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 ויקרא פרק י
ְתנּו ָבֵהן ֵאׁש  יׁש ַמְחָתתֹו ַויִּ יהּוא אִּ ְקחּו ְבֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאבִּ )א( ַויִּ
ָּוה  ְפֵני ְיקָֹוק ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא צִּ יבּו לִּ ימּו ָעֶליָה ְקֹטֶרת ַוַיְקרִּ ַוָישִּ

ְפֵני  ְפֵני ְיקָֹוק ַותֹאַכל אֹוָתם ַוָיֻמתּו לִּ לִּ ֹאָתם: )ב( ַוֵתֵצא ֵאׁש מִּ
ֶבר ְיקָֹוק ֵלאֹמר יְ  קָֹוק: )ג( ַויֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן הּוא ֲאֶׁשר דִּ

ֹדם ַאֲהֹרן: ְקֹרַבי ֶאָקֵדׁש ְוַעל ְפֵני ָכל ָהָעם ֶאָכֵבד ַויִּ  בִּ

 רש"י 
רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא על  - ותצא אש)ב( 

ל אומר שתויי ידי שהורו הלכה בפני משה רבן. רבי ישמעא
יין נכנסו למקדש, תדע שאחר מיתתן הזהיר הנותרים שלא 
יכנסו שתויי יין למקדש. משל למלך, שהיה לו בן בית וכו', 

היכן דבר  - הוא אשר דבר וגו')ג(  כדאיתא בויקרא רבה:
 ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי )שמות כט מג(. אל 

לאהרן אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או  תקרי בכבודי אלא במכובדי. אמר לו משה
קבל שכר על שתיקתו. ומה שכר קבל, שנתייחד עמו  - וידם אהרן בי או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך:

"ה עושה דין בצדיקים כשהקב - ועל פני כל העם אכבד בבחירי: -בקרבי  הדיבור, שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין:
מתיירא ומתעלה ומתקלס, אם כן באלו, כל שכן ברשעים, וכן הוא אומר )תהלים סח לו( נורא אלהים ממקדשיך, אל תקרא 

 ממקדשיך אלא ממקודשיך:
 

 גשנה יג מ"מסכת אבות פ
לעושר נדרים סייג לפרישות סייג רבי עקיבא אומר שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה מסורת סייג לתורה מעשרות סייג 

 לחכמה שתיקה:
 

 ב"מסכת מנחות דף כט ע
משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: רבש"ע, מי  אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שעלה

מעכב על ידך? אמר לו: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ 
ב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע תילין תילין של הלכות. אמר לפניו: רבש"ע, הראהו לי, אמר לו: חזור לאחורך. הלך ויש

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: 

 ה במחשבה לפני.שתוק, כך על
 

 שמות פרק לג פסוק כב
י: י ָעֶליָך ַעד ָעְברִּ י ַכפִּ ְקַרת ַהּצּור ְוַשֹכתִּ יָך ְבנִּ י ְוַשְמתִּ  ְוָהָיה ַבֲעֹבר ְכֹבדִּ

 
 מלכים א פרק יט

 ֹ ָיהּו: )י( ַוי ֵנה ְדַבר ְיקָֹוק ֵאָליו ַויֹאֶמר לֹו ַמה ְלָך ֹפה ֵאלִּ הֵֹהי )ט( ַוָיבֹא ָׁשם ֶאל ַהְמָעָרה ַוָיֶלן ָׁשם ְוהִּ י ַליקָֹוק אל ֵנאתִּ אֶמר ַקנֹא קִּ
ְשָרֵאל ֶאת מִּ  יְתָך ְבֵני יִּ י ָעְזבּו ְברִּ י ְלַקְחָתּה: ְצָבאֹות כִּ י ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ַנְפׁשִּ י ְלַבדִּ ָּוֵתר ֲאנִּ יֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב ָואִּ ְזְבֹחֶתיָך ָהָרסּו ְוֶאת ְנבִּ

ים ּוְמַׁשבֵ  ֵנה ְיקָֹוק ֹעֵבר ְורּוַח ְגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהרִּ ְפֵני ְיקָֹוק ְוהִּ י)יא( ַויֹאֶמר ֵצא ְוָעַמְדָת ָבָהר לִּ ְפֵני ְיקָֹוק לֹא ָברּוַח ְיקָֹוק ר ְסָלעִּ ם לִּ
ָיהּו ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעׁש לֹא ָבַרַעׁש ְיקָֹוק: )יב( ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש לֹא ָבֵאׁש ְיקָֹוק ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְדָמָמה ַדָק  ְׁשֹמַע ֵאלִּ י כִּ ה: )יג( ַוְיהִּ

הֵֹהי ַוָיֶלט ָפָניו ְבַאַדְרתֹו ַוֵיֵצא ַוַיֲעֹמד פֶ  י ַליקָֹוק אל ֵנאתִּ ָיהּו: )יד( ַויֹאֶמר ַקנֹא קִּ ֵנה ֵאָליו קֹול ַויֹאֶמר ַמה ְלָך ֹפה ֵאלִּ ַתח ַהְמָעָרה ְוהִּ
ָּוֵתר ֲאנִּ  יֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב ָואִּ ְזְבֹחֶתיָך ָהָרסּו ְוֶאת ְנבִּ ְשָרֵאל ֶאת מִּ יְתָך ְבֵני יִּ י ָעְזבּו ְברִּ יְצָבאֹות כִּ י ְלַקְחָתּה:  י ְלַבדִּ  ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ַנְפׁשִּ
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