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  [יא]

ֶהי הּוא ַמְקִריב ָקֹדׁש ִיְהֶיה ָּל ִּכי ) כא, ח( ְוִקַּדְׁשּתוֹ ִּכי ֶאת ֶלֶחם ֱא

  ָקדוֹׁש ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם:

                                                 
שהעיקר שמבאר המשך חכמה יד, הם מקשה אחת, -[דע, שפיסקה יא[יא]  1

להלכה כשיטת הטורי זהב שאין הכהן יכול למחול על קדושתו, והיא שיטת 

חילקנו הרמב"ם, ומיישב בדרך נפלאה את כל ראיות האחרונים בזה. ו

, וכתבנו תוכן כל דרכו של המשך חכמה, שחילק לחלקיםלפיסקאות על פי 

  פיסקה ופיסקה].

ינו יכול למחול תוכן דבריו, להביא מקור לשיטת הרמב"ם דפסק שכהן א

על כבוד הכהונה. דהנה בשולחן ערוך (אורח חיים קכח, מה) פסק הרמ"א 

) בשם רבינו, פטר דכהן יכול למחול רמז תסא ,גיטיןכדברי הגהות מרדכי (

על כבוד כהונתו, ומטעם זה יצק כהן מים על ידי רבינו תם, ולא חשש רבינו 

  תם לכבוד כהונתו, כיון שהכהן מחל על כבודו.

מנין שאם ) "ב ,פחטורי זהב (שם, ס"ק לט) הקשה, מהא דאמרו ביבמות (וב

" [פירוש: מנין שאם קידש : וקדשתו, בעל כרחולמוד לומרת ,לא רצה דפנו

אשה האסורה לו, ומחל על כבוד כהונתו, שאנו מצווין לפנותו ממנה, 

תלמוד לומר וקדשתו, בעל כרחו משמע], ומתרץ הטורי זהב, דאיסורי 

מפורש בתורה אין יכול הכהן למחול, אבל כבוד הכהונה שאין כהונה ש

מפורש בתורה, אלא כתוב בדרך כללי לכבדו, כדאמרו חז"ל (גיטין נט, ב. 

לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון,  -תנא דבי רבי ישמעאל: וקדשתו ועוד) 

, בזה יכול הכהן למחול על כבודו. ולברך ראשון, וליטול מנה יפה ראשון

באר הטורי זהב, כיון דניחא ליה למחול על כבודו, כגון שיש לו והטעם מ

טובת הנאה מזה, כגון שמשמש אדם גדול וכדו', דלא חייבה תורה על כבוד 

הכהן רק אם ניחא ליה, אבל אם ניחא ליה שלא לכבדו, יכול למחול, מה 

שאין כן במה שמפורש בתורה לאיסור, כגרושה וכדו', אינו יכול למחול. 

  ה מחדש הטורי זהב, דאם לכהן אין הנאה, אסור למחול על כבודו.ולפי ז

אבל המגן אברהם (שם, ס"ק עה) מפרש טעם אחר, מדוע יכול למחול על 

כבודו בדבר שאינו מפורש בתורה, מפני שכבוד הכהונה שלהם הוא, ויכול 

למחול עליו, מה שאין כן מה שאסרה תורה בפירוש, אינו שלהם. ולפי דברי 

רהם, גם אם אין לכהן הנאה מהמחילה, יכול למחול על כבודו, המגן אב

  דכבודו שלו הוא.

ובהגהות מימוני בהלכות עבדים פרק ג הלכה ח כתב, על מה שכתב 

הרמב"ם (שם) שמותר לכהן להיות עבד עברי, דמוכח, דיכול הכהן למחול 

  על כבודו, ומוכיח מכמה מקומות בש"ס שהתירו להשתמש בכהן.

  האם כהן יכול למחול על כבוד הכהונה

 יעויין, מה ,קכח סימן חיים אורח ערוך בשולחן. 1וקדשתו) חכא, (

ורו לאורח חיים (שם) כתב, דשיטת הרמ"א בשם המרדכי והגר"א בביא

שהכהן יכול למחול על כבוד הכהונה, היא אינה כשיטת הרמב"ם בספר 

המצוות, דפסק שאפילו על כבוד הכהונה אין הכהן יכול למחול, ומפרש, 

דקדשתו בעל כרחו הוא אפילו על דברים של כבודו, כדמוכח מלשונו בספר 

ו על כבוד כהונה סתם אינו יכול למחול, ומפרש המצוות עשה ל"ב, דאפיל

הרמב"ם בספר המצוות, דמה שאמרו בספרא (אמור פרשה א, יג) דוקדשתו 

הוא בעל כורחו, היינו אפילו על דברים שאינם מפורשים בתורה, והם סתם 

  כבודו.

