
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Í¯·Ó Â�È‡ Ô‰Î ÚÂ„Ó ˙Î¯··¯Á˘‰˘Ú ‡Ï˘ ‡Ï‡¯˘È È�?  
 Ô˙˘¯Ù·א ח''כ'·È¯˜Ó ‡Â‰ ÍÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ ÈÎ Â˙˘„˜Â Â‚Â '.  

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : עשני כהןש השחרמדוע כהן אינו מברך בברכת ,
ג ''מנחות מי ''וברש, ני אשהא מהא דאנו מברכים שלא עשאי שנאמ

שאינה חייבת , מצוות מאשה דהטעם משום שלאיש יש יותר ב''ע
כ כהן דיש לו מצוות יתירות ''א, במצוות עשה שהזמן גרמא

ת מגן ''כך מקשה בשו, ני כהןאכ מדוע אינו מברך שעש''א, מישראל
ת "שווכן ב, וכן בפרי צדיק בפרשתן ',ק ד''ס' ת ויצבור יוסף סימן נ''וכן בשו', שאול סימן ד

   .'יד חנוך סימן א
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
אם יברך שעשני , דאיך יברך,  לתקן ברכהי אפשרמשום דא .‡

ח ''וכמו שכתב הב, הא נח לו לאדם שלא נברא משנברא, כהן
ואין מברכים , ני גויא דלכך מברכים שלא עשו''ח סימן מ''רוא

, משום דנוח לו לאדם שלא נברא משנברא, שעשני ישראל
דכהן משום , נמי אינו יכול, ני ישראלאואם יברך שלא עש
ועוד דהויא כמתכבד בקלון חבירו דעד , הויא בכלל ישראל

ת ''כך תירץ בשוהילכך לא תיקנו , חטא העגל היה עבודה בישראל
וכן תירץ האמרי אמת מגור , 'ק ה''ס' ר יוסף שורץ סימן נוועיין בויצב' מגן שאול סימן ד

  .מובא במעיינות הנצח פרשת קורח

· ·˙Î ÔÎÂ˜È„ˆ È¯Ù Ô˙˘¯Ù·מדוע אין הכהנים מברכין  ל'' וז
והשיבותי הלוא גם ישראל אינם , בכל יום שעשני כהן

מברכין שעשני ישראל רק שלא עשני גוי ועבד וגם אין 
ו "ועיין באורח חיים סימן ממברכין שעשני איש רק שלא עשני אשה 

 כי האדם , והטעם שאין לברך שעשני ישראלז ומגן אברהם שם"בט
שם ישראל יכונה זה שבחר בטוב עדיין הוא תחת הבחירה וב

ומי יודע אם יכול לעמוד בבחירתו ולכן אינם מברכין רק 
שלא עשני גוי ועבד ועל כל פנים ניתן תחת הבחירה לבחור 

וכן שלא עשני אשה ובבחירתו , בטוב מחמת שאינו גוי ועבד
וכן בכהן , לקיים כל המצוות שהאיש מצווה יתר על האשה

כי גם כן הבחירה בידו להכניס לא שייך לברך שעשני כהן 
ושלא , הקדושה בלבו וגם צריך שלא לחלל את כהונתו

ני ישראל בודאי לא שייך לברך דגם הם ישראל גם כן אעש
  . וחס ושלום לומר כן

שהרי בימים קדמונים היו כהנים נושאין כפיהם בכל יום  .·
ונכלל בזה ברכת , ומברכין אשר קדשנו בקדושתו של אהרן

   .'ת יד חנוך סימן א"שוב כך תירץ, וזה פשוט, שעשני כהן
ח סימן ''א אור''עיין מג כיון שאין היום כהנים ודאים רק כהני חזקה .‚

ועיין בספר הנפלא  ',ת ויצבור יוסף סימן נ''כך תירץ בשו,  לכן אין מברכיםא''ר
א מה ''ג לידידי הגאון רבי גמליאל הכהן רבנוביץ שליט''סימן ל' גם אני אודך חלק ב

‰‡ ‰ÔÈ�Ú·Â ÌÈÙÎ ‡˘ÈÏ Â��ÓÊ· ÌÈ�‰ÎÏ ¯˙ÂÓ ÍÈ‡ ‰Î¯·· Ì�È‡ Ì , שהרחיב בענין זה
ÌÈÒÁÂÈÓ ÌÈ�‰Î,ו'' עיין ספר מעדני אשר פרשת אמור תשס.  

  

˘ „ÂÓÏÏ ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰''Ë È�ÙÏ Í''˘‰˘ ÔÂÈÎ Ê'' Ô‰Î ‰È‰ Í  
¯·„ ÏÎÏ Â˙˘„˜Â Ï˘ ÔÈ„ ˘ÈÂ?  

