
פרשת בהעלותך
'פרק ח

ד"בס

,זהו פרק מיוחד וטהור שמדבר כולו על האור
המשכן ובהמשך הפרשה על טהרת הלווים על מנת שיוכלו לעבוד  חנוכיתבפסוקים הראשונים נלמד על 

.במשכן
:(הולך להיות מעניין 

מרוכזתתשארי



ד"בס

ר ְיהוָה. א ֵּ ה -ֶאל, וְַיַדב  ֶ אמֹרמֹש  .ל ֵּ
רב ֵּ ב  ָ , ַאֲהרֹן-ֶאל, ד ַ ָליו, ְוָאַמְרת  ַהֲעלְֹתךָ :אֵּ י הַ -ֶאל, ַהנ ֵּרֹת-ֶאת, ב ְ נֵּ נֹוָרהמו ל פ ְ ְ ְבַעת ַהנ ֵּרֹות, מ  ִ .יִָאירו  ש 
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ר ְיהוָה. א ֵּ ה -ֶאל, וְַיַדב  ֶ אמֹרמֹש  .ל ֵּ
רב ֵּ ב  ָ , ַאֲהרֹן-ֶאל, ד ַ ָליו, ְוָאַמְרת  ַהֲעלְֹתךָ :אֵּ י הַ -ֶאל, ַהנ ֵּרֹת-ֶאת, ב ְ נֵּ נֹוָרהמו ל פ ְ ְ ְבַעת ַהנ ֵּרֹות, מ  ִ .יִָאירו  ש 

למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז  :  רשי
ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה  "דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו אמר לו הקב
.מדליק ומטיב את הנרות

.בשביל חגיגה זו כל שבט הביא קרבן,  בפרשה הקודמת למדנו על חנוכת המשכן: הסבר
נשיא שבט לוי  -אהרון, למרות שלא היו צריכים. לא היה צריך להביא קרבן' השבט המובחר של ה. כולם חוץ משבט לוי. לא ממש? כולם

.חשובה זובמצוהרק הוא לא זכה . הסתכל מהצד על כל קורבנות הנשיאים והתעצב
.ראה בעצבותו והבטיח לאהרון שיזכה בצווה חשובה יותר' ה

.  וזו המצווה שנלמד בפרק זה
.בקודש הקודשיםחנוכיה-ה

.מוזכר ליד פרשת הנשיאיםהחנוכיהזה הסיבה שנושא 
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.פעם הסתובב איש רעב בשוק יפו
.זהובים ותרם2מצא בכיסו , לידו חייםעבר 

על ספסל התיישב והעני הודה מעומק הלב לחיים 
.עייף ומבולבל, מזדמן

הדוכנים בשוק נסגרים  , נהיה קריר. הגיע הערב
.והעני עדיין יושב לא יודע איפה ילון הלילה
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.עבר שמעון, לפתע
.הביט בעיניים טובות. שמעון הביט בעני

.וביקש מהעני להתלוות אליו, 
שמעון הוציא חכה ולימד  . שמעון והעני הלכו לנמל

.את העני איך לדוג
.  הסתכל על שמעון כאיש אכזרי, העני היה רעב

.תעזוב אותי מלדוג, אני רעב
.אך שמעון לא וויתר
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העני  . ביקש מהעני להתרכז טוב בתנועות הדייגות
.ואז התנסה בעצמו. הסתכל טוב טוב

45אך תוך , אמנם העני תשוש ועייף, הופ איזה הפתעה
.אמנונים קטנים5דקות העני הצליח לדוג 

!!!אמנונים5דקות 45תוך 

?האם שמעון או חיים עשו את המעשה הנכון ולמה
מטבעות שיוכל  2לעני מיידיחיים אמנם נתן באופן 

אך שמעון לימד את העני כלי שיעזור לו גם . לקנות אוכל
.ויוכל לקום על רגליו, בהמשך
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".השלהבת תדלק מאליה"עד ש, אהרן מקבל ציווי להדליק את נרות המנורה
.שלא יצטרך לתמוך בה עוד עם השמש עד שתדלק-זאת אומרת

