
    

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ספר

  אשר ליהודה
� �

���������	���	
������������������ �

���������
����
	��������������� �

� �
� �

� �

� �

� �

� �

  שטרסברגëä " îיהודה. é áøä ïá אשר

  

  

 úðùòùú" ãôì"÷   

 

  



אמור �hqxפרשת

føåîà úùøôd

åúùã÷å ïéãáå ïäëä ãåáë ïéðòá

בני הכהנים אל אמר משה אל ה' "ויאמר

יטמא לא לנפש אלהם ואמרת אהרן

יחללו ולא לאלהיהם יהיו קדשים בעמיו.

אלהיהם לחם ה' אשי את כי אלהיהם שם

וחללה זנה אשה קדש. והיו מקריבם הם

יקחו לא מאישה גרושה ואשה יקחו לא

לחם את כי וקדשתו לאלהיו. הוא קדש כי

קדוש כי לך יהיה קדש מקריב הוא אלהיך

מקדשכם". ה' א'-ו'-ז'-ח')אני (כ"א

é"ùø úèéùì ïäëä ãåáëã àðéã éàä øå÷îá

é"ùøôåחכמים ובשפתי בכך". דין בית יקדישום כרחם על יהיו. "קדשים אתר על

בעל משמע יהיו קדושים אלא הם קדושים כתיב "מדלא רש"י דברי פירש

בשפתי ופי' שיגרש". עד ויסרהו הלקהו לגרש רצה לא שאם כרחו על "וקדשתו. כרחם".

לי ולמה כרחם על רש"י ופירש יהיו קדושים כתיב מיניה לעיל הא "וא"ת חכמים

יש בעלוקדשתו. להפרישו דין בית חייבים למתים יטמא שלא לענין מיירי דלעיל לומר

הלקהו לגרש רצה לא ואם הכא רש"י שנקט וזהו הפסולה. באשה מיירי והכא כרחו,

בסעודה"כו' ראשון ולברך דבר, בכל ראשון לפתוח קדושה בו נהוג לך. יהיה "קדש ."

רש"י. עכ"ל

äù÷äåקדוש" וז"ל ח' פסוק פכ"א ויקרא התוספות לבעלי התורה על זקנים מושב בס'

י"ב בהוריות כי ר"י והקשה וכו' ראשון לפתוח קדושה בו נהוג פרש"י לך יהיה

וצ"ב עכ"ל. לך" יהיה מקדוש רש"י אותו מרבה והיאך מוקדשתו ראשון לפתוח זה מרבה

כ"ח קטן במועד וכן ע"ב נ"ט בגיטין הגמ' נמי הזכיר ולא בהוריות מהגמ' רק הקשה מדוע

המקומות בכל הגמ' וז"ל ישמעאל. רבי דבי תנא בשם כן מבואר דנמי ע"א ס"ב ונדרים ע"ב

ראשון ולברך ראשון לפתוח שבקדושה דבר לכל וקדשתו ישמעאל רבי דבי "תנא הנ"ל

"נהוג רק לך יהיה מקדוש בנלמד שכתב רש"י בדברי צ"ב ועוד ראשון". יפה מנה וליטול

הענין את הגמ' מדברי והשמיט בסעודה", ראשון ולברך דבר, בכל ראשון לפתוח קדושה בו

שני יש התם דהרי ראשון בלפתוח כלול דזה י"ל ואולי ראשון". יפה מנה "וליטול השלישי

ומשא"כ וכו', בסעודה היפה המנה בקבלת ראשון לפתוח לו יש מנה בנוטל גם וא"כ אחריו
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והעדיפות מברך אחד רק אלא כסדר שאחריו מי אין דבזה כיון בזה כלול אינו ראשון לברך

