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 .1ויקרא פרק ט ,א-כד
שמִי ִִ֔ני ק ָ ָּ֣רא מ ִֹ֔שה לְַאה ֲֹ֖ר ֹן ּו ְלב ָָנָ֑יו ּו ְלזִקְנֹ֖י יִש ְָראֵֽל( :ב) וַיֹּ֣אמר א ֵֽל־ַאה ֲֹ֗ר ֹן קַח־ ְ֠ ְלָך
(א) ַוי ְ ִה ֹ֙י ַביֹּ֣ום ַה ְ
אמ ֹר קְח֤ ּו
ִימם ְו ַהק ְֹ֖רב ִלפְנֵ֥י ֵֽה'( :ג) וְאל־בְנֵ֥י יִש ְָר ֹ֖אל תְ דַ ּ֣בר ל ָ֑
ֵ֣עגֶל בן־ב ָ ָָ֧קר ְלח ָ ַָּ֛טאת ו ַ ְַ֥איִל לְע ָ ָֹ֖לה תְ מ ִ ָ֑
ש ָל ִֹ֗מים ִלז ְֹ֙ב ֹ ֹ֙ ַח ִלפְנּ֣י
ִימם לְע ֹלָ ֵֽה( :ד) ו ְׁ֨שֹור ָו ַֹ֜אי ִל ִל ְ
שְ עִיר־ ִעזִים ְלחַטָָּ֔ את ו ְֹ֨עגֶל וָכָ֧בש בְני־שָנָ ֹ֛ה תְ מ ִ ֹ֖
ְלּולּ֣ה ב ָ ַָ֑שמן ִכּ֣י הַיִ֔ ֹום ֹ֖ה' נ ְִראָ ֵ֥ה אֲליכ ֵֽם( ... :ו) וַיֹּ֣אמר מ ִֹ֔שה זָ֧ה הַדָ ָבֹ֛ר אֲשר־צ ִָּוֵ֥ה ֹ֖ה'
ִ֔ה' ּו ִמנ ָ ְֹ֖חה ב ָ
תַ ע ֲָ֑שּו וְי ָ ֵ֥רא אֲליכֹ֖ם כ ְַ֥בֹוד ֵֽה'( :ז) ו ַׁ֨י ֹאמר מ ֹֹ֜שה אֵֽל־ַאה ֲֹ֗ר ֹן ק ַ ְ֤רב אל־ ַה ִםז ְֹ֙ב ֹ֙ ַח ַוע ֲֹ֞שה את־ח ַָטֵֽאתְ ָֹ֙ך וְאת־
ֲשר צ ָ ִֵּ֥וה ֵֽה'( :ח) ַויִק ַ ְֵ֥רב
ּ֣ע ֹל ִָ֔תָך ְוכַפַ֥ר ַ ַּֽבעַדְ ךָ֖ ּוב ַ ְֵ֣עד ה ָ ָָ֑עם ַוע ֲֹ֞שה את־ק ְָר ַ ֤בן ָהעָםֹ֙ ְוכַפּ֣ר בַ ֵֽעֲדִָ֔ ם ַכא ֹ֖
ַאה ֲֹ֖ר ֹן אל־ ַה ִםז ְָ֑ב ַח ַויִש ַ ְֹ֛חט את־עֵ֥גל ַהח ָ ַֹ֖טאת אֲשר־לֵֹֽו( :ט) ְַ֠ויַק ְִרבּו ב ְֹ֨ני ַאה ֲֵ֣ר ֹן אֶת־הַדָ ם אלָיו ַויִט ְ֤ב ֹל
א ְצבָע ֹֹ֙ו בַדִָ֔ ם ַוי ִֹ֖תן עַל־ק ְַרנֹּ֣ות ַה ִםז ְָ֑ב ַח וְאת־ה ַָדּ֣ם י ָ ִַ֔צק אל־י ְֹ֖סֹוד ַה ִםזְבֵֽ ַח( :י) וְאת־ה ַׁ֨חלב וְאת־ ַה ְכל ָֹ֜י ֹת
ִן־ה ַח ִָ֔טאת ִהק ִ ְֹ֖טיר ַה ִםז ְָ֑בחָה כַאֲ ֶ ָּ֛שר צ ִָּוַ֥ה ֹ֖ה' את־מ ֹשֵֽה( :יא) וְאת־ ַהב ָ ָֹ֖שר
וְאת־הַי ֹ֤תרת מִן־ ַהכָב ֹ֙ד מ ַ ּ֣
וְאת־ה ָָ֑עֹור ש ַ ָּ֣רף ב ִָ֔אש מ ִֹ֖חּוץ לַ ֵֽ ַםחֲנ ֵֽה( :יב) ַויִש ַ ְֹ֖חט את־הָע ָֹלָ֑ה ְַ֠וי ַ ְמצִאּו ב ְֹ֨ני ַאה ֲֹ֤ר ֹן אלָי ֹ֙ו את־הַדִָ֔ ם
ַויִז ְְר ֵ֥קהּו עַל־ ַה ִםז ְֹ֖ב ַח סָבִ ֵֽיב( :יג) וְאת־הָע ֹ ָֹ֗לה ִהמ ְִצָ֧יאּו אלָ ֹ֛יו ִלנְתָ ֹ֖חי ָה וְאת־ה ָָ֑ר ֹאש ַויַק ְֹ֖טר עַל־ ַה ִםזְבֵֽ ַח:
