
  
  

  ז"    ניסן התשמ                                                         ד"בס
                   

  

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

  
  ".נתכפר לנו עון העגל. "א

  :בראש חודש ניסן, התורה מתארת את אשר מתרחש ביום הגדול של חנוכת המשכן
  
  'ויקרא פרק ט.  1
  : ּוְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאלּוְלָבָניוְלַאֲהרֹן  ָקָרא מֶׁשה ּיֹום ַהְּׁשִמיִניּבַ ַוְיִהי ) א(
  : ְוַאִיל ְלעָֹלה ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ְיהָֹוהַקח ְלָך ֵעֶגל ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאתַוּיֹאֶמר ֶאל ַאֲהרֹן ) ב(
  :ים ְלַחָּטאת ְוֵעֶגל ָוֶכֶבׂש ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלעָֹלה ֵלאמֹר ְקחּו ְׂשִעיר ִעּזִ ְּתַדֵּברְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) ג(
  :ְוׁשֹור ָוַאִיל ִלְׁשָלִמים ִלְזּבַֹח ִלְפֵני ְיהָֹוה ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ִּכי ַהּיֹום ְיהָֹוה ִנְרָאה ֲאֵליֶכם) ד(
  :ְקְרבּו ָּכל ָהֵעָדה ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ְיהָֹוהַוִּיְקחּו ֵאת ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶׁשה ֶאל ְּפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ַוּיִ ) ה(
  :ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ַּתֲעׂשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד ְיהָֹוה) ו(
  

  .שהוסר באותו היום, קנן חשש כבד  מעיון מדוקדק ילמד אותנו שמתחת לפני השטח 
  

  .ישראלולזקני לבניו , משה קורא לאהרן
  .הלא הם העומדים לשרת בקודש ככוהנים. הקריאה לאהרן ובניו מובנת

  ?לשם מה היה צורך לקרוא להם. אולם הקריאה לזקנים אינה מובנת
  

  :י לימד אותנו את משמעותה של הקריאה"רש
  
  'י על פסוק א"רש. 2

  :אמרו מאליו נכנסולא י,  ומשמש בכהונה גדולהשעל פי הדבור אהרן נכנס להשמיעם -ולזקני ישראל 
  . שיאמרו שאהרן נטל לעצמו את משרת הכהן הגדול, קיים היה חשש

  .כי על פי הדבור הוא נכנס, במעמד החשוב הזה, לשם כך הוזמנו גם זקני ישראל על מנת להודיע
  

  !?מדוע שיחשבו שאהרן נטל את המשרה לעצמו ולא נתמנה לכך על פי הדיבור
  

  ".בן בקר לחטאתקח לך עגל : "עגלהקרבן הראשון הוא    .ה אהרן להקריבאפשר שקשור הדבר לקרבן שמצטוו
  

  :י"כך הסביר רש. לא מקרה הוא שזהו הקרבן הראשון
  
  'גי על פסוק "רש. 3

  :על מעשה העגל שעשהי עגל זה " עה"שמכפר לו הקב להודיע -קח לך עגל 
  

שר היה לחשוב שחטא העגל מעכב בעדו מלכהן על אף שאפ. קרבן זה מודיע קבל עם ועולם שאהרן כשיר הוא לתפקיד
  .ה על חטא העגל"מחל לו הקב, בתפקיד

  
  

  "' לאמר קחו שעיר עזים וכותדברואל בני ישראל ": משה מצווה את אהרן
  .משה הוא המצווה את ישראל, למרות שעל פי רוב, אהרן הוא זה יצווה

  
  
  



  :והסיבה לכך
  
  'ן פסוק ג"רמב. 4

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

  
  .שאין אהרן ראוי לתפקידו בגלל חלקו בחטא העגל, דווקא על רקע המחשבה הזו, משה טורח לגדל את אהרן ולנשאו

  
  . לקרב אל הכהונהגם אהרן עצמו התלבט אם ראוי הוא

  : י  את קריאתו של משה אל אהרן"רשכך הסביר 
  
  'ןיקרא פרק ט. 5
 ַוֲעֵׂשה ֶאת ָקְרַּבן ָהָעם ְוַכֵּפר ַּבַעְדָך ּוְבַעד ָהָעם ַוֲעֵׂשה ֶאת ַחָּטאְתָך ְוֶאת עָֹלֶתָך ַ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 
  