כי עזר לעני לקום על רגליו בלי , חסדו של שמעון היה גדול יותר, גם בסיפור
.  להזדקק יותר לשני

.עד שתבער מאליה ותדליק אחרים, לכולנו יש תפקיד להאיר את הסביבה
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.לפניך תחומים שונים בחיים
בלי שאהרון יחזיק את . שצריכים לדלוק מאליו, כעת למדנו על הנרות

. השמש
חברות  / שההורים, בלי עזרה חיצונים? איזה נר יש בתוכך שהוא כבר דולק

.עוזרות

שמחה. 4חתת. 3

צניעות. 7 להוריםכבוד . 6 צדקה לפני  . 5
נרותהדלקת 

שחרית  . 2לחברותרגישות .  1
יוםומנחה כל 

אחר. 8
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ןג נֹוָרה-ֶאל--ַאֲהֹרן, ַוַיַעׂש כֵּ י ַהמְּ נֵּ ֹרֶתיהָ ֶהֱעָלה , מּול פְּ הָוהִצָּוהַכֲאֶשר :נֵּ .ֹמֶשה-ֶאת, יְּ

ה  ֶזה ַמֲעׂשֵּ ֹנָרהד וְּ ָשה ָזָהבַהמְּ ָכּה ַעד-ַעד, ִמקְּ רֵּ ָשה ִהוא-יְּ ָחּה ִמקְּ ֶאה:  ִפרְּ ָאה , ַכַמרְּ ֲאֶשר ֶהרְּ
הָוה ֶאת ן ָעָׂשה--ֹמֶשה-יְּ ֹנָרה-ֶאת, כֵּ .  ַהמְּ

להגיד שבחו של אהרן שלא שינה: רשי

מילים אלו נכתבו כדי לציין לשבח את אהרון שזה ברור לו שהוא  ,  "את משה' הציוהכאשר "בסוף הפסוק כתוב : הסבר
.ולא מערב את שיקולוציוה' עושה בדיוק מה שה

גביעים

כפתור

פרח
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הָוהה ר יְּ ַדבֵּ אֹמרֹמֶשה -ֶאל, ַויְּ .לֵּ
ִוִים-ֶאת, ַקחו ל, ִמּתֹוְך, ַהלְּ ָראֵּ י ִיׂשְּ נֵּ ָּת ; בְּ ִטַהרְּ .ֹאָתם, וְּ

ֹכה ַטֲהָרם-ז וְּ י ַחָטאת, ַתֲעֶׂשה ָלֶהם לְּ יֶהם מֵּ ה ֲעלֵּ ֶהֱעִבירּו ַתַער ַעל; ַהזֵּ ָׂשָרם-ָכל-וְּ סּו , בְּ ִכבְּ וְּ
יֶהם  דֵּ ִהֶטָהרּוִבגְּ וְּ

בפסוקים הבאים נלמד על תהליך טהרת הלווים לעבודה בקודש-הסבר

מזים על הלווים מאפר פרה-הזה עליהם מי חטאת :  הסבר
לֶהֱעִבירו  "ו   ר עע עע ָל- תע הלווים התגלחו-" ב  שָָׂרם -כ 
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חּוח ָלקְּ ָחתֹו, ָבָקר-ַפר ֶבן, וְּ לּוָלה ַבָשֶמןֹסֶלת, ּוִמנְּ ִני ֶבן-ּוַפר; בְּ ַחָטאתִּתַקח, ָבָקר-שֵּ .לְּ

:  הסבר
.פרים2הלווים מקריבים 

.אחד עבור קרבן חטאת והשני עבור קרבן עולה

ָּת ט ַרבְּ ִהקְּ ִוִים-ֶאת, וְּ י, ַהלְּ נֵּ ד, ִלפְּ ָּת ; ֹאֶהל מֹועֵּ ַהלְּ ִהקְּ ל, ֲעַדת-ָכל-ֶאת--וְּ ָראֵּ י ִיׂשְּ נֵּ .בְּ