של ִ ָֹ֖מים
( ...טז) ַויַק ְֹ֖רב את־הָע ָֹלָ֑ה וַ ֵֽיַע ֲֹ֖ש ָה ַכםִשְ פָ ַּֽט(.... :יח) ַויִש ַ ְ֤חט את־הַשֹו ֹ֙ר וְאת־ ָה ִַ֔אי ִל זֵ֥בַח ַה ְ
שא ַאה ֲֹ֧ר ֹן י ָ ָֹ֛דיו
ֲשר ל ָ ָָ֑עם ְַ֠וי ַ ְמצִאּו ב ְֹ֨ני ַאה ֲֹ֤ר ֹן את־הַדָ םֹ֙ א ִָ֔ליו ַויִז ְְר ֵ֥קהּו עַל־ ַה ִםז ְֹ֖ב ַח סָבִ ֵֽיב( ... :כב) ַוי ִ ׁ֨ ָ
א ּ֣
מֹועד
ל־א ֹהל ִ֔
אל־ה ָ ָֹ֖עם וַ ַּֽיְב ְָרכָ֑ם ו ַֹ֗ירד מע ֲָ֧ש ֹת הַ ֵֽח ָ ַֹ֛טאת ְוהָע ָֹלֹ֖ה ְו ַה ְ
שלָמִ ֵֽים( :כג) ַוי ָׁ֨ב ֹא מ ֶ ֹֹ֤שה וְַאהֲר ֹן א ּ֣
ְבֹוד־ה' אל־כָל־ה ָָעֵֽם( :כד) ו ַ֤תצא אש ִמ ִלפְנֵ֣י ָּ֔ה' וַתֹֹ֙א ַכלֹ֙ עַל־
וַיּ֣צ ְִ֔אּו וַ ַּֽיְב ֲָרכָ֖ ּו אֶ ת־ה ָ ָָ֑עם וַי ָ ַ֥רא כ
ָ֖
יהַּֽם:
ַה ִםז ְִ֔ב ַח את־הָע ָֹלֹ֖ה וְאת־ ַה ֲחל ִ ָָ֑בים ַו ַי ְ֤רא כָל־ ָהעָםֹ֙ ַוי ָָּ֔ר ֹמּו וַ ַּֽיִפ ְָ֖לּו עַל־פְנ ֶ
 .2ספרא שמיני  -מכילתא דמילואים
(ג) ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת מלמד שאמר לו משה לאהרן אהרן אחי אף על
פי שנתרצה המקום לכפר על עונותיך צריך אתה ליתן לתוך פיו של שטן שלח דורון לפניך עד
שלא תיכנס למקדש שמא ישנאך בביאתך למקדש ושמא תאמר אין צריך כפרה אלא אני והלא
אף ישראל צריכים כפרה שנאמר ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת וכי מה
ראו ישראל להביא יותר מאהרן אלא אמר להם אתם יש בידכם בתחילה ויש בידכם בסוף יש
בידכם בתחילה וַ ַּֽיִשְ חֲטּו שְ ִ ֵ֣עיר ִע ִָּ֔זים ויש בידכם בסוף עשו להם עגל מסכה יבא שעיר עזים
ויכפר על מעשה עזים יבא עגל ויכפר על מעשה עגל:
 .3בראשית פרק לז ,לא-לב
של ְֹ֞חּו את־
שחֲט ֹּ֙ו ש ִ ְּ֣עיר ִע ִִ֔זים ַוי ִ ְטבְלֵ֥ ּו את־ ַהכ ֹֺ֖ת ֹנת בַדָ ֵֽם( :לב) וַ ֵֽי ְ ַ
יֹוסף וַ ֵֽי ִ ְ
(לא) ַויִק ְֹ֖חּו את־כ ְּ֣ת ֹנת ָ֑
ִיהם וַי ֹאמ ְֹ֖רּו ּ֣ז ֹאת מ ָ ָָ֑צאנּו הַכר־ ָֹ֗נא ַהכ ְָ֧ת ֹנת ִבנְָךֹ֛ ִ ֹ֖הוא אִם־לֵֽא:
כ ְּ֣ת ֹנת ַה ַפ ִֹ֗ןים ַוי ָ ִבֹ֙יא ֹּ֙ו אל־ ֲאב ִ֔
 .4ספר מורה נבוכים  -חלק ג פרק מו