 ‡˙È‡Ó‚·' ילפינן מוקדשתו דב ''ב ע''נדרים ס, ב''ח ע''ק כ''מו, ב''ט ע''גיטין נ
לפתוח , לכל דבר שבקדושהדכתוב בפרשתן דצריך להקדים כהן 

  .ה יפה ראשוןנוליטול מ, ראשון ולברך ראשון
  

¯Â˜ÁÏ ˘Èך צריך להקדים ללמוד ''ז וש''ע עם ט'' האם כשלומד ש
  .ך מדין וקדשתו או דילמא אינו צריך''את דברי הש

  

Â˘· ‰�‰''ÌÈÈÁ ˙ÓÏ˘ ˙ נשאל 151מ ''ה ע''לכות תלמוד תורה סימן קה 
ז ''ך שהיה כהן קודם לימוד הט''האם צריך להקדים לימוד הש

דיש חיוב להקדים את הכהן לכל דבר ' כיון דמבואר בגמ
  .שבקדושה מדין וקדשתו

  

ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡„ ‡¯·Ò ¯ÓÂÏ ‰ˆ¯˘ ÈÓ ˘È˘ ·˙Î Ï‡Â˘‰Â :
  .כ''משום דדוקא בחייו שייך דין קדימה ולא אח

  

‰Ê „ÂÒÈÏ ‰È‡¯ ‡È·ÓÂ :ק א''ד ס''ד סימן שנ''יורע ''מהא דלא מוזכר בש' 
ובכיבוד מצינו מכבדו בחייו ,  אם המת כהןתקדימה להוצאת המ

  .מ דאין דין וקדשתו לאחר מיתה''ש, ובמותו
  

¯Á˘‰ ˙ÏÈ‡· ÔÎÂ בפרשתן נסתפק בכהאי גוונא שצריכים לקבור 
דים לקבור את הכהן מתים ואחד מהם כהן האם צריכים להק' ב

אמנם בכיבוד אב יש , או אינו צריך דלא שייך וקדשתו אצל מת
  .דינים גם לאחר מיתה

  

ÌÈ˘„Á ÌÈ„‚Ó· ÔÎÂ נסתפק בזה האם לאחר מיתה א''ו ע''ברכות מ 
ועיין לקמן אריכות גדולה , שייך וקדשתו כגון לקבור ראשון את הכהן

  .האם פקעה קדושת כהונה לאחר מיתה
  

‰ˆ¯ Ï‡Â˘‰ÂÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡„ ‡¯·Ò „ÂÚ ¯ÓÂÏ  : דדוקא לכהן
' וחילוק כזה נמצא בגמ, בעצמו צריך להקדים אבל לא לספרו

  . דלענין לדונו יש חילוק בינו לבין ממונוא''ע' סנהדרין י
  

Â˘· ˜ÈÒÓÂ'ÌÈÈÁ ˙ÓÏ˘ ˙ : נראה פשיטא דאין בזה קפידא ואין
  .ך''צריך להקדים ללמוד את דברי הש

  

 ‰ÙÂÁ· Ô‰Î ˘È˘Î ‰�Â˘‡¯ ‰Î¯· ÂÏ ˙˙Ï ÔÈ�Ú ˘È Ì‡‰  
‡˙È¯Á‡ ‰Î¯· Â‡?  

˜Ù˙Ò� Ô˙˘¯Ù· ¯Á˘‰ ˙ÏÈ‡· ‰�‰ל הנה המנהג לכבד לאדם '' וז
ם לכבד יויש לעיין אם צריכ, חשוב לברך הברכה אחרונה בחופה

את הכהן בברכה  אחרונה או עדיף לכבדו בברכה ראשונה כדי 
ה ובאמת צריך לברר מה החשיבות של ברכ, שיברך ראשון

אחרונה יותר משאר ברכות ואולי משום שהיא ברכה בפני עצמו 
  .'ע סימן ס''ע אה''שמברכין אותה גם כשאין עשרה כמבואר בש
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‰�Â‰Î ˙˘Â„˜ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â Â˙�Â‰Î Ú˜Ù ˙Ó˘ Ô‰Î Ì‡‰?  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' על לגביה רבי אבהו,  רבי זירא חלש 'ו עמוד א''מ ,

