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פרשת שמיני תשפ"ב
וידם אהרון
רש"י
ויקרא פרק י
וַיִּקחּו בְ נֵי ַאהֲ רֹן נ ָָדב וַאֲ בִּ יהּוא ִּאיׁש ַמ ְח ָתתֹו וַ י ְִּתנּו בָ ֵהן ֵאׁש (ב) ותצא אש  -רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא על
(א) ְ
וַ י ִָּשימּו עָ לֶ יהָ ְקט ֶֹרת וַ י ְַק ִּריבּו לִּפְ נֵי ְיקֹוָק ֵאׁש ז ָָרה אֲ ׁשֶ ר ל ֹא צִּ ּוָה ידי שהורו הלכה בפני משה רבן .רבי ישמעאל אומר שתויי
יין נכנסו למקדש ,תדע שאחר מיתתן הזהיר הנותרים שלא
אֹותם ַויָמֻ תּו לִּ פְ נֵי
וַתצֵ א ֵאׁש ִּמ ִּלפְ נֵי יְ קֹוָק וַת ֹאכַ ל ָ
א ָֹתם( :ב) ֵ
יכנסו שתויי יין למקדש .משל למלך ,שהיה לו בן בית וכו',
יְ קֹוָק( :ג) וַ י ֹאמֶ ר מ ֶֹׁשה ֶאל ַאהֲ רֹן הּוא אֲ ׁשֶ ר ִּדבֶ ר יְקֹוָק ֵלאמֹר
כדאיתא בויקרא רבה( :ג) הוא אשר דבר וגו'  -היכן דבר
בִּ ְקרֹבַ י ֶא ָקדֵ ׁש וְ עַ ל פְ נֵי כָ ל הָ עָ ם ֶאכָבֵ ד וַ ִּידֹם ַאהֲ רֹן:
ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי (שמות כט מג) .אל
תקרי בכבודי אלא במכובדי .אמר לו משה לאהרן אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או
בי או בך ,עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך :וידם אהרן  -קבל שכר על שתיקתו .ומה שכר קבל ,שנתייחד עמו
הדיבור ,שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין :בקרבי  -בבחירי :ועל פני כל העם אכבד  -כשהקב"ה עושה דין בצדיקים
מתיירא ומתעלה ומתקלס ,אם כן באלו ,כל שכן ברשעים ,וכן הוא אומר (תהלים סח לו) נורא אלהים ממקדשיך ,אל תקרא
ממקדשיך אלא ממקודשיך:
מסכת אבות פ"ג משנה יג
רבי עקיבא אומר שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה מסורת סייג לתורה מעשרות סייג לעושר נדרים סייג לפרישות סייג
לחכמה שתיקה:
מסכת מנחות דף כט ע"ב
אמר רב יהודה אמר רב :בשעה שעלה משה למרום ,מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות ,אמר לפניו :רבש"ע ,מי
מעכב על ידך? אמר לו :אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו ,שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ
תילין תילין של הלכות .אמר לפניו :רבש"ע ,הראהו לי ,אמר לו :חזור לאחורך .הלך וישב בסוף שמונה שורות ,ולא היה יודע
מה הן אומרים ,תשש כחו; כיון שהגיע לדבר אחד ,אמרו לו תלמידיו :רבי ,מנין לך? אמר להן :הלכה למשה מסיני,
נתיישבה דעתו .חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא ,אמר לפניו :רבונו של עולם ,יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע"י? אמר לו:
שתוק ,כך עלה במחשבה לפני.
שמות פרק לג פסוק כב
וְ הָ יָה בַ ֲעבֹר כְ ב ִֹּדי וְ שַ ְמ ִּתיָך בְ נִּ ְק ַרת הַ ּצּור וְ שַ כ ִֹּתי ַכפִּ י עָ לֶיָך עַ ד עָ בְ ִּרי:
מלכים א פרק יט
הֹהי
ֵאתי לַיקֹוָק אל ֵ
אמר ַקנ ֹא ִּקנ ִּ
(ט) וַ יָב ֹא ׁשָ ם ֶאל הַ ְמעָ ָרה וַ ָי ֶלן ׁשָ ם וְ ִּהנֵה ְדבַ ר ְיקֹוָק ֵאלָ יו ַוי ֹאמֶ ר לֹו ַמה לְָך פֹה ֵאלִּ יָהּו( :י) וַי ֹ ֶ
יאיָך הָ ְרגּו בֶ ָח ֶרב ו ִָּאּו ֵָתר אֲ נִּי לְבַ ִּדי וַ יְבַ ְקׁשּו ֶאת נַפְ ִּׁשי לְ ַק ְח ָתּה:
יתָך בְ נֵי ִּי ְש ָר ֵאל ֶאת ִּמ זְ בְ ח ֶֹתיָך הָ ָרסּו וְ ֶאת נְבִּ ֶ
צְ בָ אֹות כִּ י עָ זְ בּו בְ ִּר ְ
ּומ ַׁשבֵ ר ְסלָעִּ ים לִּפְ נֵי יְ קֹוָק ל ֹא בָ רּוחַ יְ קֹוָק
(יא) וַי ֹאמֶ ר צֵ א וְ עָ מַ ְד ָת בָ הָ ר לִּ פְ נֵי יְקֹוָק וְ ִּהנֵה יְ קֹוָק עֹבֵ ר וְ רּוחַ גְ דֹולָ ה וְ חָ זָק ְמפ ֵָרק ָה ִּרים ְ
יְהי כִּ ְׁשמֹעַ ֵאלִּ יָהּו
וְ ַאחַ ר הָ רּוחַ ַרעַ ׁש ל ֹא בָ ַרעַ ׁש יְ קֹוָק( :יב) וְ ַאחַ ר הָ ַרעַ ׁש ֵאׁש ל ֹא בָ ֵאׁש יְק ָֹוק וְ ַא ַחר ָה ֵאׁש קֹול ְד ָמ ָמה ַד ָקה( :יג) וַ ִּ
ֵאתי לַיקֹוָק אל הֹהֵ י
ֹאמר ַקנ ֹא ִּקנ ִּ
ֹאמר מַ ה ְלָך פֹה ֵא ִּליָהּו( :יד) וַי ֶ
וַ יָלֶט פָ נָיו בְ ַאדַ ְרתֹו וַ יֵצֵ א וַ ַי ֲעמֹד ֶפ ַתח הַ ְמעָ ָרה וְ ִּהנֵה ֵאלָ יו קֹול וַי ֶ
יאיָך הָ ְרגּו בֶ ָח ֶרב ו ִָּאּו ֵָתר אֲ ִּני לְבַ ִּדי וַ יְבַ ְקׁשּו ֶאת נַפְ ִּׁשי לְ ַק ְח ָתּה:
יתָך בְ נֵי ִּי ְש ָר ֵאל ֶאת ִּמזְ בְ ח ֶֹתיָך הָ ָרסּו וְ ֶאת נְבִּ ֶ
צְ בָ אֹות כִּ י עָ זְ בּו בְ ִּר ְ
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