וכבר זכרו ה'חכמים' טעם היות ה'קרבן ביום השמיני של מלואים' " -עגל בן בקר לחטאת"
'לכפר על מעשה העגל' .וכן 'חטאתו של יום הכפורים' " -פר בן בקר לחטאת" ' -לכפר על
מעשה העגל' .ולפי זה הענין אשר זכרוהו יראה לי  -שהטעם בהיות ה'חטאות' כולם 'ליחיד
ולציבור' 'שעירים'  -רצוני לומר' ,שעירי הרגלים ,ושעירי ראשי חדשים ,ושעירי יום
הכיפורים ,ושעירי עבודה זרה - ,סיבת כל אלו אצלי היות רוב מרים וחטאתם אז בהקריבם
ל'שעירים'  -כמו שבאר הכתוב" ,ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים
אחריהם" .אבל ה'חכמים ז"ל' שמו טעם היות 'כפרת צבור' לעולם ב'שעירים'  -בעבור שחטא
'עדת ישראל' כולה היה ב'שעיר' עיזים  -רמז למכירת 'יוסף הצדיק' ,שנאמר בענינו" ,וישחטו
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שעיר עיזים וגו'" .ולא יהיה זה הטעם חלוש בעיניך ,כי כונת כל אלו הפעולות  -לישב בנפש
כל חוטא וכל איש מרי שצריך לזכור ולהזכיר חטאו תמיד  -כמו שאמר" ,וחטאתי נגדי תמיד";
ושצריך כפרה על החטא ההוא ,הוא וזרעו וזרע זרעו ,בעבודה שתהיה ממין המרי ההוא -
ארצה בזה ,שאם יהיה המרי בממון  -יפזר ממונו בעבודה; ואם יהיה המרי בהנאות גופו ,ייגע
גופו ויטריחהו בעבודת העינוי והצום ולקום בלילות; ואם יהיה המרי במדה מן המדות  -יעמוד
כנגדה בהפך המדה ההיא  -כמו שבארנו ב"הלכות דעות" וזולתם; … כמו שתראה מה שנעשה
באהרן ,כאשר נכשל ב'מעשה העגל'  -היה קרבנו וקרבן כל מי שקם מזרעו תחתיו ' -פר ועגל';
וכאשר היה המרי ב'שעיר עיזים' היתה העבודה ב'שעיר עיזים' .וכאשר יתישבו אלו הענינים
בנפש  -יהיה מביא ,בלא ספק ,להיות המרי קשה בעיני האדם ,ויזהר ממנו עד שלא יכשל אדם
בו ,ויצטרך לכפרה ארוכה וטורח ,ואפשר שלא תשלם הכפרה  -וישמר האדם בעבור זה מן
החטא מתחילת הענין ויברח ממנו  -וזאת תועלת מבוארת מאד .והעלה בידך זאת הכונה גם כן:
 .5כתר יונתן ויקרא פרשת שמיני פרק ט פסוק ב
(ב) ויאמר לאהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת בשביל שלא [ידבר יספר] עליך השטן לשון
שלישית [לשון הרע] על עִנין העגל שעשית בחורב וגם איל לעולה תִ קח מִן בִגלל אשר יזכר
