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 לעיני העם.

של  מסגרת
, התגלות ה'

שבתוכה שבח של 
 ָהֵעָדה עם ישראל

                                     יום השמיני פרק טפרשת שמיני 
ה, ַבּיֹום ַהְשִמיִני, ָקָרא ַוְיִהי א ָרֵאלּוְלִזְקֵני, -ּוְלָבָניו ַאֲהֹרן, לְ ֹמשֶׁ ר ב .ִישְׂ ל ַוֹּיאמֶׁ  ַאֲהֹרן,-אֶׁ

לְלָך -ַקח ן ֵעגֶׁ ל ג .'ִלְפֵני ה,ְוַהְקֵרבְתִמיִמם; -ָבָקר ְלַחָטאת ְוַאִיל ְלֹעָלה-בֶׁ ָרֵאל ְבֵני-ְואֶׁ , ִישְׂ

ל, ִעִזים ְלַחָטאת-ְשִעירְקחּו  ֵלאֹמר: ְתַדֵבר ש  ְוֵעגֶׁ בֶׁ  ְושֹור ד .ְלֹעָלהְתִמיִמם  ָשָנה-ְבֵניָוכֶׁ

ָאה ֲאֵליֶכם 'ה, ַהּיוֹם ִכי: ָשֶמןבַ , ּוִמְנָחה, ְבלּוָלה 'ִלְפֵני ה, ִלְזֹבַח ִלְשָלִמיםָוַאִיל             .ִנרְׂ

לֹמֶשה ִצָוה ֲאֶשר, ֵאת ַוִּיְקחּו ה ִלְפֵני , ַוַּיַעְמדּו: ָהֵעָדה-ָכל; ַוִּיְקְרבּו, מוֵֹעד ֹאֶהלְפֵני, -, אֶׁ

ר ו .'ה ה ַוֹּיאמֶׁ ה ֹמשֶׁ ר ַהָדָבר, זֶׁ בוֹד  -ַתֲעשּו 'ה ִצָּוה-ֲאשֶׁ ֵיָרא ֲאֵליֶכם, כְׂ                                     .'הוְׂ

ר ז ה ַוֹּיאמֶׁ ל ֹמשֶׁ לַאֲהֹרן-אֶׁ ת ַוֲעֵשה ִמְזֵבחַ הַ -, ְקַרב אֶׁ ת-אֶׁ ָך, -ַחָטאְתָך ְואֶׁ ְוַכֵפר ֹעָלתֶׁ

ת ַוֲעֵשה; ַבַעְדָך, ּוְבַעד ָהָעם ר, -אֶׁ , ַאֲהֹרן ַוִּיְקַרב ח .'ה ִצָּוהָקְרַבן ָהָעם, ְוַכֵפר ַבֲעָדם, ַכֲאשֶׁ

ל תִמְזֵבחַ הַ -אֶׁ ל-; ַוִּיְשַחט אֶׁ רַהַחָטאת ֵעגֶׁ ת ַאֲהֹרןְבֵני  ַוַּיְקִרבּו ט לֹו.-, ֲאשֶׁ ַהָדם, ֵאָליו, -אֶׁ

ְצָבעֹו ַבָדם, ַוִּיֵתן ַעל תִמְזֵבחַ הַ ַקְרנֹות -ַוִּיְטֹבל אֶׁ ל-; ְואֶׁ                  .ִמְזֵבחַ ְיסֹוד הַ -ַהָדם ָיַצק, אֶׁ

ת י ת-ְואֶׁ ת-ַהֵחלֶׁב ְואֶׁ ת -ַהְכָלֹית ְואֶׁ רֶׁ  ה:ִמְזֵבחָ ִהְקִטיר, הַ -ַהַחָטאת-ַהָכֵבד, ִמן-ִמןַהֹּיתֶׁ

ר  ת, 'ה ִצָּוהַכֲאשֶׁ ה-אֶׁ ת יא .ֹמשֶׁ ת-ְואֶׁ                  ., ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁהָבֵאש ָשַרף ָהעֹור,-ַהָבָשר, ְואֶׁ

תַוִּיְשַחט יב ת ַאֲהֹרןְבֵני  ַוַּיְמִצאּוָהֹעָלה; -, אֶׁ  .ָסִביב , ִמְזֵבחַ הַ -ַהָדם, ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל-ֵאָליו, אֶׁ

ת יג יהָ ָהֹעָלה, ִהְמִציאּו ֵאָליו -ְואֶׁ ת-ִלְנָתחֶׁ                      .ִמְזֵבחַ הַ -ָהֹראש; ַוַּיְקֵטר, ַעל-ְואֶׁ