בידנא יומא טבא  ע,קביל עליה אי מתפח קטינא חריך שקי

אמר ,  כי מטא למשרי,עבד סעודתא לכולהו רבנן,  אתפח,לרבנן

 אמר ליה לא סבר לה מר להא דרבי ,ליה לרבי זירא לישרי לן מר

אמר ,  כי מטא לברוכי, שרא להו,יוחנן דאמר בעל הבית בוצע

 אמר ליה לא סבר לה מר להא דרב הונא דמן ,ליה נבריך לן מר

 כי הא דאמר ,ואיהו כמאן סבירא ליה , בוצע מברךרבבל דאמ

רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי בעל הבית בוצע ואורח 

ואורח מברך כדי ,  כדי שיבצע בעין יפה,בעל הבית בוצע, מברך

  .שיברך בעל הבית
  

· ‰�‰Â·˘¯" ‡ ‰˘˜‰ Ì˘אבהו היכי קאמר ' כ ר"ואיכא למידק א

ה ליה בסעודה זו זירא דהו' ל דשאני ר"וי, זירא דליבצע' ליה לר

  . דמחמתיה עביד להו יומא טבא לרבנן,כבעל הבית
  

˙¯„‡‰ ‰�‰Â ז''ח המודפס בסוף ספר ארחות חיים סימן קס''בקונטרס עובר אור 

אבהו את ' א מדוע לא תירץ בפשטות דכיבד ר''הקשה על הרשב

וכמפורש זירא כהן ' זירא לברך ברכת המזון מחמת שהיה ר' ר

 ובדין היה שיברך ראשון כדילפינן 'הלכה א' גבירושלמי ברכות פרק 

  .מוקדשתו
  

‡ÏÙ� ˘Â„ÈÁ ˙¯„‡‰ ı¯˙ÓÂ: דהך עובדא היה אחר המעשה 

ואף שרבה ,  דרבה שחטיה לרבי זיראב''ע' מגילה ז' שמבואר בגמ

מ כבר בטלה מרבי זירא ''מ, ביקש ממנו רחמים ונעשה נס וחי

  .קדושת כהונתו לכן כבר לא היה עליו דין כהונה
  

 ‰„ÓÁ ÈÏÎ· Ï·‡פרשת בראשית בסופוÂÈÏÚ ‰Ó˙ ל ולא אדע מה '' וז

דהרי כל כהן הוא כהן מחמת שהוא בן כהן וכיון דזה , קאמר

כ הרי הוא גם עתה ''י המיתה וא''פשיטה דלא נפקע הקורבה ע

אלא שלענין עבודה צריך , בן כהן ומימילא הוא כהן לכל הענינים

ד שצריך חינוך אבל חינוך מחדש כמו כל כהן שהתחיל לעבו

לענין קדושת כהונה פשיטא שכל זמן שלא נפקע הקורבה אינו 

י ''נפקע הכהונה ומבאור בקרא דאלישע דהקורבה לא נפקע ע

  .   שמת וזה ברור
  

ÔÂ¯ÎÊ‰ ¯ÙÒ· ÔÎÂ מביא שהגאון רבי חיים ברלין ט''מ תרנ''פחד יצחק ע 

א ת יען כי ל''ל צחוק עשה לי מעכ''ת וז''שלח מכתב להאדר

 אמר  ' עמוד ב'סנהדרין צמפורשת ' אוכל להאמין כי נעלמה ממנו גמ

 ח"במדבר ימניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר  רבי יוחנן

 ,וכי אהרן לעולם קיים, לאהרן הכהן' ונתתם ממנו את תרומת ה

 אלא מלמד ,שנותנין לו תרומה, והלא לא נכנס לארץ ישראל

 מכאן לתחיית המתים ,רומהוישראל נותנין לו ת, שעתיד לחיות

הרי מפורש דכהן שמת וחזר וחי חזר לקדושתו , מן התורה

  . הראשונה
  

ËÈÏ˘ ¯ÙÂÒ ÌÈÈÁ ·˜ÚÈ È·¯ ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ÔÂ‡‚‰ Ï·‡'' ‡ קובץ הר המור

וכתב הנה זה אמת וברור :  Ú· ıÈÏÓ‰Ï ‡ˆÈ„ ‰‡„¯˙27מ ''ע' קובץ ז

בסנהדרין מתבאר להדיא דאכן אף לעתיד לבא ' שמדברי הגמ

אבל , ושמע מינה דתחיית המתים מן התורה, נו תרומה לכהןית

הא אכתי לא נתבאר שם דאהרן נשאר בקדושת כהן קמייתא 

ואיכא למימר דלעתיד לבא אכתי יצטרך משיחה , דהויא ליה

  .'בספר המצוות שורש גן ''וכאשר כתב להדיא הרמב, לכהונה מחדש

 ˙Ó „ÈÙÒ‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ Ô‰Î ‡Â‰˘ ·¯  

ÂÓ‡ Ú·¯‡ ÍÂ˙·˙Ó‰ Ï˘ ˙?  

ÓÈ˜''Ï אסור לקרב בתוך ארבע אמות של מת  ' ק ה''א ס''ד סימן שע''יור

' שאין הקבר מסויים במחיצות גבוהות י, א" בד,או של קבר

, אבל אם הוא מסויים במחיצות גבוהות עשרה טפחים, טפחים

' אין צריך להרחיק ממנו אלא ד, טפחים' או בחריץ עמוק י

  .טפחים

  

·˙ÎÂ‰˘È¯„‰  אמות של מת המונח ' מוכח דאפילו תוך ד מכאן

א או משום גזרה שמא "לפנינו אסור לקרב כהן משום דתופס ד

יגע במת עצמו אף שהוא מונח לפנינו והכל יודעים שאסור ליגע 

טפחים וכן מהרדכי ' מ לא מחשב כמו מחיצה גבוהה י"במת מ

ÔÈÏÈ˜Ó È˙ÚÓ˘˘ ÂÓÎ ‡ÏÂ ש "י הביאם ע"מ כתבו דאסור וב"והג

 Ô‰ÎÏÈÙ‡ ÂÈÏÚ „ÂÓÚÏ ˘¯Â„‰ '˙Ó Ï˘ ˙ÂÓ‡ Ú·¯‡ ÍÂ˙ כיון 

  .שהמת מונח לפנינו וניכר

  

‰ Ï·‡˘"Í ק ח'' סא''יורה דעה סימן שע'  ÔÈÏÈ˜Ó Ì˙Â‡ „Ú· ÍÈÏÓ‰Ï ·˙Î 

ולי נראה שטעם אותן המקילין דדוקא במת שמונח בבית  ל''וז

מ במת המונח "בהך גוונא דמיירי הטור וכן בהך דמרדכי וה

מונח בבית שהוא מקום קביעתו תופס ארבע בספינה דהוי כ

ו "אמות אבל לא המונח על המטה וכן מחלק הרוקח סימן שט

ל מת בביתו סתום אסור לכהן ליקרב בתוך ארבע אמות דמת "וז

אמות לטומאה כשהוא בקבר אבל כשהוא במטה ' תופס ד

שמוציאין אותו ובעת צדוק הדין מעמידין אותו אינו תופס דאין 

  .שם קביעותו

  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ: נקטינן שאסור לכהן להספיד בתוך ארבע אמות 

