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 קדושת הכהנים  – אחרי מות קדושיםפרשת 
ֹעָלה:נאמר בעבודת יום הכפורים "ש  כמוה' ציוה על עבודת הכהנים במקדש.  ַאִיל לְּ ַחָטאת וְּ ַפר ֶבן ָבָקר לְּ זֹאת ָיבֹא ַאֲהֹרן ֶאל ַהֹקֶדׁש בְּ ֹתֶנת  בְּ   כְּ

אַ  ָשרֹו ּובְּ יּו ַעל בְּ ֵסי ַבד ִיהְּ נְּ ָבׁש ּוִמכְּ ֵדי ֹקֶדׁש הֵ ַבד ֹקֶדׁש ִילְּ ֹנף ִבגְּ ֶנֶפת ַבד ִיצְּ ִמצְּ ֹגר ּובְּ ֵנט ַבד ַיחְּ ֵבָׁשם: בְּ ָשרֹו ּולְּ ָרַחץ ַבַמִים ֶאת בְּ ֵני   ם וְּ ּוֵמֵאת ֲעַדת בְּ
אַ  ַחָטאת וְּ ִעיֵרי ִעִזים לְּ ֵני שְּ ָרֵאל ִיַקח ׁשְּ ֹעָלה: ִישְּ ִריב ַאֲהֹרן ֶאת ַפר ַהַחָטאת ֲאֶׁשר לֹו ִיל ֶאָחד לְּ ִהקְּ ַעד ֵביתֹווְּ ִכֶפר ַבֲעדֹו ּובְּ הקב"ה    .ו(   -)ויקרא טז, ג     " וְּ

יּו  שנאמר "  של הכהנים  קדושתםהזהיר על  הוסיף ו ֹדִׁשים ִיהְּ לּו ֵׁשם ֱאל  יֶהםקֵ ֵלאל קְּ ַחלְּ לֹא יְּ ִריִבם  קֵ ִכי ֶאת ִאֵשי ה' ֶלֶחם ֱאליֶהם  קֵ וְּ יֶהם ֵהם ַמקְּ
ָהיּו ֹקֶדׁש ּתֹונאמר "ש  של הכהנים  ישראל לשמור על קדושתם  בנישאר  ת  א  וציוה  .)ויקרא כא, ו(  "וְּ ִקַדׁשְּ ִריב ָקֹדׁש  קֶ ִכי ֶאת ֶלֶחם ֱאל  וְּ יָך הּוא ַמקְּ

ֶיה ָלְך ִכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה'  ֶכםִיהְּ ַקִדׁשְּ ְשּתֹו"  ,)ויקרא כא, ח(  "מְּ , לפתוח ראשון  לכל דבר שבקדושה שיש להקדימו ויקרא כא, ח(  'תרגום יונתן') כהןה זה "ְוִקדַּ
   .נט ע"ב( דף גיטיןגמ' ) יטול מנה יפה ראשוןללברך ראשון וו

 שים? שאר עם ישראל הקדֹוכל  על פני   , בני זרע אהרן הכהן  שה והמעלה היתירה שיש לכל הכהניםמה היא הקדּו,  להתבונןויש  

 החסד   איש אבינו  לאברהם מלך שלם  ממלכי צדק הכהונה עברה

ִכי ֶצֶדק  היה נקרא גם "  הואו ,  היה משרת לפני ה' יתברך ביום ובלילהאשר    של נח  הבכור בנו  לשם  'הכהונה'  בתחילה נמסרה     " ֶמֶלְך ָׁשֵלם ַמלְּ
ִכי ֶצֶדק  עליו נאמר "ש הּוא    ֶמֶלְך ָׁשֵלםּוַמלְּ יֹון  ֹכֵהןהֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין וְּ ֵאל ֶעלְּ הם  מלכי צדק ידע בנבואה כי אבר  .פרק ח(  'פרקי דרבי אליעזר')  )בראשית יד, יח(  "לְּ

הוא הקדים והוציא    ומשקהשאין דרכו של מלך לצאת עם אוכל    לכן על אף  , הכהונה ממנואת  ו וראוי ליטול  אבינו הוא הנבחר מכל זרע 
ִכי ֶצֶדק "  נאמרש  לחם ויין  לאברהם ִכי ֶצֶדק  בזהו ,)בראשית יד, יח(" ֶלֶחם ָוָיִין הֹוִציא   ֶמֶלְך ָׁשֵלםּוַמלְּ )'עץ הדעת טוב    על הכהונה   רמז לאברהם אבינוַמלְּ

וכן    " כנגד 'לחם הפנים' ֶלֶחם "  דווקא  הוציאש כ  הלכות כהונה גדולה,  את אברהםולימד   מאמר לכהונה ד"ה ונבאר אומ' וד"ה ונבאר עתה(  ללר' חיים ויטא מאמרים'
–איש החסד  שהיה  החסד אל אברהם אבינו    מלכי צדק שהיה כהן וממדת  שהתקרבועל ידי   .מג, ו( 'בראשית רבה')" כנגד הנסכים שמקריבים  ָיִין "

פרשת לך לך דף ו ע"א ד"ה ויצא ין' )'בת ע)ראה בראשית יד, יז(  בא לקראת אברהם אבינואשר  על מלך סדום שהיה ממדת הגבורה והאכזריות  יחד  הם התגברו  

 . מלך סדום(

ְלִכי ֶצֶדק   יֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץשנאמר "  ל את כהונתו לאברהם כי הוא נבחר לנחֹוגילה  מַּ ֵאל ֶעלְּ ָרם לְּ ֵכהּו ַויֹאַמר ָברּוְך ַאבְּ ָברְּ ,  )בראשית יד, יט(  "ַויְּ
ָרם" יֹוןכהן "היות  ברוך הוא אברהם שנבחר ל  כלומר"  ָברּוְך ַאבְּ ֵאל ֶעלְּ מלכי צדק   מטעם זה  .)'עץ הדעת טוב מאמרים' מאמר לכהונה ד"ה ונבאר עתה סדר(  "לְּ

ֵכהּו ַויֹאַמר " שנאמר מדעתו ורצונו לפני שבירך את ה'  הקדים לברך את אברהם אבינו ָברְּ יֹוןַויְּ ֵאל ֶעלְּ ָרם לְּ ּוָברּוְך   ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: ָברּוְך ַאבְּ
יֹו  ָיֶדָך ַוִיֶּתן לֹו ַמֲעֵשר ִמֹכל  ןֵאל ֶעלְּ מברך   הכהןואחר כך  בכתר כהונה  כי כך היא הדרך שהכהן מתברך תחילה    ,כ(  –)בראשית יד, יט    "ֲאֶׁשר ִמֵגן ָצֶריָך בְּ