ת ַוִּיְרַחץ יד ת-אֶׁ ב, ְואֶׁ רֶׁ , ֵאת ָקְרַבן ַוַּיְקֵרב טו ה.ִמְזֵבחָ ָהֹעָלה, הַ -ַעלַהְכָרָעִים; ַוַּיְקֵטר -ַהקֶׁ

ת ;ָהָעם ר ָלָעם-ַוִּיַקח אֶׁ , ַוַּיְקֵרב טז , ָכִראשֹון.ַוְיַחְטֵאהּו ַוִּיְשָחֵטהּו, ְשִעיר ַהַחָטאת, ֲאשֶׁ

ת הָ ָהֹעָלה; -אֶׁ ת, ַוַּיְקֵרב יז , ַכִמְשָפט.ַוַּיֲעשֶׁ ָנה, ַוַּיְקֵטר -אֶׁ -ַעלַהִמְנָחה, ַוְיַמֵלא ַכפֹו ִממֶׁ

ר.-ִמְזֵבחַ הַ  ת ַוִּיְשַחט יח ִמְלַבד, ֹעַלת ַהֹבקֶׁ ת-אֶׁ ר -ַהשֹור ְואֶׁ ַבח ַהְשָלִמים ֲאשֶׁ ָהַאִיל, זֶׁ

ת ֲהֹרןַאְבֵני  ַוַּיְמִצאּוָלָעם;  ת יט .ָסִביב, ִמְזֵבחַ הַ -ַהָדם, ֵאָליו, ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל-אֶׁ -ְואֶׁ

ת ַהָכֵבד.-ָהַאִיל-ּוִמןַהשֹור; -ַהֲחָלִבים, ִמן רֶׁ ה ְוַהְכָלֹית, ְוֹיתֶׁ  ַוָּיִשימּו כ ָהַאְלָיה ְוַהְמַכסֶׁ

ת ָחזֹות; ַוַּיְקֵטר -ַהֲחָלִבים, ַעל-אֶׁ ָחזֹות, ְוֵאת שֹוק  ְוֵאת כא ה.ִמְזֵבחָ , הַ ַהֲחָלִביםהֶׁ הֶׁ

ר, -'ִלְפֵני הְתנּוָפה,  ַאֲהֹרן, ֵהִניף ַהָּיִמין ה ִצָּוהַכֲאשֶׁ ת ַאֲהֹרן ַוִּיָשא כב .ֹמשֶׁ ל-אֶׁ -ָיָדו אֶׁ

דָהָעם, ַוְיָבְרֵכם;  ה ַוָּיֹבא כג ְוַהְשָלִמים.-, ֵמֲעשֹת ַהַחָטאת ְוָהֹעָלהַוֵּירֶׁ לַאֲהֹרןוְ  ֹמשֶׁ -, אֶׁ

ל  ת ַוְיָבְרכּו, ַוֵּיְצאּו, מֹוֵעדֹאהֶׁ בוֹד ָהָעם; -אֶׁ  ֵאש,  ַוֵתֵצא  כד .ָהָעם-ָכל-, ֶאל'ה-ַוֵּיָרא כְׂ

תִמְזֵבחַ הַ -ַעל , ַוֹתאַכל'ה ִלְפֵניִמ  ת-, אֶׁ  ַוִּיְפלּוָהָעם ַוָּיֹרנּו, -ַהֲחָלִבים; ַוַּיְרא ָכל-ָהֹעָלה ְואֶׁ

ם.-ַעל ָבֵהן ֵאש, ַוָּיִשימּו  ַוִּיְתנּוִאיש ַמְחָתתֹו, ָנָדב ַוֲאִביהּוא  ַאֲהֹרן-ְבֵני ַוִּיְקחּו א ְפֵניהֶׁ

ת יָה, ְקֹטרֶׁ ר -ָזָרה ֵאש, ' הִלְפֵני ; ַוַּיְקִריבּו ָעלֶׁ ִמִלְפֵני  ֵאש ַוֵתֵצא  ב , ֹאָתם.ִצָּוה ֹלאֲאשֶׁ

ר ג .'ִלְפֵני האֹוָתם; ַוָּיֻמתּו,  , ַוֹתאַכל'ה ה ַוֹּיאמֶׁ ל ֹמשֶׁ ר-אֶׁ ר ה-ַאֲהֹרן, הּוא ֲאשֶׁ  ' ִדבֶׁ

ָקֵדשִבְקֹרַבי  ֵלאֹמר ָכֵבד; -ְפֵני ָכל-, ְוַעלאֶׁ ה ַוִּיְקָרא ד .ַאֲהֹרן, ַוִּיֹדםָהָעם, אֶׁ לֹמשֶׁ -, אֶׁ

