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 שתיקתו של אהרון
 מאת עליזה ספרלינג

 דקות ניתן לדלג על החלק השלישי. 60דקות. עבור מפגש בן  75: יחידה זו מוצגת כמפגש בן רות למנחהעה

לעסוק בתפקידה של השתיקה בדיני ומנהגי  נתהזדמנות מענייתגובות אפשריות לטרגדיה, תוכלו למצוא העוסק ב ,היחידה הזובדיון של 
 במישרין באבלות, אבל ניתן להתאים את הכיוון של היחידה על פי צרכי הקהל. תאבלות. יחידה זו אינה עוסק

 מאתערך "לאזן בין אהבה לציות: המקרה המוזר של נדב ואביהו", אף הוא אם ברצונכם להתעמק עוד במקרה של נדב ואביהוא, עיינו במ
 .2015עליזה ספרלינג, בתוכנית הלימודים שלנו משנת 

 דקות) 10( מבוא: אהרון הדובר
 !הלימוד היהודי העולמיברוכים הבאים ליום 

שלא נאמר חשוב ממש כמו מה שנאמר, ובקריאתנו את המקרא אנחנו נתקלים ה שתיקה יכולה לשמש כסוג של דיבור. לעתים מ
 של אהרון. דממתושל השתיקה:  מסוים. היום נתבונן במקרה הנראטיבבשתיקות רבות בתוך 

נו אהרון, אחיו הגדול של משה, היה הכהן הגדול הראשון של העם היהודי. לאחר שבני ישראל יצאו ממצרים, הם הגיעו אל המדבר שם ב
כהנים גם כן,  שניהםאת המשכן, בית מקדש נייד, מקום שכינתו של הקב"ה בין בני ישראל בהיותם במדבר, ו"אוהל מועד". אהרון ובניו, 

מקרבים "אש זרה" ונשרפים מידי  ,אביהוא, בני אהרון הכהניםובמעמד חנוכת המשכן. אך אסון מפתיע מתרחש כאשר נדב  כמובן נוכחים
 מביאה לנו את תגובתו של אהרון בשתי מילים: "וידום אהרון". אש משמיים. התורה

אך לפני שנבחן את דממתו של אהרון, הבה נתבונן בתפקידו כמי שמזוהה עם דיבור. נתחיל במקום בו הקב"ה שולח את משה, אחי 
 אהרון, לדבר אל פרעה מלך מצרים על בני ישראל.

 .1מס  המקורראו בקול את > ק

 .ט"ז-פס י ,ד פרקמות : ש1מס  מקור
י  ה ֶאל־ה' ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה ה'ַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ֵמָא֥ ם ַּג֛ ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ ִכי׃  לֹ֩א ִא֨ ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ּוְכַב֥

ם ּפֶ  י ָׂש֣ יו ִמ֣ אֶמר ה' ֵאָל֗ ֹ֨ � ְוָאֹנכִ ַוּי ה ֵל֑ י ה'׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י־ָיׂ֣שּום ִאֵּל֔ ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ י� ֮ה ָלֽ י� ְוהֹוֵריִת֖ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ ֙י ֶאֽ
י  אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ ף  ה'ֲאֶׁש֥ ַחר־ַא֨ ח׃ ַוִּיֽ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ ם  ה'ְׁשֽ ר ֑הּוא ְוַג֤ ר ְיַדֵּב֖ י־ַדֵּב֥ ְעִּתי ִּכֽ י ָיַד֕ י֙� ַהֵּלִו֔ ן ָאִח֙ א ַאֲהֹר֤ ֹ֨ אֶמ֙ר ֲהל ֹ֙ ה ַוּי ְּבֹמֶׁש֗

יו  ים ְּבִפ֑ יו ְוַׂשְמָּת֥ ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ח ְּבִלּֽבֹו׃ ְוִדַּבְרָּת֣ ֵאָל֔ � ְוָרֲא֖� ְוָׂשַמ֥ א ִלְקָראֶת֔ ְהֶי֤ה עִ ִהֵּנה־הּו֙א ֹיֵצ֣ י ֶאֽ ם ְוָאֹנִכ֗ י ֶאְתֶכ֔ יהּו ְוהֹוֵריִת֣ י֙� ְוִעם־ִּפ֔ ם־ִּפ֙
ְהֶיה־ּ֥לֹו  ה ִּתֽ ה ְוַאָּת֖ ְהֶיה־ְּל֣� ְלֶפ֔ ָיה הּו֙א ִיֽ ם ְוָה֤ ר ַּתֲעֽׂשּון׃ ִדֶּבר־֥הּוא ְל֖� ֶאל־ָהָע֑ ת ֲאֶׁש֥ יםלֵֽ ֵא֖  ׃א�ִהֽ