לך זכות של יצחק שעקדו אביו כאיל בהר העבודה שניהם יהיו שלמים והקרב לפני יי:
 .6בראשית פרק כב,
(א) ַוי ְ ִֹ֗הי ַא ַח ֹ֙ר הַדְ ב ִ ָּ֣רים ה ִָ֔אלה ו ָ ְֵ֣האֱ ֹל ִָּ֔הים נ ָ ִֹ֖ןה את־ַאב ְָר ָ ָ֑הם וַיֹּ֣אמר א ִָ֔ליו ַאב ְָר ָ ֹ֖הם וַיֵֹ֥אמר הִמֵֽנִי( :ב)
ל־ארץ הַם ִֹר ָיָ֑ה ְו ַהעֲלֹ֤הּו שָםֹ֙
ו ַֹּ֡י ֹאמר קַח־ ְ֠נָא את־ ִבנְ ָֹ֙ך את־י ְחִ ֵֽידְ ָך֤ אֲשר־ָא ֹ֙ ַהב ְָֹ֙ת אֶ ת־יִ ְצ ָָּ֔חק וְלְך־ל ְִָ֔ך א ֹ֖
ש ַל֤ח ַאב ְָרהָםֹ֙ את־י ִָ֔דֹו ַוי ַ ִֹ֖קח את־הַ ֵֽ ַםאֲכָ֑לת ִלש ְֹ֖ח ֹט
ֲשר א ֹמַ ֵ֥ר אל ֵֽיָך( ... :י) ַוי ִ ְ
ַאחד הֵֽה ִִָ֔רים א ֹ֖
לְע ֹ ָָּ֔לה ֹ֚ ַעל ַ ּ֣
ש ִַ֔מי ִם וַיֹֹ֖אמר ַאב ְָר ָהּ֣ם׀ ַאב ְָר ָ ָ֑הם וַיֹֹ֖אמר הִמֵֽנִי( :יב)
את־ ְבנֵֹֽו( :יא) ַויִק ְָׁ֨רא א ָֹ֜ליו ַמל ַ ְֹ֤אְך ה' מִן־ ַה ָ
ְַאל־תעַש לֹ֖ ֹו מ ְָ֑אּומָה ִכּ֣י׀ ע ָ ַּ֣תה י ָדַֹ֗ עְתִ י כִ ֵֽי־י ְ֤רא אֱלהִיםֹ֙ ִַ֔אתָ ה וְלֵ֥ א
ו ַֹ֗י ֹאמר ַאל־תִ ש ְַל֤ח ָי ֵֽדְ ָֹ֙ך אל־ ַה ִַ֔מעַר ו
ַ ֵ֥
שא ַאב ְָר ָֹ֜הם את־עי ָֹ֗ניו ַוי ְַראֹ֙ ְוהִמה־אַָּ֔ יִל ַא ַַ֕חר נא ֱַחֵ֥ז ַבן ַ ְֹ֖בְך
ָשכְתָ את־ ִבנְָךֵ֥ את־יְחִידְ ָךֹ֖ מִםֵֽמִי( :יג) ַוי ִ ׁ֨ ָ
ח ַ ֹ֛
ְבק ְַר ָנָ֑יו וַי ֤לְך ַאב ְָרהָםֹ֙ ַוי ַ ִּ֣קח את־ הָאַָּ֔ יִל ַויַעֲלַ֥הּו לְע ָ ָֹ֖לה ַ ַ֥תחַת ְבנַֹּֽו:
 .7מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמיני
(ד) [ט ,ב] ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר ,ולמה לא אמר לו פר אלא עגל ,לפי שע"י
העגל נתפקפקה הכהונה בידך ובעגל היא מתבססת בידך ,ולא עוד אלא שלא יהו ישראל
אומרים יש להם עונות ממעשה העגל לפיכך א"ל הקדוש ברוך הוא אף הם יקריבו עגל ,ואל
בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת ועגל שידעו הכל שנתכפר להם על מעשה
העגל ,אמר הקדוש ברוך הוא בעה"ז נתכפר להם ע"י קרבן ולעה"ב אני מוחה עונותיהם שלא
בקרבן שנא' (ישעיה מג) אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני.