דנקטינן דמת קונה ארבע אמות אפילו אם אינו מקום , של מת

  .א''ד סימן שע'''כך כתב בערוך השלחן יור, הקבוע שלו

  

Â˙˘„˜Â ÔÈ„Ó ˙Ò�Î‰ ˙È·· ˘È˘ ÌÈ�‰Î‰ ÏÎÏ ÌÈ¯Â˜ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כהן ד ' גףה סעי" קלמןח סי"אוע "מבואר בשו על הא ד

גיטין  'גמ ומקורו ב,קורא בתורה ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל

 מקרא דוקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך 'ט ב"נ

כ הוי להו לכל הכהנים " דאה וקש,וןראשון וליטול מנה יפה ראש

כ "כ כל הלוים ורק אח" לקרא תחילה ואחת הכנסתשבבי

 אחד תחילה קיימו מצות וקדשתו דבמה שקרא כהן, הישראלים

אבל לא קיימו אותה עדיין לגבי שאר , לגבי אותו כהן בלבד

,  ואי דאין קורין כהן אחר כהן משום פגמא,ס"כהנים שבביהכנ

 הדין האבל אם יהי, זה רק יען כבר תקנו שאחר כהן יקרא לוי

 אז שום חשש פגם השתחילה יקראו כל הכהנים בודאי שלא הי

 וכמו בעיר שכולה כהנים שקורא כהן אחר כהן ,ופקפוק בדבר

  .ט'' כך מקשה בתפארת יעקב גיטין נב"י' ע שם סעי"וכבשו

  

ı¯˙ÓÂ: דקרא דוקדשתו קאי על שבט הכהונה ולא על כל כהן 

לכן אחר שכבר קרא כהן אחד יצאו ידי חובת מצוה זו , וכהן

ס להקדימם ללוים "א כהנים האחרים שבביהכנוצ לקר"ושוב א

  .' סימן ס'ת בצל החכמה חלק ה"שווכן ב, כך תירץ בתפארת יעקב, אליםולישר



 ˙ÏÂÎÓ· ¯Â˙· „ÓÂÚ˘ Ô‰Î  

Â˙˘„˜Â ÔÈ„Ó ÂÓÈ„˜‰Ï ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰?  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם לדבר הרשות יש נמי מצוה להקדים את כהן 

ראשון או דילמא רק לדבר שבקדושה יש חיוב להקדים את הכהן 

בתור במכולת או אצל ראשון אבל בדבר הרשות כגון כשעומד 

  .הרופא אין צריך להקדימו
  

 ‡˙È‡ ‰�‰Ó‚·' ילפינן דב ''ב ע''נדרים ס, ב''ח ע''ק כ''מו, ב''ט ע''גיטין נ

לכל דבר דכתוב בפרשתן דצריך להקדים כהן מוקדשתו 

, ה יפה ראשוןנוליטול מ, לפתוח ראשון ולברך ראשון, שבקדושה

Ô�È¯Ó‡„ ‡‰Ó ‰�‰Âול מנה יפה ראשון שצריך להקדימו גם בליט ,

כ יש חיוב להקדימו ''א, משמע דאף בדבר הרשות צריך להקדימו

  .אף במכולת
  

˙ÂÁ„Ï ˘È Ï·‡:ל'' וזהמפרש שם בנדרים י '' לפי מה שכתב רש 

כ אין ''א, ליטול מנה כשחולק עם אחיו הכהנים בלחם הפנים

, ראיה שאף בדבר הרשות יש מצוה להקדימו לכהן להיות ראשון

  .צריך להקדימו במכולתולכן אין 
  

˘¯‰Ó‰ ·˙Î ÔÎÂ''‡È„‰Ï Ì˘ ‡ דלכן הכריח את המפרש ללמוד 

קאמר לכל דבר ד' גמלישנא דד, דמיירי ממנה של מצוה

 ובחולק עם ישראל , משמע שמיירי בדבר קדושהשבקדושה

  .ליכא בדבר ההוא שחולק דבר קדושה
  

ÌÈ„‚Ó È¯Ù‰ ·˙Î ÔÎÂ דרק ה ''ח סימן קל''במשבצות זהב בפתיחה לאור

לדברים שבקדושה מקדימים אותם והא דאמרינן שמקדימים 

ק ''מו' היינו מעשר עני וצדקה כמו שכתבו התוס, ליטול מנה יפה

  .ב''ח ע''כ

  

‡¯‰ Ï·‡"¯‰Â ˘" ÔÂ‰Ï ‡¯È·ÒÂ ÌÈ˜ÏÂÁ:  דנוטל מנה יפה בחולק

משמע דסבירא להו דאף בדבר הרשות יש מצוה , עם ישראל

  .להקדים את הכהן
  

‡˙È‡„ ‡‰ÂÓ‚·  '‰˘Â„˜·˘ ¯·„ ÏÎÏ , ¯·„Ï ˜¯„ ÚÓ˘Ó„

Ô‰Î ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰˘Â„˜·˘,בכל דבר שיראה גדול '  כוונת הגמ

לומר דרק בדבר ' ומקודש הכהן צריך להקדימו ואין כוונת הגמ

   .ש שם בנדרים''כך כתב הרא, שבקדושה צריך להקדימו

  