 אלו:> ש
 אהרון?משה מתאר את עצמו בתור "לא איש דברים". כיצד מתאר המשך הטקסט את  .1
 למה הכוונה באמירה שאהרון יהיה "לפה"? .2

לתו להיות דובר עבור עמו. הטקסט ממשיך ומציג אז ובטקסט הזה משה מכריז על עצמו כי הוא "לא איש דברים" ושהוא לא מאמין ביכ
אהרון לשמש כ"פה" , וממנה את האלוקיאת אהרון, כאשר הקב"ה מציין שיש לו את הכישורים הנדרשים על מנת להציג את המסר 

 למשה שנועד להיות המנהיג. אהרון מוצג על ידי הקב"ה כדובר הטוב יותר. מה אנחנו צריכים להבין ממצב בו "הפה" נותר דומם?

 דקות) 10(חלק ראשון: מותם של בני אהרון 
 .הבה נתבונן מקרוב באותו מקרה ייחודי בו אהרון מגיב בדממה

 .2מס  המקורראו בקול את > ק

 פס ג. ,יפרק  –פס כב  ,טפרק : ויקרא 2מס  רמקו
ֹאֶהל מֹוֵעד, ַוֵּיְצאּו, ַוְיָבְרכּו -ְוַהְּׁשָלִמים: ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, ֶאל--ָהָעם, ַוְיָבְרֵכם; ַוֵּיֶרד, ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה-ָיָדו ֶאל-ַוִּיָּׂשא ַאֲהֹרן ֶאת 

ָהָעם ַוָּיֹרּנּו, -ַהֲחָלִבים; ַוַּיְרא ָּכל-ָהֹעָלה ְוֶאת-ַהִּמְזֵּבַח, ֶאת-ָהָעם: ַוֵּתֵצא ֵאׁש, ִמִּלְפֵני ה', ַוּתֹאַכל ַעל-ָּכל-', ֶאלה-ָהָעם; ַוֵּיָרא ְכבֹוד-ֶאת
--ִׂשימּו ָעֶליָה, ְקֹטֶרת; ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה', ֵאׁש ָזָרהַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו, ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש, ַוּיָ -ְּפֵניֶהם: ַוִּיְקחּו ְבֵני-ַוִּיְּפלּו ַעל

ִּדֶּבר ה' ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי -ַאֲהֹרן, הּוא ֲאֶׁשר-ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה, ֹאָתם:  ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה', ַוּתֹאַכל אֹוָתם; ַוָּיֻמתּו, ִלְפֵני ה': ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל
 ָהָעם, ֶאָּכֵבד; ַוִּיֹּדם, ַאֲהֹרן.-י ָכלְּפנֵ -ֶאָּקֵדׁש, ְוַעל
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 אלו:> ש
 מדוע לדעתכם שתק אהרון? האם זה מפתיע אתכם? מדוע ומדוע לא? .1
 מה אתם חושבים על העובדה כי משה הוא הדובר בפסוקים הללו, בשעה שנדמה כי אהרון אינו יכול לדבר? .2
 למילותיו של משה?תפס כתגובה יבאיזה אופן יכולה שתיקתו של אהרון לה .3

 .התורה מביאה את תגובתו של אהרון לאבדן בשתי מילים: וידום אהרון

 דקות) 25( חלק שני: משמעותן של שתי מילים
חכמינו מציעים הסברים רבים לתגובתו של אהרון: "וידום אהרון". הבה נקרא בהם ונשווה בין פירושים המציעים נקודות מבט שונות על 

 דממתו של אהרון.

 ולדון בשאלות המנחות שבעקבותיהם. 7עד מס  3מס  המקורותקשו מן המשתתפים לקרוא את ב> 
חברותא היא לימוד משותף. לימוד עם חבר או שניים מאפשר לכם לחלוק רעיונות ותובנות זה עם זה כאשר אתם קוראים טקסטים ודנים 

 בהם ביחד.

