
  
  

  ז" ניסן התשמ                                                           ד"בס
                   

  

  כהן ונביא
  )פ שיעורו של הרב אביחי קצין"ע (פרשת שמיני

  
  
  ".נתכפר לנו עון העגל. "א

  'ויקרא פרק ט.  1
  : ִיְׂשָרֵאל ּוְלִזְקֵניּוְלָבָניוְלַאֲהרֹן  ָקָרא מֶׁשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִניַוְיִהי ) א(
  : ְוַאִיל ְלעָֹלה ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ְיהָֹוהַקח ְלָך ֵעֶגל ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאתַוּיֹאֶמר ֶאל ַאֲהרֹן ) ב(
  : ֵלאמֹר ְקחּו ְׂשִעיר ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוֵעֶגל ָוֶכֶבׂש ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלעָֹלהְּתַדֵּברְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) ג(
  :ְוׁשֹור ָוַאִיל ִלְׁשָלִמים ִלְזּבַֹח ִלְפֵני ְיהָֹוה ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ִּכי ַהּיֹום ְיהָֹוה ִנְרָאה ֲאֵליֶכם) ד(
  :ַוִּיְקחּו ֵאת ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶׁשה ֶאל ְּפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ַוִּיְקְרבּו ָּכל ָהֵעָדה ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ְיהָֹוה) ה(
  :ֶמר מֶׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ַּתֲעׂשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד ְיהָֹוהַוּיֹא) ו(
  
  'י על פסוק א"רש. 2

  :ולא יאמרו מאליו נכנס,  ומשמש בכהונה גדולהשעל פי הדבור אהרן נכנס להשמיעם -ולזקני ישראל 
  
  'גי על פסוק "רש. 3

  :על מעשה העגל שעשהגל זה י ע" עה"שמכפר לו הקב להודיע -קח לך עגל 
  
  'ן פסוק ג"רמב. 4

והוא ' כי רצה שיהיה אהרן המצווה בשם ה,  שיאמר להם אהרן כן-וטעם ואל בני ישראל תדבר לאמר 
  . לגדלו בעיני העם, המקריב הקרבנות

  
  'ןיקרא פרק ט. 5
 ַוֲעֵׂשה ֶאת ָקְרַּבן ָהָעם ְוַכֵּפר ַּבַעְדָך ּוְבַעד ָהָעםָך ְוֶאת עָֹלֶתָך  ַוֲעֵׂשה ֶאת ַחָּטאְת ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ) ז(

  :ְוַכֵּפר ַּבֲעָדם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה
  
  'י פסוק ז"רש. 6

  :לכך נבחרת, אמר לו משה למה אתה בוש. שהיה אהרן בוש וירא לגשת -קרב אל המזבח 
  
  'ןיקרא פרק ט. 7
  :ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ַוִּיְׁשַחט ֶאת ֵעֶגל ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹוַוִּיְקַרב ַאֲהרֹן ) ח(
  :ַוַּיְקִרבּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּדם ֵאָליו ַוִּיְטּבֹל ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם ַוִּיֵּתן ַעל ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ַהָּדם ָיַצק ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבחַ ) ט(
  :ְמִצאּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֵאָליו ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביבַוִּיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה ַוּיַ ) יב( 
  :ְוֶאת ָהעָֹלה ִהְמִציאּו ֵאָליו ִלְנָתֶחיָה ְוֶאת ָהרֹאׁש ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִּמְזֵּבחַ ) יג(
  :ִּיְׁשָחֵטהּו ַוְיַחְּטֵאהּו ָּכִראׁשֹוןַוַּיְקֵרב ֵאת ָקְרַּבן ָהָעם ַוִּיַּקח ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם וַ ) טו(
  :ַוַּיְקֵרב ֶאת ָהעָֹלה ַוַּיֲעֶׂשָה ַּכִּמְׁשָּפט) טז(
  :ַוַּיְקֵרב ֶאת ַהִּמְנָחה ַוְיַמֵּלא ַכּפֹו ִמֶּמָּנה ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלַבד עַֹלת ַהּבֶֹקר) יז(
  :ַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ָלָעם ַוַּיְמִצאּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּדם ֵאָליו ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביבַוִּיְׁשַחט ֶאת ַהּׁשֹור ְוֶאת ָהַאִיל זֶ ) יח(
  :ְוֵאת ֶהָחזֹות ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ֵהִניף ַאֲהרֹן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהָֹוה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶׁשה) כא(
  
