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 לעניין בגדי הכהונה והליך משיחת הכהנים וקידושם לקראת עבודתם. רשת תצוה נתיחדה ברובהפ

 במהלך הדיון על בגדי הכהן הגדול נכתב:
בֹו ְוָנָשא ַאֲהֹרן ֶאת ְשמֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל  ט ַעל לִּ פָּ שְּ ן ַהמִּ ֹחשֶׁ  ְבֹבאֹו ֶאל ַהֹקֶדש ְלִזָכֹרן ִלְפֵני ְיֹקָוק ָתִמיד:בְּ

ִמים ְוָהיּו ַעל ֵלב ַאֲהֹרן ְבֹבאֹו ִלְפֵני ְיֹקָוק ְוָנָשא ַאֲהֹרן ֶאת ְוָנַתָת ֶאל ֹחשֶ  ֵאל ַעל ן ַהִמְשָפט ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהתֻּ רָּ שְּ ֵני יִּ ַפט בְּ שְּ מִּ
בֹו  [1]ל[-]שמות כח, כט ִלְפֵני ְיֹקָוק ָתִמיד:  לִּ

על ליבו של אהרון בבואו לפני ה'. הכהן הגדול מגיע לפני ה' כנציגם האותנטי של ישראל ואין  שמות בני ישראל נישאים
 דרך אחרת להגיע כך אלא אם שמות בני ישראל נישאים על ליבו ובתוכו. בכך גם באה לידי ביטוי מנהיגותו.

 של מנהיגות זו. אהרון ומשה הנהיגו יחדיו את עם ישראל וכל אחד בתכונותיו המיוחדות תרמו לשלמותה
 אהרון, כידוע על פי דברי הלל הזקן, היה "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"

הצמיחה שלו כמנהיג נבעה מהקשר המיוחד שהיה לו עם העם, הוא סבל עם העם בשעבודו ,וידע כנראה לחזקו ולנחמו 
ו לפני ולפנים את מהותה של כנסת ישראל. כשאהרון הולך לבית בשעותיו הקשות. ולכן ככהן גדול הוא אכן זכה והביא עמ

ומלמד על גודל האהבה והקשר שהעם חש כלפי  -דבר שלא נאמר במשה  -עולמו, נאמר "ויבכו אותו כל בית ישראל" 
 אהרון.

  
עלה מנהיגות ששואבת את כוחה מהיותו אישיות מיוחדת ונ -לעומתו, משה רבנו, קורץ מחומר אחר של מנהיגות 

המסוגלת לרומם את העם למעלה, מבלי להתחשב בקטנות האמונה שאחזה לפעמים בעם וחרף כל הקשיים. דבר שבא 
 של משה למנהיגות והן בדרך שבה הנהיג את העם ובה התנהג גם בחייו האישיים.  לידי ביטוי הן בהכשרתו

על בשעבוד מצרים, הוא פורש מן האשה, משה לא צמח עם העם אלא גדל בארמונו של פרעה, הוא לא סבל עם העם בפו
"פה אל פה אדבר בו ומראה  -הוא עלה להר סיני לארבעים יום ולילה ללא לחם וללא מים שלוש פעמים, ודיבר עם הקב"ה 

 ולא בחידות".
מאידך, היה היסוד  –מחד, אך מחובר ונטוע עמוק בתוך עמו  -הכח המיוחד הזה, שהיה באהרון, להיות מרומם ומקודש 

 לבניית מעמד הכהונה בעם ישראל.
הכהנים שמשו בתפקיד כפול, הם היו שלוחי רחמנא ]כמסקנת הגמרא קידושין כג:[ אך יחד עם זאת בחיבור שהיה להם 

 גם שלוחי דידן. -דה פקטו  -עם העם הם היו 
לבוא לידי ביטוי גם  מתחילה הייתה העבודה אמורה להיות בבכורות מקרב העם, כלומר נציג מכל משפחה. יסוד זה אמור

 בהתנהלות הכהנים והלוויים.
על רקע הנאמר, ניתן לפרש ביתר בהירות את הביקורת האלוקית הקשה על מעשי בניו של עלי הכהן בתחילת ספר 