הפרשן הראשון שנציג הוא רבי משה בן נחמן, הידוע גם בתור הרמב"ן, שהיה מלומד, רופא, רב ספרדי ומקובל בן המאה הי"ג. הוא מילא 
 בידי הצלבנים.  1099תפקיד חשוב בשיקום החיים היהודיים בירושלים לאחר חורבנה של העיר ב

הרב שטיינזלץ הוא אחד מגדולי המלומדים היהודיים של דורנו, ונודע  ישראל שטיינזלץ.-הטקסט השני הוא פרי עטו של הרב עדין אבן
בעיקר בשל פירושו על המקרא והתלמוד ועל חיבוריו בנושא תורת הסוד. הפירוש השלישי שלנו נכתב על ידי הרשב"ם, רבי שמואל בן 

 מאיר, פרשן תלמוד מן המאה הי"א ונכדו של רש"י.

לומט ומלומד בן המאה הט"ו. הוא נולד למשפחה עשירה של בנקאים בחצי האי האיברי, נמלט הרביעי הוא יצחק אברבנאל, שהיה דיפ
עם אחיו לאיטליה אחרי גירוש ספרד, שם כתב את חיבורי ה"פירוש" שלו על חמישה חומשי תורה. האחרון שנצטט פה הוא רבי אליעזר 

 ספרו "שם עולם", פירוש על ספר ויקרא.תוך , פרשן ומלומד בן המאה הי"ח שהתגורר בפולין, מן ליכטנשטייןאליפמ

 .פס ג ,: פירוש הרמב"ן על ויקרא י3מס  מקור
 שהיה בוכה בקול, ואז שתק. –וטעם "וידום אהרן" 

 .פס ג ,לץ על ויקרא יזישראל שטיינ-: פירוש עדין אבן4מס  מקור
ייתכן שלפני אמירה זו בכה אהרון בהלם על מותם הפתאומי של בניו, אך לאחר ששמע את דברי משה לא טען כנגדו ונשאר 

 .האלוקידומם. אין ספק כי שתיקתו של אהרון לא נבעה מאדישות כי אם מקבלתו את הצו 

 .פס ג ,: פירוש רשב"ם על ויקרא י5מס  מקור
ה ולא התאבל שכן כתיב ביחזקאל: "בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וגו' מאבלותו ולא בכ –"וידום אהרן" 

 “האנק דום מתים ֵאבל לא תעשה". אף כאן "וידום" ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות. 

 .פס א ,: פירוש אברבנאל על ויקרא י6מס  מקור
א קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא קבל תנחומים אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נש

 ממשה כי לא נותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק.

 .: רבי אליעזר ליפמאן ליכטנשטיין. פירוש שם עולם על ויקרא7מס  מקור
אינו מורה אלא שתיקה לבדה  ושתיקה. שתיקהרדפים דממה ולא אמר וישתוק כי הבדל הוא בלשון הקודש בין הפעלים הנ

נועות החיצונות כמו אחר שאמר 'יחוגו וינועו כשכור' (תהילים ק"ז כ"ז) אומר מדיבור או מבכי או אנחה וכן הפסקה משאר ת
ן העיד אח"כ 'וישמחו כי ישתקו'. אבל דממה מורה גם שקט הלב ומרגוע הנפש בפנימיות כמו שביארו חוקרי הלשון. לכ

של  ומידותיהכתוב על אהרון קדוש ה' שלא שתק לבד אלא וידום שגם לבו שקט ונפשו הרגיעה בפנימיותה כי לא הרהר אחר 
 הקב"ה כלל אלא צדק עליו את הדין.
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החברותא 
  רמב"ן שטיינזלץ רשב"ם אברבנאל ליכטנשטיין שלי

מה עשה אהרון       
 תחילה?

מה גרם       
 לדום?לאהרון 

מה הרגיש       
 אהרון בלבו?