שבגמ' מה ואכן ודו"ק. ראשון, מפותח נשמע שאינו בנפרד נכתב זה וע"כ לכהן היא ראשונה

ומשא"כ הראשון, בדבר שכלול מה פירט ולא בדבריו קיצר דרש"י צ"ל ע"כ מובא, כן זה

ודו"ק. הדברים, כל בפירוט כתבה הגמ'

ïëàדבי "תנא התם דאיתא בגיטין שם רש"י בדברי רמוזה זקנים המושב לק' היישוב

וגו' את כי "וקדשתו רש"י וכתב וכו' שבקדושה" דבר לכל וקדשתו ישמעאל עכ"ל.ר' "

ויקרא בפסוק שהרי הפסוק מהמשך הוא הכהנים לכבוד שהמקור אלו רש"י מדברי ומשמע

ח') פסוק קדש(פכ"א מקריב הוא אלוקיך לחם את כי "וקדשתו ח' פסוק פכ"א ויקרא נאמר

ח' פרשה אמור בתו"כ בבהגר"א להדיא פירש וכן מקדשכם". ה' אני קדוש כי לך יהיה

היינו וכו' ראשון לפתוח וקדשתו הש"ס בכל דקאמר הא "נ"ל וז"ל י"ג הלכה א' פרשתא

מסיפא ור"ל וכו' את כי וקדשתו ברש"י בגיטין מפורש והוא לך יהיה קדוש דקרא מסיפא

להבין". ונקל ואמת חדש דבר והוא לך יהיה קדוש דקרא

ïéòëåוז"ל סק"ו, ר"א סי' שם ובפרישה סק"א סוף קל"ה סי' או"ח בדרישה נמי כתב זה

שכתוב מה על הנ"ל שמעתתא בפירוש רש"י שכתב מה לדקדק "ובאתי הדרישה

לכאורה דקשה וגו', את כי וקדשתו ז"ל הוא פירש וכו' שבקדושה דבר לכל וקדשתו בגמרא

בלשונו קיצר דהגמרא ללמדנו דבא פשוט לענ"ד ונראה הקרא. בסיום ללמדנו אתא מאי

איצטריך זה דהא לה ילפינן וקדשתו שכתוב ממה דלאו שבקדושה, דבר לכל וקדשתו במ"ש

זונה גרושה אשה זה לפני אמ"ש וקאי כרחו בעל וקדשתו ע"ב פ"ח יבמות חז"ל למ"ש

כרחו בעל קדשהו אזי לגרשה רצה ולא מהן אחת לקח שאם נאמר זה על יקחו לא וחללה

כ"א ויקרא החומש בפי' ז"ל רש"י שכתב וכמו לגרשה אני רוצה שיאמר עד ויסרהו והלקהו

ועליהם לכהן יקדשהו שישראל דדרשו לך יהיה קדוש כתיב נמי זה דבקרא משום אלא ח',

נמשכים והפוסקים נקט דקרא רישא והגמרא ראשון. יפה מנה וליטול ולברך לפתוח להחשיבו

דוקא דלאו מקום בכל וצ"ל שבקדושה, דבר לכל וקדשתו שכתבו אחריו מקומות בכמה

בפרשת והמזרחי וק"ל. בידך זה כלל ונקוט קרא, דאותו מסיפא אלא זה נלמד מוקדשתו

וכעין הדרישה עכ"ל כתבתי" לענ"ד והנראה ודחוק רחוק אחר בענין לזה ישוב כתב אמור

ל"ו וע"ז אלו, ד"ה ע"א כ"ט כתובות בתוספות בר"ת נמי ועי' ר"א. סי' בפרישה שם זה

דקרא. רישא להביא הגמרא שדרך אחר ענין לגבי ע"א

íøáאשר מנחת בספר דהנה וגו', את כי שכתב במה רש"י דברי בכוונת אחרת שכתבו יש

והרוממות הכבוד לענין וקדשתו לפרש מנ"ל לבאר "וכוונתו וז"ל כתב אמור עה"ת

כנ"ל דיבמות בסוגיא חזינן שבאמת כפי כהונה לקדושת כפייתו אלא זו במצוה אין ושמא

ילפינן דקרא דמלישנא ולפרש להסביר רש"י ובא שונות, דרכים בשתי זה פסוק לפרש ומנ"ל

למה זה הוא טעם מה תמוה ולכאורה אוכל הוא אלהיו לחם את כי וקדשתו דכתיב כיון
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אלקיו לחם את אוכל שהוא משום דאטו פסולות ומנשים הטומאה מן להפרישו אנו שמצווים