)'עץ הדעת טוב מאמרים'   א(ע"  דף זברכות  גמ'  )ראה    כאשר הוא נכנס לקודש הקודשים  כהן גדול בירך את ה' יתברךבן אלישע  ישמעאל  ר'  ש  כפי  ,להקב"ה

גמ' )ראה    ם בן נח שאין ראוי להקדים ברכת עבד לברכת אדונוהשיב לׁשהוא   אמנם מתוך ענוותנותו של אברהם אבינו  .מאמר לכהונה ד"ה ונבאר אומ'(

  צדק בדבריו ולא טעה הרי  ש  ,הצדיק  נחן  ם ב ק על שוחלהיה בכוונתו לאך לא    כבוד לה' יתברך.בזה  לתת  ורצה    כה אות ו( 'ויקרא רבה'לב ע"ב, דף נדרים 
   .)'עץ הדעת טוב מאמרים' מאמר לכהונה ד"ה ואח"כ הודיענו( בכך שהקדים את ברכת אברהם לברכת ה'

  ונשאר  ( כה אות ו 'ויקרא רבה',  ב לב ע"  דף נדריםגמ'  )   עברה הכהונה ממלכי צדק מלך שלם אל אברהם אבינו  בירך את אברהם ואת ה',שמלכי צדק  לאחר  
  'פרקי דרבי אליעזר' פרק ח( עפ"י )  התכהן שהיה מזרעו ואברהם אבינו    למעט  ,' בסוף 'מאמר לכהונה'(מאמרים )'עץ הדעת טוב  אך לא שאר זרעו  צדק עצמו ככהן   מלכי

ַבע ה'  "  אברהםוכפי שנאמר ל לֹא ִיָנֵחם  ִנׁשְּ עֹוָלם  ַאָּתהוְּ ִכי ֶצֶדק  ֹכֵהן לְּ ָרִתי ַמלְּ מדוע נבחר  הסביר  מלכי צדק    .כה, ו(' ויקרא רבה  ')  תהלים קי, ד()"  ַעל ִדבְּ
ֶרץשברא "   החסד" הוא  ֵאל ֶעְליֹון" ש  משום  אבינו,  דווקא אברהם אָׁ ִים וָׁ מַּ ֶנה"  שנאמרכפי    "שָׁ ם ֶחֶסד ִיבָׁ נבראו   וכנגד זה   . )תהלים פט, ג(  "עֹולָׁ
ַיֲעֹקב  "  שנאמרכפי  ,  ב'חסד'הוא    שורשואשר    (מג אות ז  'בראשית רבה', וכן  ט  יב אות  'בראשית רבה'ראה  )  גם בזכותו של אברהם  השמים והארץ ִּתֵּתן ֱאֶמת לְּ
ָרָהם ַאבְּ ָּת ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם  ֶחֶסד לְּ ַבעְּ  לכהונה ד"ה 'ועדין אנו צריכים')'עץ הדעת טוב מאמרים' מאמר    יתברך   י ה'ראוי לשמש לפנהוא  לכן    ה ז, כ(יכ)מ  "ֲאֶׁשר ִנׁשְּ

 . (הנפלאים דבריובועיי"ש עוד 

עתידים היו לסדר את עצי    שהם מצד החסד  סידר את עצי המערכה לעקידת יצחק כמו שהכהנים  ומצד החסד  אברהם אבינו שהיה כהן
כהן  שלעתיד לבוא בזמן המקדש  ישראל  הצטוו  גם  כך    ,לבדו את העצים סידר  . ולכן כשם שאברהם אבינו  ל שחרהמערכה לקרבן תמיד ש

היתה בתחילה    שהכהונהכשם  ו  .ד"ה טעם נכון למה(דף מו ע"ב  )'מעשה רוקח' על התורה' לר' אלעזר רוקח בחלק ליקוטיםבקרבן התמיד של שחר    אחד יסדר את העצים
, וראה ביאור הרד"ל על 'פרקי דרבי אליעזר' פרק ח' טוב מאמרים' מאמר לכהונה)'עץ הדעת   אברהם אבינו  ' חסד' ועברה אחר כך לאיש ה  ריותו בכֹום בן נח מכוח האצל ׁש

רש"י שמות לב,  אה)ר  ניתנה הכהונה לבני אהרןבמעשה העגל    ולאחר שחטאוכך היתה בתחילה הכהונה בידי הבכורים בעם ישראל    ,(ד"ה שהיה בכור

)להרחבה בעניין החסד של אברהם אבינו ראה   (כפרק כג  להאר"י ז"ל)'ספר הגלגולים'    חסדים'שהם מצד 'ה  ז"ל ספר יחזקאל ד"ה גם בזה תבין()'שער הפסוקים' להאר"י  כט ושפתי חכמים שם(  

 . 'מצות גמילות חסדים'( –מאמרינו לפרשת חיי שרה 

 על קדושתם  יכים שמירהלכהונה וצראהרן ובניו התקדשו  

ם ִכי  אותם בסוד "  "הקריב"ו  ,קרבןכמו  עד שהם נעשו    ד והדביק את אהרן ובניו בה'ִיחֵ וקירב  והוא  משה רבינו    ה' ציווה את דָׁ ִמֶכם    יְַּקִריבאָׁ
ן לה' ְרבָׁ ַאָּתה  "  נאמרשוכן    ,ויקרא א, ב()  "   קָׁ ֵרבוְּ ָעָזר   ַהקְּ ַכֲהנֹו ִלי ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאלְּ ָרֵאל לְּ ֵני ִישְּ ֶאת ָבָניו ִאּתֹו ִמּתֹוְך בְּ   ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחיָך וְּ

ֵני ַאֲהֹרן ִאיָתָמר בְּ ֵר ַויַ "נאמר  ש  ועוד  )שמות כח, א(   "וְּ ֶאת ָבָניו  בקְּ  אהרן   .)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת ויקרא ד"ה ועתה נחזור בפרטיות(ו(  )ויקרא ח,    " ֹמֶׁשה ֶאת ַאֲהֹרן וְּ
ִּתי ִכי  שנאמר "  , לכן שמח כאשר ראה את משה רבינו יתברך  לה'ידע ברוח הקודש שהוא עתיד לעלות קרבן    הכהן ֲהלֹא ַאֲהֹרן ָאִחיָך ַהֵלִוי ָיַדעְּ

