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Where does a man get the extraordinary sensitivity 
and greatness of spirit to stand up and decline an 
offer from HASHEM Himself because it might 

on some level hurt another’s feelings?

Moshe is being offered the greatest position in the 
history of man: to be the teacher of the Jewish peo-
ple, to be the single individual to go up and receive 

the Torah, to be the person who would lead the Jewish nation. 
His name would go down in history, recognized in this world 
and in the upper worlds, as the greatest man who ever lived. 
Yet for seven days he refused – because it might hurt his broth-
er’s feelings. 

What makes this even more profound is that the offer is from 
none other than HASHEM, the Creator of the heavens and 
the earth. There is a lot of room to assume that HASHEM 
knows about Aharon’s feelings, and yet HASHEM tells Moshe 
to do it.

ספר שמות פרק ד 
י ֲאדָֹני לֹא  ה ֶאל ְידָֹוד ּבִ י( ַוּיֹאֶמר מׁשֶ
ם  ּגַ מֹול  ִמּתְ ם  ּגַ ָאֹנִכי  ָבִרים  ּדְ ִאיׁש 
ָך  ַעְבּדֶ ֶאל  ְרָך  ּבֶ ּדַ ֵמָאז  ם  ּגַ ְלׁשֹם  ִ ִמּשׁ

ה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאֹנִכי י ְכַבד ּפֶ ּכִ

And Moshe said to HASHEM, “My 
Master, I am not a man of words 
– not yesterday, not the day before 
yesterday, nor when You began 
speaking to Your servant, because 
I am heavy of tongue and mouth.” 

רש”י על שמות פרק ד פסוק י 
שכל  למדנו   - וגו’  מתמול  גם  י( 
מפתה  הקב”ה  היה  ימים  שבעה 
בשליחותו  לילך  בסנה  משה  את 
הרי  דברך  מאז  שלשום  מתמול 
הם  רבויין  גמין  ושלשה  שלשה 
הרי ששה והוא הי’ עומד ביום הז’ 
נא ביד  לו זאת עוד שלח  כשאמר 
עליו  וקבל  בו  שחרה  עד  תשלח 
)ש”ר(וכל זה שלא הי’ רוצה ליטול 
גדול  שהיה  אחיו  אהרן  על  גדולה 
)הלא  שנאמר  היה  ונביא  הימנו 
נאמר  ועוד  וגו’  הלוי  אחיך  אהרן 
הנגלה  ב(  )שמואל  הכהן(  לעלי 
בהיותם  אביך  בית  אל  נגליתי 
)יחזקאל  וכן  אהרן.  הוא  במצרים 
וגו’  מצרים  בארץ  להם  ואודע  כ( 
עיניו  שקוצי  איש  אליהם  ואומר 
לאהרן  נבואה  ואותה  השליכו 

נאמרה

From here we learn that for seven 
days, HASHEM attempted to per-
suade Moshe to go on this mission, 
and all because he didn’t want to 
accept honor above his brother, who 
until this point had been greater 
than he.

Being SenSitive