מתואר כיצד       
 ?הדבר

 > דונו בחברותא:
 מדוע אתם חושבים שאהרון נדם? .1
 נקודות הדמיון? העזרו בטבלה. ןמה אומר כל אחד מהמפרשים? מה ההבדלים בין הפירושים? מה .2
 מתקשר בה?כיצד עשויה הדממה של אהרון לשמש כתקשורת? מה הוא  .3
אחרים? האם החשבו על פרשנותכם שלכם לדממה של אהרון. האם אתם מזדהים יותר עם גישתו של פרשן אחד על פני  .4

 הללו? מדוע או מדוע לא? ירושיםהבנתכם השתנתה בעקבות הקריאה באחד מהפ
 או מסכימים? חלוקיםעם זו של החברותא שלכם. היכן אתם  הפרשנות שלכםהשוו את  .5
לכל הפחות. האם זה משנה את  זעקהשאר דומם בנסיבות שבדרך כלל מביאות אדם לכדי יצריך לה ,אהרון, אשר תואר כ"פה" .6

 אופיו של אהרון? אתהבנתכם  עלמשמעות הסיפור עבורכם? כיצד זה משפיע 

העדר פרטים נוספים. הטווח הרחב של  בשל דומםדממתו של אהרון: הוא  את המתארות יליםמ שתימציע לנו רק ו, רזההטקסט עצמו 
סיון שלנו לפרוק יהפרשנויות ושל ההבנות השונות על ידי הפרשנים, יחד עם קריאותינו אנו בטקסט, מציג את התהליך המתמשך של הנ

לה כתגובה לאבדן שכזה, ורוצים להגיע להבנה טובה יותר את המשמעות של שתי המילים הללו. הפרשנים רואים אתגר בשתי מילים א
; רבים רואים בה פעולה תקיפה של כי דממתו של אהרון נבעה מאדישות לא מציעהשלהם. הפרשנויות מגוונות, אבל אף לא אחת מהן 

משלה. יותר מהעדר מילים, יש בו "הפה" דומם, דממתו של אהרון מביעה משמעות ש ,כוח רצון. יותר משיש פה היפוך תפקידים פשוט
 פה הימנעות מדיבור.

 דקות) 15(חלק שלישי: תגובותיהם של אחרים 
מציג  8מס  מקורכאשר אנו בוחנים את חוויית האבדן האישית של אהרון, נוכל גם לבדוק את התגובות של עדים אחרים, כגון משה. 

 לפנינו את תגובתו של משה.

 .8מס  קורהמ> בקשו ממשתתף לקרוא בקול את 

 .ז-פס א ,יפרק : ויקרא 8מס  מקור
ֶרת  יָה ְקֹט֑ ימּו ָעֶל֖ ׁש ַוָּיִׂש֥ יׁש ַמְחָּת֗תֹו ַוִּיְּת֤נּו ָבֵה֙ן ֵא֔ ב ַוֲאִבי֜הּוא ִא֣ ֲהֹרן ָנָד֨ י־ַא֠ ם׃ ַוִּיְק֣חּו ְבֵנֽ א ִצָּו֖ה ֹאָתֽ ֹ֦ ר ל ה ֲאֶׁש֧ ׁש ָזָר֔ י ה' ֵא֣ בּו ִלְפֵנ֤ ַוַּיְקִר֜

ִמחּוץ, -ַהֹּקֶדׁש, ֶאל-ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְּפֵני-ִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן, ְּבֵני ֻעִּזיֵאל, ֹּדד ַאֲהֹרן; ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם, ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאת-ה, ֶאלַוִּיְקָרא ֹמׁשֶ 
ַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו -ּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאלוַ  ַּכֲאֶׁשר, ִּדֶּבר ֹמֶׁשה:--ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה-ַוִּיְקְרבּו, ַוִּיָּׂשֻאם ְּבֻכֳּתֹנָתם, ֶאל ַלַּמֲחֶנה:

ַהְּׂשֵרָפה, ֲאֶׁשר -ִיְבּכּו ֶאת--ֵּבית ִיְׂשָרֵאל-ָהֵעָדה, ִיְקֹצף; ַוֲאֵחיֶכם, ָּכל-ִתְפֹרמּו, ְולֹא ָתֻמתּו, ְוַעל ָּכל-ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם לֹא-ָראֵׁשיֶכם ַאל
 ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ה', ֲעֵליֶכם; ַוַּיֲעׂשּו, ִּכְדַבר ֹמֶׁשה. -ִּכי--ָּתֻמתּו-מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו, ֶּפן ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל ָׂשַרף ה':

 אלו:> ש
 רועים הזו?ימגיב משה בשרשרת הא מתי .1
 מה הן ההנחיות שנותן משה ברגע הטראגי הזה? .2
 אלה תורמות לשתיקתו של אהרון?ההאם אתם חושבים שההנחיות  .3