· ÔÎÂ˘¯" È·˙Î Ô˙˘¯Ù·נהוג בו קדושה ,קדש יהיה לךל '' וז 

ולא כתב שצריך ,  ראשון בכל דבר ולברך ראשון בסעודהלפתוח

מ דסבירא ליה דבכל ''לנהוג בו קדושה דווקא בדבר שבקדושה ש

  .י זה צריך לכבדו''דבר שהכהן נראה שהוא מתקדש ע
  

 ÂÏ‡ ˙ÂËÈ˘ ÈÙÏ צריך להקדים את כהן ראשון גם בחנות או בתור

יין וע, אצל הרופא כיון שגם בדבר הרשות יש חיוב להקדימו

  .ז מה שהאריך בזה''ב סימן קע''ועיין בקובץ שיעורים ב, ב''ט ע''ם שיף גיטין נ''במהר

  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ  Ô‰Î‰ ˙‡ ÌÈ„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡‰ Â��ÓÊ È˜ÒÂÙ Â˜ÏÁ�

‡ÙÂ¯‰ Ïˆ‡ Â‡ ˙ÏÂÎÓ·:א סבירא ''ש אליישיב שליט''  דמרן הגרי

מובא , להו שאין צריך להקדימו דאין בדברים אלו משום וקדשתו

א ''ח קניבסקי שליט''וכן הגר' ג סעיף כ''פרק כ' פר אשרי האיש חלק אבס

עיין בספר , מסופק לענין הלכה אם יש בדברים אלו משום וקדשתו

א שיש '' אבל דעת הגאון רבי ניסים קרליץ שליט,ז''מ צ''דולה ומשקה ע

  .ז''מ קצ''עיין בספר דולה ומשקה ע, חיוב להקדימם גם בדברים אלו

Ì‡‰ ÍÈÈ˘ ‰ÏÙ˙Â ˘È„˜ ÔÈ�ÚÏ Ô‰ÎÏ ‰ÓÈ„˜ ÔÈ„?  