:י"רש
נותנים קרבן כפרה תחתיהם יבואו ויעמדו על קרבנם ויסמכו את ידיהם עליהםשהלויםלפי 

:הסבר
משה אוסף את בני ישראל והם סומכים , ולכן לפני תחילת עבודת הלווים, עבור העונש של חטא העגל, י"הלווים הם הכפרה של בנ

.ידיהם על הלווים ומברכים אותם
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ָּת י ַרבְּ ִהקְּ ִוִים-ֶאתוְּ הָוה, ַהלְּ י יְּ נֵּ י; ִלפְּ נֵּ כּו בְּ ָסמְּ ל ֶאת-וְּ ָראֵּ יֶהם-ִיׂשְּ דֵּ ִוִים-ַעל, יְּ ַהלְּ
ִניף ַאֲהֹרן יא הֵּ ִוִים-ֶאתוְּ הָוהַהלְּ י יְּ נֵּ נּוָפה ִלפְּ ל, ּתְּ ָראֵּ י ִיׂשְּ נֵּ ת בְּ אֵּ ָהיּו; מֵּ הָוה-ַלֲעֹבד ֶאת, וְּ .ֲעֹבַדת יְּ

:הסבר
.הכהן לוקח את הכבש בעודו חי ומניף אותו פעם אחת, כאשר אשם מצורע מגיע עם קרבן כדי לכפר על מעשיו

.גם כאן הלווים הם הכפרה לבני ישראל ובגלל זה הכהן לוקח את הלוי ומניף פעם אחת
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ִוִיםיב ַהלְּ כּו ֶאתוְּ מְּ יֶהם-ִיסְּ דֵּ ה ֶאת; ַעל רֹאש ַהָפִרים, יְּ ֶאת-ַוֲעׂשֵּ , ָהֶאָחד ֹעָלה-ָהֶאָחד ַחָטאת וְּ
ר, ַליהָוה ַכפֵּ ִוִים-ַעל, לְּ .ַהלְּ

ָּת יג ַהֲעַמדְּ ִוִים-ֶאת, וְּ י ַאֲהֹרן, ַהלְּ נֵּ י ָבָניו, ִלפְּ נֵּ ִלפְּ נּוָפה; וְּ ָּת ֹאָתם ּתְּ ַנפְּ הֵּ .ַליהָוה, וְּ
ָּת יד ַדלְּ ִהבְּ ִוִים-ֶאת, וְּ ל, ִמּתֹוְך, ַהלְּ ָראֵּ י ִיׂשְּ נֵּ ָהיּו ִלי; בְּ ִוִים, וְּ . ַהלְּ

יטו' ַאֲחרֵּ ן ָיֹבאּו -וְּ ִוִיםכֵּ ד-ַלֲעֹבד ֶאת, ַהלְּ ָּת ֹאָתם; ֹאֶהל מֹועֵּ ִטַהרְּ נּוָפה, וְּ ָּת ֹאָתם ּתְּ ַנפְּ הֵּ .וְּ
ֻתִניםִכי טז ֻתִניםנְּ ָמה ִלינְּ ל, הֵּ ָראֵּ י ִיׂשְּ נֵּ ַרת ָכל:ִמּתֹוְך בְּ כֹור ֹכל-ַּתַחת ִפטְּ ל, ֶרֶחם בְּ ָראֵּ י ִיׂשְּ נֵּ --ִמבְּ

ִּתי ֹאָתם .ִלי, ָלַקחְּ

:י"רש
נתונים למשא נתונים לשיר-נתניםנתנים

:הסבר
.עבודות2הלווים נתונים ל. כתוב בפסוק פעמיים את המילה נתונים

עבודת השיר. 1
עבודת המשא במדבר. 2
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ל-ָכלִכי ִלייז ָראֵּ י ִיׂשְּ נֵּ כֹור ִבבְּ ָמה, בְּ הֵּ יֹום:ָבָאָדם ּוַבבְּ ַרִים-ָכלַהֹכִתי, בְּ ֶאֶרץ ִמצְּ כֹור בְּ ִּתי  , בְּ ַדשְּ ִהקְּ
.ִלי, ֹאָתם