  ....אך השכינה עדיין אינה יורדת, כמו שאמר להם משה, אהרון ובניו מקריבים את כל הקרבנות
  
  'ןיקרא פרק ט. 7
  :את ֲאֶׁשר לֹוַוִּיְקַרב ַאֲהרֹן ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ַוִּיְׁשַחט ֶאת ֵעֶגל ַהַחָּט ) ח(
  :ַוַּיְקִרבּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּדם ֵאָליו ַוִּיְטּבֹל ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם ַוִּיֵּתן ַעל ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ַהָּדם ָיַצק ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבחַ ) ט(
  :ְזְרֵקהּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביבַוִּיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה ַוַּיְמִצאּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֵאָליו ֶאת ַהָּדם ַוּיִ ) יב( 
  :ְוֶאת ָהעָֹלה ִהְמִציאּו ֵאָליו ִלְנָתֶחיָה ְוֶאת ָהרֹאׁש ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִּמְזֵּבחַ ) יג(
  :ַוַּיְקֵרב ֵאת ָקְרַּבן ָהָעם ַוִּיַּקח ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם ַוִּיְׁשָחֵטהּו ַוְיַחְּטֵאהּו ָּכִראׁשֹון) טו(
  : ַוַּיְקֵרב ֶאת ָהעָֹלה ַוַּיֲעֶׂשָה ַּכִּמְׁשָּפט)טז(
  :ַוַּיְקֵרב ֶאת ַהִּמְנָחה ַוְיַמֵּלא ַכּפֹו ִמֶּמָּנה ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלַבד עַֹלת ַהּבֶֹקר) יז(
  :ֵני ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּדם ֵאָליו ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביבַוִּיְׁשַחט ֶאת ַהּׁשֹור ְוֶאת ָהַאִיל ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ָלָעם ַוַּיְמִצאּו ְּב ) יח(
  :ְוֵאת ֶהָחזֹות ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ֵהִניף ַאֲהרֹן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהָֹוה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶׁשה) כא(
  

  ..ועדיין לא יורדת האש...הוא מברך את העם בברכת הכהנים מעל המזבח.... כשרואה אהרון שהקורבנות לא הספיקו
  
  :ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדו ֶאל ָהָעם ַוְיָבֲרֵכם ַוֵּיֶרד ֵמֲעׂשת ַהַחָּטאת ְוָהעָֹלה ְוַהְּׁשָלִמים) כב(
  

  :אהרן עדיין חוששגם לאחר ההקרבה 
  
  ג"י פסוק כ"רש. 8

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

  
  :לאחר ההקרבה, זוהי סיבת כניסתם של משה ואהרן אל אהל מועד

  
  'ויקרא פרק ט. 9
  : ַוְיָבֲרכּו ֶאת ָהָעם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ְיהָֹוה ֶאל ָּכל ָהָעםֶׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּוַוָּיבֹא מ) כג(
  :ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיהָֹוה ַוּתֹאַכל ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהֲחָלִבים ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוָּירֹּנּו ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם) כד(
  

  . שמא חטא העגל מעכב מהשראת השכינהגם העם חשש
  

  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
 ,ינהלא שרתה בו שכ, שהעמידו משה למשכן ושמש בו ופרקו בכל יום, שכל שבעת ימי המלואיםלפי 

 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"וחשוב ממני שע
  



השמחה על כך שנמחה עוון מקפלת בתוכה גם את , השמחה של ירידת אש מן השמים והשמחה על השראת השכינה
  .שעל ידו תשרה השכינה בישראל, העגל והידיעה שאהרן הוא זה שנבחר

  
  
  "לא שלך היא אלא של אהרן אחיך."ב

  :כי אם גם מי אינו ראוי, אולם בפרשה זו למדנו לא רק מי ראוי לכהונה
  
   פרשה יא) וילנא(ויקרא רבה  .11
אמר לו לא שלך היא ' בז,  וכסבור שלו היאימי המילואים היה משמש בכהונה גדולה' כל זחלבו אמר ' ר

  .ד ויהי ביום השמיני"היא ההאלא של אהרן אחיך 
  

ה במשרה מתבשר שלא יזכ, וסבור היה שהוא יהיה הכהן הגדול. ששימש בכהונה גדולה כל שבעת ימי מילואים, משה
  : במדרש שם מצאנו דעה שמשה כן שימש בכהונה הגדולה כל ימיולמרות ש, ואהרן הוא שישמש בתפקיד, הרמה

