
 
 

 

 

 

 

 
 לא -יחזקאל פרק מד, טו ספר                     

 

 פרשת אמורהפטרת 

 המיוחדות ההלכות גם נאמרו בה זו, בפרשה ומפטירים הכהנים, בהם שנצטוו המצוות עיקרי נאמרו השבוע בפרשת

 :לבא לעתיד לכהנים

תם לויים וכהנים שעבדו עבודה זרה ייענשו ולא יזכו בפסוקים הקודמים נאמר כי או ()טו מד פרק

לשרת בבית המקדש לעתיד לבא, אלא יעשו עבודות פחותות של שירות וכדומה. ועתה מבאר מי הם 

שהיה הכהן הגדול הראשון בבית  ָצדֹוק ְבֵנימשבט לוי[ -] ַהְלִוִים ְוַהכֲֹּהִניםשיזכו לעבוד במקדש, 

רהמקדש הראשון,  ת ּוָשְמר ֲאשֶׁ ת אֶׁ רֶׁ  ,ֵמָעַלי ִיְשָרֵאל ְבֵני ִבְתעֹותולא עבדו עבודה זרה  ,ִמְקָדִשי ִמְשמֶׁ

ב ִלי ְלַהְקִריב ,ְלָפַני ְוָעְמדּובכל עניני הכהונה הנכבדים,  ְלָשְרֵתִני ֵאַלי ִיְקְרבּו ֵהָמה ה'  ְנֻאם ָוָדם ֵחלֶׁ

ל ָיבֹּאּו ֵהָמה )טז ֱאֹלִהים. ל ִיְקְרבּו הְוֵהמָ  ,ִמְקָדִשי אֶׁ לאכול את בשר הקרבנות, כי  ,ְלָשְרֵתִני ֻשְלָחִני אֶׁ

ת ְוָשְמרּו מי שאינו עובד עבודה אינו אוכל בקדשים ]חוץ מכהן בעל מום[, ולא רק את  ,ִמְשַמְרִתי אֶׁ

משמרת הבית, ככהנים שחטאו, שיעסקו רק בעבודות שמירת הבית, אלא כהנים אלו ישמרו את 

ל ְבבֹוָאם ְוָהָיה ()יזמשמרת ה'.  ָחֵצר ַשֲעֵרי אֶׁ יהיו כל בגדי הכהונה  - ִיְלָבשּו ִפְשִתים ִבְגֵדי ,ַהְפִניִמית הֶׁ

ֹּאשלהם עשויים מפשתן לבד,  ה ְול ם ַיֲעלֶׁ ר ֲעֵליהֶׁ מֶׁ ָחֵצר ְבַשֲעֵרי ְבָשְרָתםכלל,  צֶׁ  ()יח ָוָבְיָתה. ַהְפִניִמית הֶׁ

ֹּאָשם ַעל ִיְהיּו ִפְשִתיםמגבעות[ -] ַפֲאֵרי ם ַעל ִיְהיּו ִפְשִתים ּוִמְכְנֵסי ,ר ואף האבנט יהיה עשוי  ,ָמְתֵניהֶׁ

ֹּאמפשתן לבד,  לא יהיה מעורב באבנט צמר המחמם את הגוף וגורם להזיע, אלא  - ַבָיַזע ַיְחְגרּו ל

אבנט יהיה האבנט של פשתן לבד, בשונה מאבנט של כהן הדיוט, העשוי מצמר ופשתן, יהיה ה

שלהם דומה לאבנט של הכהן הגדול ביום הכפורים, כי יתעלו כהנים אלו במדרגתם, ובמקצת 

ל ּוְבֵצאָתם ()יט הדברים יהיו כמו כהן גדול. ָחֵצר אֶׁ והיינו אל הלשכות שהיו שם, שהם  ,ַהִחיצֹוָנה הֶׁ

לקדושים עדיין בקדושת העזרה, ומשם יצאו  ָחֵצר אֶׁ ל ַהִחיצֹוָנה הֶׁ ינו החצר החיצונה והי ,ָהָעם אֶׁ

ת ִיְפְשטּובמקום שכבר אינה קדושה בקדושת העזרה, ומיוחדת אל העם,  ם אֶׁ ר ִבְגֵדיהֶׁ  ֵהָמה ֲאשֶׁ