לנו על תגובותיהם של משה ושל אהרון, המקרא נותר דומם באשר לתגובתה של אלישבע, אמם של נדב ואביהוא בעוד שהטקסט מספר 
(שמות ו פס כ"ג). המדרש ממלא פער זה בהרחבתו על שיר השירים ג פס ו המתאר אישה העולה מן המדבר כתימרות עשן. חכמינו 

 מקשרים אישה זו לאלישבע.
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 ב:9א ו9מס  המקורות> בקשו ממשתתפים שונים להקריא בקול את 

 .פס ו ,גפרק א: שיר השירים 9מס  מקור
 מי זאת עלה מן־המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל

 .פס ו ,גפרק ב: שיר השירים רבה 9מס  מקור
ְּביֹום ֶאָחד, ָרֲאָתה ְיָבָמּה ֶמֶל�, ִמי זֹאת ֹעָלה וגו'. ְמַדֵּבר ֶּבֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב, ָאְמרּו ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ָרֲאָתה ָחֵמׁש ְׂשָמחֹות 

ֶּבן ְּבָנּה ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה, ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְנסּו ָּבֶניָה ְלַהְקִריב, ָיְצאּו ְׂשרּוִפין  ְוָאִחיָה ָנִׂשיא, ּוַבְעָלּה ֹּכֵהן ָּגדֹול, ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִסְגֵני ְּכֻהָּנה, ּוִפְנָחס
 ְוֶנֶהְפָכה ִׂשְמָחָתּה ְלֵאֶבל, ִמָּיד ַנֲעֵׂשית ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן. 

דבר אינו מתנפנף כמו כזו של קטורת על מזבח המקדש. העשן שנראה במ – מסוימתמרות העשן בשיר השירים מזכירים תמונה ית
במדורת מחנה או נערם כבשריפה. מדובר בעמוד יציב של עשן שהרוח לא יכולה לו. ריחו מבושם, כתבלינים היקרים שמשמשים לקטורת 
בטקסי קודש. קטורת שכזו הייתה יכולה לעלות גם מהמשכן אליו קירבו נדב ואביהוא את האש הזרה שלהם. תמונה התימרות או העמוד 

גם דמות של אדם עומד, או את המרחב בו עמד אדם לפני כן. בפירושם על שיר השירים מקשרים חכמינו את התמונה של  מזכירה
 תימרות העשן המשונות לנוכחותה של אלישבע במשכן.

 > שאלו: 
 ?מרות עשן"ילמה לדעתם מתכוון המדרש כאשר הוא אומר כי אלישבע "נעשית כת .1
 ו של אלישבע?מה ההבדל בין דממתו של אהרון לז .2
 מדברת אליכם ביותר? מדוע? ןמשה, אהרון ואלישבע. איזו מההשוו את תיאורי התגובות של  .3

תגובתו המיידית של משה ניצבת בניגוד חד לזו של אחיו. משה תופס פיקוד ומחלק הנחיות במהירות. חכמינו מדמיינים את אלישבע, 
 ברוב אבלה.אותה איננו רואים ואיננו שומעים, מתפוגגת לעשן 

 דקות) 15(" עצמתיתסיכום: "דממה 
מה קורה כאשר מישהו בוחר לשתוק במקום לבטא את עצמו באופן מילולי? אלי ויזל מתאר בראיון המצוטט את כוחה של הדממה, וכיצד 

 ) היה סופר, פילוסוף וניצול שואה.1928-2016. אלי ויזל (עצמתיתעשות צורת תקשורת יהיא יכולה לה

 .1996, יםהישגל: אלי ויזל, ראיון עם האקדמיה האמריקאית 10מס  מקור
עשות דרך של תקשורת. כל כך הרבה יש בדממה. ישנה יאתה יכול להיות עד דומם, ופירוש הדבר שהדממה עצמה יכולה לה

היא  ארכיאולוגיה של דממה. ישנה גיאוגרפיה של דממה. ישנה תיאולוגיה של דממה. ישנה היסטוריה של דממה. הדממה
חובקת כל ואתה יכול לפעול בתוכה, בתוך הפרמטרים שלה וההקשר שלה ולהפוך את הדממה הזו לעדות. איוב נדם לאחר 