  :ו ֶאל ָהָעם ַוְיָבֲרֵכם ַוֵּיֶרד ֵמֲעׂשת ַהַחָּטאת ְוָהעָֹלה ְוַהְּׁשָלִמיםַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ָידָ ) כב(

  
  ג"י פסוק כ"רש. 8



היה מצטער ואמר , כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל
, ך עשית לי אמר לו למשה משה אחי כ.ה עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל"יודע אני שכעס הקב
  :מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל. שנכנסתי ונתביישתי

  
  'ויקרא פרק ט. 9
  : ַוְיָבֲרכּו ֶאת ָהָעם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ְיהָֹוה ֶאל ָּכל ָהָעםַוָּיבֹא מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו) כג(
  :ּתֹאַכל ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהֲחָלִבים ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוָּירֹּנּו ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהםַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיהָֹוה וַ ) כד(

  
  ג"י פסוק כ"רש. 10

יהי רצון שתשרה שכינה , )תהלים צ יז(אלהינו עלינו '  אמרו ויהי נועם ה- דבר אחר ויצאו ויברכו את העם 
  . במעשה ידיכם

 ,לא שרתה בו שכינה, שהעמידו משה למשכן ושמש בו ופרקו בכל יום, מי המלואיםשכל שבעת ילפי 
 ונדע שנתכפר שתשרה שכינה בינינו, כל הטורח שטרחנו, והיו ישראל נכלמים ואומרים למשה משה רבינו

אהרן אחי כדאי , )פסוק ו(' תעשו וירא אליכם כבוד ה'  לכך אמר להם זה הדבר אשר צוה ה.לנו עון העגל
  :י קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם ותדעו שהמקום בחר בו"שוב ממני שעוח
  
  
  "לא שלך היא אלא של אהרן אחיך."ב

  
   פרשה יא) וילנא(ויקרא רבה  .11
אמר לו לא שלך היא ' בז,  וכסבור שלו היאימי המילואים היה משמש בכהונה גדולה' כל זחלבו אמר ' ר"

  ".ביום השמיניד ויהי "היא ההאלא של אהרן אחיך 
  
שנה שהיו ישראל במדבר לא נמנע משה ' כל מיהושע בן קרחה ' ברכיה בשם ר' יודן בשם רבי יוסי בר יהודה ור' ר"

  ".משה ואהרן בכהניו) תהלים צט(ד "ההמלשמש בכהונה גדולה 
  
ד "ההעל ידו  נהכל שבעת ימי המילואים היה משה משמש בכהונה גדולה ולא שרתה שכייודן תני ' תנחום בשם ר' ר"
השמחה הגדולה נבעה מכך שבכל שבעת ימי המילואים לא שרתה  (וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם) ויקרא ט(

  , )השכינה
) שמות ד(ד " ההה מפתה את משה שילך בשליחותו למצרים" היה הקבשבעת ימי הסנהכל אמר רב שמואל בר נחמן 

  .  הרי ששה ובשביעי אמר לו שלח נא ביד תשלח מאז דברך אל עבדךגם משלשום גם מתמול גם
לוי '  רבי ברכיה אמר ראת אומר שלח נא ביד תשלח חייך שאני צורכה לך בכנפיך אימתי פרע לוה משה "אמר לו הקב

כי לא ) דברים ג( ובשביעי אמר לו י"ימי אדר היה משה מבקש תפלה ותחנונים שיכנס לא' כל זלוי אמר ' ר, חלבו' ור
  ".הירדן הזהתעבור את 

  
  'שמות פרק ד. 21
 ֵמָאז ַּדֶּבְרָך ֶאל ַעְבֶּדָך ִּכי ְכַבד ֶּפה ּוְכַבד ַּגם ִמִּׁשְלׁשֹם ַּגם ִמְּתמֹול ַּגםַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ְיהָֹוה ִּבי ֲאדָֹני לֹא ִאיׁש ְּדָבִרים ָאנִֹכי ) י(

  :ָלׁשֹון ָאנִֹכי
  :ָלָאָדם אֹו ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור ֲהלֹא ָאנִֹכי ְיהָֹוהַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֵאָליו ִמי ָׂשם ֶּפה ) יא(
  :ְוַעָּתה ֵלְך ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעם ִּפיָך ְוהֹוֵריִתיָך ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר) יב(
  :ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלחַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאדָֹני ) יג(
  