 ְוִהִניחּובדומה לכהן גדול לאחר עבודת יום הכפורים, שפושט את בגדיו ומניחם שם,  ,ָבם ְמָשְרִתם

ש ְבִלְשכֹּת אֹוָתם ֹּא ,ֲאֵחִרים ְבָגִדים ְוָלְבשּו ,ַהקֹּדֶׁ ת ְיַקְדשּו ְול ם ָהָעם אֶׁ כי תתרבה קדושתם  - ְבִבְגֵדיהֶׁ

ֹּאָשם ()ככל כך עד שלא יוכלו להתקרב אל העם עם בגדים קדושים אלו.  ֹּא ְור בגילוח  ְיַגֵלחּו ל

ַרעהמורגל,  ֹּא ּופֶׁ אף על פי שאסור להם לגדל שערם, אלא תהיה תספורתם דומה  - ְיַשֵלחּו ל

ת ִיְכְסמּו ָכסֹוםל הכהן הגדול, לתספורתו ש ם אֶׁ והיינו שסדורות השערות, ראש שערה זו  ,ָראֵשיהֶׁ

בצד עיקרה של השערה האחרת, וכמו כוסמת, המסודרת בשיבולת, ראשה של זו בצד עיקרה של זו. 

ֹּא ְוַיִין ()כא ו ראוי לעבודה, אף מי שאינ ,כֵֹּהן ָכלואזהרה זו אינה מיוחדת לכהנים אלו, אלא ל ,ִיְשתּו ל

ל ְבבֹוָאם ָחֵצר אֶׁ ובדבר נוסף יתעלו הכהנים בני צדוק, להיות דומים לכהן גדול,  ()כב ַהְפִניִמית. הֶׁ

ֹּא ּוְגרּוָשה ְוַאְלָמָנה ם ִיְקחּו ל ַרע ְבתּוֹלת ִאם ִכי ,ְלָנִשים ָלהֶׁ אמנם לא יהיו דומים  ,ִיְשָרֵאל ֵבית ִמזֶׁ



 
 
 
 
 
 

 

 

ר ְוָהַאְלָמָנהלגמרי לכהן גדול, האסור לגמרי באלמנה, אלא  והיינו שהיא  ,ִמכֵֹּהן ַאְלָמָנה ִתְהיֶׁה ֲאשֶׁ

ת ()כג ִיָקחּו.גם בת כהן וגם היתה נשואה לכהן והתאלמנה, אותה  כהנים אלו יהיו גם  - יֹורּו ַעִמי ְואֶׁ

ש ֵביןמורי הוראה לישראל,   ּוֵביןההוראות בדיני הקדשים והקרבנות יהיו מסורים בידם.  - חֹּללְ  קֹּדֶׁ

וגם בדיני טומאה וטהרה, הגם שהלכות אלו יידעו גם ישראל, והם רק יודיעו  - יֹוִדֻעם ְלָטהֹור ָטֵמא

בדיני ממונות או  ִריב ְוַעלוכהנים אלו גם יישבו בסנהדרין,  ()כדלהם אם אירע שנגעה טומאה בדבר. 

תעל פי דין התורה.  ,ִיְשְפֻטהּו ְבִמְשָפַטי ,ְלִמְשָפט ַיַעְמדּו ֵהָמהות בדיני נפש ת תֹורַֹּתי ְואֶׁ  ,ֻחקַֹּתי ְואֶׁ

ההלכות הנוגעות  - מֹוֲעַדי ְבָכלשהם ההלכות הנוגעות למצוות התלויות בארץ, ודיני אישות, 

תלהורות בהם את העם,  ִיְשמֹּרּולמועדים וחגים, המה  כי על אף שהותר  ,ְיַקֵדשּו ְבתֹוַתישַ  ְואֶׁ

ל ()כהלכהנים לעבוד בבית המקדש בשבת, עליהם לקדש ולשמור את השבת בשאר הדבים.   ֵמת ְואֶׁ

ֹּא ָאָדם ר ּוְלָאחֹות ְלָאח ,ּוְלַבת ,ּוְלֵבן ,ּוְלֵאם ,ְלָאב ִאם ִכי ,ְלָטְמָאה ָיבֹוא ל ֹּא ֲאשֶׁ  ,ִיַטָמאּו ,ְלִאיש ָהְיָתה ל

אף שיתעלו במדרגתם במקצת הדברים להיות ככהן גדול, זה רק להחמיר עליהם, ולא להקל כי על 

ולבטל מעליהם מצוות, וכיון שיש מצוה על כהן הדיוט להטמא לקרוביו, לא תתבטל מהם מצוה זו. 