ַגם ִהֵנה הּוא ֹיֵצא לִ  ַדֵבר הּוא וְּ ָראֶתָך  ַדֵבר יְּ ָשַמחקְּ ָרֲאָך וְּ ִלבֹו   וְּ ַוֵיֶרד  "  על אהרןמר  מה שנא נרמז בו,  והוא אכן נעשה כמו קרבן חטאת .  ות ד, יד()שמ  "בְּ
 . אנו חלק ג פרק ז()'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפ )ויקרא ט, כב(  "ֵמֲעֹשת ַהַחָטאת

 מטעמי תורת חיים 
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו 
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)'אור החמה' על   רתביו  )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת ויקרא ד"ה ועתה נחזור בפרטיות(  יםִש דֹונעשו ְק הם  ו  ' רּותהזָׁ 'ה מהם  הסתלק  על ידי הקרבת אהרן ובניו 

ה  לכהנים  ומאז יש  (' מהרמ"קר' יצחק אמר וגומר'זוהר פרשת אמור דף פח ע"ב ד"ה   שבגינה    פקא וגומר זה' ממהרח"ו('אור החמה' על זוהר פרשת אמור דף פח ע"ב ד"ה 'דנעפ"י  )  גדולה  ְקֻדשָׁ
ֵתי  צריכים לשמור משמרת הקודש ביותר ולהתנהג בחסידות, על דרך שנאמר "הם   ת  ֹכֵהןִכי ִשפְּ רּו ַדַעת וְּ מְּ ׁשּו ִמפִ ִיׁשְּ ַבקְּ )'פלא   )מלאכי ב, ז("  יהּוֹוָרה יְּ

  על טעמי המצוות  )'רקנאטי' תחילת פרשת אמור ד"ה ויאמר, 'מצודת דוד'  מידתם  שתשמר ולא תיפגםכדי    וה' הוסיף לקדשם במצוות נוספות  . יועץ' תחילת ערך 'כהן'(

חטא אדם הראשון אשר קלקל  שהתגברו בעקבות    ,של הנחש  'טומאהמיני    עשרים וארבע'לבטל את    בכוח קדושתם  יש  ןוכ  .להרדב"ז מצוה שיו(
הקרבת ואכילת הקרבנות   בעת  על ידי הכהנים  . וזה נעשה"תצירופי שם אדנּו  עשרים וארבעתכשיטי חוה שהיו כנגד    בעשרים וארבע
     .עפ"י הזוהר()'זרע שמשון' פרשת תזריע ד"ה 'עי"ל שידוע מה'  משמרות כהונה  עשרים וארבעאמצעות  בבית המקדש ב

  ם ישישנם תלמידי חכמים שמחמת ריבוי תורתם נעשים כעסני  מוכ  ודבר זה הוא,  קפדנייםיש ביניהם  כהנים  של ה  שתם היתרהוקד  מכוח
ט גֵ ' ט מיוחד הנקרא  גהתקינו  לכהנים המבקשים לגרש את נשותיהם  לכן    .(ד"ה ואי תימא וד"ה רוגזא דרבנן  קפב ע"בדף  תצוה  פרשת  ד ע"א, וכן זוהר  דף  )ראה תענית  

ֻקשָ  קס ע"א, ורש"י שם ד"ה מקושר עדיו דף  בבא בתרא  גמ'  )ראה    על מנת להאריך את משך הכנתועדים,  הכולל תפירות וכמה חתימות  מורכב  שהוא גט    ר' מְּ

ראל על מידת הכעס  כאשר היה הנביא מוכיח את ישוזה הטעם ש.  ולא יבוא לגרשה  יחזור בו, יתרצה לאשתוכבר  מתוך כך הכהן  ו  מאחריו(
ִריֵבי ֹכֵהןאמר "נש  לכהנים הוא המשיל אותם    שלהם ָך ִכמְּ ַעמְּ  רתחנים וקפדנים כמו הכהנים  הםש  העם הפשוטאת    הוכיחשכלומר    )הושע ד, ד("  וְּ

 . )'נועם אלימלך' פרשת משפטים ד"ה וזהו ואלה המשפטים(

 אהרן הכהן  אביהם  של  'חסדה' כל הכהנים אוחזים במידת 

שם ' וכן  ועתה הבן'עבודת הקרבנות דף ו ד"ה    וות עשה מצות לר' מנחם רקנאטי מצ  'טעמי המצוות ',  רנו ע"ב ד"ה תא חזי)השמטות הזוהר ח"א סימן כד דף    מצד 'החסד'  ים באיםכל הכהנ

)'אגרא דכלה' פרשת   ופעולתם היא לעורר חסדים  (ה בפסוק ומלכי צדקיקוב ליום הכפורים דף לד ד"'י, 'אמרי נועם' לר' מדזבמצות עשה מצות שילוח טמאים דף יב ד"ה ובספר הזוהר מצאת

ועליהם  )'בת עין' פרשת אמור דף פח ע"ב ד"ה בפי' רש"י להזהיר הגדולים(     על העולם בשליחות ה' יתברך  'רחמים'ו  'רב חסד'   ולהמשיך  קרח ד"ה ויאבדו מתוך הקהל(
ֵני ַאֲהֹרן"בשם  לכן הכהנים נקראים בתורה    .)דברים לג, ח( )'ראשית חכמה' שער האהבה פרק ה' ד"ה הרי כל הדברים האלו(  "ֲחִסיֶדָךְלִאיש ֻּתֶמיָך ְואּוֶריָך  נאמר " "  בְּ

ֵני ַאֲהֹרן ה' ֶאל מֹ   ַויֹאֶמרכפי שנאמר " רֹו"   חסדאיש    על שם אהרן אביהם שהיה  וזה  )ויקרא כא, א(  "ֶׁשה ֱאֹמר ֶאל ַהֹכֲהִנים בְּ   " םֵדף ָׁשלֹו אֹוֵהב ָׁשלֹום וְּ
 . תחילת פרשת אמור( על התורה אבות א, יב( )'רקנאטי'פרקי ראה )

ָחס" שנאמר קיבל כהונה אחרי המעשה עם המדיניתפנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן שהיה משבט לוי ולא התכהן בתחילה,  ָעָזר ֶבן   ִפינְּ ֶבן ֶאלְּ
ָרֵאל בְּ  ֵני ִישְּ ָאִתי: ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל בְּ ִקנְּ ָרֵאל בְּ ֵני ִישְּ לֹא ִכִליִתי ֶאת בְּ תֹוָכם וְּ ָאִתי בְּ אֹו ֶאת ִקנְּ ִריִתי   ַקנְּ ִני ֹנֵתן לֹו ֶאת בְּ ָלֵכן ֱאֹמר ִהנְּ