שצונו לכבד זרע אהרן  ,והמצוה הל"ב היאדז"ל הרמב"ם בספר המצוות "

ואפילו ימאנו  ,נשים מדרגתם מדרגה קודמת וראשונהו ,ולנשאם ולרוממם

אחר שהוא לקחם  ,לה לאל יתעלהולו הגדואותו לא נשמע מהם. וזה כ

 ,ובחרם לעבודתו ולהקריב קרבנותיו. והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו

וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדוש יהיה לך. ובא הפירוש (גטין 

לפתוח ראשון ולברך ראשון  ,בקדושהנט ב וש"נ) וקדשתו לכל דבר ש

י"ד) גם כן וקדשתו לכה ה ,ארשה וליטול מנה יפה ראשון. ולשון ספרא (פ

" עכ"ל כי זה צווי נצטוינו בו ואינו בבחירת הכהן צונם לומר,על כרחו. ר

, מבאר המשך חכמה, מה )בפיסקה יד(ולהלן הרמב"ם בספר המצוות. [

, ולמחול על כבודו, מדוע עבדבמשנה תורה שמותר לכהן להיות  שכתב

  ].אינו סתירה למה שכתב בספר המצוות שאינו יכול למחול על כבודו

הנה מבואר, דסובר הרמב"ם, שאין כבוד הכהונה שייך להם, ולכן אין יכול 

  הכהן למחול על כבוד הכהונה. 

והביאו האחרונים ראיות לשיטת הרמ"א, דמה שאמרו ביבמות (שם) דיש 

להתקדש והיינו דפנו בעל כרחו, אין זה אלא בדברים  להכריח את הכהן

שאסרה תורה בפירוש, אבל בכבודו בסתם יכול למחול על כבודו, אם כן 

יש ליישב, מנין למד הרמב"ם בספר המצוות שאין הכהן יכול למחול על 

כבודו, דמה שאמרו בספרא, והוא הגמרא ביבמות, דדפנו, אפשר דהוא 

פירוש, אבל מנין לאסור על הכהן למחול על דוקא בדברים שאסרה תורה ב

כבודו בדברים שלא אסרה תורה בפירוש. ועוד קשה, מה יעשה הרמב"ם 

עם הראיות של האחרונים מהרבה מקומות בש"ס, שהתירו להשתמש עם 

  כהן, ויכול הכהן למחול על כבודו, זה עיקר כונת המשך חכמה לבאר.

וות מקורן בתוספתא ומבאר המשך חכמה, דדברי הרמב"ם בספר המצ
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 הבזורי ט ועיין זה. על מחל לא אםכו'  בכהן להשתמש אסור ,שם

 הלכות מימוני והגהות, (שם, עה) אברהם ומגן (שם, ס"ק לט)

ז"ל  ם"כרמב דלא ,זה על כתב) שם( א"והגר .ח, ג פרק עבדים

ארם ולנשאם כו' לפ אהרן זרע שציונו לכבד במצות עשה ל"ב

 ,זה כולו הגדולה לאל יתעלה כו' ,להם נשמע לא מאנוי לוואפי

 הפירוש באו ,כו' יךלקא לחם את כי וקדשתו כו' והוא אמרו

 וקדשתו (אמור, פרשה א, יג) ספרא לשוןו ,כו' דבר לכל דשתווק

ד ואינו בבחירת הכהן כו' ע ,כי זה נצטוינו בו ,לומר, כרחו עלב

 דפנו ,וקדשתו הך ,ולדעתם ,זה על ראיות וניםהאחר והביאו .כאן

                                                 

, א) [בנדפס כתב פרק ג, והוא סנהדרין (פרק דדתוספתא ב דתניאדסנהדרין, 

 ,שיהו אחיו הכהנים נוהגין בו גדולה ,והכהן הגדול מאחיוטעות סופר] "

רצה לנהג  ,אומר היהוד ביר ,ואם רצה שירחצו אחרים עמו הרשות בידו

  " ע"כ.כורחו על ,וקדשתו אמרשנ ,ביזיון בעצמו אין שומעין לו

 ולהלן[ .ואינו יכול למחול על כבודו ,דקדשתו הוא בעל כרחוהנה מבואר, 

ולא נחלקו  ,דגם חכמים מודים לרבי יהודה ,מבאר המשך חכמה (פיסקא יב)

. וזהו מקור שיטת הרמב"ם בספר המצוות שאין כהן ]אלא בענין כהן גדול

שמצינו שהשתמשו [ולענין מה שהקשו האחרונים,  יכול למחול על כבודו.

