
  

  

  " ִלי-ְלַכֲהנוֹ "

 

  

 עליו למנות את אהרן ובניו למשרתי ה' במשכן 1לאחר הציווי על המשכן וכליו, נאמר למשה רבנו שבגמר מלאכת המשכן

ֵרב ֵאלֶי ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחי וְֶאת ָּבנָיו ִאּתֹו ִמּתֹו ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל לְכֲַהנֹו לִי ַאֲהרֹן נָָדב וַאֲ " :(שמות כח, א) ִביהּוא ֶאלְָעזָר וְַאָּתה ַהקְ

 מה הביא למינויו של אהרןבתודעתנו יש קשר פשוט בין אהרן ובניו לכהונה, ברם ברצוננו לברר  "וְִאיָתָמר ְּבנֵי ַאֲהרֹן:

ל דר במרום, אולם אין ספק -. ברור שסגולותיו האישיות הכשירוהו להיות משרת לאשל כהן גדול לתפקיד הנכבד כל כך

ל עליון. ויתכן שהיו אישים נוספים במחנה ישראל, צדיקים נשגבים, שהתאימו -שגם משה אחיו התאים לשמש ככהן לא

הרן? האם הייתה זו בחירה סגולית הקשורה לשבטו ומשפחתו גם הם לשאת את משא הכהונה. מדוע, אם כן, נבחר דווקא א

כל הדברים  המיוחדות, ואולי השפיעו יושל אהרן, או שמא הוא נבחר לתפקיד הקדוש בזכות מעשים מיוחדים או מידות

  . על מינוי רם מעלה זה יחדיו

שהייתה זו בחירה סגולית במשפחת  ניתן להסיק מכךבחירה זו.  בציווי שקבע שאהרן ובניו הם שיכהנו במשכן, לא נומקה

  :(שמות רבה (וילנא) פרשה לז, ד) עמרם משבט לוי. כך עולה מהמדרש הבא

לא בחר  דשהמקית בחר בבית המקדש ומב שראלירץ א, ומבארץ ישראל רוך הואבדוש מכל הארצות בחר הק '.מתוך בני ישראל'

בישראל ומישראל לא בחר אלא שבט לוי ומשבט לוי בחר אהרן שנאמר  דוש ברוך הואאלא בבית קדשי הקדשים, כך בחר הק

  '.ובחור אותו מכל שבטי ישראל'(שמואל א' ב) 

(ראב"ע  עדיין נותרה השאלה: מדוע אם כן אהרן הוא שזכה בכהונה ולא משה? עסק בשאלה זו רבי אברהם בן עזרא

בעבור כבוד משפחת נחשון, שיהיו הכהנים מכפרים  -וכבר רמזתי לך, למה נבחר אהרן להקדישו לשם " :שמות כח, א)

על בני ישראל. ואין לדבר על משה אדונינו, כי בורח היה, ומי יתן לו עברית. ועוד, כי טורח כל ישראל על משה ללמדם 

התורה מציינת שאשתו . בתחילה מפנה הראב"ע את הלומד לתולדות בני לוי שבפרשת וארא" המצות, ולדון כל דבר קשה.

שלכאורה הוא  אהרן הייתה אלישבע בת עמינדב, אחותו של נחשון בן עמינדב (שמות ו, כג). ראב"ע סבור שאזכור זה של

הוא "סוד הכהונה". בזכות נישואיו לאחותו של נשיא שבט יהודה, גדול השבטים והחשוב שבהם, זכה אהרן לכהונה,  מיותר,

אם הייחוס המשפחתי הוא שקבע, מובן מדוע לא יכול שראל. של הכהן הוא לכפר על בני י שהרי מתפקידיו החשובים

היה משה רבנו לזכות בכהונה זו, שהרי הוא היה נשוי לבת יתרו. דבר זה נרמז בייתור החיווי על כהונת אהרן: 'מתוך בני 

ואין ישראל', וללמד בא שבעוד שאשתו של אהרן הייתה מזרע ישראל, הרי שאשתו של משה הייתה בתו של כהן מדין, 

  

 

 

 עיין רש"י שמות כח, א. 1

  זהתשע" אדר 'טבס"ד 

הפרשת  ו ר-תצו כו  ז
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. אבן עזרא מוסיף הסבר נוסף ופשוט למסירת הכהונה לאהרן ולא 2ל עליון-זה ראוי שנצר כהן לאל זר ישמש בכהונה לא