  
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 
  

  :גם זאת מצאנו במדרש    ?מהי הסיבה לכך שמשה אינו זוכה בתפקיד
  
ד "ההעל ידו  כל שבעת ימי המילואים היה משה משמש בכהונה גדולה ולא שרתה שכינהיודן תני ' תנחום בשם ר' ר"
שרתה השמחה הגדולה נבעה מכך שבכל שבעת ימי המילואים לא  (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 

  .  מאז דברך אל עבדך הרי ששה ובשביעי אמר לו שלח נא ביד תשלחגם משלשום גם מתמול גם
לוי '  רבי ברכיה אמר ר אימתי פרע לואת אומר שלח נא ביד תשלח חייך שאני צורכה לך בכנפיךה 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
  ".תעבור את הירדן הזה

  
  :לילך בשליחות אל פרעה' השורש לאי זכייתו של משה בכהונה נעוצה בסירובו לצו ה

  
  '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
  : ֵחֵרׁש אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור ֲהלֹא ָאנִֹכי ְיהָֹוהַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֵאָליו ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם אֹו ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם אֹו) יא(
  :ְוַעָּתה ֵלְך ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעם ִּפיָך ְוהֹוֵריִתיָך ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר) יב(
  :ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלחַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאדָֹני ) יג(
  

  :ה להטיל את השליחות על אהרן אחיו"משה מבקש מהקב
  
  'פסוק יג' רק די שמות פ"רש. 31

  . אהרןוהוא ,  ביד מי שאתה רגיל לשלוח- ביד תשלח 
  

  : חושש הוא משה שקבלת השליחות תפגע באהרן
  
  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 

ויבא איש האלהים אל עלי ויאמר אליו כה אמר ) 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

' יחר אף המיד ו, בשביל כך לא היה מבקש לילך, אמר משה עכשיו אכנס בתחומו של אחי ויהיה מיצר
  .במשה

  
  ....כאן כבר רואים את הקשר בין נבואה לכהונה...
  

   : סתעה כו"תגובת הקב, אולם למרות זאת
  
  



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

  :ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו
  :ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ְוַׂשְמָּת ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבִפיו ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעם ִּפיָך ְוִעם ִּפיהּו ְוהֹוֵריִתי ֶאְתֶכם ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון) טו(
  :ַאָּתה ִּתְהֶיה ּלֹו ֵלאלִֹהיםְוִדֶּבר הּוא ְלָך ֶאל ָהָעם ְוָהָיה הּוא ִיְהֶיה ְּלָך ְלֶפה וְ ) טז(
  :ְוֶאת ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת) יז(
  

  .ל כחרון שהותיר רושם"חרון האף הזה נתפרש על ידי חז
  :יהשע בן קרחה' שהלא כלל למד אותנו ר

  
  ד"י על פסוק י"רש. 61
ולא מצינו וזה לא נאמר בו רושם רושם בו ' ע בן קרחה אומר כל חרון אף שבתורה נאיהוש' 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(נאמר  שכהן ואתה הלוי' הוא יהיכן אלא ' לצאת ממך מעתה לא יהי
  :על שבט הלוי

  
  

  "הלוי אחיך אהרןהלא : "כלשון הכתוב  .אהרן אחיו אמור היה להיות הלוי   .משה אמור היה להיות הכהן
  

  .אהרן יהיה כהן ומשה יהיה לוי  :סירובו של משה היפך את התפקידים
  
  עבודה זרה. ג

  .עשיהם ותוצאות מעשיהם מעוררים תמיהה גדולהמ, השוואה בין שני האחים
  .ל"כך למדונו חז, גם לאהרן וגם למשה ישנו דבר המעכב אותם לכהונה

  .בחטא העגל שותפותו – לאהרן
  "שלח נא ביד תשלח: " אמירתו– ולמשה

  .נתכפר לך חטא העגל: לאהרן זועקת כל פרשת חנוכת המשכן
  ".שלח נא ביד תשלח"ואמירתו , לא נתכפר על סירובו לילך, ואלו למשה