משום ולרוממו לכבדו גם אנו דמצווים ילפינן מכאן אלא ובטומאה, פסולות בנשים נאסר

א אוכל שבאשהוא נראה שם ומתו"ד לענ"ד". הוא ונכון ברור כי בזה ודו"ק אלקיו, לחם ת

הגר"א דברי קרבו שלא ייחזה היטב המעיין ברם לעיל, שהובא הגר"א בכוונת כן לפרש

מהא ולא לך הוא דקדוש דקרא מסיפא ללמוד רש"י דכוונת בדבריו דלהדיא זה, לפירוש

מקריב. הוא אלוקיו לחם את כי טעמא בפסוק דאיתא

ïëàåבדברי צ"ב קצת הגר"א שפי' אמת דהן הנ"ל, המנח"א כדברי לפרש דא"א נראה

בפירוש זאת לכתוב לרש"י לו הי' דא"כ לך, הוא דקדוש דקרא לסיפא דכוונתו רש"י

דאת דדינא לטעמא שכוונתו יותר משמע דבזה בגו', ולסיים את כי במילים להתחיל ולא

הכוונה פירש דלהדיא החומש על רש"י לדברי נענה מה ברם מקריב, הוא אלוקיו לחם

של הנ"ל פירושו יהי' שלא איך ברם דקרא. סיפא על דאזיל ישמעאל רבי דבי דתנא בלימוד

אלוקיו לחם את כי כתיב דלא הפסוק את נכון העתיק שלא מה דמלבד צ"ע, הוא המנח"א

זאת מלבד אכן אלוקיך, לחם אלא אלוקיו כתיב לא וכן מקריב. הוא כתיב אלא אוכל הוא

דין גם דוקדשתו מקרא נפרדים דינים ב' למילף שייך מה לרש"י קשה דהי' דפי' מאי

דקשיא מהא רש"י תירץ וע"כ הישראל, ע"י הכהן כבוד דין וגם וטומאה מגרושה להפרישו

וחללה גרושה אשה נושא הכהן דאם להא וכו' אלוקיו לחם דאת זה מטעם למילף שייך מאי

וכי למת, להיטמא הוא רוצה אם למת מטומאה להפרישו וכן לגרשה לכפותו בעינן דאזי

והוא מוקדשתו לימוד עוד בזה דיש וע"כ למת, והיטמא גרושה לשאת לו אסור זה משום

טעם זה אין למה הבנתי לא הנה מקריב. הוא אלוקיו לחם דאת הנ"ל מטעמא הכבוד ענין

בתחילת הפסוקים כל דהרי מת, וטומאת וחללה מגרושה להפרישו מצווין דאנו להא מספיק

המקדש בבית משרתיו שהם בזה לאלוקים קדושים שהם שמשום בעליל מראים הפרשה

לבעלים כפרה בזה ישנה הקרבנות באכילת ואך לה', להקריבם הקורבנות בעבודת לעבוד

מצווין אנו זה משום הנה הקרבנות, עבודת בכלל זה ואף מתכפרים ובעלים אוכלים דכהנים

נפסל זה דע"י פשיטא דהא למת, וטומאה פסולים נישואין ע"י הזו הקדושה את יחללו שלא

ראויים הם שיהיו לדאוג הישראלים אותנו גם מחייב גופא זה וא"כ הקרבנות, לעבודת