· ‰�‰Â˘"·˜ÚÈ ˙˜ÏÁ ˙ ד שנמצאו " בביהמנשאל ה''אורח חיים סימן כ

, שם כמה אבלים כולם מרוצים לקהל להתפלל ואחד מהם כהן

  .שהוא יתפלל בלי שום גורל, אם יש לכהן דין קדימה דוקדשתו
  

·˜ÚÈ ˙˜ÏÁ· ˜ÈÒÓÂ:כיון דכבר  ד אין זה בכלל וקדשתו" לפע

בל בתפוצות ישראל שהאבל מכבד לאבותיו בתפילות וקדיש נתק

 ע'' בשוזה בגדר דמכבדו לאחר מיתה המבואר, לעילוי נשמותיהן

ד כמה "וכשיש בביהמ,  ונקרא מחויב בדבר כיבוד הלזהמ"ר' ד סי"יו

גיטין ' וממילא דינו כמבואר בתוס, אבלים כולם יש להם זכות זה

 , או צדקהשר עני כגון מע,נה יפה ראשוןה וליטול וקדשתו ליטול מ"ד' ט ב"נ

 דאין רואה סימן 'פסחים נ' גמדאמרינן ב, אבל במידי דשותפות לא

ל ולא מסתבר לדרוש "ש לשם מסיים וז"והרא, ברכה לעולם

 ק"סוף מו' ג דמתוס"פסוק זה להרגיל כהן שיתן עינו בחלק יפה ואע

ד דיבמות "פ ש" דברי ישה"כ' ח סי"אוי "כבר הביא הברכ, משמע איפכא

קטנות שיש ' דמסכתות גדולות עיקר כנגד מסכ'  שהתוס,ד"ל' סי

נדרים ן "ר'  ועי,א מטוך" גדולות חיברם רתקבלה דתוספות דמסכ

' איתמרא בנדרים יש לסמוך טפי מסוגי' ל כיון דהך סוגי" וז'א ב"ס

' והכא נמי לענין דברי התוס, דהתם דלאו בדוכתא איתמר

ק רק אגב " לענין קדושת כהן ובמודבדוכתא איתמר בגיטין

א מביא רק "ר' א בסי"ש פסק כן וגם המג"וכיון דגם הרא, גררא

 ,כ נקטינן דבמידי דשותפות לא שייך וקדשתו"האלו א' דברי תוס

וכולם , ד דהתפילות והקדישים שייך לכלהו אבלים"נ בני"כ ה"א

א לא שייך בזה "יש להם בזה זכות לקיים החוב של כיבוד או

שזה שייך רק לענין לנהוג בהם כבוד הרבה ולהקדים , שתווקד

אותם לכל דבר שבקדושה לפתוח בתורה ראשון ולברך ראשון 

 אבל בדבר שכל אחד מחויב לעשות ,וליטול מנה יפה ראשון

ויש להם ענין שיש לכולם זכות בכדי לקיים , א"מצות כיבוד או

אמור וכ, מצותם והם שותפים בדבר ממילא לא שייך להקדימו

דבשארי כיבודים אין לשום אדם זכות וכח לומר דהכיבוד שייך 

וממילא לא מקרי שיש לו בדבר זה איזו , לי אף כשאין בשם כהן

אבל בקדיש ותפילה יש לו להאבל זכות וכח להתפלל , שותפות

ומקרי , כנהוגלעילוי נשמת אבותיו, ד שלו הרגיל להתפלל"בביהמ

 דבמידי ילא דינו כהאמורוממ, שותף בזכות שלו שיש לו בזה

  .דשותפות לא שייך וקדשתו
  

„ÂÚÂ:למה אין אנו נזהרין 'ק ד"א ס"ר' סיא " כבר מבואר במג הרי 

ויש ליזהר בזה מאחר , עכשיו להקדים הכהן לכל הנך מילי

, ואפשר דאין אנו בקיאין ביחוסי כהונה, שמדאורייתא הם

 רק ,ובפרט כהני ההמון שאינם יודעים מקור מחצבתם כלל

באמירה בעלמא קנו לקדושת כהונה והידיעה לאמיתתה רפופה 

פ אנשים שמחזיקים עצמם בחזקת כהונה ונודע "כאשר כ, בידם

 וסוף דבריו דלמאי ,פ בזמננו"לבסוף ששגו וטעו וכן מתרמי כ

 וכיון דלא שמענו מעולם ליתן ,דהחזיקו החזיקו ולא יותר

במנהג ' א' ד רסי"יוך "ש' לכהנים חזקת קדימה בעניינים האלו עי

 רק למה דהחזיקו ,ד כן"נ בני"והכ, ג הוי לא ראינו ראיה"וכה

 ולענין נשואין ולענין ,לקרוא ראשון וכדומה ולא יותר, החזיקו

טומאה פשיטא שאין להקל בקדושת כהן וכמבואר באחרונים 

 אבל ב הביא כל דברי האחרונים בענין כהני חזקה"כלל צ' מערכת כ' ח כרך א"ושד

  .ד אין לחשוש בזה להקדימם"ניל



  

  
  

 íùâî ìöðäì éãë úéáä øäì ñðëéäì øúåî äéä êéà  
íùâî ìöðéäì éãë úéáä øäì ñðëéäì øåñà éøä  

ãéçä ïëå äéøà úâàùä íùá íúù÷äù äî''îâá øàåáîã àä ìò à 'é úéðòú''ò è'' à

åãøéùäáãðå äëøá ïåöø éîùâ  ,ðôî úéáä øäì íéìùåøéî ìàøùé åàöéù ãòíéîùâä é ,
íéîùâä éðôî úéáä øäì ñðëéäì íäì øúåî äéä êéà úåù÷äì ùéã , éøä úéáä øä

úñðëä úéáî éôè ùåã÷,éøù úñðëä úéáá ìòðîå ä÷é÷ø éøäù , øåñà úéáä øäáå 
îâá øàåáîë 'úåëøáñ " áì øåñà úñðëä úéááã ïåéë àúùäåñðëéäéîùâá íéîùâä éðôî í 
îâá øàåáîë 'ë äìéâî''ò ç''á ,ïëåîé÷ ''øåà ì''ð÷ ïîéñ ç''à ë"úéáä øäá ù ,àå'' äéä êéà ë

ñðëéäì øúåî ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  

õøúì äàøð ,ò''ñåúä é÷ñôá àúéàã äî ô 'ä ïîéñ úåãéî 'æå''éáä øä ì äáøä ìåãâ äéä ú
úî''ú ìò úåîà ÷''ú àìà ùåã÷ äéä àì àìà úåîà ÷''ú ìò ÷''ëò ÷''ì ,à'' ùé ë

úä õåç äéäù úéáä øäì åñðëðã øîåì'' éðôî íäéìò ïâäì úåòáèöà äéä íùå úåîà ÷
íéîùâä.  

  

èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç áøä'' à÷øàô àøàá øåâ ììåë  
õøúì äàøð ,á äéä àì úéáä øäì åëìäù ïàëã íéîù ãåáë äáøúî äæ êôéäì àìà ïåéæ

á÷äå øæåâ ÷éãöù åàø äæä äùòîäîù''òàù åðéöîù åîëå íéé÷î ä'' ãéôñäì øåñàù ô
îäéáá åà úñðëä úéáá''øúåî íëç ãéîìúì íå÷î ìëî ã , úàù àåä íòèä äøåàëìå

ä 'åàøú éùã÷îä íò ãçéá àåä íëç ãéîìú úåáøì àøéú êéäåìà , åãîì íùîã
ä úåùòì øåñàù øúåî ïàë íâ ïë ìò íéîùâä éðôî ùøãîä úéáì ñðëéäìå ãôñ

ò íéîù ãåáë úåàøäì éãë ñðëéäì''íé÷éãö é.  
  

 íéîòô äîë åá åìæìæù óà åãåáë ìò ììä ìçî êéà  
åãåáë ìò øúåì íëç ãéîìúì øåñéà ùé éøä  

îâá øàåáîã àä ìò úîà úôùä íùá íúù÷äù äî 'ì úáù''ò à'' à ìæìæ ãçàã
ììä ìù åãåáëáåãåáë ìò øúéå ììäå íéîòô äîë  , ìò ììä øúéå êéà úåù÷äì ùéã

åãåáë ,íëç ãéîìú åðéà ùçðë øèåðå í÷åð åðéàù íëç ãéîìú ìë éøä ,à'' øáò êéà ë
äæ ìò ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

èéìù ïîöìåä ìàøùé áøä'' àãåãùà  
èéìù õéáø÷ óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  

õøúì äàøð , úåîéîúá ìàåù ìàåùäù øáåñ äéäå åèéð÷äì àáù ììë ùéâøä àìã
åèéð÷äì àá ìàåùäù ììëá ùéâøä àìù êë ìë åéðò äéä ììäå.  

