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 ד"בס
 של גורל ויעוד השלשלת

 נבון ב מואיזרה
 

R. Soloveitchik, Fate and Destiny, p2 
What is the nature of an existence of fate?  It is an existence of compulsion,... devoid of 
meaning, direction, purpose, but subject to the forces of the environment into which the 
individual has been cast by providence, without prior consultation. 

R. Soloveichik, Halakhic Man, p. 125 
Man, in one respect, is a mere random example of the biological species – species 
man – an image of the universal, a shadow of true existence. 

 
R. Soloveitchik, Fate and Destiny, p5 
What is the nature of the existence of destiny? It is an active mode of existence, one 
wherein man confronts the environment into which he was thrown, possessed of an 
understanding of his uniqueness, of his special worth, of his freedom and of his ability to 
struggle with his external circumstances without forfeiting either his independence or his 
selfhood.   

R. Soloveichik, Halakhic Man, p. 127-128 
But there is another man… He recognizes the destiny that is his, his obligation 
and task in life… He does not simply abandon himself to the rule of the species, 

but blazes his own individual trail.  This is the man of God. (איש האלוהים) 
 

 ~ לוט~ 
 

ר ְבלו ט ַהַמְלָאִכים ַוָיִאיצּו ָעָלה ַהַשַחר ּוְכמו  ( טו)...  יט פרק בראשית  ְוֶאת ִאְשְתָך ֶאת ַקח קּום ֵלאמ 
ֶתיָך ְשֵתי ת ְבנ  ן ִתָסֶפה ֶפן ַהִנְמָצא  ְתַמְהָמּה( טז) :ָהִעיר ַבֲעו   ּוְבַיד ִאְשתו   ּוְבַיד דו  ְביָ  ָהֲאָנִשים ַוַיֲחִזיקּו ַויִּ
ָתיו ְשֵתי ָוק ְבֶחְמַלת ְבנ  ִציָאם ַוְיִהי( יז) :ָלִעיר ִמחּוץ ַוַיִנֻחהּו ַוי ִצֻאהּו ָעָליו ְיק  ָתם ְכהו   ַוי אֶמר ַהחּוָצה א 

ד ְוַאל ַאֲחֶריָך ַתִביט ַאל ַנְפֶשָך ַעל ִהָמֵלט  ... :ִתָסֶפה ֶפן ֵלטִהמָ  ָהָהָרה ַהִכָכר ְבָכל ַתֲעמ 
 (טז:יט) בראשית הירש ר"רש

. ידוע - הבלתי, מוכרע - הבלתי -" מה" משורש שהיא" מהה" מגזרת - ויתמהמה
 . הכרעה חוסר מתוך התעכב - התמהמה

 : כדי להציל את ממונו -ויתמהמה  (  טז:יט)י בראשית "רש
 : ל הממוןאל תחוס ע, דייך להציל נפשות ( יז:יט)י בראשית "רש

 
ֵעי ֵבין ִריב ַוְיִהי( ז) יג פרק בראשית ֵעי ּוֵבין ַאְבָרם ִמְקֵנה ר  ט ִמְקֵנה ר   י ֵשב ָאז ְוַהְפִרִזי ְוַהְכַנֲעִני לו 

ַעי ּוֵבין ּוֵביֶנָך ֵביִני ְמִריָבה ְתִהי ָנא ַאל לו ט ֶאל ַאְבָרם ַוי אֶמר( ח: )ָבָאֶרץ ֶעיָך ּוֵבין ר   ַאִחים ִשיםֲאנָ  ִכי ר 
אל ִאם ֵמָעָלי ָנא ִהָפֶרד ְלָפֶניָך ָהָאֶרץ ָכל ֲהֹלא( ט: )ֲאָנְחנּו ( י: )ְוַאְשְמִאיָלה ַהָיִמין ְוִאם ְוֵאיִמָנה ַהְשמ 
ָוק ַשֵחת ִלְפֵני ַמְשֶקה ֻכָלּה ִכי ַהַיְרֵדן ִכַכר ָכל ֶאת ַוַיְרא ֵעיָניו ֶאת לו ט ַוִיָשא ָרה ְוֶאת ד םְס  ֶאת ְיק   ְכַגן ֲעמ 
ָוק ַער ב ֲאָכה ִמְצַרִים ְכֶאֶרץ ְיק   ִאיש ַוִיָפְרדּו ִמֶקֶדם לו ט ַוִיַסע ַהַיְרֵדן ִכַכר ָכל ֵאת לו ט לו   ַוִיְבַחר( יא: )צ 
 ָרִעים ְסד ם ְוַאְנֵשי( יג: )ְסד ם ַעד ֱאַהלַויֶ  ַהִכָכר ְבָעֵרי ָיַשב ְולו ט ְכָנַען ְבֶאֶרץ ָיַשב ַאְבָרם( יב: )ָאִחיו ֵמַעל