 .8כתר יונתן ויקרא פרשת שמיני פרק ט פסוק
(כב) ויפרוש אהרן ידיו לכנגד העם ויברכם וירד מִן המִזבח בשמחה מִן שסיים לעשות החטאת
והעולה וזבח הקודשים :כג) וכיון שנעשו הקרבנות ולא נִתגלתה שכינה היה אהרן נִבהל
ויאמר למשה שמא לא נִתרצה מאמרו של יי במעשי ידי אז עלו משה ואהרן לאוהל מועד
ויתפללו על עם בית ישראל ויצאו ויברכו את העם ויאמר יקבל מאמרו של יי ברצון את
קרבנכם וימחול ויעזוב על חטאיכם ומִן יד הִתגלה כבוד שכינתו של יי לכל העם:
 .9רש"י ויקרא פרשת שמיני פרק ט
(ב) קח לך עגל  -להודיע שמכפר לו הקדוש ברוך הוא ע"י עגל זה על מעשה העגל שעשה:
(כג) ויבא משה ואהרן וגו'  -למה נכנסו ,מצאתי בפרשת מלואים בברייתא הנוספת על תורת
כהנים שלנו למה נכנס משה עם אהרן ,ללמדו על מעשה הקטרת ... .דבר אחר כיון שראה
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אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל ,היה מצטער ואמר
יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל .אמר לו למשה משה
אחי כך עשית לי ,שנכנסתי ונתביישתי .מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים וירדה שכינה
לישראל:
 .11ספרא שמיני  -מכילתא דמילואים
(יט) ויבא משה ואהרן אל אהל מועד כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים
ולא ירדה שכינה לישראל היה עומד אהרן ומצטער אמר יודע אני שכעס עלי המקום בשבילי
לא ירדה שכינה לישראל כך עשה לי משה אחי שנכנסתי ונתביישתי ולא ירדה שכינה לישראל
מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל לכך נאמר ויבא משה ואהרן אל אהל
מועד( :כ) ותצא אש לפני ה' כיון שראו אש חדשה שירדה משמי מרום וליחכה על המזבח את
העולה ואת החלבים פתחו פיהם ואמרו שירה ועל אותה שעה הוא אומר רננו צדיקים בה'
לישרים נאוה תהלה( :כא) באותה שעה קפצה פורענות על נדב ואביהוא ויש אומרים מסיני
נטלו להם שראו את משה ואת אהרן שהיו מהלכים תחילה הן באים אחריהם וכל ישראל
אחריהם אמר לו נדב לאביהוא עוד שני זקנים הללו מתים ואנו ננהוג את הקהל אמר הקדוש
ברוך הוא נראה מי קובר את מי הם קוברים אתכם ויהיו הם מנהיגים את הקהל( :כב) דבר
אמר כיון שראו בני אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה
לישראל אמר לו נדב לאביהוא וכי יש לך אדם שמבשל תבשיל בלא אש מיד נטלו אש
זרה ונכנסו לבית קדשי הקדשים שנאמר ויקחו שני בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו
בהם אש אמר להם הקדוש ברוך הוא אני אכבד אתכם יותר ממה שכבדתם אותי אתם הכנסת'
לפני אש טמאה אני אשרוף אתכם באש טהורה:
 .11חזקוני ויקרא פרשת שמיני פרק ט פסוק כד
(כד) ותצא אש וגו' אש שיצאה בימי משה לא נסתלקה ממזבח הנחושת עד שבא לבית עולמים
ואותה שירדה בימי שלמה לא נסתלקה ממזבח העולה עד שנסתלקה בימי מנשה.