שאם דוקדשתו דדינא טעמא שזהו לבאר אפשר שפיר וא"כ הקרבנות, בהקרבת ה' לעבודת

לכהן כבוד של חיוב דישנו בזה ההכרח א"כ ומה לגרשה, אותו כופין אזי וכו' גרושה נשא

מקריב. הוא אלוקיו דלחם הא מכח

ïééòåהפסוק שמן לבאר בא שרש"י מבראד, שלמה ב"ר לוי לר' לוי בבית שכתב אחרת דרך

בלוי גם שייך מקריב הוא אלקיך לחם את כי הטעם כי לוי קדימת גם מוכח הזה

בייחס הכהן בדין לבאר אזלה הגמ' דהרי גדול דוחק זה ברם הקרבנות. על המשוררים שהם

ודו"ק לישראל, בייחס הלוי קדימת בדין ולא שבקדושה דבר לכל להקדימו דיש לישראל

הללו. רש"י דברי כוונת אחרי באופן שנבאר מה להלן וע"ע הוא. דפשוט
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äðäåדוקדשתו דס"ל פ"ז בחולין התוס' ע"ד להקשות כתב בפרשה כאן תמימה בתורה

הבאר דהלא ותירץ מהתורה. דין שהוא מפשוטה הדרשה הוציאו למה מדרבנן, הוא

מזה ילפינן כבר הרי הכהן לכבד שצריך מוקדשתו לומדים איך הקשה י"ג בהוריות שבע

דרשה להוציא לתוס' ההכרח שזה התו"ת כ' ולכן לו, הפסולה אשה להוציא הכהן את שכופין

ב' כאן שיש שנתבאר להנ"ל אמנם ע"כ. מדרבנן אלא אינו הכהן כבוד ודין מפשוטה זו

להוציא התוס' הכריח מי הדק"ל שוב לך, יהיה מקדוש ב' מוקדשתו, א' שונים, לימודים

ונשאר בזה שהרגיש בתו"ת ועי"ש לעיל, המובא הדרישה שהקשה וכמו מפשוטה זו דרשה

התוספות. ע"ד בצ"ע

àøîâáå,הקברות בבית והיא כהן כגון מתעלם שאתה פעמים והתעלמת אמרו ע"א ל' בב"מ

והנמוק"י. והריטב"א התוס' וכ"כ יהיו, קדושים עשה איכא דבטומאה ופירש"י

מ"ע שיש ללמוד היה יכול רש"י גם ולכאו' וקדשתו. דכתיב עשה איכא דבטומאה כ' וברי"ף

כבוד דין ילפינן לך יהיה קדוש מהפסוק כי וקדשתו מהפסוק מטומאה לפרוש לכהנים

יהיו קדושים ו' בפסוק כתוב וע"ז לכהנים מת טומאת לאיסור מקור יש בתורה והנה לכהנים.

מת, טומאת על דקאי והמזרחי חכמים השפתי וכתב בכך, ב"ד יקדישום כרחם על ופירש"י

שהכהן פסולות נשים על רק דקאי הפסולה האשה שיגרש עד יסרהו פירש"י וקדשתו ומש"כ

ממש"כ צ"ב רק מת. טומאת על דקאי יהיו קדושים הפסוק את כתב בב"מ רש"י ולכן נשאם.