  'פסוק יג' י שמות פרק ד"רש. 31

  . אהרןוהוא ,  ביד מי שאתה רגיל לשלוח- ביד תשלח 
  
  ז"פסקה ט' מדרש רבה שמות פרשה ג. 41

 הוא ,שנה' כמכבד לאהרן שהיה משה אומר עד שלא עמדתי היה אהרן אחי מתנבא להם במצרים פ
  ,ואודע להם בארץ מצרים) יחזקאל כ(שכתב 

יש האלהים אל עלי ויאמר אליו כה אמר ויבא א) שמואל א ב(שכן הוא אומר ? ומנין שאהרן היה מתנבא
  , לכהן אל בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה ובחור אותו מכל שבטי ישראל לי הנגלה נגליתי' ה

' מיד ויחר אף ה, בשביל כך לא היה מבקש לילך, אמר משה עכשיו אכנס בתחומו של אחי ויהיה מיצר
  .במשה

  
  
  'שמות פרק ד .51
   ָיַדְעִּתי ִּכי ַדֵּבר ְיַדֵּבר הּוא ְוַגם ִהֵּנה הּוא יֵֹצא ִלְקָראֶתָך ַהֵּלִוי ַוּיֹאֶמר ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחיָך ָוה ְּבמֶׁשהַוִּיַחר ַאף ְיהֹ) יד(

  :ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו



  :הּו ְוהֹוֵריִתי ֶאְתֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּוןְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ְוַׂשְמָּת ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבִפיו ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעם ִּפיָך ְוִעם ִּפי) טו(
  :ְוִדֶּבר הּוא ְלָך ֶאל ָהָעם ְוָהָיה הּוא ִיְהֶיה ְּלָך ְלֶפה ְוַאָּתה ִּתְהֶיה ּלֹו ֵלאלִֹהים) טז(
  :ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת) יז(
  
  ד"י על פסוק י"רש. 61
ולא מצינו וזה לא נאמר בו רושם רושם בו ' יהושע בן קרחה אומר כל חרון אף שבתורה נא' ר) זבחים קב (-ויחר אף ) יד(

  . י אותו חרון"שבא עונש ע
 והכהונה הייתי אומר עתיד להיות לוי ולא כהן' שהי הלא אהרן אחיך הלוי. אמר לו רבי יוסי אף בזו נאמר בו רושם

בניו יקראו ומשה איש האלהים ) דברי הימים כג( שנאמר כהן ואתה הלוי' הוא יהיכן אלא ' לצאת ממך מעתה לא יהי
  :על שבט הלוי

  

  עבודה זרה. ג

  'א/' סנהדרין דף ז. 71
  עשה העגל אלא כנגד מ") 'ובוצע ברך נאץ ה("לא נאמר מקרא זה : דאמר רבי תנחום בר חנילאי

. והורה היתר לעצמו לעשות להם את העגל, בין עצמושעשה אהרן פשרה בינו ל -אלא כנגד מעשה העגל (
 )י שם" רש–

: אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר? מה ראה, וירא אהרן ויבן מזבח לפניו+ ב"שמות ל+שנאמר 
+ 'איכה ב+ומיקיים בי ,  השתא עבדו לי כדעבדו בחור-אי לא שמענא להו : אמר, ראה חור שזבוח לפניו

 אפשר הויא להו ,מוטב דליעבדו לעגל. ולא הויא להו תקנתא לעולם, ן ונביאכה' אם יהרג במקדש ה
  .תקנתא בתשובה

  
  .מורה הנבוכים חלק ראשון פרק לום "רמב. 81

ולא לשון ,  ולא לשון כעס,לא תמצא לשון חרון אף, דע שאתה כשתסתכל בכל התורה ובכל ספרי הנביאים
  . לבד)זרה (אלא על עבודה, או שונא, או צר', ויב ה ולא תמצא שיקרא א,אלא בעבודה זרה לבד, קנאה

  
  אברבנל  . 91

למנוע למדו את וכבר אמרו אנשים שהיה חרון אף במשה על שסרב בשליחותו . והפסוק הזה חולק עליו
  .כאילו עבדושלכן נחשב למשה , העם בידיעת האלוה ולהצילם ממה שנשתקעו באלילי המצרים