  

èéìù é÷ñáùø÷ ìàðúð áøä'' àíéìùåøé  
ò õøúì äàøð''ä íù áúëù äî ôùøäî" àæå''ì åàì åæ äìàùã ïåéë äæá äìàù ùé 

 ìò áéùäì åì äéä àì ïúåðò ììä äéä íà íâ àîìòã éìéîá ÷ø àéåä äøåú éøáãá
åúìåàë ìéñë ïòú ìà äæá äîìù øîàù åîë åìà úåìàù, êåúîã øîåì äæá äàøðå 
úåìàù åìàá åèéð÷äì àá äæ éàãåã ììä áùç àì åúåðúåðò, úåìàùá åì æîøù àìà 

úåòâåðäâì ïéåëúð úåìàùä ùìùáå äøåú éøáãá  ' äåáâ çåø íäù åììä úåòøä úåãî
íòìá éãéîìúá åøëæðù äáçø ùôðå äòø ïéòå ,éò''ðä éôì úåëéøàá ù''øéôù éúà ì.  

 

èéìù íåìá êìîéìà áøä'' àäéðúð æðàö úéø÷  
ò õøúì äàøð'' íëç ãéîìú êéøöã øáãä íòèá äøåúä úëåðçä íùá íúàáäù äî ô

åã íå÷ðì äúàùë êì ùé äàðä äî ùçðì íéøîåà ùøãîá àúéàã äî éô ìò ùçðë à÷å
åëå ìëåàå ñøåã éøà êùåð 'à"ïåùìä ìòáì ïåøúé äîå ì , ãéîìú ìë ùåøéôä àåä äæå

äëéùðá äàðä åì ïéàù ùçðë øèåðå í÷åð åðéàù íëç , àåä íå÷î ìù åúçéìù íà éë
äùåò ,íëç ãéîìú åðéà åúàðäì øèåðå í÷åðù àìà ,ôìðä é'' áåøî ììäã øéôù éúà ì

åúøåú ãåáë ïòîì ÷ø íå÷ðéù åîöò úà áéùçä àì åúåðúåðò , øèåð àìå í÷ð àì ïëìå
äáéç ïåùìá åéúåìàù ìò åì áéùäå äáéà åì.  
  

úîë áåùç íàä úåðá ÷ø åì ùéù éî  
úîë áåùç íàä úåðá ÷ø åì ïéàù éîá íúðãù äî.  

  

äáä''éð õéáå÷ñåî éìúôð ç'' åùîù úéá  
àøðäâä éðé÷æ áúëù äî ïééöì ä''ø ÷ '÷åöæ õàùî íåìù'' ùîåç ìò åéúåäâäá ì

ì àöéå úùøô ãåã ùøãîì ïééöù úéùàøá 'à ' áåùç íéøëæ íéðá åì ïéàù éîù áúëù
úîë.  

 
  

 äøéáò øáåòì çéëåäì äåöî ùé åððîæá òåãî  
îâá àúéà éøä 'çéëåäì ìåëéù éî ïéà åððîæáù  
åãî íéðåøçà íùá íúù÷äù äî ïåéë äøéáò øáåòù íãà çéëåäì äåöî ùé åððîæá ò

îâá àúéàã' è ïéëøò''ò æ''á î' àéðú ,à" ìá÷îù äæä øåãá ùé íà éðà äîú ïåôøè ø
äçëåú ,êéðéò ïéáî íñé÷ ìåè åì øîà íà ,êéðéò ïéáî äøå÷ ìåè åì øîà, éáø øîà 

çéëåäì òãåéù äæä øåãá ùé íà éðäéîú äéøæò ïá øæòìà ,äîëë íúáúëåíéöåøú  ,
òàã ïðéøîàã åîëã á÷òé ïåéòä íùá íúàáä íéöåøúä ïî ãçàáå'' ïéçîåî íéðéã ïéàã â

äæä ïîæá ,éàî÷ã àúåçéìù àðéãáòã àçéëùã éãéîá äæä ïîæá íéðã éëä åìéôà ,ä'' ä
éàî÷ã äéúåçìù àðéãáò àçéëùã éãéîá äçëåä ïéðòì ,òà''æáù âî ìåëéù éî ïéà åðð

çéëåäì.  
  

ãåã éáø ïåàâäèéìù ïéöéñéì '' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
 àì äúà úåøéáò ìò éúéà øáãú ìà äúà øîàéù äçëåú ìá÷é àì ïééãòã øéòäì ùé

áåè øúåé.  
  

èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä'' àíéáìòù  
 íéðáøù äìåãâä äéñðëá ùøãù íééç õôçä íò äæ ïéðòá àìôð äùòî ïééöì äàøð

ùå íäéàèç ìò íúìéä÷ éðá úà åçéëåéîâî åäåìà 'ðä''úã ìî ùéù éî äæä øåãá éðà ä
éç õôçä äðòå çéëåäì åãéáéúîéåñî äøéòá çøàúä øñé÷äù ìùîá í , åéðôì åàéáäå

ìåçá íéáøåòîå íéçåìã íäéîéîù äàøùëå íäìù íéîäî úåúùì , àìù äãå÷ô àéöåä
 íéîá åæ äøéòá øúåé åùîúùéíäéúåøàáî ,íé÷÷åæî íéîá ÷ø àìà , äöøô úøçîì