פסולות נשים ועל טומאה על כופין שב"ד ילפינן כורחו בעל דמוקדשתו פ"ח ביבמות רש"י

כפי רק ילפינן מוקדשתו ולכאורה וצ"ב.ע"כ, פסולות נשים על ה

ïëàåכפיה ילפינן יהיו דמקדושים אחר פירוש כתב ולכן כן, הקשה שהמזרחי ראיתי

וקדשתו שם שכתוב ח' בפסוק רק ולכן בשוטים, כפיה זהו וקדשתו ומ"ש בדברים,

דין ילפינן לך יהיה דמקדוש רש"י לדעת איפוא יוצא ובסיכום ויסרהו. הלקהו רש"י כתב

דין ילפינן ומוקדשתו מת טומאת על כפיה דין ילפינן יהיו קדושים ומהפסוק הכהנים כבוד

כפיה על קאי יהיו וקדושים בשוטים כפיה ילפינן שמוקדשתו או פסולות. נשים על כפיה

פסולות. ונשים מת בטומאת בתרוייהו בדברים

øáã ìëá åà äùåã÷áù øáã ÷ø íàä åúùã÷å ïéã íåé÷ ïôåàá é"ùø úèéù

äðäבדברים אלא כיבוד מצות דאין משמע שבקדושה, דבר לכל וקדשתו הגמ' מלשון

שנקטו ומה קמאי בשאר וכן רש"י בשיטת הוא כן אכן האם אנן ניחזי ברם שבקדושה.

הפוסקים. בזה

äðäãבגיטין רש"י ע"ב)ביאר דבר(נ"ט בכל ראשון, לפתוח וגו'. את כי "וקדשתו, ד"ה

מנה וליטול בסעודה. ראשון, ולברך בראש. ידבר הוא בישיבה בין בתורה בין כבוד
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וטול ברור לו אומר בשוה שיחלקו לאחר דבר בכל ישראל עם לחלוק בא אם ראשון, יפה

דבר בכל רש"י שכותב כמו דבר לכל מתרחב וקדשתו שענין בדבריו ומבואר שתרצה". איזה

נאמר כבוד של ענין בו שיש דבר בכל כלומר לחלוק בא אם בסעודה בישיבה בתורה כבוד

דבר בכל ראשון לפתוח שפי' שם בגיטין רי"ד התוס' בדברי מבואר וכן וקדשתו. של הענין

ראשון יפה מנה וליטול בסעודה ראשון ולברך בראש ידבר הוא בישיבה בין בתורה בין כבוד

איזו וטול ברור לו אומר בשוה החלקים שישוו לאחר דבר בכל ישראל עם לחלוק בא אם

נ' פסחים בעלמא אמרינן דהא לא חברו אמירת בלא ליטול אבל גורל בלא שתרצה חלק

לעולם. ברכה סימן רואה אינו יפה חלק הנוטל כל ע"ב

á"öåבפסקי שם ועי' בזה. פתיחה שייך דמה בישיבה, ראשון לפתוח שכתבו הכוונה מה

במו"ק למבואר בזה הכוונה ונראה בראש". "ישב מכת"י נוסח שם שהובא הרי"ד

פאר יכהן כחתן שנאמר בראש שמיסב לחתן מנין חנינא בר חמא רב דאמר ע"ב (ישעיהכ"ח

לכלס"א) וקדשתו ישמעאל רבי דבי דתנא מנלן גופא וכהן בראש, חתן אף בראש כהן מה ,

בישיבה ברש"י הכוונה וזה בראש, לישב קדימה דין שיש חזינן הרי וכו'. שבקדושה דבר

ובאים מסוים במעמד עומדים כשכולם ראשון לשבת שהכוונה שנאמר או בראש. לישב היינו

ראשון דלשבת ברירא הא ועכ"פ אחריו. והשאר ראשון שיושב למי הוא הכבוד אזי לשבת

שבקדושה, לדבר ענין אינו השולחן בראש לישב וכן קדושה, דבר של לחפצא ענין אינו

בדבר גם אלא קדושה בדבר הדין נאמר דוקא שלאו רי"ד התוס' וכן רש"י מדברי מוכח וא"כ

לכהן. וכבוד כיבוד שהוי כל חול

'éòåראשון יפה מנה דנוטל בהא להקשות שכתב ע"ב, ס"ב נדרים אגדות בחידושי מהרש"א

דבר בכל בגמ' נאמר דהרי דבר, בכל ישראל עם בחולק דהיינו וסייעתו רש"י ופי'