 .12פירוש הריב"א על התורה ויקרא פרשת שמיני פרק ט פסוק כד
(כד) ותצא אש .פירש"י ר' אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא שהורו הלכה בפני משה רבן.
כלו' שדרשו אף על פי שיורד אש מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט .כדכתוב ונתנו בני אהרן
הכהן אש על המזבח .ולא שאלו את פי משה רבן כדכתוב אשר לא צוה אותם .והיה להם
להמלך במשה כמו שמצינו במס' תענית...
 .13ויקרא פרק י ,א-ט
ִיהּוא ִ ּ֣איש ַמחְתָ ֹ֗תֹו ַוי ִתְ נ֤ ּו בָה ֹ֙ן ָּ֔אש ַוי ִ ֵָ֥שימּו עָלֹ֖י ָה ק ְָ֑ט ֹ ֶרת ַויַק ְִׁ֨ריבּו ִלפְנ֤י
(א) ַויִקְחּ֣ ּו בְנ ֵֽי־ ְ֠ ַאהֲר ֹן נָדָׁ֨ ב ַו ֲאב ֹ֜
אֹותם ַוי ֺ ָֹ֖מתּו ִלפְנֵ֥י ֵֽה'( :ג)
ֲשר ֹלֹ֦ א צ ָ ִָּ֖וה א ָֹתֵֽם( :ב) ו ַַ֥תצא ָּ֛אש ִמ ִלפְנֵ֥י ֹ֖ה' ו ַּ֣ת ֹאכַל ָ ָ֑
הֹ֙ ' ֵ֣אש ז ָָָּ֔רה א ָ֧
ו ַׁ֨י ֹאמר מ ֹֹ֜שה אֵֽל־ַאה ֲֹ֗ר ֹן הּואֹ֩ אֲ שֶ ר־דִ ֶֹ֨בר ֹ֤ה'׀ לאמ ֹר ִבקְר ַ ֵֹ֣בי אֶ ק ָָּ֔דש ְועַל־פְנַ֥י כָל־ה ָ ָָ֖עם אֶ כ ָָ֑בד ַוי ִֹ֖ד ֹם
ַאה ֲֵֽר ֹן(… :ו) וַיֹּ֣אמר מ ֹּ֣שה אֵֽל־ַאה ֲֹּ֡ר ֹן ּולְא ְל ָעזָר ּולְאִ ֵֽיתָ ָׁ֨מר׀ ָב ָֹ֜ניו ָ ֵֽראשיכֵ֥ם ַאל־תִ פ ָ ְּ֣רעּו׀ ּו ִבגְדיכ֤ם
ֲשר ש ַ ֵָ֥רף
לֵֽא־תִ פְרֹֹ֙מ ֹּ֙ו וְלּ֣ א תָ ִֺ֔מתּו ו ְַעֵ֥ל כָל־הָע ָ ֹ֖דה יִק ְָ֑צ ֹף ַואֲחיכםֹ֙ כָל־בּ֣ית יִש ְָר ִ֔אל יִבְכ ֹּ֙ו את־ ַהשְר ִָ֔פה א ֹ֖
עֹולֹ֖ם
מֹועד וְלּ֣ א תָ ֺ ָ֑מתּו חֺקַ ֵ֥ת ָ
ֵֽה'( … :ט) ַ ֵ֣ייִן וְש ָ֞ ָכר
ל־א ֹהל ֹ֖
ַאל־תשְתְ ׀ א ָ ַּ֣תה׀ ּובָנּ֣יָך אִתָֹ֗ ְך בְבֹאֲכֹ֛ם א ֵ֥
ּ֣
לְד ֹר ֹתיכ ֵֽם:
 .14רש"י ויקרא פרק י פסוק ג
(שמות כט מג)
 .אל תקרי
הוא אשר דבר וגו'  -היכן דבר וְנֹעַדְ ִ ֵ֥תי ָ ֹ֖שםָה ִלבְנּ֣י יִש ְָר ָ֑אל ְונִק ַ ְֹ֖דש ִבכְב ֹדִ ֵֽי:
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:
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בקרבי  -בבחירי:
 .15אבן עזרא ויקרא פרשת שמיני פרק י פסוק ט
ושכר העשוי ממין חטה או דבש או תמרים ,כי היין משחית הדעת לשותיו ויתערבו לו הדברים:
 .16רמב"ן ויקרא פרשת שמיני פרק י פסוק ט
והטעם בצואה הזאת עתה ,שלא יתעה הכהן בשכרות היין ויבא לידי מחשבה שאינה כהוגן
וימות בה ,כאשר עשו בניו .ויתכן כי מה שדרשו (ויק"ר יב א) שהיו נדב ואביהוא שתויי יין,
לומר כי מפני יינם טעו באש זרה ,לא שיהיה העונש מפני היין ,כי עדיין לא הוזהרו ממנו... ,
 .17משלי פרק לא ,ו-ז
ישֹו ַֹ֝ו ֲעמ ָֹ֗לֹו לּ֣ א יִזְכָר־עֵֹֽוד:
ְאֹובד ְֹ֝ויַי ִן ל ָ ְּ֣מרי נָ ֵֽפש( :ז) ִ֭ י ִשְתה ְויִש ְַכּ֣ח ִר ָ֑
(ו) תְ נּו־ש ָכּ֣ר ל ָ֑
 .18חזקוני ויקרא פרשת שמיני פרק י פסוק ט
ְאֹובד ְֹ֝ויַי ִן ל ָ ְּ֣מרי נָ ֵֽפש אתה
אל תשת אעפ"י שנותנים יין ושכר לשאר אבלים כדכתיב תְ נּו־ש ָכּ֣ר ל ָ֑
ובניך אל תשת כי אין לכם לנהוג דין אבלות .ועוד שאתם אסורים בו ויש בו חיוב מיתה בעת
בואכם אל אהל מועד כי אין דרך להיות שכור עובד.
 .19משלי פרק כג ,כט-לה
שי ַח ִ֭ ְלמִי ְפצ ִ ָּ֣עים ח ִָמָ֑ם ֹ֝ ְל ִֹ֗מי ַח ְכלִלֵ֥ ּות עינָ ֵֽי ִם( :ל)
(כט) ְל ִׁ֨מי ֵ֥אֹוי ל ְִמִ֢י א ֲֹּ֡בֹוי ל ִ ְ֤מי מִדְ י ָ ִׁ֨נים׀ ל ְִמֵ֥י ֹ֗ ִ
לַ ֵֽמְַאח ִ ֲֵ֥רים עַל־ ַה ָ ָ֑יי ִן ֹ֝ ַל ָב ִֹ֗אים ַלח ְֵ֥ק ֹר ִממְסָ ְֵֽך( :לא) ַאל־תֵ֥רא יַי ִןֹ֘ ִכִּ֪י י ִתְ ַַ֫אדָ ֵ֥ם כִ ֵֽי־י ִּ֣תן בַכּ֣ ֹוס עינָ֑ ֹו ֹ֝י ִתְ ה ַֹ֗לְך
בְמיש ִ ֵָֽרים( :לב) ִ֭ ַאח ֲִריתֹו ְכנ ָ ָּ֣חש י ָ ִָ֑שְך ֵּֽו ְכ ִצפְע ֹ ִנֵ֥י יַפ ִ ְֵֽרש( :לג) ִ֭עיניָך י ְִר ּ֣אּו ז ָָ֑רֹות ְֹ֝ו ִלב ְָֹ֗ך י ְדַ בֵ֥ר תַ ְה ֺפכֵֹֽות:
(לד) ִ֭ ְו ָהי ִיתָ כְש ֹכּ֣ב בְלב־ ָיָ֑ם ּוֹ֝ כְש ֹֹ֗כב ב ְּ֣ר ֹאש חִבֵֽל( :לה) הִכֵ֥ ּונִי בַל־ ָחלִיתִ יֹ֘ ֲהל ָֹ֗מּונִי בַל־ ַָ֫י ָ ֵ֥דעְתִ י מ ַָתֵ֥י
ְשמּו עֵֹֽוד:
ָאקיץ ֹ֝אֹו ִֹ֗סיף ֲא ַבק ֵ֥
ִ ָ֑
 .21משלי פרק לא ,ד-ז