עֹו ַאֲחָריו ם:ָׁשל  ַזרְּ ָתה לֹו ּולְּ ָהיְּ ֻהַנת עֹו וְּ ִרית כְּ ֵני ִישְּ קָ ָלם ַּתַחת ֲאֶׁשר ִקֵנא ֵלאלבְּ ַכֵפר ַעל בְּ על ידי שהתלבשו בו  והיה זה   יג(  -  )במדבר כה, יא  "ָרֵאליו ַויְּ
שת  )'אגרא דכלה' פר  לכהונת עולם  'בחסד', ואז נכנס גם הוא  'החסד'נשמותיהם של נדב ואביהוא בני אהרן הכהן שהיו כהנים המשוחים מצד  

במדבר  )'רבינו בחיי'  מושך כוח מן החסדהכהן  השהיא מדתו של    ' דפני חסאותיות '   שהן  ' פינחסקצת בשמו ' הדבר  ונרמז   .פינחס ד"ה במדרש פנחס בן אלעזר(

 .'מעלתו של פינחס'( –ראה מאמרינו לפרשת פינחס  בן אלעזר הכהן )להרחבה בעניין פנחס  כה, יג ד"ה כתב החכם(

ספר ') הכהנים גדוללכן מעלת ההרע שבו הוא מיעוט,  '  חסדים'ב  ואילו האוחז  בעולם הזה נאחזת במי שאוחז ב'גבורות'  'הקליפה'שומשום  

חוה  הנחש עם    הקדמון של  מעשההת הזוהמא שבאה בעקבות  גם טומא  ב'מדת החסד'   של הכהנים  אחיזתם  מטעםוכן    .פרק כג(  להאר"י ז"ל  'הגלגולים
גדולה יותר    ' הגדול  הןהכ' של    וומעלת   .פרשת אמור ד"ה והענין הוא כי הטומאה(  למהרח"ו  )'עץ הדעת טוב'  תה אצל הכהנים ביחס לשאר עם ישראלפחּוהיא  

מסכת סנהדרין דף קי   )עפ"י 'מראית העין' להחיד"אשהכהן הגדול אוחז ב'חסד שבחסד'  הרי ' חסד' מה שהכהן הרגיל אוחז ב כנגדכי ממעלת שאר הכהנים, 

  , מיםחהר  עשרה מדות  א כנגד שלששמן בימי החנוכה היה האות ח', שהיכהן גדול שבו נחתם פך ה החותמו של    מטעם זה  .ד"ה וסתרתה למזייה(
  תיקנו ח' ימים לימי  של כהן גדול  חותמווכנגד  , שהן בגמטריא שלש עשרה.  צמודות  ז' -ומאותיות ו'    הבנוי ַאשּוִרית  האות ח' בכתב    כאשר

 . דרוש לחנוכה דף כב ע"ב ד"ה עוד יש לומר בדרך זה שכפי הנראה( ב מזיטאמירלר' אברהם ד )'בת עין' החנוכה
   

   שלא יחלל את קדושתו כדיהכהן נאסר באישה גרושה חללה וזונה 

רּוָׁשהו'   ' ֲחָלָלה'   ' ֹזָנה' התורה אסרה על הכהן לשאת   ִאָשה    ִאָשהשנאמר "  ' גְּ רּוָׁשה ֵמִאיָׁשּהֹזָנה ַוֲחָלָלה לֹא ִיָקחּו וְּ "  יוקָ לֹא ִיָקחּו ִכי ָקֹדׁש הּוא ֵלאל  גְּ
שנאסרה לכהן    ' אלמנה' יחד עם הו  .אחר כך מזכיר(ה )'של"ה הקדוש' תורה בכתב פרשת ויקרא ד"  על דחייה מהקודש אל הקליפות  ות ורמן  שלושתכי   )ויקרא כא, ז(

ִהֵנה ֶר ָואֵ ת שראה יחזקאל הנביא " כנגד ארבע מראֹו כולןהן  גדול ָעָרהא וְּ ַלַקַחתוְּ  ָעָנן ָגדֹולָבָאה ִמן ַהָצפֹון  רּוַח סְּ )יחזקאל   "לֹו ָסִביב  ֹנַגּהוְּ  ֵאׁש ִמתְּ

"  ֹנַגּה אלמנה היא רומזת למראה ". אמנם ה בהםלכן לא ראוי לכהן שהוא ממדת החסד להשפיע    .טומאה לעולםות ה רוח  ותמשם באש  א, ד(
ֻדשָ וקרובה   ׁשֹו ִכי ֲאִני ה'  שנאמר "לה'  יותר    דׁשונאסרה לכהן גדול בהיותו מקּו  ,שאין קדושתו גדולה  טה, לכן מותרת לכהן הדיוַלקְּ ַקדְּ  " מְּ

ביחד  קודש של הכהנים  את הלעשות  אין לחבר שני הפכים וככלל  ו.  )'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי על טעמי המצוות שער שמונים ואחד ד"ה ועל דרך האמת( )ויקרא כא, טו(
להרדב"ז  )'מצודת דוד'    אין ראוי לכהן שהוא מצד החסד להשפיע בהןש   השמאל מצד הטומאה,  ת האסורות הבאות מכוחות' שהם הביאֹולהחֹו' עם  

 .(פרשת אמור ד"ה כי אם לשארו' רקנאטי', מצוה קעג

גם מלשון    הוא'זונה'  השם  ן  לכ.  עצמה מכוחות הטומאה ונהנית מהםאת  'זונה' לפי שהיא 'זנה' בשם  קראת  עצמה נאת  שהפקירה  אישה  
היא  לכן  .  סתלקת ממנה בלי ספקוכשאבדה צניעותה גם קדושתה מ  מצניעותה,  מאבדת  שה זו יא  .)'שפתי כהן על התורה' פרשת אמור ד"ה אשה זונה(  'מזון' 

אישה  וכן   .קדש(  מור פרק כא ד"ה והיו)הרמ"ד וואלי פרשת א  קדושה ראויה להידבק בגופוולא  איבדה את קדושתהואילו היא ש כי הוא קדֹו אסורה לכהן
בדה את  ינתחללה מן הכהונה ואש   לפי  ' אישה חללה' שנולדה מן הפסולים שבכהונה או שבא עליה אחד מן הפסולים שבכהונה נקראת  