דמו נשאיבד את ילדיו ואת הכל, את עושרו ואת בריאותו. איוב נדם שבעה ימים ושבע לילות, ושלושת הרעים שבאו לבקר אותו 
 בוהקת., דממה עצמתיתגם כן. זו הייתה ודאי דממה 

 אלו:> ש
 " או "בוהקת"?עצמתיתדממה היא " ןפעמים בה ןהאם אתם מסכימים עם אלי ויזל כי ישנ .1
 האם אתם חושבים כי דממה יכולה להביע מחשבות ותחושות באותה הדרך בה הן מובעות על ידי מילים? מדוע או מדוע לא? .2
 באילו מצבים בחרתם להשתמש בדממה כדרך להביא מסר? .3
 מה כתגובה למשהו שעשיתם או אמרתם? איך היא השפיעה עליכם?מתי קיבלתם דמ .4
 לגבי הדממה של אהרון כפי שלמדנו עליה היום? ותמילותיו של אלי ויזל כאן תקפ כיצד לדעתכם .5
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 שתיקתו של אהרון
 הקדמה

  מבוא: אהרון הדובר
 .ט"ז-ד, פס י פרקשמות : 1מקור מס 

י  ה ֶאל־ה ִּב֣ אֶמר ֹמֶׁש֣ ֹ֨ ה הַוּי י ְכַבד־ֶּפ֛ � ִּכ֧ ז ַּדֶּבְר� ֶאל־ַעְבֶּד֑ ם ַּג֛ם ֵמָא֥ ם ִמְּתמֹו֙ל ַּג֣ם ִמִּׁשְלֹׁש֔ ִכי ַּג֤ ים ָאֹנ֗ יׁש ְּדָבִר֜ יו  לֹ֩א ִא֨ אֶמר ה ֵאָל֗ ֹ֨ ִכי׃ ַוּי ד ָלׁ֖שֹון ָאֹנֽ ּוְכַב֥
י־ָיׂ֣שּום ָאָד֒ם ֚אֹו ִמֽ ם ֶּפ֮ה ָלֽ י ָׂש֣ י� ְוהֹוֵרי ִמ֣ ְהֶי֣ה ִעם־ִּפ֔ � ְוָאֹנִכ֙י ֶאֽ ה ֵל֑ י ה׃ ְוַעָּת֖ א ָאֹנִכ֖ ֹ֥ ַח ֣אֹו ִעֵּו֑ר ֲהל ׁש ֥אֹו ִפֵּק֖ ם ֣אֹו ֵחֵר֔ י ִאֵּל֔ אֶמר ִּב֣ ֹ֖ ר׃ ַוּי ר ְּתַדֵּבֽ י� ֲאֶׁש֥  הִת֖

ף י ַחר־ַא֨ ח׃ ַוִּיֽ ח־ָנ֖א ְּבַיד־ִּתְׁשָלֽ ַלֽ א  ה ְׁשֽ ֹ֨ אֶמ֙ר ֲהל ֹ֙ ה ַוּי � ְוָרֲא֖� ְוׂשָ ְּבֹמֶׁש֗ א ִלְקָראֶת֔ ם ִהֵּנה־הּו֙א ֹיֵצ֣ ר ֑הּוא ְוַג֤ ר ְיַדֵּב֖ י־ַדֵּב֥ ְעִּתי ִּכֽ י ָיַד֕ י֙� ַהֵּלִו֔ ן ָאִח֙ ח ַאֲהֹר֤ ַמ֥
יהּו ְוהֹו י֙� ְוִעם־ִּפ֔ ְהֶי֤ה ִעם־ִּפ֙ י ֶאֽ יו ְוָאֹנִכ֗ ים ְּבִפ֑ יו ְוַׂשְמָּת֥ ֶאת־ַהְּדָבִר֖ ָיה ְּבִלּֽבֹו׃ ְוִדַּבְרָּת֣ ֵאָל֔ ם ְוָה֤ ר ַּתֲעֽׂשּון׃ ִדֶּבר־֥הּוא ְל֖� ֶאל־ָהָע֑ ת ֲאֶׁש֥ ם ֵא֖ י ֶאְתֶכ֔ ֵריִת֣