  זה תוכן דברי המשך חכמה.בכהן, מבאר המשך חכמה להלן, פיסקה יד], 

  

    

שיטת הרמב"ם בספר המצוות שכהן אינו יכול  תמצית דבריו: 2

יש לזה ראיה גדולה מהתוספתא, וכן נתו, וולמחול על כבוד כה

  ולהלן הולך ומבאר כל הענינים בזה. עיקר להלכה.

  

שהרמב"ם  ,תוכן דבריו, דלפי מה שכתב המשך חכמה לעיל [פיסקא יא] 3

שפסק שכהן אין יכול על כבודו אפילו  )מצוות עשה לב(בספר המצוות 

 ,סובר כהתוספתא דסנהדרין (פרק ד, א) ,בדברים שאינם מפורשים בתורה

יון , כדרבי יהודה סובר שאין כהן גדול יכול לרחוץ עם אחרים אפילו רוצה

וכיון דחכמים סוברים שהרשות בידו לרחוץ עם  ,קדשתו הוא בעל כרחוש

אחרים, משמע לכאורה שלחכמים יכול הכהן למחול על כבודו, ולפי זה מה 

שפסק הרמב"ם בספר המצוות שאין כהן יכול למחול על כבודו, הוא כרבי 

ול קשה איך פסק הרמב"ם בכלי המקדש (ה, ג) דכהן גדול יכ ,ם כןיהודה, א

וחייב כהן גדול לנהוג כבוד בעצמו, ולא שכתב וז"ל " ,לרחוץ עם אחרים

יקל בעצמו עם שאר העם ולא יראו אותו ערום לא בבית המרחץ ולא בבית 

הכסא ולא כשמסתפר שנאמר הכהן הגדול מאחיו מלמד שנוהגין בו גדולה 

נמצא דפסקי הרמב"ם  ,"יתירה, רצה הוא שירחצו אחרים עמו הרשות בידו

 ,לישא רוצה ואם, כהונה באיסורי שאסור היינו, (יבמות פח, ב)

 סנהדרין בתוספתא מפורשים רבינו דברי אולם. זה על מצוין אנו

, בידו הרשות אחרים עם לרחוץ רצה ואם ,גדול כהן גבי א, ד פרק

 ,לו שומעין ןאי אחרים עם לרחוץ רצה אם אף אומר הודהיבי ר

 למחול בידו דאין מפורש הרי .כרחו בעל וקדשתו שנאמר משום

 .2רבינו שכתב וכמו, קדושתו

  [יב]

  לכהן גדול מותר למחול כבודו המיוחד ,האם כהן גדול

 רצה דאם ,(כלי המקדש ה, ג) תמן רבינו פסק מדוע, 3תשאל ואם

  .ותרים זה לזהס

דבאמת לא נחלקו חכמים על רבי יהודה בקדושת כהן  ,ומבאר המשך חכמה

דמודים חכמים לרבי יהודה דקדשתו  ,הדיוט דאין יכול למחול על כבודו

 ,האם נלמד מדין כהן הדיוט לכהן גדול ,אלא שנחלקו ,בעל כרחו משמע

דרבי  .דולהוא הדין כהן ג ,שכשם שכהן הדיוט אין יכול למחול על כבודו

דקדשתו בעל  ,שכשם שכהן הדיוט אין יכול למחול על כבודו ,יהודה סובר

בכהן גדול שלא כתוב אף על פי ש ,הוא הדין כהן גדול ,כורחו משמע

שרק כהן הדיוט  ,אבל חכמים סוברים ,ילפינן ליה מכהן הדיוט ,וקדשתו

דול דלא אבל כהן ג ,דקדשתו בכהן הדיוט כתיב ,אינו יכול למחול על כבודו

  יכול למחול על דברים, שהם כבוד מיוחד לכהן גדול. ,כתיב ביה וקדשתו

הוא דין מיוחד בכבודו של  ,הא דאין כהן גדול רוחץ עם שאר אנשים ,והנה

כבוד שמיוחד בו ,שהוא כמלך שאין רואים אותו מסתפר או רוחץ ,כהן גדול

האם יכול ודה חכמים ורבי יהנחלקו  ,ואינו נוהג בכהן הדיוט ,לכהן גדול

 ,דחכמים סוברים שיכול למחול על כבוד זה ,הכהן גדול למחול על כבוד זה

, והלשון מוכח .לפיכך אמרו שאם רצה שאחרים ירחצו עמו הרשות בידו

כיון  ,שאר העםעם אלא אפילו  ,לאו דוקא לרחוץ עם כהנים הדיוטיםש

והג אלא הוא כבוד מיוחד שאינו נ ,כבוד שלא יראו אותו מתרחץהשענין 

אין כהן גדול יכול למחול על כבודו ש ,דה סוברורבי יהאבל  .בכהן גדול

  .אפילו עם כהנים הדיוטים אסורלכן  ,ד לוחהמיו

עם שאר בני אפילו לרחוץ מותר כהן גדול  ,לפי חכמיםש ,[מה שביארנו

שכתב  ,כיון דכך מוכח לשון הרמב"ם ,ולא רק עם כהנים הדיוטיםאדם 

מוכח שהוא  ,ולשון אחרים ,"אחרים עמו הרשות בידורצה הוא שירחצו "