נאחזים בה,    ' החיצונים'   אזו  לה' לקבל את הטומאהקראת 'חללה' משום שהיא 'חלּוהיא גם נו . וואלי פרשת אמור פרק כא ד"ה והיו קדש( )הרמ"ד קדושתה
לָׁ 'גם בשם  ג נקרא  הרּומשום כך אדם  ל' הם נכנסים שם.  ָחלּוים גוף ' ִא צְּ מֹו   הםכי אם   לּול  שהוא    עלל',  חָׁ )'שפתי כהן על התורה' פרשת אמור    מהנשמהחָׁ

 . וחות הטומאה, וגם בו נאחזים וׁשורים כשהסתלקה מגופו ד"ה אשה זונה( 

קלקלה באיזה קלקול המאבד  ודאי ובכי סימן  א שהואאל  ,השמים שתתגרשן הדבר מ והתגלגל גרשהתהנם ילא על ח 'שהגרּו אישה'וכן 
אסורה לכהן  היא  לכן    ,(מצוה קעג  להרדב"ז  )'מצודת דוד'  וחל עליה כוח הס"מ המפריד בין הדבקים  וואלי פרשת אמור פרק כא ד"ה והיו קדש(  )הרמ"ד  שתהאת קדּו
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כמו שהזדווגו הרי  שמשום שבא פירוד על ידה,    שהיא אסורה לכהןויש אומרים    . והיו קדש()הרמ"ד וואלי פרשת אמור פרק כא ד"ה    שלא תאבד את קדושתו
לכן נאמר    נכרת זיווג הנשמות שבינו לבינה.   ועל ידי הגט שנקרא 'ספר כריתות'למעלה    גם הזדווגו הנשמות קודם הבריאה  למטה  הגופות

ִאָשה  " עליה   רּוָׁשה ֵמִאיָׁשּהוְּ רּוָׁשה ֵמִאישלא נאמר " ,)ויקרא כא, ז( "לֹא ִיָקחּו  גְּ רּוָׁשה ֵמִאיָׁשּה"אלא    "גְּ  ועל כן   . לומר שנפרדה ונעקרה מזיווגה  –  "גְּ
הרחבה בעניין זיווג הנשמות ראה  ל)  (' ועיי"ש לגבי אלמנהאשה זונה')'שפתי כהן על התורה' פרשת אמור ד"ה    הפירוד על  ד ולא  ה על הייחּוֶר מֹואשר  כהן  לא ראויה ל  'שהגרּו'

 .('זיווגו של האדם'  – חיי שרהמאמרינו לפרשת 

 ' זונה'  'חללה 'ק מאותם כוחות הטומאה המכוונים כנגד  נעשה חל  הוא  הריהאסורות לו,  הנשים  שא אחת מאלו  ו ונ  חלילה  ברועשכהן  
'טעמי המצות'  ,  )'עיר מקלט' פרשת אמור מצות רסז, רסח, רסט   ידי האישה שלקחל "להילחם" בהם כי הוא נכנס בחלקם וגורלם על  יכוואין הוא  ,  'גרושה'ו

)הרמ"ד וואלי פרשת אמור פרק כא ד"ה אשה    תקיים בקדושתו על מנת שיוכל לה  וללה את הנשים   לגרש הכהןאת  בית הדין כופים ו  ,(לרבינו מנחם הבבלי מצוה קנה 

וחללה( גדול נאסר  .זונה  ואחד(  בגלל קדושתו היתירה  אלמנההגם    הולכהן  לרקנאטי שער שמונים  על טעמי המצוות המיוחס  נשים   ישכך  ו  .)'מאה שערים'    ארבע 
מאה הנקראות גם  ת שבטּויש ארבע חיֹו  ןוכנגד  שכולן מקרבות את כוחות הטומאה.  ,' זונה' ו  ' חללה' למנה' 'גרושה'  א'   –  לכהניםהאסורות  

ואין לחבר שני הפכים ולעשות את הקודש של הכהנים ביחד עם    . רעה(  –לט' על טעמי המצוות פרשת אמור מצוה רעד  )'עיר מק  ןוהס"מ רוכב על גביה  בשמן
   .)'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה קעג, 'רקנאטי' פרשת אמור ד"ה כי אם לשארו( הטומאה  'החֹול' שהם הביאֹות האסורות הבאות מכוחות השמאל מצד

 דבק בו שאר הטומאותשיכולים להיגורם  מת טומאת כהן שנטמא ב

אבי אבות  ' נקרא  ה  ת שהוא הס"מועל ידי מלאך המו היא    שמיתתו  משום,  טומאת המת הישראלי גדולה מאוד והיא אבי אבות הטומאה
הנדבקת בכל    טומאת מת בפרטומ  להתרחק מן הטומאה בכלל  ציותה התורה הקדושה אזהרה גדולה לכהנים משרתי עליון,. לכן  ' הטומאה

ָּת ֲאֵלֶהם  "  שנאמרכפי    סביבות המת עם הסתלקות הנשמה ָאַמרְּ ֵני ַאֲהֹרן וְּ ַעָמיוַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֱאֹמר ֶאל ַהֹכֲהִנים בְּ ֶנֶפׁש לֹא ִיַטָמא בְּ ויקרא  )  " לְּ

)'אור החמה' על  מושכים אליהם את רוח הטומאההם ואם , יםשקדֹו הםא מהקליפה ואילו רוח הטומאה היכי   .אמור מצוה רסד(פרשת  )'עיר מקלט'    כא, א(

  שתםים את קדּומחלל  הםאז   "ה אמור מעתה()'מאורי אור' לר' מאיר ביקייאם פרשת אמור דף עג ע"א ד והיא נדבקת בהםזוהר פרשת אמור דף פח ע"ב ד"ה 'יהיב חלשותא' מהרמ"ק( 
)'מאורי אור' לר' מאיר ביקייאם פרשת אמור  במדת החסדלמעלה  אחיזה    חיצוניםלונותנים   (' מהרמ"קיהיב חלשותא')'אור החמה' על זוהר פרשת אמור דף פח ע"ב ד"ה  העליונה

 . דף עג ע"א ד"ה אמור מעתה(

"  שההקדּובורחת מפני  ה  'הטומאה'כדרכה של    םמתרחקים מה   'החיצונים 'זכו שכוחות  הכהנים   ָשַריבסוד הפסוק  ֵני  ָאֹנִכי    ִמפְּ ִּתי  ִברְּ גְּ
בכהנים על  יכולים להידבק  כן  כוחות הטומאה    ,ין המיתהיאל. אך בענ שאר ישר  ם שלמעל טבעא  הושל הכהנים    וטבע זה  )בראשית טז, ח(  "ֹבַרַחת