למשה. אף שמשה היה בעל מעלה רוחנית גבוהה יותר, לא היה לו פנאי לביצוע המטלות הקבועות המוטלות על הכהן 

  ת ה' לעם ישראל, במשפט העדה ובהנהגת העם. הגדול, שהרי הוא היה עסוק מבוקר עד ערב במסירת תור

  

לעומת פרשנות זו, המדרש מציג הסבר שונה לחלוטין לשלילת הכהונה ממשה. חכמים נסמכים על תגובת הקדוש ברוך 

  :טז)-(שמות ד, יג הוא לסירובו האחרון של משה במעמד הסנה, כאמור

ְּבמֶֹׁשה וַּיֹאֶמר ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחי ַהּלֵוִי יַָדְעִּתי ּכִי ַדֵּבר יְַדּבֵר הּוא וְגַם ִהּנֵה הּוא יֵֹצא  ה'וַּיִַחר ַאף  ְּביַד ִּתְׁשלָח:וַּיֹאֶמר ִּבי ֲאדֹנָי ְׁשלַח נָא 

ִרים ְּבִפיו וְָאנֹכִי ֶאהְ  לְִקָראֶת וְָרֲא וְָׂשַמח ְּבלִּבֹו:  יֶה ִעם ִּפי וְִעם ִּפיהּו וְהֹוֵריִתי ֶאְתכֶם ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון:וְִדַּבְרָּת ֵאלָיו וְַׂשְמָּת ֶאת ַהְּדבָ

ִהים:   וְִדֶּבר הּוא לְ ֶאל ָהָעם וְָהיָה הּוא יְִהיֶה ּלְ לְֶפה וְַאָּתה ִּתְהיֶה ּלֹו לֵא

אם מדובר כמה דברים טעונים הסבר בפסוקים אלה: ראשית, כיצד יש להבין את בקשת משה 'שלח נא ביד תשלח'. ה

בסירוב סתמי להיות שליחו של ה' (כפי שפירש הרשב"ם), או בהשתמטות הנובעת מענוותנותו העצומה של משה שהיה 

סבור שכל אדם אחר יהיה הגון יותר ממנו לשליחות זו (רמב"ן), ושמא גם התנגדות זו קשורה לטענת כבדות הפה של 

  מציע אפשרות אחרת שתובא להלן.  משה (פירוש אונקלוס על פי הרמב"ן, ספורנו). המדרש

עוד יש להבין את תשובת ה' לדבריו של משה. האם עתה הוא "נכנע" לסירובו, ולפיכך הוא מצרף את אהרן? אם נפרש 

.                         בגערת 'מי שם פה לאדם' דחה זאת והשיב על כך וחזר על אי התאמתו לתפקיד, הלא הקדוש ברוך הוא כבר שמשה שב

  . ועוד יש לברר האם יש קשר בין חרון האף במשה לבין דבר ה' שבא בעקבותיו

השאלה האחרונה תתברר מתוך מחלוקת בין רבותינו שנחלקו האם חרון האף הזה הוא ככל חרון אף ה' במקרא שהוא 

מעמדו של משה עושה רושם של עונש במי שעבר עליו כעסו של ה'. המחלוקת מופיעה בברייתא במסכת זבחים שדנה ב

ככהן. שתי ראיות יש להביא להיותו כהן: האחת, שהרי הוא הקריב קרבנות בשבעת ימי המילואים. השנייה, מהפסוק 

(זבחים קב,  . וזו לשון הברייתא"מֶֹׁשה וְַאֲהרֹן ְּבכֲֹהנָיו" בתהילים (צט, ו) המשווה אותו לאהרן ומכתירו במפורש ככהן ה':

   :א)

בן יוחי  מעוןשבי ר .כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וזה לא נאמר בו רושם רבי יהושע בן קרחה אומר: - 'ויחר אף ה' במשה'

, והלא כהן הוא! הכי קאמר, אני אמרתי: אתה כהן והוא לוי, 'הלא אהרן אחיך הלוי' )שמות ד(אף זה נאמר בו רושם, שנאמר:  אומר:

ויש אומרים: לא פסקה כהונה אלא  .נתכהן משה אלא שבעת ימי המלואים בלבדוחכמים אומרים: לא  .עכשיו הוא כהן ואתה לוי