ולא יקל בעצמו עם שכתב " ,רמב"םוכן מוכח מתחלת לשון ה .שאר העם

 , ועל התיר אם רוצה."ולא יראו אותו ערום לא בבית המרחץ ,שאר העם

שלרבי יהודה אסור לרחוץ אפילו עם כהנים  ,ומה שכתב המשך חכמה

אלא שכך  ,רחיצה עם כהנים הדיוטיםדנחלקו רק ב תוכונ, אין הדיוטים

אסור אפילו עם כהנים הדיוטים שצריך יהודה שלרבי  ,מוכח בתוספתא

   .]שינהגו בו בכבוד
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, דימי לאו זה ,יהודה בידר כרבנן, בידו הרשות אחרים עם לרחוץ

 רק ,כרחו בעל וקדשתו בהך יהודה בידר עליה פליגי רבנן אטו

 בכלל אינו שזה, בו שנוהגין קדושה בתוספות ,גדול בכהן

 סברו זה על, הפרשה ויתר מאחיו הגדול והכהן נדרש רק ,וקדשתו

 מצי לא מזר יותר קדוש הדיוט שכהן במה אבל ,למחול שיכול

 מכהן יותר קדוש דולג שכהן במה דגם ,סבר יהודה ורבי. מחיל

 כהנים עם לרחוץ ואפילו, קדושתו על מחיל מצי לא הדיוט

  . 4רשאי אינו הדיוטים

  [יג]

  אם כהן גדול יכול למחול על כבודו ,מהו שורש המחלוקת

 כהן מקדושת גדול כהן קדושת דילפינן ,סבר יהודה בידר 5ונראה

                                                 
תמצית דבריו: נחלקו חכמים ורבי יהודה אם כהן גדול יכול  4

שזה כבוד  ,כגון לרחוץ עם שאר העם ,למחול על כבודו המיוחד

ולרבי  ,בידו למחול רשותש סוברים חכמים .מיוחד לכהן גדול

  והלכה כחכמים. ,אין יכול למחולסובר שיהודה 

  

כהן [יג] תוכן דבריו, לאחר שביאר שנחלקו חכמים ורבי יהודה אם ילפינן  5

לבאר מהו  המשך חכמה , באגדול מכהן הדיוט לענין מחילה על כבודו

מק מחלוקת חכמים ורבי דעו ,שורש מחלוקתם, דצריך טעם בזה. ומבאר

מכהן יהודה היא, האם יש ללמוד דיני קדושת כהן גדול הכתובים בפרשה 

הדיוט, דחכמים סוברים שדיני קדושת כהן גדול, אי אפשר ללמוד מכהן 

הדיוט, לפיכך גם דין מחילה על כבודו, אי אפשר ללמוד מכהן הדיוט, אבל 

וט, לפיכך גם ענין רבי יהודה שיש ללמוד דיני קדושת כהן גדול מהדי

  מחילה יש ללמוד מכהן הדיוט, שאי אפשר למחול, וזה שורש מחלוקתם.

רבי ישמעאל ורבי עקיבא של חלוקת דמצאנו כבר מחלוקת כזאת, והיא מ 

והיו קודש לרבות בעלי , ו) "פרשה אתניא בספרא (דהנה  .בהוריות (יב, ב)

 ,קדושתו עומדיוט ב. מבואר דכהן הדופסוק זה איירי בכהן הדיוט ,"מומים

מעאל שיוהנה נחלקו רבי  , דעל זה קאי קרא.ואסור בגרושה וזונה וחללה

אם צריך קרא ללמד על כהן גדול בעל מום  ורבי עקיבא בהוריות (יב, ב)