מטומאת מת, לא יחזור לעבוד  ָטֳהָרתֹו ְוַאֲחֵריאמנם יעשו להם גדר נוסף להתרחק מהטומאה,  ()כו

לשל הכהן  בֹּאֹו ּוְביֹום ()כז לֹו. ִיְסְפרּונוספים  ָיִמים ִשְבַעתש מיד, אלא במקד ש אֶׁ בפעם  ַהקֹּדֶׁ

להראשונה בחייו  ָחֵצר אֶׁ ש ְלָשֵרת ַהְפִניִמית הֶׁ וזו היא 'מנחת חינוך' שמביא כל  ,ַחָטאתֹו ַיְקִריב ,ַבקֹּדֶׁ

]וגם הכהנים שכבר  ֱאֹלִהיםה'  ְנֻאםדש, כהן בפעם הראשונה שהוא מתחנך לעבוד עבודה בבית המק

עבדו בבתי המקדש הקודמים, וכמו יחזקאל הנביא בעצמו, ויקומו בתחיית המתים, יצטרכו גם הם 

ם ְוָהְיָתה ()כחלהביא 'מנחת חינוך' בפעם הראשונה שיבואו לעבוד בבית המקדש השלישי.   ְלַנֲחָלה ָלהֶׁ

ֹּא ַוֲאֻחָזה .ַנֲחָלָתם ֲאִניהכהנים,  הקרבנות המוזכרים בהמשך יהיו נחלתם של - ם ִתְתנּו ל  ָלהֶׁ

 ֲאִניבשונה מהלויים שעתידים לקבל חלק בארץ לעתיד לבא, הכהנים לא יקבלו, כי  ,ְבִיְשָרֵאל

ֹּאְכלּום ֵהָמהיהיו נחלתם, כי  ְוָהָאָשם ְוַהַחָטאת ַהִמְנָחה ()כט ֲאֻחָזָתם. ם ְוָכל .י יחרים ש ,ְבִיְשָרֵאל ֵחרֶׁ

םאדם מקרקעותיו,  והיינו ראשית הגז,  ,כֹּל ִבכּוֵרי ָכל ְוֵראִשית ()לוזו תהיה אחוזתם.  ,ִיְהיֶׁה ָלהֶׁ

 .ִיְהיֶׁה ַלכֲֹּהִנים ,ְתרּומֹוֵתיכֶׁם ִמכֹּל ,כֹּל ְתרּוַמת ְוָכלותרומה ומעשרות וביכורים ושאר מתנות כהונה, 

ם ְוֵראִשית  ְלָהִניחַ ועל ידי זה יתברך הנותן,  ,ַלכֵֹּהן ִתְתנּורישים מהעיסה, שזו ה'חלה' שמפ ,ֲעִרסֹוֵתיכֶׁ

ל ְבָרָכה ָך. אֶׁ ֹּא ,ַהְבֵהָמה ּוִמן ָהעֹוף ִמן ,ּוְטֵרָפה ְנֵבָלה ָכל ()לא ֵביתֶׁ ֹּאְכלּו ל כי אף על פי שהותר  ,ַהכֲֹּהִנים י

מליקה מן העורף, זהו להם לאכול את עופות הקרבנות, הגם שאינם נשחטים בדרך הרגילה, אלא ב

רק בקרבנות, אך בעופות חולין נחשבת המליקה כנבילה, ולכן מוזהרים הכהנים בפירוש שלא 

לאכול 'נבילה', והיינו עוף חולין שנמלק. וכן דבר שנראה כטריפה, והיינו בהמה המסוכנת למות, 

 :אף שאינה טריפה ממש, יזהרו הכהנים ויקפידו שלא לאכול ממנה, מחמת מעלתם

 