  
  'מלאכי פרק ב. 20

  :ַהּכֲֹהִניםה ֲאֵליֶכם ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ְוַעָּת ) א(
ִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ְוִאם לֹא ָתִׂשימּו ַעל ֵלב ָלֵתת ָּכבֹוד ִלְׁשִמי ָאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹות ְוִׁשַּלְחִּתי ָבֶכם ֶאת ַהְּמֵאָרה ְוָארֹוִתי ֶאת ) ב(

  :ִּבְרכֹוֵתיֶכם ְוַגם ָארֹוִתיָה ִּכי ֵאיְנֶכם ָׂשִמים ַעל ֵלב
  :ִויַדְעֶּתם ִּכי ִׁשַּלְחִּתי ֲאֵליֶכם ֵאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ִלְהיֹות ְּבִריִתי ֶאת ֵלִוי ָאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹות) ד(
  :ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹום ָוֶאְּתֵנם לֹו מֹוָרא ַוִּייָרֵאִני ּוִמְּפֵני ְׁשִמי ִנַחת הּוא) ה(
  :ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעֹוןְיָתה ְּבִפיהּו ְוַעְוָלה לֹא ִנְמָצא ִבְׂשָפָתיו ְּבָׁשלֹום ּוְבִמיׁשֹור ָהַלְך ִאִּתי ּתֹוַרת ֱאֶמת הָ ) ו(
  : ִּכי ַמְלַאְך ְיהָֹוה ְצָבאֹות הּואִּכי ִׂשְפֵתי כֵֹהן ִיְׁשְמרּו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו) ז(
  
  "רים ותומיםהלב ששמח בגדולת אחיו ילבש או. "ד

  ז"פסקה י' מדרש רבה שמות פרשה ג. 21
) שמות כח( שנאמר אורים ותומיםר יוסי הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש "ר שמעון ב"א, וראך ושמח בלבו
  .והיו על לב אהרן

  
  ד"י' י על שמות פרק ד"רש. 22

  .  שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולהלא כשאתה סבור - וראך ושמח בלבו 
  :ה אהרן לעדי החשן הנתון על הלבומשם זכ

  
  אברבנל . 32

ה יותר " רבנו עבנבואת משה מדוע נתייחס הגמול הזה לאהרן על טוב לבו: והמאמר הזה צריך ביאור
  !?מכל מידות טובות שהיו בו

 ולא כ זכה אליו מפאת כהונתו"כי הוא היה אחד משמונת בגדי כהן גדול וא, ואיך ייחסו חושן המשפט לשכר הזה
  !?שכר שמחת לבוב
  
  ז"במדבר פרק כ. 42
 ַעל ִּפיו ֵיְצאּו ְוַעל ִּפיו ָיבֹאּו הּוא ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו  ִלְפֵני ְיהָֹוהְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִריםְוָׁשַאל לֹו ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעמֹד ) כא(

  :ְוָכל ָהֵעָדה



  
 'ג עמוד ב"מסכת יומא דף ע. 52

במשפט ) במדבר כז(שנאמר ,  אינה חוזרת-גזירת אורים ותומים ,  פי שגזירת נביא חוזרתואף על...
  .את דבריהן שמשלימין -תמים ,  את דבריהן שמאירין-אורים ? למה נקרא שמן אורים ותומים. האורים

  
  ח"שמות פרק כ. 62
   חֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים ֶאלְוָנַתָּת ) ל(
  :ְוָהיּו ַעל ֵלב ַאֲהרֹן ְּבבֹאֹו ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ִמְׁשַּפט ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִלּבֹו ִלְפֵני ְיהָֹוה ָּתִמיד     

  
  'ח ל"ן שמות כ"רמב. 72

כמו שאמר , והנה משה לקח כתב האורים והתומים והניחם שם בחשן המשפט אחרי שהלביש את אהרן האפוד והחשן
ויתן אל החשן את האורים ואת וישם עליו את החשן , ויתן עליו את האפוד ויחגור אותו בחשב האפוד) ויקרא ח ז ח(

  :כי לאחר כן נתנם בין כפלי החשן, התומים
כי ,  והמשל-מכחם יאירו האותיות מאבני החשן אל עיני הכהן השואל במשפטם , כי היו שמות קדושים,  והענין הוא