גיטין עזריאל ר' בחי' נמי ועי' הישראל. עם שחולק זה בדבר יש קדושה ומה שבקדושה

שנים. ד"ה ה"ד פ"ה ברכות הירושלמי בגליון הנדפס ירושלים טוב גם וראה כן, שהעיר נ"ט

ונראה שבקדושה. דבר בכל נכלל אינו יפה מנה שליטול כתב שם גיטין שיף ובמהר"ם

ולברך ראשון לפתוח כגון שבקדושה דבר דלכל קתני, דלצדדין זו, קושיה ליישב שכוונתו

מדברי חזינן ועכ"פ קדושה. של שאינו בדבר אף שהוא ראשון, יפה מנה ליטול ועוד ראשון,

כבוד. מיני בכל אלא שבקדושה בדבר רק אינו הכהן וכבוד וקדשתו דדין וסייעתו רש"י

ïåùìáåמקום בכל או ראשון בסעודה ולברך הכנסת בבית ראשון לפתוח בגיטין שם הר"ן

ונוגע נרחב וקדשתו שהמושג לומר כוונתו בפשטות מקום בכל ובמש"כ עכ"ל.

בכל אף דהרי אחרים, בזה שהבינו כמו ודלא כלל נכון זה אין ברם דינים. של גדול למכלול

וראה וכו'. לקידוש הכוונה ואולי שמברכים, מקום בכל בלבד ברכה לענין הכוונה מקום

וברכת המוציא וברכת קדושא "כגון ראשון מברך על דכתב קדמונים ושיטות הרמה בחידושי

וממילא מקום. בכל הר"ן בכוונת כלול דזה נראה וא"כ זה, בדבר קידושא דכלל הרי המזון".

קדוש. בחפצא שהוא דבר דוקא לאו שבקדושה דבר דכל דס"ל אלו מדבריו להוכיח אין
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íøáדבר לחלוק בא "אם יפה מנה דליטול הא בביאור להדיא כתב ע"ב ס"ב בנדרים בר"ן

מוכח וא"כ שירצה". זו אי בורר וכהן שוים חלקים שני ממנו ישראל עושה ישראל עם

שבקדושה. בדבר בדוקא נאמר לא דוקדשתו זה דדין רי"ד ותוס' כרש"י נמי דס"ל בבירור

בכל המדברים ראש להיות ראשון "לפתוח לפרש שכתב שם בנדרים הרא"ש בלשון נמי ועי'

בסעודה וכשיושב המזון, ובברכת בתורה ראשון, ולברך תחילה. ולדרוש לדבר עם קבוץ

ולאו ראשון לדבר עם קבוץ בכל ראשון לפתוח כתב הרי והנה תחילה". יפה מנה לו יביאו

חזינן וא"כ עם, קבוץ בכל ופתח לדרוש וגם לדבר גם כתב דהרי תורה של בדרשה דוקא

כרש"י דלא יפה מנה בנוטל דפירש מהא ברם דקדושה. במידי דוקא דלאו רש"י כדברי נמי

ומגישים בסעודה ביושב כתב אלא ענין, בכל עמו השותף ישראל עם בחלוקה הנ"ל וסייעתו

ליה ניחא דלא לכאורה ונראה יפה. ודוקא מנה ראשון לו יביאו דאזי לאכילה מנות לפניהם

דין נאמר קדושה בדבר דדוקא דס"ל מטעם זה האם וצ"ב דבר, כל בחלוקת הנ"ל בפירוש

בעניני בקבוץ רק הוא עם קבוץ בכל ראשון לדבר במש"כ שכוונתו לומר נצטרך ואזי וקדשתו

קדושה בעניני תורני בקבוץ הוא הלדבר גם אך לדרוש ויש לדבר ויש ושיעורים ודרשות תורה

לסי' בהקדמה זהב במשבצות בפרמ"ג כמש"כ כוונתו לבאר נצטרך בסעודה וממילא וכו'.

