
 
 

 בהשראת השכינה השמחה  – שמיני פרשת

 בפרשה מסופר על היום השמיני לימי המילואים. 

הי היה  יתחילת הקמת המשכן  והיום השמיני  בכ״ג באדר,  ניסן של השנה  בתה  חודש  ראש 

 ה ליציאת מצרים. יהשני

משה היה מקים את המשכן ומפרקו, וביום השמיני המשכן   ,בכל יום משבעת הימים הראשונים

 נשאר בנוי ואהרון ובניו התחילו בעבודת הקורבנות. 

עד שהשוו את היום    שמיני, יום חנוכת המשכן,יתה חשיבות מרובה ליום הי לדעת רבותינו ה

 ההוא ליום שבו נבראו השמים והארץ. 

 תה שמחה לפני הקב״ה כיום שנבראו בו שמים וארץ.יאותו יום הי   י.(:וכך דרשו במסכת מגילה )

ו(  והטעם לכך: יג  שמיום בריאת העולם חיכה הקב״ה   אמרו רבותינו במדרש רבה )במדבר 

ואכן באותו   עם בריותיו, וכשנחנך המשכן כאילו הושלם מעשה בראשית.  לרגע בו הוא יוכל לדור

״וירא כבוד    וכך נאמר בפרשה:   ,תה שמחה גדולה בעם ישראלייום שרתה השכינה במשכן והי

 ט כד(.וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם״ )  ה׳ אל כל העם...

 מקדש שבנה שלמה. תה שמחה גדולה בחנוכת בית היכמו בשמחת חנוכת המשכן כך הי

״ויעש שלמה בעת ההיא את החג   בספר מלכים א )ח סה( מסופר שחגגו ארבעה עשר ימים:

 . , ארבעה עשר יום״שבעת ימים ושבעת ימים  ...וכל ישראל עמו קהל רב

( ואמרו שהיו שתי חגיגות:על החגיגה הזאת דרשו רבותינו במסכת מועד קטן  החגיגה    ט.( 

ובשבוע שלאחריו חגגו את חג    ת המקדש מז׳ תשרי עד י״ד תשרי,תה חנוכת בייהראשונה הי

 הסוכות.

ומרוב שמחת חנוכת   בשבוע הראשון שחגגו את חנוכת המקדש חל יום כיפור,ש  אמר רבי לוי

כשהסתיימה חגיגת חנוכת המקדש הצטערו על כך שאכלו ביום   המקדש אכלו ושתו ביום כיפור.

 כולכם בני העולם הבא. יצאה בת קול מהשמים ואמרה:, כיפור וחששו שיענשו על כך

מלכים: בספר  שם  נאמר  הזאת  הבשורה  לבב״  על  וטובי  שמחים  לאהליהם  וילכו  ודרשו  ,  ״ 

לבב״ שכל אחד ואחד התעברה   ״וטובי,  שנהנו מזיו השכינה  " ״שמחים  :רבותינו: )מועד קטן ט.(

 אשתו בבן זכר.



 
 

 ,שרות את שכינתו במקדשההקב״ה כל כך שמח שהוא יכול ל.  יסוד גדול וחשוב עולה לנו מכאן

 שאכלו ושתו ביום כיפור מרוב שמחה.לכן הוא מחל לעם ישראל ו

ין  יסודות לבנהניחו את הי,  אחרי חורבן בית ראשון התחילו היהודים לחזור לארץ ישראל  70כ  

  .לפני השלמתה ו את העבודהפסיקה, אבל בית המקדש

״העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה   חגי הנביא עורר אותם להמשיך לבנות:

 (חא ) ״צה בו ואכבדה אמר ה׳רעלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וא״ו (דא ״ )חרב

צון שנזכה יהי רו  ,ן המקדשילעורר אותנו לבני  ,שמע היום באוזנינויקריאתו של חגי צריכה לה

 בשמחה הגדולה שתהיה בחנוכת בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. לשמוח

 

 