שאר  לאזי גם    'בטומאת מת'הכהן    נטמא   חלילהואם    .' מיתה'העליו    האדם הראשון שנגזרחטא    בגלל  בעוד נשמתם בקרבם  אף קדושתם
אף  ולכן על    .משמואל' פרשת אמור שנת תרפ"ב דף שלב ד"ה נראה לפרש()'שם    בו  דבקילהויש יכולת לבוא    טבעובדרך    ממנוכוחות הטומאה שהיו מרוחקים  

שלא יטמא למתים  יתברך  ה'  ציוה  שהיה ראוי לצוות את הכהן לעסוק בקבורת מתים שהוא 'חסד של אמת' כפי מדת החסד שהוא אחוז בה,  
 .הקטנים( גדולים על)'בת עין' פרשת אמור דף פו ע"ב ד"ה בפי' רש"י להזהיר ה וגודל קדושתחמת  מ

ֵארֹו ַהָקֹרב ֵאָליו  שנאמר "  יםעל מנת לעשות נחת רוח לנפטר  הותר לכהן להיטמא לקרוביו  בשל רחמיו המרובים של ה' יתברךו ִכי ִאם ִלׁשְּ
ַלֲאֹחתֹו   ָאִחיו: וְּ ִבּתֹו ּולְּ נֹו ּולְּ ִלבְּ ָאִביו וְּ ִאמֹו ּולְּ תּוָלהלְּ ִאיׁש ָלּה ִיַטָמא  ַהבְּ ָתה לְּ רֹוָבה ֵאָליו ֲאֶׁשר לֹא ָהיְּ לפי  ,  וה בכךמצּואף  והכהן   .ג( –)ויקרא כא, ב   "ַהקְּ

על   )'רקנאטי' עם המתים המוטלים עליו  חסד  ווזה (ז -ספר שופטים הלכות אבל פרק שני, ו  רמב"םראה  .פרשת אמור מצוה רסד)'עיר מקלט'  שהאבלות היא מצוה מהתורה

, לכן על אף שהוא  ' החסדמדת  ' ב  ין לו אחיזהאָאֵבל    שהכהןוכיון שבשעה   . (, 'שפתי כהן על התורה' פרשת אמור סוף ד"ה אם כן לזהפרשת אמור ד"ה כי אם לשארו התורה
 . (מעתה פרשת אמור דף עג ע"א ד"ה אמור לר' מאיר ביקייאם )'מאורי אור' למעלה  ' דת החסד'מב  להיאחז  בעקבות כך  יכולים  ' החיצונים'   איןנטמא לקרוביו  

 מעשי ידיהם על  השהשפיע  החסדדת  בכוח מ היתהכל עבודת הכהנים  

דווקא על ידי    נעשית, לכן  רא דף קי ע"ב ד"ה והקריבו בני אהרן('שבט מוסר' ויק  למחבר)'מזבח אליהו'    מאת ה'   חסדא  היהקרבנות    הקרבת  על ידיאדם  ה  כפרת
  החסד ויונקים מן   'שבט מוסר' ויקרא דף קי ע"ב ד"ה והקריבו בני אהרן(  רלמחב'מזבח אליהו' לתרץ,  לטור ב ד"ה נ" ע"א 'סמיכת חכמים' בהקדמה דף נב) חסדדתם היא בהכהנים שמ

ובזה ינוח  על בראשית רבה ג, ז ד"ה  )'נזר הקודש' לר' יחיאל מיכל    ולא על ידי הלוים שהם מצד הדין  ,ה נ"ל והנה הפגם של שלשה העולמות()'סמיכת חכמים' בהקדמה דף נז ע"ב טור ב ד"

ֶחֶסדמתקיים "  של הכהן  ובכפרה זו  .לנו( ֻכַפר ָעֹון  בְּ בחינת    הםהקרבנות  עבודת    פרטיש  ואף.  רקנאטי' על התורה תחילת פרשת אמור()'   )משלי טז, ו(  "ֶוֱאֶמת יְּ
 ב ד"ה ועל העבודה( ' להאר"י ז"ל פרקי אבות א,  )'שער מאמרי רז"ל  ולם מתמתקים על ידי הכהן שהוא 'חסד'הרי שכ  –השריפה  ו  הניתוחהשחיטה  כגון    'דינים'

 . 'עבודת הלוים במקדש'( –בהעלותך הם מצד מדת הדין ראה מאמרינו לפרשת שהלוים )להרחבה בעניין 

יכולים לבטל את הקטרוג שנוצר בעקבות הם  ש  ' הרי החסד'צד  מעצם היותם מש  לפי,  'עגלה ערופה'מעשה  תתפים בכהנים משהלכן  
ָלה ֶאל  שנאמר " כפי    רציחתו של האדם ֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהֶעגְּ הֹוִרדּו ִזקְּ ָלה בַ וְּ פּו ָׁשם ֶאת ָהֶעגְּ ָערְּ לֹא ִיָזֵרַע וְּ ׁשּו   ָנַחל:ַנַחל ֵאיָתן ֲאֶׁשר לֹא ֵיָעֵבד בֹו וְּ ִנגְּ וְּ

ֵני ֵלִוי ָכל ָנַגעקֶ ִכי ָבם ָבַחר ה' ֱאל   ַהֹכֲהִנים בְּ ֶיה ָכל ִריב וְּ ַעל ִפיֶהם ִיהְּ ֵׁשם ה' וְּ ָבֵרְך בְּ תֹו ּולְּ ָׁשרְּ הם אלו  הכהנים    מטעם זה דווקא  .ה(  – )דברים כא, ד  "  יָך לְּ
ָרֵאל ֲאׁשֶ "  ואומרים  כפרה  מבקשיםש ָך ִישְּ ַעמְּ ִנַכֵפר ָלֶהם ַהָדםַכֵפר לְּ ָרֵאל וְּ ָך ִישְּ ֶקֶרב ַעמְּ ַאל ִּתֵּתן ָדם ָנִקי בְּ '  תרגום אונקלוס')דברים כא, ח( )ראה    "ר ָפִדיָת ה' וְּ

 . ('עגלה ערופה'  –ין עגלה ערופה ראה מאמרינו לפרשת שופטים  )להרחבה על עני  )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת שופטים עמוד גמילות חסדים ד"ה ואני אומר כי(  דברים כא, ח(  'תרגום יונתן'ו  ח,  דברים כא