והאירו , היה הכהן מכוין בשמות שהם האורים) שופטים א א(עלה לנו אל הכנעני בתחלה להלחם כאשר שאלו מי י
:) יומא עג(א מאברהם הכתוב שם על דעת רבותינו "וה, ד מלוי"ולמ, ן משמעון"ועי, ד מלוי"ויו, לעיניו אותיות יהודה

כי מן , ל עיני הכהן עדין לא ידע סדורןא מיהודה והנה כאשר האותיות מאירות א"או שהאירה פעם אחרת לנגד עיניו ה
ותיבות אחרות , "הי על יהודה"או , "הוי הד עליה"האותיות אשר סדרו מהן יהודה יעלה היה אפשר להעשות מהם 

מכחם יהיה לב הכהן תמים בידיעת ענין האותיות , "תומים"אבל היו שם שמות הקדש אחרים נקראים , רבות מאד
חוזר מיד ומכוון בשמות התומים ועודם האותיות מאירות , ן בשמות האורים והאירושהאירו לעיניו כי כאשר כיו

ולמעלה מבת קול , היא למטה מן הנבואה, ויבא בלבו שחבורם יהודה יעלה וזאת מדרגה ממדרגת רוח הקדש, לעיניו
  :):שם כא(שמשתמשים בה בבית שני לאחר שפסקה הנבואה ופסקו אורים ותומים כמו שהזכירו רבותינו 

  
  אברבנל. 82

ולכן . שהרי בבית שני היה בו חושן ולא היו בו אורים ותומיםוהאורים והתומים לא היו מכלל הבגדים 
,  ולא אמר ויעש את האורים ותומים...תמצא שהאורים ותומים לא נזכרו בסדר פקודי במעשה הבגדים

: מו שנאמר בפרשת ואתה תצוהכ, ה לבדו נצטווה בדבר"לפי שלא היה זה ממעשה האומנים כלל אבל מרע
וכל זה מורה שלא היו האורים והתומים מכלל בגדי " ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים"

  .הכהונה
  

  פרשת פקודי. 29
  ....ַוַּיַעׂש ֶאת ָהֵאפֹד ) ב(
  :ֹוָתם ַעל ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֻמַסּבֹת ִמְׁשְּבצֹת ָזָהב ְמֻפָּתחֹת ִּפּתּוֵחי חַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַאְבֵני ַהּׁשַֹהם) ו(
  :ַוָּיֶׂשם אָֹתם ַעל ִּכְתפֹת ָהֵאפֹד ַאְבֵני ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה) ז(
  :ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה חֵׁשב ְּכַמֲעֵׂשה ֵאפֹד ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ַוַּיַעׂש ֶאת ַהחֶׁשן) ח(
  :ָּכפּול ֶזֶרת ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו  ָעׂשּו ֶאת ַהחֶׁשןָרבּוַע ָהָיה ָּכפּול) ט(
  ...ַוְיַמְלאּו בֹו ַאְרָּבָעה טּוֵרי ָאֶבן ) י(
  :יׁש ַעל ְׁשמֹו ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ָׁשֶבטְוָהֲאָבִנים ַעל ְׁשמֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּנה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַעל ְׁשמָֹתם ִּפּתּוֵחי חָֹתם ִא ) יד(
  ...ַוַּיַעׂש ֶאת ְמִעיל ָהֵאפֹד) כב(
  
  "כהן ונביא' אם יהרג במקדש ה. "ה

  אברבנל. 03
הגדת העתידות ולא עבודת  במה שהוא נביא תיוחס אליו שהנביאלמה זה זכה בהם אהרן הכהן כי כמו "

  "!?מקדש ולא הגדת העתידותהעבודה ב במה שהוא כהן ראויה אליו הכהןכך , המקדש
  
ה אחיו הקטון "ל שלא נתקנא למרע"ר" וראך ושמח בלבו"בזכות שמלאי שזכה אהרן לזה ' לזה אמר ר"

  ".ולכן היה שכרו שזכה להגדת העתידות באורים ותומים. הנבואהממנו בגדולת 
  
  ד"דברים ל. 13

  .ָּפִנים ֶאל ָּפִנים'  ה ֲאֶׁשר ְיָדעֹוְּכמֶֹׁשה עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ָנִביאְולֹא ָקם 