משה ואהרן בכהניו ' )תהלים צט(, ואומר: 'ומשה איש האלהים בניו יקראו על שבט הלוי' )דברי הימים א כג(מזרעו של משה, שנאמר: 

  .'ושמואל בקוראי שמו

, בהסתמך על הראיות 3שסבר שמשה היה כהן כל ימיו ארבע דעות לפנינו. הראשונה, של רבי יהושע בן קרחהישנן 

שהובאו לעיל. לעומת זאת סבר רשב"י שאכן משה היה ראוי להיות כהן, אך בעקבות חרון אף ה' בו בשל סירובו לשליחות 

'. הלויה', הועברה הכהונה לאהרן אחיו. רשב"י נתלה בייחוסו, המיותר לכאורה, של אהרן לשבט לוי 'הלא אהרן אחיך 

דבריו, הדבר בא ללמד שאהרן היה אמור להיות לוי ומשה כהן, ועתה הם יתחלפו בתפקידיהם. לעומתו, רבי יהושע בן ל

קרחה סבר שכהונת משה לא נפגעה שכן לא מופיע במפורש סימן שחרון אף ה' פגע במשה, בעוד שבדרך כלל יופיע 

בשם חכמים, והיא שלא הייתה הוא אמינא מעולם  סימן כמו הכאה, נזיפה, קללה וכד'. דעה שלישית מופיעה בסוגיה

שהכהונה תהיה למשה, ורק בשבעת ימי המילואים הוא שימש ככהן ולפיכך זכה לתואר כהן בספר תהילים. נמצא שחכמים 

  

 

 

פירוש "יפת תואר" לשמות רבה (פרשה לז, א). חשש זה התאמת, לפי דברי חז"ל שהנער הלוי שהיה כהן לפסל מיכה היה מצאצאיו  2

של משה (עיין בבא בתרא קי, א). הדבר נגרם בשל תפיסה משובשת של הסכמת משה להיות סמוך לשולחן יתרו, והשפעת התפיסה 

 ת הכהונה.האלילית במהו

מביעים תלמידיו עמדה מפורשת בשמו: "כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא נמנע משה מלשמש  )פרשה יא, ו(בויקרא רבה  3

 בכהונה גדולה".
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אלו מצטרפים לדעת ריב"ק שלא היה רושם לחרון אף ה'. הדעה הרביעית סוברת כרשב"י שמשה נענש על סירובו אך גם 

ברם בניגוד לנוהג הרגיל שמי  כיהן כל ימיו ככהן, ראיה מתהילים כפשוטה, ולפיכך היא אומרת שמשהמקבלת את ה

שעולה לגדולה מזכה בה גם את בניו, נלקחה הכהונה מבניו של משה כתוצאה מחרון אף ה'. ההכרח לשיטה זו נובע 

נה, לבין האמירה המפורשת בספר מהסתירה לכאורה בין פשט הכתוב בתהילים המשווה את משה לאהרן לעניין הכהו

-(דברי הימים דברי הימים המבדילה בין בני משה שנקראו על שם שבט לוי לבין בני אהרן שהובדלו לה' כל הימים, ככתוב

ֵ " :יד)-א' כג, יג לְָׁשְרתֹו  ה'י ְּבנֵי ַעְמָרם ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה וַּיִָּבֵדל ַאֲהרֹן לְַהְקִּדיׁשֹו קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא ּוָבנָיו ַעד עֹולָם לְַהקְִטיר לְִפנ

ִהים ָּבנָיו יִָּקְראּו ַעל ֵׁשֶבט ַהּלֵוִי ּולְָבֵר ִּבְׁשמֹו ַעד עֹולָם:       :"ּומֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱא

נוקט בשיטת רבי שמעון בר יוחאי. דבריו המפורשים מבארים מדוע הועברה  פרשה ג, ז) -(וילנא רבההמדרש בשמות 

הלא אהרן אחיך ' :אמרו רבותינו ז"ל ?שנטלה כהונה ממשה ונתנה לאהרן ,מה חרון אף היה שם" הכהונה ממשה לאהרן:

ת להיות כהן והוא לוי, ולפי שאתה מסרב על ראוי היי :אלא אמר לו ?וכי מאחר שאמר אחיך איני יודע שהוא לוי ',הלוי