ֶיה  ָכל ֵחֶרם"שנאמר  שהוחרם  מה  כל  לכהנים  נתנה  התורה   ָך ִיהְּ ָרֵאל לְּ ִישְּ ,  אחיזה אל הדין הקשהבו  יש  במקום שיש בו 'חרם'    כי  ,במדבר יח, יד()  "בְּ
ְקֻדשָׁ ל  ולהעבירם מגבּו  'החיצונים'להכניע את  ה האחיזה  ואין כוח לבטל את אות המכניע את    כהן לבדו שהוא סוד 'החסד'לכי אם    –ה  הַּ

  "לפדות" וצריך בבטן הבכור    כי הסטרא אחרא מתגברכהן,  אצל הדווקא   בכור   וכן פודים בן . )הרמ"ד וואלי פרשת בחוקותי פרק כז ד"ה ואם גאול יגאל(  הדין
מוציא    ואחר כך הכהןמעליו,    ' כוח הדין' על מנת לפצות את    פדיונואת כסף    שמקבל  ש החסדהכהן איבאמצעות    נעשה  , וזהאת הבכור ממנו

 . 'מצות פדיון הבן הבכור'( –הבן הבכור ראה מאמרינו לפרשת בא  )להרחבה בענין פדיון )'מעבר יבק' שפתי רנננות פרק כב( לפרנסת עצמוכסף זה  

)'טעמי    דווקא את זרוע ימין  לו  נתנו ,  של הקרבן  חיים והקיבהע הלו רהז  חלקי  ים לכהן אתנותנ היו  , לכן כאשר  'חסד'ה  צדימין הוא  צד  וכיון ש

)'שער המצות' להאר"י ז"ל פרשת שופטים ד"ה מצות זרוע   מלתת לכהן  היו פטוריםאת זרוע שמאל  ואילו    המצות' למהרח"ו על 'ליקוטי תורה' פרשת שופטים ד"ה מצות ונתן לכהן(

  ' דת החסד'ממ  נמשך שפע מלמעלהו  לכהן מושפע החסד מלמטה  האלו  ועל ידי נתינת המתנות  ,דיןהימין הוא חסד והשמאל הוא    כי  לחיים(
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והכהן שהיה מצד החסד עשה עבודה בבית המקדש שהיא בסוד הגבורה    .("א ד"ה 'תורת כהנים וישא''שבט מוסר' פרשת שמיני דף קטז ע  למחבר)'מזבח אליהו'    עצמה
שמעון 'ד"ה סוף )'מובחר שבאבות' להאר"י ז"ל על פרקי אבות דף מא ע"א  א איש החסדו להמתיקם על ידי הכהן שהוהכל על מנת    וכן הלאה,שחיטה, ניתוח, אש    –

 . (' הובא בספר 'חבל נביאים'הצדיק

כן הכהנים נושאים את כפיהם למעלה להורות שהם  לנשפע הברכה והחסד לישראל על ידי הכהנים שהם אנשי 'החסד'.    בברכת הכהניםו
ל  תה שעה שנמשך עובאו  .)'טעמי המצות לרבינו מנחם הבבלי מצוה קמו, 'מאירת עיניים' פרשת ויקרא ד"ה עוד על סוד הקרבן(  מקבלים את הברכה בידיהם לתת לישראל

צריכים הכהנים שהם מצד 'החסד' להגביר את החסד על הדין על ידי שיגביהו את יד ימין שהיא חסד מעל יד שמאל  ים  ידם חסד ורחמ
אמר  נש  כך עשה אהרן הכהן בעצמו בעת שברך את ברכת הכהנים  .'שבט מוסר' פרשת שמיני דף קטז ע"א ד"ה תורת כהנים וישא(  למחבר)'מזבח אליהו'    שהיא דין

ֵכם  ִיָשא ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדווַ " ָברְּ ו"התיבה  ,  )ראה רש"י ויקרא ט, כב(   )ויקרא ט, כב(  "ֶאל ָהָעם ַויְּ בלשון יחיד כנגד יד ימין, ללמד שצריכים הכהנים    ה " נכתביָׁדָׁ
וכן נפסק בשו"ע   .ם' פרשת ויקרא ד"ה עוד על סוד הקרבן, 'מאירת עינייא ד"ה וישמע יתרו)זוהר פרשת יתרו דף סז ע"  ניםלהגביה יד ימין קצת יותר מיד שמאל בשעת ברכת הכה

 .'ברכת הכהנים'( –)להרחבה בענין ברכת הכהנים ראה מאמרינו לפרשת נשא  או"ח סימן קכח סעיף יב(

נֹות  התורה החמירה בבת כהן שזנתה כפי שנאמר "  מטעם זה ַחֶלֶלת ָבֵאׁש ִּתָשֵרף  ֶאת ָאִביהָ ּוַבת ִאיׁש ֹכֵהן ִכי ֵתֵחל ִלזְּ לפי שכל    )ויקרא כא, ט(  "ִהיא מְּ
הוא היפך ענין זה  , ש'הדין 'מעורר את  מתעורר קטרוג ה  אזי  יש לו חלילה בת שמזנהוכאשר    את החסד,  לעורר  הואעבודתו של הכהן  

דת הדין  מימא  השריפה הי ש  )ויקרא כא, ט("  ָבֵאׁש ִּתָשֵרףשריפה שנאמר "ב  ומיתתה דווקא  צריך לבער מן העולם את הבת שזנתהלפיכך  .  'החסד'
 .)וואלי פרשת אמור פרק כא ד"ה ובת איש כהן )הרמ"ד שתוקף הקטרוג מתעורר מצדה

 חסד שמרחיק את כוחות הטומאה כהן איש הההיא על ידי  טהרת הנגעים 

בשר ודם להרחיק את    של  תֹומריחֹולפי שאין כוח לרפואות    רופא,  שום  טומאת וטהרת נגעים היא רק על ידי הכהן ולא על ידיגם  מטעם זה  
ָשרֹו שְּ "   וזה מה שציותה התורה  המתלבשים על הנגעים של הטמא.ניים  כוחות הטומאה הרוח עֹור בְּ ֶיה בְּ ֵאת אֹו ַסַפַחת אֹו ַבֶהֶרת  ָאָדם ִכי ִיהְּ

ֶנַגע ָצָרַעת   ָשרֹו לְּ עֹור בְּ ָהָיה בְּ הּוָבא ֶאל ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן אֹו ֶאל וְּ משום שכל אלו הם    ,()הרמ"ד וואלי פרשת תזריע תחילת פרק יג  )ויקרא יג, ב(  "יםַאַחד ִמָבָניו ַהֹכֲהנִ וְּ
נֹוֶאת ַוַיֲעֹקד בסוד " ' החסד' תחת יד  יםמסור , והדינים' דינים'  ָחק בְּ לכן   .גבורהשהיה היה חסד ויצחק ש אברהם שנאמר על   )בראשית כב, ט(  "ִיצְּ