ְהֶיה־ּ֥לֹו לֵֽ  ה ִּתֽ ה ְוַאָּת֖ ְהֶיה־ְּל֣� ְלֶפ֔ יםהּו֙א ִיֽ  ׃א�ִהֽ

 חלק ראשון: מותם של בני אהרון 
 פס ג. ,יפרק  –פס כב  ,טפרק : ויקרא 2מקור מס 

ָהָעם; -ֹאֶהל מֹוֵעד, ַוֵּיְצאּו, ַוְיָבְרכּו ֶאת-ְוַהְּׁשָלִמים: ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, ֶאל--ָהָעם, ַוְיָבְרֵכם; ַוֵּיֶרד, ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה-ָיָדו ֶאל-ַאֲהֹרן ֶאת ַוִּיָּׂשא 
ְּפֵניֶהם: ַוִּיְקחּו -ָהָעם ַוָּיֹרּנּו, ַוִּיְּפלּו ַעל-ַהֲחָלִבים; ַוַּיְרא ָּכל-ָהֹעָלה ְוֶאת-ַהִּמְזֵּבַח, ֶאת-לָהָעם: ַוֵּתֵצא ֵאׁש, ִמִּלְפֵני ה, ַוּתֹאַכל עַ -ָּכל-ה, ֶאל-ַוֵּיָרא ְכבֹוד

ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה, ֹאָתם:  ַוֵּתֵצא ֵאׁש --ָרהֵאׁש זָ ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו, ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש, ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה, ְקֹטֶרת; ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה, -ְבֵני
ָהָעם, ֶאָּכֵבד; ַוִּיֹּדם, -ְּפֵני ָכל-ִּדֶּבר ה ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש, ְוַעל-ַאֲהֹרן, הּוא ֲאֶׁשר-ִמִּלְפֵני ה, ַוּתֹאַכל אֹוָתם; ַוָּיֻמתּו, ִלְפֵני ה: ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל

 ַאֲהֹרן.

 
  של שתי מילים חלק שני: משמעותן

 .פס ג ,: פירוש הרמב"ן על ויקרא י3מקור מס 
 שהיה בוכה בקול, ואז שתק. –וטעם "וידום אהרן" 

 .פס ג ,לץ על ויקרא יזישראל שטיינ-: פירוש עדין אבן4מקור מס 
א טען כנגדו ונשאר דומם. אין ייתכן שלפני אמירה זו בכה אהרון בהלם על מותם הפתאומי של בניו, אך לאחר ששמע את דברי משה ל

 .האלוקיספק כי שתיקתו של אהרון לא נבעה מאדישות כי אם מקבלתו את הצו 

 .פס ג ,: פירוש רשב"ם על ויקרא י5מקור מס 
מאבלותו ולא בכה ולא התאבל שכן כתיב ביחזקאל: "בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה וגו האנק דום  –"וידום אהרן" 

 “מתים ֵאבל לא תעשה". אף כאן "וידום" ממה שהיה רוצה להתאבל ולבכות. 

 .פס א ,: פירוש אברבנאל על ויקרא י6מקור מס 
אבל פירוש וידום אהרן הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא קבל תנחומים ממשה כי 

 והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותק.לא נותרה בו נשמה 

 .: רבי אליעזר ליפמאן ליכטנשטיין. פירוש שם עולם על ויקרא7מקור מס 
ולא אמר וישתוק כי הבדל הוא בלשון הקודש בין הפעלים הנרדפים דממה ושתיקה. שתיקה אינו מורה אלא שתיקה לבדה מדיבור או 

סקה משאר תנועות החיצונות כמו אחר שאמר יחוגו וינועו כשכור (תהילים ק"ז כ"ז) אומר אח"כ וישמחו כי ישתקו. מבכי או אנחה וכן הפ
אבל דממה מורה גם שקט הלב ומרגוע הנפש בפנימיות כמו שביארו חוקרי הלשון. לכן העיד הכתוב על אהרון קדוש ה שלא שתק לבד 

 של הקב"ה כלל אלא צדק עליו את הדין. ונימיותה כי לא הרהר אחר מידותיאלא וידום שגם לבו שקט ונפשו הרגיעה בפ
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 חלק שלישי: תגובותיהם של אחרים 
 .ז-פס א ,יפרק : ויקרא 8מקור מס 