ָוק ְוַחָטִאים ד ַליק   :ְמא 
  יא פסוק יג פרק בראשית י"רש

 :באלהיו ולא באברם לא אפשי אי אמר עולם של מקדמונו עצמו הסיע אגדה ומדרש...  - מקדם
  יג פרק בראשית י"רש

 מכאן למדו ורבותינו. מהםע מלשכון לוט נמנע לא כן פי על ואף - רעים סדום ואנשי
 :ירקב רשעים שם( ז י משלי)
 

  יט פרק בראשית
ט ַוַיַעל( ל) ַער לו  ָתיו ּוְשֵתי ָבָהר ַוֵיֶשב ִמּצו  ַער ָלֶשֶבת ָיֵרא ִכי ִעמו   ְבנ  ָתיו ּוְשֵתי הּוא ַבְמָעָרה ַוֵיֶשב ְבצו  : ְבנ 
אֶמר( לא)  ְלָכה( לב: )ָהָאֶרץ ָכל ְכֶדֶרְך ָעֵלינּו ָלבו א ָבָאֶרץ ֵאין ְוִאיש ָזֵקן ָאִבינּו הַהְּצִעיָר  ֶאל ַהְבִכיָרה ַות 

 ַוָתב א הּוא ַבַלְיָלה ַיִין ֲאִביֶהן ֶאת ַוַתְשֶקיןָ( לג) :ָזַרע ֵמָאִבינּו ּוְנַחֶיה ִעמו   ְוִנְשְכָבה ַיִין ָאִבינּו ֶאת ַנְשֶקה
אֶמר ִמָמֳחָרת ַוְיִהי( לד: )ּוְבקּוָמּה ְבִשְכָבּה ָיַדע ְוֹלא ָאִביהָ  ֶאת בַוִתְשכַ  ַהְבִכיָרה  ַהְּצִעיָרה ֶאל ַהְבִכיָרה ַות 

ִאי ַהַלְיָלה ַגם ַיִין ַנְשֶקנּו ָאִבי ֶאת ֶאֶמש ָשַכְבִתי ֵהן  םגַ  ַוַתְשֶקיןָ ( לה: )ָזַרע ֵמָאִבינּו ּוְנַחֶיה ִעמו   ִשְכִבי ּוב 
 ְשֵתי ַוַתֲהֶריןָ ( לו: )ּוְבֻקָמּה ְבִשְכָבּה ָיַדע ְוֹלא ִעמו   ַוִתְשַכב ַהְּצִעיָרה ַוָתָקם ָיִין ֲאִביֶהן ֶאת ַההּוא ַבַלְיָלה
( לח: )ַהיו ם ַעד מו ָאב ֲאִבי הּוא מו ָאב ְשמו   ַוִתְקָרא ֵבן ַהְבִכיָרה ַוֵתֶלד( לז: )ֵמֲאִביֶהן לו ט ְבנו ת

ן ְבֵני ֲאִבי הּוא ַעִמי ֶבן ְשמו   ַוִתְקָרא ֵבן ָיְלָדה ִהוא ַגם ְוַהְּצִעיָרה   ס: ַהיו ם ַעד ַעמו 
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 ~ אליעזר~ 
 