, 'שם משמואל' פרשת חיי שרה שנת תרע"ד דף רכט  'שפתי כהן על התורה' פרשת תזריע ד"ה והובא אל הכהן)  מצד החסדהוא  דווקא על ידי הכהן שא  של המצורע הי  רפואתו

 .(ד"ה ענין שליחת אליעזר

שאם יאמר הכהן "טמא" אזי אותו כוח טומאה מתיישב    ,של הצרעת  הזאת  הרוחנית  שמידתו חסד יכול להרחיק את הטומאהרק הכהן  
כך שהכל נגזר  –  על ידי החסד של הכהן יאמר הכהן "טהור" אזי כוח הטומאה מסתלק והנגע מתרפאואם  .בו, והנגע מתקשה ומתפשט

ם הארץ והישראלי  עד שאפילו אם הכהן היה עַ   חייב להתבצע באמצעות הכהןהיה  הסיבה שהדבר    וזו .יג()הרמ"ד וואלי פרשת תזריע תחילת פרק   על פיו
היה אומר לכהן "אמור    החכם.  ' טמא' או    ' טהור' שיאמר    זה  ללמד את הכהן מה לדבר בכדי שהואלמיד חכם  היה צריך הת עדיין  תלמיד חכם,  

 האדם  נטהרנטמא או  אז היה  רק  ו  ,!"הכהן היה אומר "טהורו לו "אמור טהור!"  אומר    שהחכם היהאו    ,!"טמא!" והכהן היה אומר "טמא
 . פרשת תזריע ד"ה והובא אל הכהן( 'על התורה )'שפתי כהן שאינו נקי(ג ע"א ד"ה דף ערכין גמ' ברש"י ג ע"א, ודף ערכין גמ' )ראה 

 'שבט מוסר' סימן תרמ"ב(  למחבר)'ידו בכל'    , כי היתה נדחית מפניודבק בוילהלעבור ועל ידי קדושתו הרבה של הכהן לא היתה יכולה טומאת הצרעת  
מתעסקים בענין טהרת הצרעת  אם היו  אך    .כט ד"ה ענין שליחת אליעזר(ואל' פרשת חיי שרה שנת תרע"ד דף ר)'שם משמ  וכוחות הטומאה שלעומתו היו בורחים ממנו

'שבט מוסר'   ברחלמ)'ידו בכל'    קלה היא היתה הצרעת נדבקת בהם כי קדושתםש  הרי תלמידי חכמים היו אם הם אפילואז אנשים שאינם כהנים, 

הוא    כאשר  תיקון לאותן הטומאות  ולעשות,  טומאות 'הנחש' לראות את הנגעים על מנת לבטל את  דווקא על הכהן היה מוטל    .סימן תרמ"ב(
מאה  רחיק את הטּוה  כי הכהן  נמצא  חוץ למחנה ועל ידי כןמ אז  היה יוצא    המצורע  .את כוחןמחליש    ועל ידי כן  את המצורע  בדיבורו  מטמא

ָמא ָטֵמא הּוא ָבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו "כפי שנאמר  שה  מן הקדּו  ֵמי ֲאֶׁשר ַהֶנַגע בֹו ִיטְּ פרשת תזריע ד"ה  לר' שמשון נחמני  'זרע שמשון'  )  )ויקרא יג, מו(  "ָכל יְּ

 .'נגע הצרעת'( –ולי הצרעת ראה מאמרינו לפרשת תזריע מצורע )להרחבה בענין ח עי"ל שידוע מה(

 שהוא אחוז בו  החסד שורש מים את הכהן בגלל מכבדים ומקדי 

כנגד    ותהראשונה מתוך השבע ספירות התחתונות המכוונ  הספירההיא  ודת החסד,  משהיא    לפי שמידתוראשון  בתורה  לקרוא  הכהן עולה  
ים  ִק ֱאל  ִדִמינּוהפסוק "את    לתורה  העלייהלפני    שנוהגים לומרויש כהנים    .ה' שחרית של שבת ד"ה ו' העולים לס"ת()'נגיד ומצו בשבת  לתורה  עוליםה  שבעת
ֶדָך ֶקֶרב ֵהיכָ   ַחסְּ   , במידת החסד  ו חסד כפי הצורך ופגמובמה שלא גמל  נפשםלתקן  ו  'החסד העליוןאת 'לעורר    ומכוונים  )תהלים מח, י(  "ֶלָךבְּ

 .פרק יום שבת קודש ד"ה והיה השבעה עולים(בן מרדכי שנדוך ששון  ')'דבר בעתו' לר בתשובה  ים אזהרהרומ

ראשון    שיפתח ראשון בכל דבר ויברך   לכן גם יש מצוה להקדים את הכהן,  ת בין השבע ספירות התחתונו  ראשונההוכיון שמידת החסד היא  
ִק "שנאמר    קדושה  צריך לנהוג בועוד  ו  . (, וראה רש"י ויקרא כא, ח)הרמ"ד וואלי פרשת אמור פרק כא ד"ה וקדשתו כי את לחם  בסעודה ּתֹו ִכי ֶאת ֶלֶחם ֱאלֶ וְּ יָך הּוא  ַדׁשְּ

ֶיה ָלְך כִ  ִריב ָקֹדׁש ִיהְּ ֶכםי ָקדֹוׁש ֲאִני ה'  ַמקְּ ַקִדׁשְּ   הוא מבזה אותושהרי    כבוד לכהן לקדשו לכל דבר שבקדושהומי שלא חולק    )ויקרא כא, ח(   "מְּ
ך  צריוגם אז  רמ"א או"ח סימן קכח, מה( ראה ) מחלהוא  אלא אם  בזמן הזהגם  בכהןסור להשתמש א וכן  .('א"ה מכאן תלמד עונש')'מדרש תלפיות' ענף ברכת כהנים ד"ה 

 ה' יזכנו לעובדו בלבב שלם, אמן.  .(קעהקטן )'משנה ברורה' סימן קכח סעיף   שירות שהוא בזויו בבמלהשתמש    להיזהר
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ניתן לתרום ולהקדיש את העלון לרפואה 
. וכן 052-7675933או לעילוי נשמת בטל'  

ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל את 
 tora.haim@gmail.com  העלון במייל
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