  "ן.תהיה אתה לוי והוא כה ,דברי

בעל מדרש זה אומר במפורש שהכהונה נשללה ממשה בשל סירובו החוזר בסנה ללכת בשליחותו של ה' לגאול את עמו 

לתכונות הנדרשות התאמה -ממצרים. הכהן הוא משרת ה' ולא יתכן שלא יציית לדברי רבו. הסירוב הקודם נומק היטב באי

  היענות וקבלת מרות מוחלטת . -לשליחות, אך הסירוב הנוכחי הסתמי פגע בסימן ההיכר הדרוש לכהן ה' 

נסכם דברינו עד כה. דבקנו בפשט הפסוקים בפרשת תצווה שאינם מנמקים את הבחירה באהרן ובניו. משמע שהייתה זו 

בחירה מעמדה זו מעלה את האפשרות שמשה ובניו הם שיכהנו בחירה סגולית במשפחה ולא כתוצאה ממעשים מיוחדים. 

במשכן, ועל כן באו הסברים שונים להעדפתו של אהרן: או שהדבר נמנע מפני הייחוס של בני משה ליתרו (ראב"ע) או 

מפני הצורך לחלק את המטלות המרובות בין בני המשפחה (שם). לעומת זאת, המדרש שהובא לעיל חושף כוונה למנות 

משה גם לכהן גדול, אלא שבמעמד הסנה נשלל תפקיד זה ממשה והועבר לאחיו שגם לו הייתה אותה סגולה  את

  משפחתית, זו שהכשירה את בני עמרם בן קהת בן לוי להיות כהני ה'. 

  

ייו המוקדמים של תולה את סירובו של משה במעמד הסנה, בתולדות ח (שמות רבה (וילנא) פרשה ג, טז) מדרש אחר

  אהרן:

היה אהרן אחי  ,עד שלא עמדתי :שהיה משה אומר .אינו כן, אלא כמכבד לאהרן ?סבור אתה שהיה מעכב משה לילך :רבנן אמרי

שכן הוא אומר  ?, ומנין שאהרן היה מתנבא'ואודע להם בארץ מצרים'שנה, הוא שכתב (יחזקאל כ)  שמוניםמתנבא להם במצרים 

ויבא איש האלהים אל עלי ויאמר אליו כה אמר ה' הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה ובחור '(שמואל א ב) 

ויחר 'עכשיו אכנס בתחומו של אחי ויהיה מיצר, בשביל כך לא היה מבקש לילך, מיד  :, אמר משה'אותו מכל שבטי ישראל לי לכהן

  .'אף ה' במשה

ידנים קדומים בתולדות האומה ומאפשרים הצצה מבעד למסך השתיקה האופף את פעמים שהנביאים קורעים חלונות לע

התקופה. נביא שנשלח בדבר ה' להוכיח את עלי הכהן, הזכיר עובדה שהייתה ידועה והיא שבעת שהיו ישראל משועבדים 

קופה הנוראה במצרים נמסרו נבואות גאולה לאהרן. הוא היה נביא ה' שנשלח לעודד ולהנהיג את העם במהלך כל הת

והאיומה של עבדות מצרים. לדעת בעל המדרש עובדה זו הייתה עילת מיאונו של משה, שלא רצה ליטול מידי אחיו הגדול 

את עטרת הנבואה וכתר ההנהגה של עם ישראל. על פי מדרש זה מתבארת השתמטותו של משה לא כסרבנות סתמית, 

ביד מי שאתה רגיל לשלוח, והוא  -ביד תשלח " :"י על שמות ד, יג)(רש אלא כטענה מבוארת ומנומקת, וכפי שפירש רש"י

מדוע, אם כן, חרה אף ה' במשה? מסתבר שלו הייתה דחייתו של משה מתבססת על הטענה המוסרית גרידא, לא  ".אהרן

יו שם בפי משה את הטענה באופן הבא: "אמר משה: עכש הייתה באה תגובה נזעמת של הקדוש ברוך הוא. אלא שהדרשן

אכנס בתחומו של אחי ויהיה מצר". לא טענה עקרונית בפי משה, על כך שראוי שמי שנשא במשא העם הכבד כל כך 

בשנות האימה והסבל הוא גם זה שיוביל את האומה לחירותה. האמתלה של משה נתלית בהרגשת הקיפוח, כביכול, 

הגדול, שלא הייתה בלבו כל טרוניה כלפי הקדוש שלדעתו יחוש אחיו. כאן טעה משה שלא הכיר את גודל רוחו של אחיו 

ברוך הוא שהעבירו משליחותו, ולא עוד אלא שמסרה לאחיו שלא היה שותף לסבלם של הנאנקים תחת עול מצרים. 