ֲהֹרן י־ַא֠ י ה אֵ֣  ַוִּיְק֣חּו ְבֵנֽ בּו ִלְפֵנ֤ ֶרת ַוַּיְקִר֜ יָה ְקֹט֑ ימּו ָעֶל֖ ׁש ַוָּיִׂש֥ יׁש ַמְחָּת֗תֹו ַוִּיְּת֤נּו ָבֵה֙ן ֵא֔ ב ַוֲאִבי֜הּוא ִא֣ ם׃ ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה, ָנָד֨ א ִצָּו֖ה ֹאָתֽ ֹ֦ ר ל ה ֲאֶׁש֧ ׁש ָזָר֔
ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה:  ַוִּיְקְרבּו, ַוִּיָּׂשֻאם -ַהֹּקֶדׁש, ֶאל-ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְּפֵני-ר ֲאֵלֶהם, ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאתִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן, ְּבֵני ֻעִּזיֵאל, ֹּדד ַאֲהֹרן; ַוּיֹאמֶ -ֶאל

ִתְפֹרמּו, -ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם לֹא-ַאל ַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם-ַּכֲאֶׁשר, ִּדֶּבר ֹמֶׁשה:  ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל--ִמחּוץ, ַלַּמֲחֶנה-ְּבֻכֳּתֹנָתם, ֶאל
-ִּכי--ָּתֻמתּו-ַהְּׂשֵרָפה, ֲאֶׁשר ָׂשַרף ה:  ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו, ֶּפן-ִיְבּכּו ֶאת--ֵּבית ִיְׂשָרֵאל-ָהֵעָדה, ִיְקֹצף; ַוֲאֵחיֶכם, ָּכל-ְולֹא ָתֻמתּו, ְוַעל ָּכל

 ַּיֲעׂשּו, ִּכְדַבר ֹמֶׁשה. ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ה, ֲעֵליֶכם; וַ 

 .פס ו ,גפרק א: שיר השירים 9מקור מס 
 מי זאת עלה מן־המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל

 .פס ו ,גפרק ב: שיר השירים רבה 9מקור מס 
ַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ָרֲאָתה ָחֵמׁש ְׂשָמחֹות ְּביֹום ֶאָחד, ָרֲאָתה ְיָבָמּה ֶמֶל�, ְוָאִחיָה ִמי זֹאת ֹעָלה וגו. ְמַדֵּבר ֶּבֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב, ָאְמרּו ֱאִליׁשֶ 

ָיְצאּו ְׂשרּוִפין ְוֶנֶהְפָכה ִׂשְמָחָתּה ִּנְכְנסּו ָּבֶניָה ְלַהְקִריב, ָנִׂשיא, ּוַבְעָלּה ֹּכֵהן ָּגדֹול, ּוְׁשֵני ָבֶניָה ִסְגֵני ְּכֻהָּנה, ּוִפְנָחס ֶּבן ְּבָנּה ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה, ֵּכיָון ׁשֶ 
 ְלֵאֶבל, ִמָּיד ַנֲעֵׂשית ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן. 

 " עצמתיתסיכום: "דממה 
 .1996, להישגים: אלי ויזל, ראיון עם האקדמיה האמריקאית 10מקור מס 

ל כך הרבה יש בדממה. ישנה אתה יכול להיות עד דומם, ופירוש הדבר שהדממה עצמה יכולה להיעשות דרך של תקשורת. כ
ארכיאולוגיה של דממה. ישנה גיאוגרפיה של דממה. ישנה תיאולוגיה של דממה. ישנה היסטוריה של דממה. הדממה היא חובקת כל 

ואתה יכול לפעול בתוכה, בתוך הפרמטרים שלה וההקשר שלה ולהפוך את הדממה הזו לעדות. איוב נדם לאחר שאיבד את ילדיו ואת 
עושרו ואת בריאותו. איוב נדם שבעה ימים ושבע לילות, ושלושת הרעים שבאו לבקר אותו נדמו גם כן. זו הייתה ודאי דממה הכל, את 

 עצמתית, דממה בוהקת.

 

 

החברותא 
  רמב"ן שטיינזלץ רשב"ם אברבנאל ליכטנשטיין שלי

מה עשה אהרון       
 תחילה?

מה גרם       
 לאהרון לדום?

מה הרגיש       
 אהרון בלבו?

מתואר כיצד       
 ?הדבר

 

  