ורבי  ,דרבי ישמעאל סובר שאין צריך קרא ,שיהיה מוזהר על הבתולה

תוליה יקח". אשה בב והוא"ויליף לה מדכתיב  ,עקיבא סובר שצריך קרא

דיליף  ,אלא על כורחך ,מדוע רבי ישמעאל לא צריך קרא לזה ,וצריך טעם

דושתו קאי לענין גרושה דכשם שכהן הדיוט בעל מום בק ,לה מכהן הדיוט

אבל רבי עקיבא סובר שאין  ,ן בתולהיהוא הדין כהן גדול לענ ,להוזונה וחל

  .ל צריך קרא אחרלפיכך על קדושת כהן גדו ,ללמוד כהן גדול מכהן הדיוט

כהן קדושת רבי ישמעאל ורבי עקיבא אם יש ללמוד נחלקו ד ,הנה מבואר

 קרא צריך דלא ב, יב בהוריות ישמעאל ביר בשיטת ואזיל, הדיוט

 מכהן דיליף, מום בעל כשהוא הבתולה על מוזהר גדול שכהן

, מומין בעלי כשהן אף קודש והיו) ו פסוק( ביה דכתיב, הדיוט

, ב, נא בסנהדרין לה ומייתי), פרשה א, ו( כהנים בתורת כדאמר

 דצריך, שם בהוריות עקיבא כרבי להו סבירא וחכמים. שם יעויין

 המפרש וכן. הדיוט כהן דושתמק יליף ולא, מום בעל כשהוא קרא

 ,הפנים בלחם ,יפה מנה וליטול )ד"ה וליטול (סב, ב בנדרים

  .6קאי גדול כהן דעל ,פירש

 [יד]

  ולהמכר בעבד ,מה הטעם שכהן מותר לשמש את רבו

 ,(אורח חיים, קכח, ס"ק לט) הבזורי הט שכתב וכמו, 7ברור וזה

ורבי יהודה בתוספתא לענין  , וזה שורש מחלוקת חכמיםגדול מכהן הדיוט

[וכיון דהלכה כרבי אפשר ללמוד כהן גדול מכהן הדיוט.  אם ,וקדשתו

ל יכול שכהן גדו ,מובן היטב מדוע הלכה גם כחכמים ,רויעקיבא מחב

  .למחול על כבודו]

(סב, א) וז"ל  דהנה רבי ישמעאל תנא בנדרים ,ויש להביא סיוע נפלא לזה

לפתוח ראשון,  לכל דבר שבקדושה, -תנא דבי רבי ישמעאל: וקדשתו "

היינו  ,והנה בשלמא לפתוח ראשון ."ולברך ראשון, וליטול מנה יפה ראשון

דדברים  ,ון ברכת המזוןלברך בזימ ,ולברך ראשון .לקרוא ראשון בתורה

דאין לומר  ,ראשון מנה יפה אבל מהו ליטול , וקדשתו.אלו הם קדושה

לפיכך  ,דזה אינו ענין של קדושה כלל ,דהיינו ליטול מנה יפה של האוכל

כשחולק עם אחיו  -וליטול מנה יפה ראשון מפרש המפרש בנדרים וז"ל "

ועל  ,כל רק לכהניםלחם הפנים היה נא ,והנה ע"כ. "הכהנים בלחם הפנים

שכהן גדול החולק עם  כורחך מה שאמר המפרש כשחולק כו' כוונתו

הכהנים יטול מנה יפה ראשון וזה ענין של קדושה. והשתא דבר זה יליף רבי 

דסובר  ,ישמעאל גופיה מהפסוק וקדשתו דאיירי בכהן הדיוט, שמע מינה

ואזיל  ,הדיוטקדשתו דכהן ומ ,שת דכהן גדולושיש ללמוד קד ,רבי ישמעאל

 ,מדוע לא דקדק המשך חכמה לומר ,[יש לתמוה לשיטתו בהוריות.

  שבנדרים רבי ישעמאל הוא].

אם כהן גדול יכול  ,תמצית דבריו: מחלוקת חכמים ורבי יהודה 6

אם  ,תלויה במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא ,למחול על כבודו

בעל לענין  אפשר ללמוד קדושת כהן גדול מקדושת כהן הדיוט

  והוא הדין לענין מחילת כבודו. ,מום

 

והוכיח שגם חכמים בתוספא  ,[יד] לאחר שביאר היטב שיטת הרמב"ם 7

בא המשך חכמה לבאר דהכל  ,סוברים שכהן אינו יכול למחול על קדושתו



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 במות אם ,מרוחו וקל, קדושתו היא זו תם בינולר מים שיצק דכהן

 של בחייו שכן כל, קג, ב תוד"ה אותו)(כתובות  קדושה בטלה ורב

 בינוור, לזה הרגיש לא אולי ,שהקשה תלמיד ואותו ,יעקב רבינו

 למכור מצי דין דבית 8ובודאי. לעצמו גדולה ליטול רצה לא תם

 דין בית ובמכרוהו, (שמות כב, ב) הבית לבעל לשלם בגנבתו אותו

                                                 