  
  .שותפות במעשה שיש בו עבודה זרה, לכאורה נדמה בעינינו חטא העגל כדבר חמור הרבה יותרוהנה 

  
  :תנחום בר חנילאי בגמרא במסכת סנהדרין מלמדנו שאל לנו לברך את פועלו של אהרן בחטא העגל' ר
  
  '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, שעשה אהרן פשרה בינו לבין עצמו -אלא כנגד מעשה העגל (

 )י שם" רש–
: ר יפת אמר רבי אלעזראמר רבי בנימין ב? 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, כהן ונביא' אם יהרג במקדש ה

  .תקנתא בתשובה
  

אינה רצויה " מוטב ליעבדו לעגל"מסקנתו ש. שיחזיר אותם בתשובהכדי שיהיה מי , שכוונתו של אהרן רצויהעל אף 
  .ואין לברך עליה

  
  .נמחל לו לאהרן חטאו זה, על אף כל זאת

  
  .והוא אינו נמצא ראוי לשמש בכהונה גדולה, על סירובו של משה אין מחילהלעומת זאת 

  
  !?העגלהאמנם סירובו של משה חמור יותר משותפות בחטא     .והדבר מצריך הבהרה

  
  ":ויחר"ם  פקח את עינינו בהבנת מטבע הלשון "הרמב, יתר על כן

  
  .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, ו שונאא, או צר',  ולא תמצא שיקרא אויב ה,אלא בעבודה זרה לבד, קנאה



  
  !? כלל ועיקרואין מדובר בעבודה זרה" 'ויחר אף ה"הלא אצלנו מופיע הביטוי   .הפסוק שלנו מקשה על כך, והנה

  
  : ם"האברבנאל הביא מי שיישב את הקושי על הרמב

  
  אברבנל  . 91

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

  
  :שוב אנו תמהים, ואם כך

, נחשב לו כאילו עבד עבודה זרה" ואל תעשהשב "ט שערי טומאה ב"שנמנע מלתקן את ישראל ולהוציאם ממ, משה
  .וחרון אף גורם לשלילת חלקו בכהונה

  .נמחל על חלקו וראוי הוא לתפקיד הכהן הגדול" מוטב דליעבדו לעגל: "אילו אהרן שאמרו
  

  !?מה יכולים אנחנו ללמוד מהשוואה זו
  

  :שמא פשר הדבר כך הוא
  :תפקידו של הכהן הוגדר על ידי הנביא מלאכי

  
  'מלאכי פרק ב. 20

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

  :ִּבְרכֹוֵתיֶכם ְוַגם ָארֹוִתיָה ִּכי ֵאיְנֶכם ָׂשִמים ַעל ֵלב
  :ְצָוה ַהּזֹאת ִלְהיֹות ְּבִריִתי ֶאת ֵלִוי ָאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹותִויַדְעֶּתם ִּכי ִׁשַּלְחִּתי ֲאֵליֶכם ֵאת ַהִּמ ) ד(
  :ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹום ָוֶאְּתֵנם לֹו מֹוָרא ַוִּייָרֵאִני ּוִמְּפֵני ְׁשִמי ִנַחת הּוא) ה(
  :ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעֹוןָׁשלֹום ּוְבִמיׁשֹור ָהַלְך ִאִּתי ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ְּבִפיהּו ְוַעְוָלה לֹא ִנְמָצא ִבְׂשָפָתיו ְּב ) ו(
  : ִּכי ַמְלַאְך ְיהָֹוה ְצָבאֹות הּואִּכי ִׂשְפֵתי כֵֹהן ִיְׁשְמרּו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו) ז(
  

  .ללמד את העם דעת ולהשיבם מעווןתפקידו של הכהן 
  

אפשר הויא להו תקנתא , מוטב דליעבדו לעגל: "יקול המנחה אותו הואהש. אהרן מנסה לפעול לתיקונם של ישראל
  ."בתשובה

  .להשיב רבים מעוון, ראוי הוא לתפקיד הכהן, גם אם הדרך שנבחרה אינה ראויה ואין לברך עליה
  

אינו זוכה , שנשתקעו באלילי מצרים, ונמנע מלעסוק בתקנתם של ישראל" שלח נא ביד תשלח"האומר , לעומתו משה
  .פקיד הכהן הגדוללת