  למעלה מזאת, אהרן בנדיבותו ובאצילותו שמח שמחה גדולה בעלייתו לגדולה של אחיו הצעיר. 
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להי מה תהיינה רגשותיו -וק המנמק את חרון אף ה' במשה, מסתיים בגילוי אמנין לבעל המדרש שכך אירע? מפני שהפס

של אהרן במפגש העברת המנהיגות למשה: 'וראך ושמח בלבו'. גילוי עתידי (!) של תחושת לבו של אהרן, אשר לכאורה 

  . אינו מוסיף דבר משמעותי לעצם המשימה של משה, חושף את הסיבה לזעמו של הקדוש ברוך הוא על משה

לוהים שנגלה לעלי קושר בדבריו את היותו -יחד עם זאת, מעתה מתברר מדוע נתמנה דווקא אהרן לכהן גדול. איש הא

של אהרן נביא במצרים והבחירה בו לכהן. מי שעמס על כתפיו את סאת הייסורים של העם בבית העבדים העצום, הוא 

מלבו הכואב והדווי של אהרן, תיטיב לסנגר על עם זה שראוי שיכפר על חטאי העם. בקשת הכפרה והסליחה שתצא 

ישראל יותר מכל אדם אחר. לכך יש להוסיף את קדושתו העילאית של אהרן, שהתעלה למדרגת נבואה במצרים שטופת 

הטומאה. רק אישיות כבירה, גדושה בקדושה וטהרה עצמית, יכולה להתרומם מעל צחנת הקוסמים והחרטומים במצרים, 

  מיד עם הקדוש ברוך הוא במשך שמונים שנה רצופות. ולקיים שיח מת

כז) לא הועתק אהרן -כוואכן, גם לאחר המפגש בהר חורב, בו העביר אהרן את הנהגת האומה לידי משה (שמות ד, 

ֹוצִיאּו ֶאת לֶָהם ה ה'הּוא ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ֲאֶׁשר ָאַמר " מתפקיד זה לחלוטין. הוא המשיך להוביל יחד עם משה את האומה לגאולתה:

ָריִם הּוא מֶֹׁשה וְַאֲהרֹן ֵהם ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ַעל ִצְבאָֹתם:  :"ַהְמַדְּבִרים ֶאל ַּפְרעֹה ֶמלֶ ִמצְַריִם לְהֹוצִיא ֶאת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ִמִּמצְ

המכילתא דורשת את הפתיחה והסיום של שני הפסוקים האלו: "הוא אהרן ומשה... הוא משה ואהרן...לומר ששקולין 

כאחד". דבריה מעוררים תמיהה, שהרי התורה העידה שלא קם עוד נביא כמשה. אולם אפשר שאין המדרש מתייחס 

ממצרים. יש לקחת בחשבון את פעילותו  לשיעור קומתם של אישים נשגבים אלו, אלא לחלקם השקול בגאולת ישראל

  הממושכת של אהרן לבדו בטרם שב אחיו ממדיין, כמו גם את חלקו בניהול המשא ומתן עם פרעה, ומכות מצרים. 

ואף הנבואה, הדבור הישיר מאת ה', לא פסקה ממנו. טו"ב פעמים מדבר ה' עמו ועם משה כאחד. ואחר מות קורח ועדתו, 

בזה אחר זה לאהרן לבדו. היה זה כשהוטלה עליו ועל בניו האחריות לשמירת משמרת המקדש.  בא דבר ה' שלוש פעמים

   בתמורה ניתנו להם עשרים וארבע מתנות כהונה, אך נשללה נחלה בארץ ישראל ממנו ומזרעו.

