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פרשת שמיני
משה רבינו מצווה בפרשה הקודמת (– צו) את אהרן ובניו להכין את עצמם ואת המזבח 

לקראת השראת השכינה במשכן, לאחר שבעה ימים, שנקראים שבעת ימי המילואים מגיע 

השכינה  השראת  מתחילה  בו  הגדול  היום  זה  שהיום  מבשר  רבינו  משה  המיוחל,  היום 

במקדש: "ויהי ביום השמיני קרא משה.. היום ה' נראה אליכם"

לכאורה לא מובן, למה היום הנעלה הזה שבו מתחילה תקופה חדשה לגמרי נקרא בשם 

שמיני ולא משהו שמסמל התחלה חדשה?

הרבי מסביר שדווקא במספר שמונה רואים את המעלה הגדולה של היום הזה,

ישנו כלל: כל מספר 7 – הוא חול, ומספר 8  – הוא קודש.

החיים הרגילים בעולם הטבעי, בנויים על המספר 7, ניתן לראות זאת למשל: 

בשבוע שמורכב משבעה ימים, 

וכן כל שבע שנים מגיעה שנת שמיטה, ועוד. 

לעומת זאת המספר 8, רומז על קדושה שהיא מעל הטבע, קדושה שהיא למעלה מהחיים 

הרגילים:

ברית מילה נערכת דווקא ביום השמיני ללידה. 

הקדושה הגדולה אחרי חג-סוכות היא בשמיני עצרת. 

נרות החנכה – הם דווקא שמונה. 

גם הכינור שיהיה בבית המקדש – יהיה כינור בעל שמונה נימים . 

ולכן גם השראת השכינה במשכן הייתה דווקא ביום השמיני. - שמונה - קדושה נעלית, 

למעלה מן הטבע. 

אבל רואים כאן משהו מעניין: למרות מעלתו הגדולה של היום השמיני בו שרתה השכינה 

רק   - שמיני  נקרא  הוא  שלכן  הקודמים  בימים  ההכנה  אחרי  דווקא  מגיע  הוא   – במשכן 

משום שקדמו לו שבעה ימים.

ומזה אנחנו צריכים ללמוד: שכדי להגיע למעלות גדולות, דרושה תמיד הכנה מצד האדם. 

אל נחשוב שקדושות נעלות מגיעות מה' לישראל ללא עבודה!

ברוך  הקדוש  מצד  נעלה  גילוי  מגיע  מצידנו,  הכנה מתאימה  אחרי  שדווקא  לדעת  עלינו 

הוא; גילוי שמרומז במלה שמיני – למעלה מהטבע.

בשבעת ימי המילואים הכינו ישראל את עצמם, ודווקא בעקבות עבודתם והכנתם – זכו 

לקדושה שלמעלה מן הטבע – ביום השמיני.

אנו מצפים שכל רגע יבוא משיח ויבנה את בית המקדש השלישי, שבו תהיה קדושה נעלית 

מאוד, כמו שרואים למשל שהכינור בבית המקדש השלישי יהי'ה עם שמונה נימים.

עם זאת, עלינו לדעת, שזה תלוי במעשים שלנו עכשיו - במשך זמן הגלות . כאשר נעשה 

שלמעלה  גילוי   – הנעלה  לגילוי  נזכה   – טובים  מעשים  על-ידי   – המתאימה  ההכנה  את 

מהטבע - בבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו, ממש. 

שבת שלום!

הסרטון מוקדש לזכות החיילת בצבאות ה‘ חיה מושקא בת מרים צביה 
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