ל  ְלָצָפןִמיָשֵאל ְואֶׁ ם, ִקְרבּו ְשאּו ַאֲהֹרן, ְבֵני ֻעִזיֵאל, ֹדד אֶׁ ר ֲאֵלהֶׁ ת; ַוֹּיאמֶׁ ם -אֶׁ ֲאֵחיכֶׁ

ל-ת ְפֵניֵמאֵ  ש, אֶׁ לַוִּיְקְרבּו ה ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁה.-ַהֹקדֶׁ ֹנָתם, אֶׁ -ַלַמֲחנֶׁהִמחּוץ, -, ַוִּיָשֻאם ְבֻכתֳּ

ר  ר, ִדבֶׁ הַכֲאשֶׁ ר ו .ֹמשֶׁ ה ַוֹּיאמֶׁ ל ֹמשֶׁ ם ַאל ַאֲהֹרן-אֶׁ ְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָבָניו ָראֵשיכֶׁ -ּוְלאֶׁ

םִתְפָרעּו  םִיְקֹצף;  ָהֵעָדה-ָכלִתְפֹרמּו ְוֹלא ָתֻמתּו ְוַעל -ֹלא ּוִבְגֵדיכֶׁ ָרֵאל-ָכל ַוֲאֵחיכֶׁ -ֵבית ִישְׂ

ת ר  ַהְשֵרָפה-ִיְבכּו אֶׁ ַתח ז. 'ה ָשַרףֲאשֶׁ ןֹלא ֵתְצאּו  מוֵֹעד ֹאֶהל ּוִמפֶׁ  ֶשֶמן-ִכי-ָתֻמתּו-פֶׁ

ם;  'הִמְשַחת  ַבר ַוַּיֲעשו, ֲעֵליכֶׁ  .ֹמֶשה ִכדְׂ

 

 

 
 גם סיפור שכולנו יודעים כמה היה עצוב בסוף 

הביטוי הזה מצוי 
בתורה רק כאן 

, אהרןובמיתת 
ַוִּיְראּו  במדבר כ, כט:

ָהֵעָדה ִכי ָגַוע ַאֲהֹרן -ָכל
ת ַאֲהֹרן -ַוִּיְבכּו אֶׁ

 ֵבית ֹכליֹום  ְשלִשים
ָרֵאל בשניהם  .ִישְׂ

 .אהרןלקשור  הצער
 

של  מסגרת
הפרק 

המתחיל 
,  בשבח

סיפור  באמצע
חטא,  על

ובסוף שוב 
 .שבחלשון 

 הפרק מבנה המשך ב: עמוד 

פעמים מוזכר  5
  או ה'של  צווי
 , אבל משה של

בני   6-פעם הב
 עשו אהרן

 ה'. כצווי לא 
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 התורה יודעת לצבוע אותו במסגרת יותר חגגית
 ובמה שהתחילה בשבח עם ישראל

 .מסיימת באתה אקורד, ואפילו טוב יותר
 בסוף העם נקרא עדה, מלשון עדות, ומלשון מאוחדים, וכן הבטוי בית ישראל

 .והספידוהו כל בית ישראלשמופיע רק עוד פעם, ושוב לגבי אהרון, כשמת 
 אבל גם החטא עצמו

 .הודגש במילים שנשמעים נעלים ולא בזויים
 ,אש ה' זו שכינה, והיא יצאה לשרוף הקרבנות, כלומר הקרבנות רצויים

 .אותה לשון נאמר על בני אהרון
 ,כן , הם חטאו ובכל זאת היו רצויים
 .לכן הפרק מסתיים בטון יותר חגגי

 

Parashat Shemini 

 

Even stories that we know to be sad and tragic are presented by the Torah in a 

celebratory manner. Even the story of Nadav and Avihu, which begins on a high 

note and comes crashing down, ultimately ends on a high note, as well, with the 

people of Israel now identified as an edah, from the word attestation, indicating that 

they are a single, unified group. We see this in the expression beit Yisrael – the 

House of Israel - as well, which appears only one other time in the Torah, on the 

occasion of Aharon’s passing, when the people joined together to eulogize him. 

Even the sin of Nadav and Avihu is presented in language that sounds lofty rather 

than contemptible. The “fire of God” refers to the Shekhina, which comes out to 

burn the sacrifices, i.e., the sacrifices that are desired by God. This is the exact 

language that we find with Nadav and Avihu. Yes, they sinned, but they were 

desired by God nonetheless.  

 

 