 שמואל שנוגעת בחומרת המעשה אך גם בשורשו הרעיוני.
יוחד לנשים שבאו להקריב את קיניהן לאחר קיצוני ובוטה ביחס למקריבי הקרבנות ובמ  בני עלי התנהלו בחוסר רגישות

 הלידה, ועל כך נענשו . אך שורש התנהגותם אולי מונח בתפיסה הרוחנית שהייתה שלטת בבית עלי.
תגובתו של עלי הכהן לבשורה המרה על המכה הקשה שהוכו ישראל בקרב מול פלישתים מלמדת היטב על סדר 

 העדיפויות שהיה בבית עלי:
אֶמר ֶמָֽ                  ֹֹּ֛ ֹום ַוי י ִמן־ַהַמֲעָרָכָ֖ה ַנְָּ֣סִתי ַהיּ֑ ה ַוֲאִנִ֕ א ִמן־ַהַמֲעָרָכָ֔ ֹנִכ֙י ַהָבָּ֣ י ָאָֽ יש ֶאל־ֵעִלִ֗ אֶמר ָהִאִ֜ ֹֹּ֨ י:ַוי ר ְבִנָֽ ָבָ֖ ָָ  ה־ָהָי ה ַה

ה ְגדֹוָלָ֖ה ים ְוַגֹּ֛ם ַמֵגָפ  אֶמר ָנָ֤ס ִיְשָרֵא֙ל ִלְפֵנָּ֣י ְפִלְשִתָ֔ ִֹ֗ ר ַוי ְמַבֵשִ֜ ַען ַהָֽ ים  ַוַיֹּ֨ ֹון ָהֱאֹלִהָ֖ ס ַוֲאר  יְנָחָ֔ תּו ָחְפִנ֙י ּוִפָּ֣ יָך ֵמִ֗ י ָבֶנִ֜ ם ְוַגם־ְשֵנֹּ֨ ה ָבָעּ֑ ָהְיָתָּ֣
ָחה: פ  ִנְלָקָֽ

שָּ  ַער ַותִּ ד׀ ַי֣ד ַהַשִ֗ ַע֣ ית בְּ ַרנִִּּ֜ ֵסא ֲאֹחֹ֨ כִּ ַעל־ַהַ֠ ל ֵמֵֽ ֹפ֣ ים ַויִּ ֱאֹלהִִּ֗ ת־ֲא֣רֹון הָּ י֣רֹו׀ אֶׁ כִּ ַהזְּ י כְּ הִִּ֞ תֹוו ַויָּ ַויְּ ַרקְּ ר ַמפְּ תֵב  ד  ֹמֹ֔ יש ְוָכֵבּ֑ ן ָהִאָ֖ י־ָזֵק  ִכָֽ
ה: ]שמואל א,ד[ ים ָשָנָֽ ל ַאְרָבִע  ט ֶאת־ִיְשָרֵאָ֖ ּוא ָשַפ   ְוהֹּ֛



לא ההפסד במערכה, לא נפילת רבים מבני עמו ואף לא נפילת שני בניו מצליחים לזעזע אותו כפי שמזעזעת אותו 
 הבשורה על נפילת הארון בשבי.

 אך כנראה שלא הצליח למלא את הייעוד של שלוחי דידן.  מנאעלי ראה עצמו בהחלט כשלוחי רח
בתורה ובגמילות שעוון בית עלי אמנם לא יתכפר בזבח ומנחה כלשון הפסוק, אך יתכפר   לכן אולי אומר אביי ]ר"ה יח .[

 חסדים.
 שנזכה להיות שלוחי רחמנא ושלוחי דידן, נרבה אהבת ישראל ושכל מעשינו יהיו לשם שמים.

  
  
 

 
 ם נשא אהרון על כתפיו:פסוק דומה נכתב ביחס לאבני השוהם אות [1]

ֵני ְיֹדָוד ַעל ְשֵתי ְכֵתָפיו ְלִזָכֹרן: ְוַשְמָת ֶאת ְשֵתי ָהֲאָבִנים ַעל ִכְתֹפת ָהֵאֹפד ַאְבֵני ִזָכֹרן ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָנָשא ַאֲהֹרן ֶאת ְשמֹוָתם ִלפְ 
 ]שמות כח,יב[
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