ָוק ַבָיִמים ָבא ָזֵקן ְוַאְבָרָהם( א) כד פרק בראשית  ֶאל ַאְבָרָהם ַוי אֶמר( ב: )ַבכ ל ַאְבָרָהם ֶאת ֵבַרְך ַויק 
ֵשל ֵביתו   ןְזַק  ַעְבּדו   ָוקבַ  ְוַאְשִביֲעָך( ג: )ְיֵרִכי ַתַחת ָיְדָך ָנא ִשים לו   ֲאֶשר ְבָכל ַהמ   ֵואֹלֵהי ַהָשַמִים ֱאֹלֵהי יק 
ִכי ֲאֶשר ַהְכַנֲעִני ִמְבנו ת ִלְבִני ִאָשה ִתַקח ֹלא ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֵשב ָאנ  ַלְדִתי ֶאלוְ  ַאְרִצי ֶאל ִכי( ד: )ְבִקְרבו   יו   מו 
 :ְלִיְצָחק ִלְבִני ִאָשה ְוָלַקְחָת  ֵתֵלְך
... 
ָוק ַוי אַמר( יב) ִני ֱאֹלֵהי ְיק  ִני ִעם ֶחֶסד ַוֲעֵשה ַהיו ם ְלָפַני ָנא ַהְקֵרה ַאְבָרָהם ֲאד   ִהֵנה( יג: )ַאְבָרָהם ֲאד 

ִכי צְ  ָהִעיר ַאְנֵשי ּוְבנו ת ַהָמִים ֵעין ַעל ִנָּצב ָאנ  תי  ב א  ַמר ֲאֶשר ַהַנֲעָר  ְוָהָיה( יד: )ָמִים ִלְשא   ַהִטי ֵאֶליהָ  א 
ָתּה ַאְשֶקה ְגַמֶליָך ְוַגם ְשֵתה ְוָאְמָרה ְוֶאְשֶתה ַכֵדְך ָנא ַכְחָת  א   ֶחֶסד ָעִשיתָ  ִכי ֵאַדע ּוָבּה ְלִיְצָחק ְלַעְבְדָך ה 
ִני ִעם ָלה ֶטֶרם הּוא ַוְיִהי( טו: )ֲאד  ר כִּ ר ֵאֶשת ִמְלָכה ֶבן ִלְבתּוֵאל יְֻלָדה ֲאֶשר י ֵצאת ִרְבָקה ְוִהֵנה ְלַדבֵּ  ָנחו 
 : ִשְכָמּה ַעל ְוַכָדּה ַאְבָרָהם ֲאִחי

 
  א עמוד ד דף תענית מסכת בבלי תלמוד
 לאחד, כהוגן השיבוהו לשנים, כהוגן שלא שאלו שלשה: יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר
 עבד אליעזר. הגלעדי ויפתח, קיש בן ושאול, אברהם עבד אליעזר: הן ואלו. כהוגן שלא והוהשיב

 אפילו יכול', וגו כדך נא הטי אליה אמר אשר הנערה והיה+ ד"כ בראשית+ דכתיב - אברהם
 .... רבקה לו ונזדמנה, כהוגן השיבו - סומא אפילו חיגרת

 
 ! נחש אינו שאול בן וכיונתן אברהם עבד כאליעזר שאינו נחש כל: רב והאמר :צה חולין

 
אֶבה ֹלא אּוַלי ָהֶעֶבד ֵאָליו ַוי אֶמר( ה) כ פרק בראשית את ָהָאֶרץ ֶאל ַאֲחַרי ָלֶלֶכת ָהִאָשה ת    ַהז 

 
 מרמה מאזני בידו כנען( יב הושע) ד"הה העבד אליו ויאמר (ט:נט)( וילנא) רבה בראשית
 היא ראויה בתו את ומשקיל יושב שהיה, מרמה מאזני וביד, אליעזר זה כנען, אהב לעשוק

אֶבה ֹלא אּוַלי אמר .יצחק זה עולם של אהובו לעשוק, אהב לעשוק, ראויה אינה או  ואתן ת 
 . בברוך מתדבק ארור ואין ברוך ובני ארור אתה ל"א, בתי את לו

 
Rabbi Chaim Eisen, “Unmasking Abraham’s Slave” 

It is his inability to overcome his own passions, to intrinsically change, which links 

Eliezer inextricably to be defined as “accursed.” (ארור) 
  כד פרק בראשית

ֱהָלה ִיְצָחק ַוְיִבֶאהָ ( סז) :ָעָשה ֲאֶשר ַהְדָבִרים ָכל ֵאת ְלִיְצָחק ָהֶעֶבד ַוְיַסֵפר( סו)...   ַוִיַקח ִאמו   ָשָרה ָהא 
 פ: ִאמו   ַאֲחֵרי ִיְצָחק ַוִיָנֵחם ַוֶיֱאָהֶבהָ  ְלִאָשה לו   ַוְתִהי ִרְבָקה ֶאת