דאף על פי  .אפילו רבינו תם שהתיר לכהן לצקת מים על ידיו ,סוברים כן

כהן, הני מילי כשסתם אדם משתמש ב על קדושתו, ן הכהן יכול למחולשאי

זו היא גופיה  אינו מחלל קדושתו, להפך, שמשמש את רבו אבל כהן

 דכן ביאר הטורי זהב , שעל ידי שמשמש את רבו מתקדש יותר,קדושתו

 בינו תם,וההוא כהן שיצק מים לר) וז"ל "ס"ק לט ,אורח חיים סימן קכח(

דלא כשיטת  ,"וזו היא קדושתו ,שזכה לשרת בקודש ,ליה ודאי הוה ניחא

 ,סקא יאיהמובא לעיל פ סימן קכח, ס"ק עה) ,(אורח חיים המגן אברהם

דזה אינו כשיטת הרמב"ם המבואר  ,ויכול למחול ,שקדושת הכהן היא שלו

ואינו יכול  ,ה שלונאלא העיקר כשיטת הטורי זהב דקודושת הכהן אי ,יללע

כגון ההוא דיצק מים על ידי רבינו  ,דיש לכהן תועלת אבל היכא ,למחול

מותר. , רק אז זהו גופיה קדושתו ואין בזה חילול הקדושה אלא להפךד ,תם

דכהן  ,הרמ"א באורח חיים קכח סעיף מה בשם המרדכימה שכתב ולפי זה [

  .]היינו באופן שיש לו תועלת כגון זה יכול למחול

דהנה  ,ותר לכהן לחלל קדושתודלשמש את רבו מ ,ומוכיח המשך חכמה

כתבו התוס' ו ,באותו היום שמת רבי בטלה קדושה ,בכתובות (קג, ב) אמרו

אילמלי הייתי  ,והרב רבי חיים כהן היה אומר"וז"ל  ,באותו) בד"ה(שם, 

היינו  ,דהאי בטלה קדושה דקאמר הכא ,הייתי מטמא לו ,כשנפטר ר"ת

 ,משמע אותו היום דוקא ',םאותו היו'מדקאמר  ,וכן מוכח ,קדושת כהונה

דכשמת רבי  ,ובהדיא אמר בירושלמי דמס' ברכות בפ' מי שמתו .ותו לא

דהתם מיירי  ,דכמדומה לרבי ,ואין נראה לרבי .אמרו אין כהונה היום

 ,הנה מבואר ." עכ"לאבל טומאה דאורייתא לא ,פרס דרבנןבטומאת בית ה

 ,ל טומאה דאורייתאהוא רק לבט ,דאפילו התוס' שחולקים על רבי חיים

לחלל בחיי רבו בודאי מותר  ,אם כן ,אבל לבטל טומאה דרבנן מודים לו

 דהוא גופיה קדושתו. ,קדושתו
עכשיו בא המשך חכמה לדחות הראיות של הגהות מיימוניות (עבדים פרק  8

שעל מה שכתב הרמב"ם (שם) שעבד עברי כהן אינו נרצע כיון  .ג, ח)

כתב הגהות  ,אל משפחתו שישאר בחזקתו וכתיב ושם ,שנעשה בעל מום

, דאם לא כן, שמותר להשתמש בכהן אם מוחל ,שמכאן מוכחמיימוניות, 

  .ומביא עוד ראיות לשיטת הגהות מרדכי דלעיל איך נעשה כהן עבד עברי.

דכהן אין יכול  ,לשיטתו בביאור שיטת הרמב"ם -ודוחה המשך חכמה 

דהרי  ,כהן נעשה עבד עברידאין ראיה כלל מהא ד -למחול על קדושתו 

 ,בתויפשיטא שאם כהן גונב ואין לו לשלם בית דין מוכרים אותו בגנ

ִאם ָזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ָעָליו ָּדִמים לֹו ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ִאם ) "שמות פרק כב, ב(כדכתיב 

 קידושין כא, ב)( לשמואל שפחה לו מוסר רבו (קידושין יד, ב)

 וכן ודו"ק. .דשמיא בסיעתא ברור זה וכל], מחילה שייך ואיך[

, יוחנן בילר ,(כתובות כג, א) כהן שהיה ,אבא בר שמן בר עשה

 בפרק יוסף בלר ,(ר"ה יח, א) כהן ] [אביי]אבימי( וכן א, סא שבת

  .9שם יעויין, א, קמז שבת ,חבית

ן שגנב ושכי ,וכהן בכלל, ואין בזה חילול קדושתו ,"ֵאין לֹו ְוִנְמַּכר ִּבְגֵנָבתוֹ 

  והוא חיוב מהתורה. ,כדי לשלם חובו נמכר לעבד ,ייב לשלםוח

 .אלא שחייב לשלם חובו ,ויש להביא ראיה גדולה שאין זה מטעם מחילה

אלא בדברים  ,לא נחלקו הפוסקים אם כהן יכול למחול על קדושתו ,דהנה

בודאי אין יכול למחול על אבל איסור זונה וכדו'  ,שאינם מפורשים בכתוב

ולא התירה  ,צריך לומר איסור שפחה שאפילו ישראל אסור ואין ,קדושתו

(כא, ב) נחלקו רב  והנה בקידושין .אלא לעבד עבד עברי שפחה תורה

דאם  ,בתוי[והיינו כשנמכר בגנ ,אם עבד עברי כהן מותר בשפחה ,ושמואל

דהלכה כחכמים בקידושין  ,אין רבו מוסר לו שפחה כנענית מכר את עצמו,

וכן פסק  ,לו שפחה כנענית רק אם נמכר על ידי בית דין דאין מוסר )יד, ב(

שאפילו ישראל  ,האם אמרינן כיון שהוא חידוש ,]הרמב"ם (עבדים ג, יב)