  'תמיך ואוריך לאיש חסידך'

זה הבא על ידי התנוצצות האורים  –ואה מלבד דבר ה' הבא בציווי וביוזמתו של הקב"ה, זכה אהרן גם לסוג נוסף של נב

מה שאתה סבור שהוא ..." :(שמות רבה (וילנא) פרשה ג, יז) ותומים הנתונים בחושן האפוד אשר על לבו, וכמאמר המדרש

הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים  :יוסי בירן שמעון ב רבי רמ, א'וראך ושמח בלבו'שנאמר  ,לא כן אלא שמח ,מיצר

כבר הוזכרה לעיל התמיהה, מה הרבותא בהודעה שהודיע הקדוש ברוך " '.והיו על לב אהרן'שנאמר (שמות כח)  ,ותומים

. וכי אין זה מצופה מאח גדול שיתרגש ויגיל בעת שיפגוש את אחיו הצעיר ממנו שיפגשוהוא למשה, שאחיו ישמח בעת 

והנה הוא שב  מחמת חרב המושל לארץ רחוקה ברחאחרי עשרות שנים של נתק? ובוודאי יגדל משוש הלב למראה אחיו ש

. על כורחנו שיש לפרש את גדולתו של אהרן בזה שכאמור לעיל שמחתו נבעה לא רק מהרגש האנושי אל חיק משפחתו

הפשוט, כפי שיש לצפות, אלא מרוממות נפש נשגבה, השמחה לעלייה לגדולה של אחיו, אף שהדבר כרוך בירידתו שלו 

  ממעמדו הרם. 

רבי שמעון בן רבי יוסי ורואה במינויו של אהרן לכהן גדול מתן שכר הולם לגדלות נפש זו: "הלב ששמח בגדולת אחיו בא 

ילבש אורים ותומים". הדרשן לומד זאת מהייתור שבשתי הפרשיות. בשליחות משה בסנה, מיותר הגילוי 'וראך ושמח 

וְנָָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות "(שמות כח, ל), שהרי כבר נאמר ' " ַעל לֵב ַאֲהרֹןוְָהיּו"בלבו', ובציווי על האורים ותומים מיותר הציווי 

(שם שם, כט). החזרה על מיקום האורים ותומים על לב אהרן  ...."ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבחֶֹׁשן ַהִּמְׁשָּפט ַעל לִּבֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש 

  באה ללמד שהיא גמול לשמחת הלב. 

  הקשה על תוכנו של מדרש זה: (שמות (ד, י) ד"ה ביד תשלח) והנה האברבנאל

יותר מכל מדות טובות שהיו  שלוםהליו עבנו רשה מדוע נתיחס הגמול הזה לאהרן על טוב לבבו בנבואת מ :והמאמר הזה צריך ביאור

לא בשכר שמחת  ,זכה אליו מפאת כהונתו ןכם וא ,בגדי כהן גדול שמונתמ חדכי הוא היה א ,הזה רואיך ייחסו חשן המשפט לשכ ,בו

  לבו.

יש להשיב על שאלה זו, שהקשרים שבין מעשהו של אהרן לגמול שזכה, רבים ומגוונים: ראשית, לעצם הכהונה. דרישה 

נחרצת מופיעה בעבודת הכהן והיא שכל מעשה שיעשה יהיה לשם שמים. מהאופן שבו העביר אהרן את ההנהגה למשה 

שעשה במשך שמונים שנה במצרים לא היה אלא על מנת למלא רצון ה', וכשבאה דרישה מלפני אנו למדים שכל מה 

המקום למסור את מטה השליחות לידי משה אחיו, עשה זאת אהרן בשמחה גדולה כדרך שקיים כל ציווי של ה', ללא כל 
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היה מתאים יותר מאהרן להנחת פניות אישיות. לפיכך, מפני הזהירות והדייקנות המופלגת הנדרשת בעבודת המשכן, לא 

  כתר הכהונה על ראשו. 

זאת ועוד, כאמור לעיל לא אבה הקדוש ברוך הוא לדחות את אהרן לחלוטין מהנהגת האומה. אמנם היה צורך שמשה 

יעמוד בראש העם בשעה המכריעה של היציאה, ובעיקר היה הכרח שהתורה תינתן על ידי מי שראה באספקלריא מאירה, 

היה זקוק לעזרתו של אהרן. וגם, אם הכהונה הייתה נמסרת לצדיק אחר היה מקום לתמוה: האם לא היה  אך הלא משה

  אהרן ראוי לתפקיד אחרי עשרות שנות הנהגת העם במצרים? משום כך נמסרה לו הכהונה. 