 
 ~ יוסף~ 

 פרק לט בראשית 
אֶמר ִשְכָבה ִעִמי( ז)...  ֵסף ַות  ָניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יו   ןַוְיָמאֵּ ( ח: )ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַוִתָשא ֵאֶשת ֲאד 

ל ֲאֶשר ֶיש לו  ָנַתן ְבָיִדי ִני ֹלא ָיַדע ִאִתי ַמה ַבָבִית ְוכ  ָניו ֵהן ֲאד   ...: ַוי אֶמר ֶאל ֵאֶשת ֲאד 
 

  ו סימן פז פרשה וישב פרשת( וילנא) רבה בראשית
 והיה חומאו בכל עומד היה שנה עשרה שבע בן יוסף אפשר לו אמרה יוסי' ר את שאלה מטרונא

 מעשה, ובלהה ראובן מעשה לפניה קורא והתחיל בראשית ספר לפניה הוציא, הזה הדבר עושה
 שהוא זה, הכתוב עליהם כסה לא אביהן וברשות גדולים שהם אלו אם מה לה אמר, ותמר יהודה
 . ו"עאכ עצמו וברשות קטן

 
  ב עמוד לו דף סוטה מסכת בבלי תלמוד

: יוחנן ר"א, [ י"רש –תשמיש ] א ַהַבְיָתה ַלֲעשו ת ְמַלאְכתוַוְיִהי ְכַהיו ם ַהֶזה ַוָיב  + לט בראשית+
 לעשות: אמר חד, ושמואל רב - מלאכתו לעשות הביתה ויבא. נתכוונו עבירה לדבר ששניהם, מלמד

 . נכנס[ י"רש –תשמיש ] צרכיו לעשות: אמר וחד, ממש מלאכתו
 

  ו פסוק לט פרק בראשית י"רש
 הקדוש אמר, בשערו ומסלסל ושותה אוכל התחיל, מושל עצמו שראה כיון - תואר יפה יוסף ויהי
 .'וגו אדוניו אשת ותשא מיד, הדוב את בך מגרה אני, בשערך מסלסל ואתה מתאבל אביך הוא ברוך

 
  לט פרק בראשית

ָניו ַוַיְרא( ג) ָוק ִכי ֲאד  ל[ י"רש – בפיו שגור שמים שם] ִאתו   ְיק  ֶשה הּוא ֲאֶשר ְוכ   :ְבָידו   ַמְצִליחַ  ָוקְיק   ע 
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  לט פרק בראשית
ל ֵאיֶננּו( ט) ָתְך ִאם ִכי ְמאּוָמה ִמֶמִני ָחַשְך ְוֹלא ִמֶמִני ַהֶזה ַבַבִית ָגדו   ֶאֱעֶשה ְוֵאיְך ִאְשתו   ַאְת  ַבֲאֶשר או 

ָלה ָהָרָעה את ַהְגד   :[ריותהע על נצטוו נח בני: י"רש] ֵלאֹלִהים ְוָחָטאִתי ַהז 
 

  ב עמוד לו דף סוטה מסכת בבלי תלמוד
 לו ונראתה אביו של דיוקנו באתה שעה באותה -' וגו לאמר בבגדו ותתפשהו+ לט בראשית+

 שמך שימחה רצונך, ביניהם ואתה אפוד אבני על שיכתבו אחיך עתידין, יוסף: לו אמר, בחלון
+ מט בראשית: +מיד. הון יאבד ותזונ ורועה+ כט משלי: +דכתיב? זונות רועה ותקרא מביניהם

 ידיו נעץ - ידיו זרועי ויפוזו, לאיתנו קשתו ששבה: מאיר' ר משום יוחנן ר"א, קשתו באיתן ותשב
? אפוד אבני על שיחקק לו גרם מי - יעקב אביר מידי, ידיו ציפורני מבין זרעו שכבת ויצאה בקרקע

 רועה+ פ תהלים: +שנאמר, רועה ונעשה זכה משם - ישראל אבן רועה משם, יעקב אביר אלא
 . יוסף כצאן נוהג האזינה ישראל