  
  "הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים. "ד

  .ל מצאו במעמד הזה רושם נוסף"חז
  :ל במדרש"אמרו חז" וראך ושמח בלבווגם הנה הוא יצא לקראתך : " על שמחתו של אהרן

  
  ז"פסקה י' מדרש רבה שמות פרשה ג. 21

) שמות כח( שנאמר אורים ותומיםאחיו ילבש ר יוסי הלב ששמח בגדולת "ר שמעון ב"א, וראך ושמח בלבו
  .והיו על לב אהרן

  
  .משה סירב לקבל עליו את השליחות מחשש שקבלתה תפגע באהרן

  
  :אולם תגובתו של אהרן שונה בתכלית 

  
  ד"י' י על שמות פרק ד"רש. 22

  .  שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולהלא כשאתה סבור - וראך ושמח בלבו 
  :עדי החשן הנתון על הלבומשם זכה אהרן ל

  
  :ל אלו התקשה האברבנאל"בדברי חז

  
  
  



  אברבנל . 32
ה יותר " רבנו עבנבואת משה מדוע נתייחס הגמול הזה לאהרן על טוב לבו: והמאמר הזה צריך ביאור
  !?מכל מידות טובות שהיו בו

זכה אליו מפאת כ "כי הוא היה אחד משמונת בגדי כהן גדול וא, ואיך ייחסו חושן המשפט לשכר הזה
  !? ולא בשכר שמחת לבוכהונתו

  
  !?ולא על תכונה אחרת של אהרן, מניין שהאורים והתומים הנם שכר טוב על שמחה זו  .א
 !?ואם זכה אהרן לכך בזכות היותו כהן ולא בזכות השמחה. הלא החושן אחד משמונת הבגדים הוא  .ב

  
  .מיםלצורך הבנת הדבר יש להבין את המקום והתפקיד של האורים ותו

  
  :לחזות את העתידותתפקידם של האורים היה 

  
  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
  

  :ל את תוקף הידיעות הנרכשות לנו על ידי האורים והתומים"ו חזכך הגדיר
  

 'ג עמוד ב"מסכת יומא דף ע. 25
במשפט ) במדבר כז(שנאמר ,  אינה חוזרת-גזירת אורים ותומים , ואף על פי שגזירת נביא חוזרת...

  . דבריהןאת שמשלימין -תמים ,  את דבריהן שמאירין-אורים ? למה נקרא שמן אורים ותומים. האורים
  

  :האורים והתומים היו מונחים בתוככי חושן המשפט  
  
  ח"שמות פרק כ. 62
   חֶׁשן ַהִּמְׁשָּפט ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים ֶאלְוָנַתָּת ) ל(

  : ִלְפֵני ְיהָֹוה ָּתִמידְוָהיּו ַעל ֵלב ַאֲהרֹן ְּבבֹאֹו ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ִמְׁשַּפט ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִלּבֹו     
  

  : האורים והתומיםכי אם ואולם  לא חושן המשפט היה מגיד את העתידות
  

  'ח ל"ן שמות כ"רמב. 27
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 , שב האפודויתן עליו את האפוד ויחגור אותו בח) 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 , הכהן מכוין בשמות שהם האוריםהיה ) שופטים א א(כאשר שאלו מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להלחם 

:) יומא עג(א מאברהם הכתוב שם על דעת רבותינו "וה, ד מלוי"ולמ, ן משמעון"ועי, ד מלוי"ויו, לעיניו אותיות יהודה
כי מן , א מיהודה והנה כאשר האותיות מאירות אל עיני הכהן עדין לא ידע סדורן"או שהאירה פעם אחרת לנגד עיניו ה

ותיבות אחרות , "הי על יהודה"או , "הוי הד עליה"ר סדרו מהן יהודה יעלה היה אפשר להעשות מהם האותיות אש
מכחם יהיה לב הכהן תמים בידיעת ענין האותיות , "תומים"אבל היו שם שמות הקדש אחרים נקראים , רבות מאד

ומים ועודם האותיות מאירות חוזר מיד ומכוון בשמות הת, שהאירו לעיניו כי כאשר כיון בשמות האורים והאירו
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 
  

  :  של האורים והתומים בבגדי הכהונהקביעה נוספת מלמד אותנו האברבנאל לגבי מקומם
  
  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

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

  .הכהונה
  

  ":עשיות"אנו מוצאים רשימה ארוכה של , בפרשת פקודי  כשמתוארת עשיית בגדי הכהונה על ידי האומנים
  