éøù åðòå ùàä úà åáéë àì òåãî øñé÷ä ìàù íéúáä ìë åôøùðå äøéò äúåàá äô
 íäá øòâ ùàä úà úåáëì ìéáùá íé÷÷åæî íéî äáøä êë ìë íäì ïéàù íéáùåúä
 íéáëî úøåòá äøéòäùë êà íéé÷ð íéîá íéùîúùî úåúùì íéöåøùë øîàå øñé÷ä

íéëæ íéî íéùôçî àìå íðùéù íéîá , äøéòäùë íééç õôçä øîà êë éìåìéç ùéå úøòåá
 êæ åðéà åîöò çéëîåäå íéåàø íðéà íéîä íà íâ ùàä úà úåáëì íéáééç úåöéøôå úáù

é÷ðå.  
  

úåøéç êøã åðéà äæ éøä àöé ìëàå äöî ìåëàì åúåà íéôåë íééñøôù éî òåãî  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî' ë äðùä ùàø''ò ç''à î'  åàôë íééñøô

àöé äöî ìëàå ,éãúåù÷äì ùàöé òåãî  ,úåøéç êøã äæ ïéà éøä , åàôë àìù éî àìäå
åúåà , øàåáîë äáéñäá ìåëàìå øåæçì êéøöå àöé àì äáéñä àìá ìëà ÷øù àìà
ùá''òú ïîéñ ò''ñ á''æ ÷ 'à'' úåøéç êøã åðéà éàãåá äæù äééôëá ìëàù ïàë òåãî ë
àöé ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

äáä''èéìù ïééèùðáåø íéøôà ç'' à÷øá éðá  
 íééñøô åäåàôë à÷ååã è÷ð éëäìã áúëã çðòô úðôöä ìò íúù÷äù äî õøúì äàøð

îâá àúéàãë äáéñäá ìåëàì äéä íëøãã 'î úåëøá''ò å'' ìëà àåä íâã øéôù éúàå á
àöåé ïëìå íúåîë äáéñäá , êøã äæ ïéà éàãå äééôëáù áùåéî àì ïééãòã úåù÷äì ùéã

àöé êéàå úåøéç ,ë õøúì äàøð úåøéç êøã àì äæ äáéñäá íéáùåéù äî ìë åððîæáã ïåé
úåøéç éðîéñ úåàøì êéøöã ÷ø äáéñäá úáùì åðëøã ïéàã ïåéë ,àå'' íëøãù ïåéë ë

éðäî äæå úåøéç éðîéñ äàøî äæ äáéñäá úáùì.  
  

úåøéáò ìò àá íéúá éòâð éøä óñë åàöîéù éãë äáåè äøåùá äæ íéúá éòâðù úåéäì ìåëé êéà  
íúù÷äù äîùø áúëã àä ìò íéðåøçà íùá '' åðéîèäù éôì  äøåùá äæ íéúá éòâðã é

î ìë íäééúá úåøé÷á áäæ ìù úåéðåîèî íééøåîà 'òå øáãîá ìàøùé åéäù äðù'' òâðä é
ïàöåîå úéáä õúåð ,îâá àúéà éøä äù÷ã 'è ïéëøò''ò æ''é àîåéáå à''ò à'' á íéòâðä àéðú
ïéò úøö ìò íéàá ,ä åì øùà àáå áéúëãø éáã àðúå úéá ' åúéá ãçåéîù éî ìàòîùé

åì ïéàù øîåàå íéøçàì åéìë ìéàùäì äöåø åðéàù åì ,á÷ä" úà äðôîùë åîñøôî ä
åúéá ,à''åìù úåðååòä ìò úåðúî åì íéðúåðù úåéäì ìåëé êéà ë ,íúöøúå.  

  

èéìù éãåøá éåìä äãåäé áøä'' àøúñùèðî  
õøúì äàøð ,æéà ìá÷ì äëæù éîù íãàä òáè äðäã äùòù åà ïá åì ãìåðù åà ñøô ä

áåèä åìæî åøáçì òéãåäì àåä åúçîùî ÷ìç êåãéù , åìà úåéðåîèîì äëæù éî ìáà
ò'' åì ãåîéì äéäé äæå äùåáä éðôî íãà íåùì äæ ãéâé àì éàãåá òâð íåùî åúéá úöéúð é

éô øåîùìåò äæ áöî àáé øáãì àì áåè øúåéù ïîæá øáãîù éîù ãéúòì '' àìù òâðä é
äéøáãì äöåø ãåàî àåäù ïîæá øáãì ìåëé äé.  
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ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
äøä'' éáø âé÷ñðùàî ãåã èéìù'' à  

éñðàî øéòá äøåú õéáøî  
 øîë åðá ñðëéä úçîù ìâøìéáö éð'' å  

åðéáà íäøáà ìù åúéøáì  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

èéìù åîù íåìòá õôçä''à  
æîá åúá úãìåä úçîù ìâøì''è  

åòø àäé úåááø éåëéæ úåëæáù à  
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ"åðéãéãé é  

äáä" çêééø äîìù éð" åé-í  
úåááø éåëéæì  

äðôé øùà ìëá çéìöé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

æî úëøá" åðéãéãéì è  
 éáø ïåàâäåðéáø ìàéìîâõéá èéìù"à  

 êøë ãåò úòôåä ìâøì  
 íéøôñä úøãñî"êãåà éðà íâ"  