עבד עברי אפילו  שפחה לעבד עברי, וכיון שהתירה תורה ,אסור בשפחה

, ועבד עברי שאני כהן שריבתה תורה להם מצוות ,או דלמא בה, כהן מותר

  .סרוואל אמשורב מתיר ו כהן אסור בשפחה,

שהוא  ,ומסיק הש"ס .רבו מוסר לו שפחהשדודאי  ,ולאחר מכן מוכיח הש"ס

אף שמואל מודה שרבו מוסר לו שפחה  ,זה ולפי .ראיה שאין עליה תשובה

דאפילו  ,[לפיכך דקדק המשך חכמה לכתוב שמואל ,כנענית למסקנה

  .בריו]ואין צורך לומר שטעות הוא בד ,שמואל מודה בזה למסקנה

ובזה  ,שפחה רבו מוסר לו ,שנעשה עבד עברי שכהן ,מכל מקום מבואר

 ,דדין עבד עברי הוא דין מיוחד ,אלא על כורחך ,בודאי איך שייך מחילה

ואין  , וחייבה תורה למוכרו כדי לשלם החוב,לשלם חובו חייב ,שכיון שגנב

  .דאיך שייך מחילה בשפחה ,ה שייך כלל לדין מחילה על קדושתוז

דמה שמוכיח מהש"ס שכהן  ,ובזה נדחה דברי הגהות מיימוניות לגמרי

שהאמוראים  ,שמוכיח ממקומות בש"ס ומה ,נדחה ,שה עבד עבריענ

לפיכך  ,כמבואר לעיל ,היה לכבוד רבם שהיא קדושתו , זההשתמשו בכהנים

דדוקא לשרת  ,ראיה למה שכתב הגהות מיימוניות ששירות בכהן מותראין 

אבל לא הותר לכהן  ,בתויאו להיות עבד לשלם גנ ,א קדושתולרבו מותר דהו

  .למחול על קדושתו לשרת אחרים

כדמוכח בכתובות כג, א   ,ומזה הטעם שימש רב שמן בר אבא שהיה כהן

ובודאי הוא  ,ה, ומאותו הטעם שימש אביי [בנדפס אבימילרבי יוחנן רבי

שהיה  ,אביי] דאבימי לא מוזכר שם אלא ,טעות סופר וצריך להיות אביי

  .דזה הוא קדושתו ,לרב יוסף רביה ),יח, א(כדאיתא בראש השנה  ,כהן
 ,תמצית דבריו: אף על פי שאין הכהן יכול למחול על קדושתו 9



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

  

 [טו]

ֶהי הּוא ַמְקִריב ָקֹדׁש ִיְהֶיה ָּל ִּכי ) , חכא( ְוִקַּדְׁשּתוֹ ִּכי ֶאת ֶלֶחם ֱא

 דוֹׁש ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם:ָק 

  חילל עבודתו ,האם כהן שנשא אשה פסולה

(יבמות  שפירשו מה 10לפי. 'כו קדוש כי לך יהיה קדש(כא, ח) 

 אשהה את ה,לגרש אותו שמכריחים, דפנו ,כרחו בעלפח, ב) 

) ב, מה בכורות( המשנה דין ,דמרמז ,שפיר אתי, אליו הפסולה

 ,גמרא( עלה ותני. הנאה שידירנה עד פסול, בעבירה נשים הנושא

 שתכריחו ,וקדשתו ,שאמר וזה. ומגרש יורד ועובד נודר) שם

 כי הגם, בהוה מקריב הוא כו' לחם את כי, הנאה וידור שיגרשה

 שלאחר בטוח שאתה קר, גרשה לא שעדיין ,לך יהיה קדוש

 צריך אינו מה מפני ,קדוש כי .קדוש ויהיה יגרשנה העבודה

 פסולה אשה לו ויש עבד אם אף ,עבודה מחלל שאינו ,מפני ,לגרש

 והוא, כהונה מעבודת להרחיקו ,צריך שלכופו רק ,יגרשנה ולא

 כהן ולהיות לעבוד אותו תניח שלא, הגדולים הכפיות מדרכי אחד

                                                 

