פרשת שמיני
פרשת שמיני היא פרשת השבוע השלישית בספר ויקרא .היא מתחילה בפרק ט' פסוק א' ומסתיימת בפרק י"א
פסוק מ"ז.

פרשה זו מתחילה בימיי חנוכת המשכן .ביום השמיני בני אהרון חורגים מההנחיות שקיבלו ובוחרים
להדליק אש זרה במשכן .מהי אותה אש זרה? מהו החטא הגדול? שניהם נענשים בעונש מוות .אהרן
ובניו הנותרים מקבלים הוראות מיוחדות כיצד להתנהג במצב זה ,ונאסר עליהם לנהוג במנהגי אבלות.
סדר היום ממשיך להתנהל ,אך חלה בו אי-הבנה נוספת בין משה ובין אהרן ובניו בעניין אכילת
הקורבן.
בחלק השני של הפרשה יש פרוט של בעלי חיים המותרים והאסורים לאכילה המבדילים את עם
ישראל משאר העמים החיים סביבם.
הפטרה :מפטירים בסיפור העלאת ארון הברית לירושלים בימי דוד המלך ,אירוע דומה לחנוכת
המשכן ,שאף בו התרחש אסון באמצע הטקס ,כאשר אחד הכהנים ,עוזא ,מת בעקבות נגיעתו בארון
הברית .קוראים בספר שמואל ב' ,מפרק ו' פסוק א' .הספרדים מסיימים בפסוק י"ט ,התימנים בפרק ז'
פסוק ג' ,והאשכנזים בפרק ז' פסוק י"ז .אם קוראים את אחת מארבע הפרשיות ,מפטירים בהפטרה
המיוחדת לה.
מעמד האדם

קדושת בני ישראל
רעיון הקדושה מופיע במקומות שונים בתורה .על פי הפסוק המופיע בפרשה שלנו
מקור הקדושה של עם ישראל הוא בקדושה של אלוהים:
מד כִּ י אֲ ִּני יְ הוָ ה ,אֱ ֹלהֵ י ֶכם ,וְ ִּה ְת ַק ִּד ְש ֶתם וִּ ְהיִּ יתֶ ם ְקד ִֹּשים ,כִּ י ָקדוֹש ָאנִּ י
מה משמעות המילה קדוש במקור? (רמז –עמדו על משמעות המילה להקדיש)

תרבות מתחדשת

מה לדעתכם הופך משהו לקדוש? האם יכולה להיות גם קדושה חילונית הנובעת
מכך שבני האדם מקדשים משהו ולא רק קדושה הנובעת מאלוהות?
כשרות
בפרשה שלנו מופיע לראשונה הציווי להבחין בין בעלי חיים כשרים לטמאים ,ולאכול
רק את בעלי החיים הכשרים.

ב ַדבְ רו אֶ ל-בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל ,לֵאמֹר :זֹאת הַ חַ יָה אֲ ֶשר תֹאכְ לוִּ ,מ ָכל-הַ בְ הֵ מָ ה אֲ ֶשר עַ ל-
ָארץ .ג כֹל מַ פְ ֶרסֶ ת פַ ְרסָ ה ,וְ שֹסַ עַ ת ֶשסַ ע פְ ָרסֹת ,מַ ֲעלַת ג ֵָרה ,בַ בְ הֵ מָ ה--אֹתָ ה ,תֹאכֵלו .
הָ ֶ
מדוע יש בעלי חיים שהתורה אוסרת לאכול? הרמב"ם ואברבנאל סבורים שבעלי
החיים האסורים למאכל משפיעים לרעה על בריאות האדם .הרמב"ן סבור שבעלי
החיים האסורים משפיעים לרעה מבחינה נפשית על האדם ,משום שהוא מערה
לתוכו את תכונותיהם השליליות .גישות מודרניות מתייחסות לכך שהכשרות נועדה
להבדיל בין העם היהודי לעמים אחרים ,ולהקשות על יהודים לאכול עם שאינם
יהודים ,ובאופן הזה להקשות על התבוללותם.
מה דעתכם? מה משמעותה של ה"כשרות" בימינו? מה המקום של הכשרות
במשפחתכם?

דמויות אז והיום

אהרון ובניו
המשכן נחנך ברוב טקס והדר בפרקים הקודמים ,ובני אהרון המשמשים ככהנים,
עושים מעשה שלא יעשה ומקטירים קטורת שלא צוו להקטיר על ידי אלוהים .כעונש
על כך יוצאת אש ומכלה אותם .המסר ברור לכולם – אין להמרות את פי אלוהים.
תגובתו של אהרון נוגעת ללב – "וידם אהרון" – אהרון לא הוציא מילה מפיו.
א וַ יִּ ְקחו ְבנֵיַ-אהֲ רֹן נ ָָדב וַ אֲ ִּביהוא ִּאיש מַ ְח ָתת ֹו ,וַ יִּ ְתנו בָ הֵ ן אֵ ש ,וַ י ִָּשימו עָ לֶיהָ ְ ,קט ֶֹרת;
וַ י ְַק ִּריבו לִּ פְ נֵי יְ הוָ ה ,אֵ ש זָ ָרה--אֲ ֶשר ֹלא ִּצוָ ה ,אֹתָ ם .ב וַ ֵתצֵ א אֵ ש ִּמלִּ פְ נֵי יְ הוָ ה ,וַ תֹאכַל
אוֹתָ ם; וַ יָמֺ תו ,לִּ פְ נֵי יְ הוָ ה .ג וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ לַ-אהֲ רֹן ,הוא אֲ ֶשרִּ -דבֶ ר יְ הוָ ה לֵאמֹר ִּב ְקרֹבַ י
אֶ ָק ֵדש ,וְ עַ ל-פְ נֵי ָכל-הָ עָ ם ,אֶ כָבֵ ד; וַ יִּ דֹםַ ,אהֲ רֹן.
מה היא לדעתכם "אש זרה? " מדוע הקטירו נדב ואביהוא אש זרה? מדוע נדם
אהרון?

