( שְׁ ר  ִמצְׁ כָּ

ל ֹיֵצא צָּ  ה כָּ לָּ ַמעְׁ ה וָּ נָּ ִרים שָּ ם: )ג( ִמֶבן ֶעשְׁ ֹלתָּ גְׁ גֻלְׁ ַאֲהֹרן:  לְׁ ה וְׁ ם ַאתָּ ֹאתָּ ִצבְׁ ם לְׁ דּו ֹאתָּ קְׁ ֵאל ִתפְׁ רָּ ִישְׁ א בְׁ בָּ

ִשים ֲאֶשר ַיַעמְׁ  ֲאנָּ מֹות הָּ ֵאֶלה שְׁ יו הּוא: )ה( וְׁ ֵבית ֲאֹבתָּ יּו ִאיש ִאיש ַלַמֶטה ִאיש רֹאש לְׁ ֶכם ִיהְׁ ִאתְׁ דּו  )ד( וְׁ

עֹו  ִשמְׁ ֵדיאּור: )ו( לְׁ אּוֵבן ֱאִליצּור ֶבן שְׁ ֶכם ִלרְׁ ב: ִאתְׁ דָּ שֹון ֶבן ַעִמינָּ ה ַנחְׁ י: )ז( ִליהּודָּ ֻלִמיֵאל ֶבן צּוִריַשדָּ  ן שְׁ

ֹעִני: )יב(   ן ֶבן ִגדְׁ יִָּמן ֲאִבידָּ ִבנְׁ ב ֶבן ֵחֹלן: )יא( לְׁ בּוֻלן ֱאִליאָּ ר: )ט( ִלזְׁ ֵאל ֶבן צּועָּ ַתנְׁ ר נְׁ שכָּ ִישָּ ן  )ח( לְׁ דָּ לְׁ

ֵשר פַ  אָּ י: )יג( לְׁ ִלי ֲאִחיַרע ֶבן  ֲאִחיֶעֶזר ֶבן ַעִמיַשדָּ תָּ ַנפְׁ עּוֵאל: )טו( לְׁ ף ֶבן דְׁ יָּסָּ ד ֶאלְׁ גָּ ן: )יד( לְׁ רָּ כְׁ ִעיֵאל ֶבן עָּ גְׁ

ריֵאי  ן: )טז( ֵאֶלה קְׁ רּוֵאי\ֵעינָּ ֵאל ֵהם: )יז( ַוִיַקח  \}קְׁ רָּ ֵפי ִישְׁ אֵשי ַאלְׁ ם רָּ ִשיֵאי ַמטֹות ֲאבֹותָּ ה נְׁ ֵעדָּ { הָּ

ֵאֶלה ִשים הָּ ֲאנָּ ַאֲהֹרן ֵאת הָּ ֵשמֹות: מֶשה וְׁ בּו בְׁ  ֲאֶשר ִנקְׁ

 

 

 

 



 

 

 במדבר פרק י'

ֵעֻדת: )יב( וַ  ַכן הָּ ן ֵמַעל ִמשְׁ נָּ ה ֶהעָּ ִרים ַבֹחֶדש ַנֲעלָּ ֶעשְׁ ה ַהֵשִנית ַבֹחֶדש ַהֵשִני בְׁ נָּ ִהי ַבשָּ ֵני  )יא( ַויְׁ עּו בְׁ ִיסְׁ

בַ  ִמדְׁ ן בְׁ נָּ ֹכן ֶהעָּ י ַוִישְׁ ַבר ִסינָּ ֵעיֶהם ִמִמדְׁ ַמסְׁ ֵאל לְׁ רָּ ה ַעל ִפי ִישְׁ ִראֹשנָּ עּו בָּ ן: )יג( ַוִיסְׁ ארָּ ַיד מֶשה:  ד'ר פָּ  בְׁ

 

 במדבר פרק ז  

ֶאת ַהִמ  יו וְׁ ל ֵכלָּ ֶאת כָּ ַקֵדש ֹאתֹו וְׁ ַשח ֹאתֹו ַויְׁ ן ַוִימְׁ כָּ ִקים ֶאת ַהִמשְׁ הָּ יֹום ַכלֹות מֶשה לְׁ ִהי בְׁ ֶאת  )א( ַויְׁ ֵבַח וְׁ זְׁ

קַ  ֵחם ַויְׁ שָּ יו ַוִימְׁ ל ֵכלָּ ִשיֵאי ַהַמֹטת ֵהם  כָּ ם ֵהם נְׁ אֵשי ֵבית ֲאֹבתָּ ֵאל רָּ רָּ ִשיֵאי ִישְׁ ִריבּו נְׁ ם: )ב( ַוַיקְׁ ֵדש ֹאתָּ

ֵני  ם ִלפְׁ נָּ בָּ רְׁ ֻקִדים: )ג( ַויִָּביאּו ֶאת קָּ ִדים ַעל ַהפְׁ ֹעמְׁ ֵני   ד'הָּ ה ַעל שְׁ לָּ ר ֲעגָּ קָּ ר בָּ שָּ ֵני עָּ ב ּושְׁ ֹלת צָּ ֵשש ֶעגְׁ