 
 ~ משה~ 

 פרק ח ויקרא 
ן ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ר אש ָהָאִיל( כב)...  ( כג: )ַוַיְקֵרב ֶאת ָהַאִיל ַהֵשִני ֵאיל ַהִמֻלִאים ַוִיְסְמכּו ַאֲהר 

ְשָחט ֶשה ִמָדמו  ַוִיֵתן ַויִּ ֶהן ַרְגלו   ַוִיַקח מ  ֶהן ָידו  ַהְיָמִנית ְוַעל ב  ן ַהְיָמִנית ְוַעל ב  ֶזן ַאֲהר   : ַהְיָמִניתַעל ְתנּוְך א 
 

  ו יא פרשה שמיני פרשת( וילנא) רבה ויקרא
 שילך משה את מפתה הוא ברוך הקדוש היה הסנה ימי שבעת כל נחמן בר שמואל רב אמר ...

 ששה הרי עבדך אל דברך מאז גם משלשום גם מתמול גם( ד שמות) ד"הה למצרים בשליחותו
 ביד נא שלח אומר האת משה" הוא ברוך הקדוש לו אמר "תשלח ביד נא שלח" לו אמר ובשביעי
 היה המילואים ימי' ז כל אמר חלבו' ר...  ?לו פרע אימתי ,"בכנפיך לך צוררה שאני חייך תשלח
 ד"הה היא אחיך אהרן של אלא היא שלך לא לו אמר' בז, היא שלו וכסבור גדולה בכהונה משמש

 . השמיני ביום ויהי
 

  א עמוד קב דף זבחים מסכת בבלי תלמוד
 רושם בו נאמר שבתורה אף חרון כל: אומר קרחה בן יהושע רבי - במשה' ה אף ויחר+ ד שמות+

 הרןא הלא+ ד שמות: +שנאמר, רושם בו נאמר זה אף: אומר יוחי בן ש"ר; רושם בו נאמר לא וזה
  ;לוי ואתה כהן הוא עכשיו, לוי והוא כהן אתה: אמרתי אני, קאמר הכי! הוא כהן והלא, הלוי אחיך

 
ֶשה ַוַיַעש( ד) ח פרק ויקרא ָוק ִצָּוה ַכֲאֶשר מ  תו   ְיק  ֶהל ֶפַתח ֶאל ָהֵעָדה ַוִתָקֵהל א  ֵעד א   ַוי אֶמר( ה) :מו 
ֶשה ָוק ִצָּוה ֲאֶשר ַהָדָבר ֶזה ָהֵעָדה ֶאל מ   :ַלֲעשו ת ְיק 

ה "דברים שתראו שאני עושה לפניכם צוני הקב  -זה הדבר ( ה)י ויקרא פרק ח "רש
 . ואל תאמרו לכבודי ולכבוד אחי אני עושה, לעשות

 
ֶשה אָקָר  ַהְשִמיִני ַביו ם ַוְיִהי (א) ט פרק ויקרא ן מ   :ִיְשָרֵאל ּוְלִזְקֵני ּוְלָבָניו ְלַאֲהר 

 

  ט פרק ויקרא החיים אור
 דבר לוי רבי אמר( י דף) מגילה ובמסכת "ויהי" אמר טעם מה לדעת צריך. השמיני ביום ויהי( א)

 והכתיב ומקשה, צער לשון אלא אינו ויהי שנאמר מקום כל הגדולה כנסת מאנשי בידינו מסורת זה
  וארץ שמים בריאת כיום הוא ברוך הקדוש לפני שמחה היתה היום אותו ותניא השמיני ביום ויהי
 וגדולת גדולתו ראה כי בכתוב המוזכר משה של הוא הכתוב שיגיד הצער כי עוד נראה ואולי... 

 הצדיק שמעון של בניו ממעשה עושה מה טוב מדבר הקנאה צער ולמד וצא, ובניו אהרן ביד זרעו
 חרה פרעה בשליחות שהפציר ולצד, אחריו ולזרעו לו שהיתה שלפנינו מה וישתנה, (ב קט מנחות)

 עוז ממנו פרח אשר על נצטער הפקידה יום וכשהגיע, לעולם כהן מהיות ועזבו ההוא ביום בו אפו
 .:..,עולם כהונת תפארת

 