דזהו קדושתו שמשמש את רבו.  ,יכול לשמש את רבומכל מקום 

שאם גנב ימכר לשלם  ,הוא גזירת הכתוב ,והא דנמכר לעבד

אלא שזהו חובת תשלום  ,שמוחל על קדושתוגנבתו, ואין זה מפני 

  הגניבה.
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ֶהי הּוא ַמְקִריבמהו דכתיב   ,והרי גם כהן בעל מום בקדושה ,ִּכי ֶאת ֶלֶחם ֱא

ומובא  ", היו קודש לרבות בעלי מומיםו, ו) "פרשה א(כדאיתא בספרא 

ת יתר. פזה נראה חלילה כש ,ָקֹדׁש ִיְהֶיה ָּלב. מהו דכתיב  יג.פיסקה  לעיל

ד. מהו  .כדכתיב וקדשתו ,הרי הוא כבר קדוש בהוה ,ג. מהו לשון עתיד

  .ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכםמסיים 

, לפי מה שאמרו ודדבר גדול בא הכתוב ללמדנ ,ומבאר המשך חכמה

פירושו בעל כרחו, לדפנו, [אבל לפי מה  ,קדשתווביבמות (פח, ב) ד

אי אפשר  ,קדשתו היינו לפתוח ראשון כו'וד ,(גיטין נט, ב ועוד)שפירשו 

לפי מה שפירשו פירוש הוא ד ,לכן כתב ,לפרש מה שפירש המשך חכמה

 ,ושתודהיינו לכפותו על קד ,קדשתו היינו לקדשו בעל כרחו]וחז"ל ד

מכל מקום אין פוסל ד , בא הכתוב ללמד,שיגרש האשה הפסולה שנשא

משנה וכדאיתא ב .שיך בעבודתומאלא די שידור ממנה הנאה וי ,עבודתו

ותניא  ,"פסול עד שידירנה הנאה -והנושא נשים בעבירה ) ב ,מהבבכורות (

שמה שמחייבים אותו לדור  ."תנא: נודר ועובד, יורד ומגרשבגמרא (שם) "

 רבינו שכתב וכמו, עבד אם חלל לא אבל ,תוכהונ מכל ותרחיקו

 יוסיף שלא כדיכו'  עובד אינו ,מקדש ביאתהלכות מ ט', ו פרק

. 11עד כאן לשונו .עבודה חילל לא כו' ועבד עבר ואם כו', לחטוא

  ודו"ק.

 

  חכמה עם בינת החכמהמשך 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

הנאה ממנה, אינו כדי שעבודתו תהיה כשרה, אלא כדי להפרישו מאיסור 

  עבירה, דאינו מחלל עבודתו מחמת העבירה.

והיינו שידור  ,פירוש הכריחהו שיהיה קדוש ,ְוִקַּדְׁשּתוֹ  ,וזה פשט הכתוב

ֶהי הּוא  ,בהוה לפני שמגרש ואז יוכל להקריב ,הנאה ממנה ִּכי ֶאת ֶלֶחם ֱא

ועכשיו עוד לא  ,ָקֹדׁש ִיְהֶיה ָּלואפילו שרק בעתיד  ן הוה,לשוַמְקִריב 

, ובעתיד יהיה כיון שנדר הנאה ממנה ,מכל מקום , ואינו קדשו,מגרשה

כי כהן  ,ואינו מחלל עבודתו עבודת המקדש, ומותר לעבוד קדוש, סגי בזה,

וה' מקדש  ,ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשֶכם ,כיון ,העובר עבירה לא מחל עבודתו

  .ומיושב היטב כל הדקדוקים בכתוב ,עבודתו גם אם הוא עובר עבירה

כהן שהיה נושא " ),פרק ו הלכה ט(הלכות ביאת המקדש ברמב"ם וכן פסק ה

כדי שלא  ,על דעת רבים ית דיןאינו עובד עד שידירוהו ב ,נשים בעבירה

יה מטמא שלא יוסיף לחטוא ועובד ויורד ומגרש, וכן אם ה ,יהיה לו הפרה

עד שיקבל עליו בב"ד שלא יטמא, ואם עבר ועבד קודם  ,למתים פסול

 ." עכ"לחילל עבודהלא  ,אף על פי שהוא נשוי בעבירה ,או שיקבל ,שידיר
אבל  ,לא חילל עבודתו ,תמצית דבריו: כהן שנשא נשים פסולות 11

עד שידור ממנה  ,כדי להפרישו מעבירה ,לעבודלו לא נותנים 

ודין זה מרומז  .אפילו עוד לא גירשה ,לעבוד מיד רואז מות ,הנאה

  בלשון הכתוב.

  