ֶא  שֹור לְׁ ִשִאים וְׁ ן: )ד( ַויֹאֶמר ַהּנְׁ כָּ ֵני ַהִמשְׁ ם ִלפְׁ ִריבּו אֹותָּ ד ַוַיקְׁ יּו   ד'חָּ הָּ ם וְׁ ֶאל מֶשה ֵלאֹמר: )ה( ַקח ֵמִאתָּ

תֹו: ִפי ֲעֹבדָּ ִוִים ִאיש כְׁ ם ֶאל ַהלְׁ ה אֹותָּ ַתתָּ נָּ  ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד וְׁ

]...[ 

ִראשֹון ֶאת קָּ  ִריב ַביֹום הָּ ִהי ַהַמקְׁ נֹו ַקֲעַרת ֶכֶסף  )יב( ַויְׁ בָּ רְׁ קָּ ה: )יג( וְׁ הּודָּ ַמֵטה יְׁ ב לְׁ דָּ שֹון ֶבן ַעִמינָּ נֹו ַנחְׁ בָּ רְׁ

לּו  ֵלִאים ֹסֶלת בְׁ ֵניֶהם מְׁ ֶשֶקל ַהֹקֶדש שְׁ ִעים ֶשֶקל בְׁ ד ֶכֶסף ִשבְׁ ק ֶאחָּ רָּ ּה ִמזְׁ לָּ קָּ ה ִמשְׁ לִשים ּוֵמאָּ ה  ַאַחת שְׁ לָּ

ה:  חָּ ִמנְׁ  ַבֶשֶמן לְׁ

 

שט ביום החדש הראשון היתה תחלה הקמת המשכן. והנה זה המשכן הראשון  והנה על דרך הפ. 1

הקימוהו ביום א' לחדש הראשון...וכתוב שבעת ימים תכפר על המזבח ומשחת אותו לקדשו והנה  

הטעם ככה תעשה כל שבעת ימי המלואים. וכתוב ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח  

ואים. אז החלו הנשיאים להקריב לחנוכת המזבח...והנה  אותו ויקדש את המזבח ז' ימי המל 

 )אב"ע שמות מ,ב(  נשלמה חנוכת המזבח אחר תשעה עשר יום לחדש הראשון. 

 

מגיד הכתוב שכל שבעת ימי המילואים היה משה   -ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן' . 2

  העמידו, משחו ולאמעמיד את המשכן ובכל בוקר ובוקר מושחו ומפרקו, ואותו היום 

  פירקו...שנאמר: ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן 

 )ספרי נשא, מד'( 

 

ולא נאמר ביום הקים מלמד שכל שבעת ימי המלואים היה משה    -יום כלות משה להקים . ב3

כלו   מעמידו ומפרקו ובאותו היום העמידו ולא פרקו לכך נאמר ביום כלות משה להקים אותו היום

הקמותיו וראש חודש ניסן היה )גיטין ס( בשני נשרפה הפרה בשלישי הזו הזיה ראשונה ובשביעי  

 )רש"י ז,א(  גלחו. 

 

אבל איננה ראיה גמורה, כי "ביום כלות" איננו דבוק עם "להקים" בלבד, אבל ביום כלות משה  . 4

הקריבו הנשיאים את קרבנם  להקים את המשכן ולמשוח ולקדש אותו ואת המזבח ואת כל כליו 

 )רמב"ן שם(  כשנעשה כל זה ומכל מקום ביום השמיני היה 



 

 

 

 חנוכת הנשיאים  שבעת ימי המילואים והיום השמיני  שמות מ'  

 יט בניסן -ח ח בניסן -א א' בניסן  ראב"ע 

 ימי המילואים   7 –כט -כג א' בניסן  רוב הפרשנים 

 היום השמיני  –א 

 יב -א

 

 

 הנפשות הפועלות השראת השכינה  

 משה רבינו  המשכו של הר סיני  שמות מ' )השראת שכינה(

 הכוהנים  קדושת ישראל  ויקרא ח' )היום השמיני( 

 הנשיאים מחנה ישראל  במדבר ט' )חנוכת הנשיאים(

 

 פרשת פקודי   -אמרי אמת  

ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן וגו', איתא שהקמת המשכן התחילה עוד בכ"ג  

אדר ובכל יום היה משה מעמיד את המשכן ומפרקו, ההקמה השלימה לא היתה עד החודש  

הראשון לשון התחדשות, הרי זו היא עיקר העבודה להכין מזמן האור לשעת נפילה וזה הכין משה  

משה את המשכן ויתן את אדניו ואיתא בזוה"ק שמשה רבינו עירבב את הסט"א  רבינו, כתיב ויקם 

שעל זה נאמר אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי, משה רבינו העמיד את המשכן ופירקו בכל ז'  

הימים והכין בזה על הז' מקדשים שיהיו אחר כך, שילה נוב וגבעון וכו', וזהו דכתיב אל תארוב  

 דד רבצו כי שבע יפול צדיק וקם רשע לנוה צדיק אל תש

 