  



  ודיפרשת פק. 92
  ....ַוַּיַעׂש ֶאת ָהֵאפֹד ) ב(
  : ֻמַסּבֹת ִמְׁשְּבצֹת ָזָהב ְמֻפָּתחֹת ִּפּתּוֵחי חֹוָתם ַעל ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַאְבֵני ַהּׁשַֹהם) ו(
  :הָֹוה ֶאת מֶׁשהַוָּיֶׂשם אָֹתם ַעל ִּכְתפֹת ָהֵאפֹד ַאְבֵני ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה יְ ) ז(
  : ַמֲעֵׂשה חֵׁשב ְּכַמֲעֵׂשה ֵאפֹד ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזרַוַּיַעׂש ֶאת ַהחֶׁשן) ח(
  :ָּכפּול ֶזֶרת ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו  ָעׂשּו ֶאת ַהחֶׁשןָרבּוַע ָהָיה ָּכפּול) ט(
  ...ה טּוֵרי ָאֶבן ַוְיַמְלאּו בֹו ַאְרָּבעָ ) י(
  :ְוָהֲאָבִנים ַעל ְׁשמֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּנה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַעל ְׁשמָֹתם ִּפּתּוֵחי חָֹתם ִאיׁש ַעל ְׁשמֹו ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ָׁשֶבט) יד(
  ...ַוַּיַעׂש ֶאת ְמִעיל ָהֵאפֹד) כב(
  

  .אבני המילואיםויעש את : אולם אין אנו מוצאים
  
  "כהן ונביא' ג במקדש האם יהר. "ה

  :צירוף שתי העובדות האמורות יוצר את הנוסחה הבאה
  

  .הכהונהבגדי הכהונה מיייצגים את היותו חלק ממעמד 
  .הנבואהשכן הם מייצגים את הגדת העתידות שהיא התפקיד של . האורים התומים אינם חלק מבגדי הכהונה

  
  :אלא שאם כך מקשה האברבנאל

  
  אברבנל. 30
הגדת העתידות ולא עבודת  במה שהוא נביא תיוחס אליו שהנביאזכה בהם אהרן הכהן כי כמו למה זה "

  "!?העבודה במקדש ולא הגדת העתידות במה שהוא כהן ראויה אליו הכהןכך , המקדש
  

  !?הנבואה שהם מייצגי האורים והתומים מה טעם הוא זוכה ללבוש את הכהןאהרן 
  

  :על כך משיב האברבנאל
  
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 
  

  .זכה אהרן בזכות שמחת לבו והיעדר הקנאה באחיו" בגד הנבואה"לזכות זו של 
  

  . גם יחדנביא וכהןאהרן זכה להיות 
  

  )15מקור (:המשתף פעולה עם בוני העגל מחשש שיהרגוהו, ך הוא הפסוק ששמה הגמרא בפיו של אהרןהלא כ
 

  ּכֵֹהן ְוָנִביא' ִאם ֵיָהֵרג ְּבִמְקַּדׁש ה
  )י בגמרא בסנהדרין"רש( היה כהן ונביא - אהרן

   .....שנה' היה אהרן אחי מתנבא להם במצרים פשהיה משה אומר עד שלא עמדתי 
  

  .תמנותו לנביא ושליח לפרעה תפגע באהרןמשה חושש שה
  .אין הוא חושש שמשה יהפוך לנביא". וראך ושמח בלבו: "אולם אהרן לא כן

  
  .והאורים והתומים מונחים על לבו. כנביא אלא גם ככהןממשיך אהרן לשמש לא רק בזכותה של שמחה זו 

  
  .הכהונהף לכתר  בנוסהנבואהזוכה אהרן להמשך כתר , באותו המעמד עצמו. ראה זה פלא

  .ונבואה זו מתממשת על ידי האורים והתומים
  :ונותר בתואר נביא בלבד , את מעמדו ככהן גדול...) שלח נא"באמירת  (מאבד באותו מעמד עצמו משה רבנוואלו 

  
  ד"דברים ל. 31

  .ָּפִנים ֶאל ָּפִנים'  ֲאֶׁשר ְיָדעֹו הְּכמֶֹׁשה עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ָנִביאְולֹא ָקם 