הנהגת העם. והנה, מכל בגדי הכהן הגדול, המשיכו האורים ותומים את תחומי פעילותו של אהרן במצרים. ראשית, ב

וְלְִפנֵי ֶאלְָעזָר ַהּכֵֹהן יֲַעמֹד וְָׁשַאל " :(במדבר כז, כא) כשמשה מצטווה להסמיך את יהושע כיורשו, ניתנת לו הנחיה מפורשת

החלטותיו הקובעות של  :"הַעל ִּפיו יְֵצאּו וְַעל ִּפיו יָבֹאּו הּוא וְכָל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ִאּתֹו וְכָל ָהֵעדָ  ה' לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים לְִפנֵי

יהושע, אלו הנוגעות לכיבושה של ארץ ישראל, טעונות היו אישור של האורים ותומים שעל לבו של אלעזר הכהן הגדול, 

וגם את מעלת הנבואה לא איבד אהרן. חז"ל לימדו שנדרשה מהכהן הגדול מדרגה של בעל רוח  בנו ומחליפו של אהרן.

רמב"ן שמות כח, ל).  ;רמב"ם הלכות כלי המקדש י, יא ;באורים ותומים (יומא כא, ב הקודש, על מנת שיוכל להשתמש

 :(רמב"ם הלכות כלי מקדש י, י) היה הגורם לכך שבבית שני לא שאלו באורים ותומים הוא חסרונם של בעלי מדרגה זו

מפני  ?פני מה לא היו שואלין בהןשו בבית שני אורים ותומים כדי להשלים שמנה בגדים ואע"פ שלא היו נשאלין בהן, ומע"

בזכות שמחתו של " וכל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש ואין שכינה שורה עליו אין נשאלין בו. ,שלא היתה שם רוח הקודש

להמשכת שפע הנבואה שנדרשה לשימוש באורים ותומים ה במדרגת נבואה גבוהה משלו, זכה אהרן על שאחיו הצעיר זכ

(דברים לג, ח). החסיד הוא מי שנוהג  "ֻּתֶּמי וְאּוֶרי לְִאיׁש ֲחִסיֶדמשה בברכתו לשבט לוי: " וא אשר אמרה שעל ליבו.

מעל המצופה. התנהגותו המופלאה של אהרן בעת פגישתו עם משה אחיו, זיכתה אותו לשאת את האורים ותומים על לבו. 

, ודייק שהמצווה הראשונה שניתנה ליוצאי וש שלישי)(דרשות הר"ן דר על שכר זה של אהרן הוסיף רבנו ניסים מגרונדי

ויאמר ה' אל משה ואל אהרן '" מצרים, נאמרה למשה ואהרן יחדיו, כשכר לאהרן שלא רק שלא קינא אלא אף שמח: 

ומאשר לא נתקנא אהרן במשה  ..(שמות יב). 'בארץ מצרים לאמר החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לחדשי השנה

מתאימים דבריו  ."לנבואה עם היותו קודם לו, חלק לו השם יתעלה כבוד להתיחד הדבור הראשון לשניהםבהיותו נבחר 

לדברים לעיל, שהשכר הוא מידה כנגד מידה, להורות שהחלפת אהרן במשה הייתה הכרחית לגודל המשימות ומפני 

וכאהרן כן משה, כשמשח את אחיו  ן.לוהים ולא מפני איזשהו חסרון שנמצא באהר-מעלותיו הייחודיות של משה איש הא

כשמן הטוב על הראש יורד על '"   :(ויקרא רבה (וילנא) פרשה ג, ו) לכהונה היה לבו מלא שמחה, כפי שדייקו במדרש

 האלא כיון שראה משה את השמן יורד על זקן אהרן הי '?זקן' 'הזקן', וכי שני זקנים היו לאהרן ואת אמרת 'הזקן זקן אהרן

זקן אהרן 'יורד על פי מדותיו'. הוא מגיע עד חושן העדות ואינו מכסה אותו, על מנת שאהרן יוכל  ."שמח כאלו על זקנו ירד

להתבונן באותיותיו ולפענח את דבר ה'. אורך זקנו של אהרן מרמז לרוח הנבואה שהמשיכה לפעם בו. משה רבנו שלא 

, שמח ביום חנוכת המשכן בראותו על לבו של אחיו את האורים רצה במעמד הסנה שאחיו יאבד את מעמדו כנביא ה'

  ותומים.
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