ן־י ִשְתה ְויִש ְַכּ֣ח ְמח ָ ָֺ֑קק
(ד) ַ ֤אל לַ ֵֽ ְמ ָל ִׁ֨כים׀ לְ ֹ֗
ֵֽמֹואל ַאּ֣ל לַ ֵֽ ְמל ִָכּ֣ים שְתֹו־ ָ ָ֑יי ִן ּוֹ֝ לְרֹוזְ ִֹ֗נים או ּ֣אי שכָ ֵֽר( :ה) פ ִ֭
ישֹו ...
וִ ֵֽישַמה ִ ּ֣דין כָל־בְנ ֵֽ
ְאֹובד ְֹ֝ויַי ִן ל ְָמּ֣רי נָ ֵֽפש( :ז) ִ֭ י ִשְתה ְויִש ְַכּ֣ח ִר ָ֑
י־ע ֹנִי( :ו) תְ נּו־ש ָכּ֣ר ל ָ֑
 .21דעת זקנים מבעלי התוספות ויקרא פרשת שמיני פרק י פסוק ט
(ט) יין ושכר אל תשת .לפי שע"י שתיות יותר מדאי בושות וחרפות באות עליו .וגם הקדוש
ברוך הוא צווח למי אוי למי אבוי וגו' … כלו' לסוף ימכור כל אשר לו ויהיה הולך בביתו
במישור כי לא יהיה בו דבר שיכשל בו אחריתו כנחש ישך שכשם שנתקללה האדמה בשביל
הנחש כך נתקלל שלישי דהיינו חם על ידי יין ששתה נח .וי"א אחריתו כנחש ישך קרי ביה
בנחש שעל ידי יין ששתה אדם הראשון בברכת נישואין שלו כדפרי' לעיל נשתכר ועבר על
צוויי של מקום ולבסוף נתקלל בנשיכת נחש שנאמר ואתה תשופנו עקב ולפי שנקנסה מיתה
על האדם בשביל אותו יין נהגו העולם כשהמברך בצבור אומר סברי מרנן והם עונין לחיים וכן
מצינו בשלהי במה אשה … .ועוד כשאדם מרבה לשתות יין יוצא מדעתו וכתיב כי שפתי כהן
ישמרו דעת .ועוד אז"ל שכור אל יורה שנא' יין ושכר אל תשת וסמיך ליה ולהורות את בני
ישראל וכן איתמר בעירובין פ' הדר .מעשה ברבן גמליאל שהיה מהלך בדרך וגו' ואמר רבי
אלעאי בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו .ועוד יין נקרא בלשון ארמי חמר לומר
שנכנס ברמ"ח איברים ד"א יין ושכר אל תשת לא נהיה כשאר אבלים שנותנין להם יין
כדאמרינן בעירובין אמר רב חנן לא נברא יין אלא לנחם אבלי' ולשלם שכר לרשעי' שנא' תנו
שכר לאובד ויין למרי נפש:
 .22ספר לשם שבו ואחלמה  -ספר הדע"ה חלק ב  -דרוש ד ענף כא סימן א
נדב ואביהוא אתערו ערבוביא ...והנה מבואר מכ"ז כי הם נכשלו ג"כ בהחטא דאדה"ר ונח .כי
הם נכנסו בהנסיון הזה ורצו לתקן את החטא דאדה"ר.
4