:הסבר
.בחייםיישארו היהודים לבכורות המצרים על מנת שהיהודים בין הבכורות מפריד ' ה. מצרים

כאן  שכתוב כמו הקדיש את הלווים' ה, הקדיש את הבכורות לעבודת המשכן אך כאשר טעו בחטא העגל' ביחד עם הצלת הבכורות ה
".הקדשתי אותם לי"בפסוק 
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חיח ְלִוִים-ֶאת, ָוֶאקַּ ת ָכל, הַּ חַּ .ִבְבֵני ִיְשָרֵאל, ְבכֹור-תַּ
ְלִוִים-ֶאתָוֶאְתָנה יט ֲהֹרן ּוְלָבָניוְנֻתִניםהַּ ֲעֹבד ֶאת, ִמתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְלאַּ ת ְבֵני-לַּ ל, ִיְשָרֵאל ְבֹאֶהל מֹוֵעד-ֲעֹבדַּ ֵפר עַּ -ּוְלכַּ

ֹקֶדש-ֶאל, ִיְשָרֵאל-ְבֶגֶשת ְבֵני, ֶנֶגף, ְולֹא ִיְהֶיה ִבְבֵני ִיְשָרֵאל; ְבֵני ִיְשָרֵאל .הַּ

ֲהֹרן ְוָכלכ ש ֹמֶשה ְואַּ יַּעַּ ת ְבֵני-וַּ ְלִוִים, ִיְשָרֵאל-ֲעדַּ ְלִוִים, ֹמֶשה-ְיהָוה ֶאתִצָּוה-ֲאֶשרְכֹכל :לַּ ְבֵני  , ָעשּו ָלֶהם-ֵכן--לַּ
.ִיְשָרֵאל

ְטאּו כא ִיְתחַּ ְלִוִיםוַּ ְבסּו ִבְגֵדיֶהם, הַּ ְיכַּ ָיֶנף, וַּ ֲהֹרן ֹאָתם ְתנּוָפהוַּ ֲהֹרן; ִלְפֵני ְיהָוה, אַּ ֵפר ֲעֵליֶהם אַּ ְיכַּ ֲהָרם, וַּ .ְלטַּ
ֲחֵריכב ְלִוִיםֵכן ָבאּו -ְואַּ ֲעֹבד ֶאת, הַּ ֲהֹרן, ֲעֹבָדָתם ְבֹאֶהל מֹוֵעד-לַּ ֲאֶשר :ְוִלְפֵני ָבָניו, ִלְפֵני אַּ לֹמֶשה -ְיהָוה ֶאתִצָּוהכַּ -עַּ

ְלִוִים .ֵכן ָעשּו ָלֶהם, הַּ

ֵבר ְיהָוהכג ְידַּ .ֵלאֹמרֹמֶשה -ֶאל, וַּ
ְלִוִים, זֹאתכד ְעָלה, ִמֶבן ָחֵמש ְוֶעְשִרים ָשָנה:ֲאֶשר לַּ ת, ָיבֹוא ִלְצבֹא ָצָבא, ָומַּ ֲעֹבדַּ .ֹאֶהל מֹוֵעדבַּ

ֲעֹבד; ָישּוב ִמְצָבא ָהֲעֹבָדה, ּוִמֶבן ֲחִמִשים ָשָנהכה .עֹוד, ְולֹא יַּ
ֲעֹבָדה, ִלְשֹמר ִמְשֶמֶרת, ֶאָחיו ְבֹאֶהל מֹוֵעד-ְוֵשֵרת ֶאתכו ֲעֹבד, וַּ ְלִוִים; לֹא יַּ ֲעֶשה לַּ .ְבִמְשְמֹרָתם, ָכָכה תַּ