  ט פרק ויקרא החיים אור
 יהיה לו, לזולתו לו הנודעת גדולה שיתן כזה דבר העושה כי דע. 'וגו לאהרן משה קרא' וגו ביום
 'בוה, במהירות שיעשנה 'אה, שלמיות' בג עשותה בנפשו ישלוט לא, לעשותה יתחייב כאשר, אחיו

 כי הכתוב והודיע, רבים לפני בפרסום הדבר עשיית 'גה. בדבר שישנה ההדרגות בחינת בצירוף
 הבקר בהיות פירוש, השמיני ביום אמר המהירות כנגד[ 'א] .ועשאם בנפשו משה שלט יחד שלשתם

 בחינת בצירוף הדבר עשה 'ב. נתעצל ולא הכהונה לו לתת לאהרן קרא תיכף אלא עכב לא לב טהור
 מושכת גדולה שיראה בלבו העצבון גדלי בזה כי הגם, יחד ולבניו לאהרן הכהונה שנתן ההדרגות

 לא כי, לבניו כך ואחר לאהרן יקרא בתחלה, בהדרגות הדבר יעשה לבו אל יעצב ואשר ובניו לאהרן
 הדבר לעשות ישראל ולזקני דכתיב הזקנים כל במצב 'גה. אהרן עם אז הבנים בקריאת הכרח היה

 :הרגשותיו וכפה', ית רצונו שותלע הרצון שלימות על יורה וזה, ונכבדים רבים בפני בפומבי
 

את( א) לג פרק דברים ֶשה ֵבַרְך ֲאֶשר ַהְבָרָכה ְוז  יש מ  ים אִּ תו   ִלְפֵני ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאת ָהֱאֹלהִּ  :מו 
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Rav Soloveitchik 
Species man or man of God, this is the alternative which the Almighty placed before 
man.  If he proves worthy, then he becomes a man of God in all the splendor of his 
individual existence that cleaves to absolute infinity and the glorious “divine overflow.”  
If he proves unworthy, then he ends up as one more random example of the biological 
species, a turbid and blurred image of universal existence. 
 
MN: Though daily life may seem not to present us fateful decisions, we should consider 
this well, for there are moments, fateful moments, for which we choose to follow our 
biology or choose destiny. 
 

  אדם לחברובין  אדם לעצמובין  

 מעשים

 רוחניים

 תפילה –אליעזר 

(ארור)
1
  

 ממון –לוט 

ם לֹוט ַויִַּסע) דֶּ קֶּ  מעשים (מִּ

 קרבן –משה  פיזים

וָּה יְקֹוָּק אֹתֹו) ר צִּ ה ַכֲאשֶּ  (ַויַַעׂש מֹשֶּ

 עריות –יוסף 

ים) י ֵלאֹלהִּ אתִּ טָּ  (ְוחָּ

  בין אדם למקום הואהמניע  

ר יד פסוק ג פרק בראשית (1) ים יְקֹוָּק ַויֹאמֶּ ל ֱאֹלהִּ ש אֶּ י ַהנָּחָּ יתָּ  כִּ ׂשִּ ֹ  עָּ ה ָארּור אתז כָּל ַאתָּ ה מִּ  ַהְבֵהמָּ

כֹל ה ַחיַת ומִּ דֶּ ר ֵתֵלְך ְגחֹנְָך ַעל ַהשָּ פָּ  : ַחיֶּיָך יְֵמי כָּל תֹאַכל ְועָּ
 
 

 כא:ד פרק אבות מסכת משנה
 : העולם מן האדם את מוציאין והכבוד והתאוה הקנאה אומר הקפר אליעזר רבי
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EXTRA 

 
 .אין נאמן גדול מזה, רווק הדר בכפר בשכונת זונות ואינו חוטא (וישב ה)המדרש תנחומה 

 
 "ואתה הקרב אליך" אור החיים

בו והסירו ' חרה ה, אחר כמה פעמים' למנה אלא לצד שמאן ללכת בדבר ה ההייתהכהונה למשה "
הקרב את  עצמךלא לצד שאני מצווך לבד אלא גם אתה מצד : פירוש' ואתה'.  מגבירת הכהונה

אהרן במקומך ותעשה הדבר כאילו אתה חפץ בו כי זה לך במקום קרבן לכפרה על אשר העזת פינך 
 ."אין לך קרבן גדול מזה, לכפרתך בהקריב את אהרן ויתן לו גדולתו" אילך"ואומרו .  'לפני ה

 
 

 