מצוה סעודת דוקא פירש ולא בסעודה דסתם מהא ברם מצוה. בסעודת דוקא דהיינו קל"ה,

ראשון לדבר כוונתו וממילא רש"י, וכשיטת שבקדושה בדבר דוקא דלאו דס"ל יותר נראה אזי

חול. בעניני גם פשוט הוא עם קבוץ בכל

ïëàוכתב שבקדושה, דבר לכל וקדשתו של זה ענין כן גם מובא שם ע"ב ס"ב בנדרים

המזון, ובברכת המוציא בברכת ראשון ולברך תורה, בספר לקרוא ראשון לפתוח רש"י

רש"י מצמצם ולכאורה הפנים. בלחם הכהנים אחיו עם כשחולק ראשון יפה מנה וליטול

כמו כבוד דבר בכל של מורחבת הגדרה זו ואין וקדשתו לדיני הנוגעים הדינים את מעט

מדברי אינו שם נדרים על דרש"י ויתכן קדושה. של בדבר דרק דס"ל והיינו בגיטין. שכתב

כרש"י ולא דנדרים כהמפרש רק הוא נקרא וכידוע אחר לראשון מיוחס אלא הידוע רש"י

סתירה דאין וממילא יעו"ש. שם, גיטין על דוד ביד ליישב כתב שכן ושו"ר הש"ס. בכל

קטן במועד בנמוק"י הוא וכן כהנ"ל. לא בנדרים המפרש דדעת חזינן ברם ע"בברש"י, (י"ח

הרי"ף) לחםמדפי בחלוקת ראשון יפה מנה "דנוטל דפירש מ"ח. דף החדשות ובהוצאות .

בבית בס"ת "שקורא כתב ראשון ובלפתוח הנאכלין". והמנחות הקרבנות ובכל הפנים

הולך הנמוק"י דגם וחזינן חובתן". ידי הרבים להוציא "בהמ"ז כתב ראשון ובלברך הכנסת",

על בר"ן ועי' שבקדושה. דבר בכל בדוקא הוא דוקדשתו בנדרים המפרש של זאת בדרך

מגילה במסכת הרי"ף)הרי"ף מדפי ב' א' דף י"ד, ראשון(דף יפה מנה בליטול נמי שפירש ,

הנ"ל. בנדרים שיטתו סותר זה ולכאורה הקרבנות. בחלוקת יפה מנה לנוטל בזה דהכוונה

הראשונים מפירושי מלקט אלא שיטתו את מפרש אינו הוא הרי"ף על דהר"ן ע"כ וצ"ל

וצ"ע. כך, שם פירש ע"כ ואשר
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êàאלא וקרבנות הפנים לחם חולק אינו שהרי שם. קטן מועד שם אנשי בחידושי הקשה

בכל לכבדם לכהנים ביחס ישראל שנצטוו וקדשתו דין בזה שייך ומה הכהנים, אחיו עם

שבכהנים חכם תלמיד על דקאי שם רש"י דברי פירש שם נדרים ובמהרש"א שבקדושה. דבר

כתב שם נדרים למשפט ובעינים ע"ש. כהן הנקרא חכם בתלמיד נמי מיירי דוקדשתו וקרא

ברור לשני אחד כל ולומר זה את זה לכבד חייבים הכהנים שאף והנ"י רש"י דברי ליישב

במשנה כמש"כ יפה, חלק נוטל שהוא גדול בכהן דמיירי כתב שם מגילה ובר"ן היפה. לך

שם, מו"ק ונ"י שם נדרים רש"י בדעת האחרונים וכ"כ ע"ב. י"ז שם וגמרא ע"א י"ד יומא

אחר נדפס אריה בן והגהות ע"ב, י"ב הוריות גבר והורה שבע באר שם, גיטין דוד יד ראה

אך ה'. אות סק"א רס"ט מצוה חינוך ובמנחת שם, נדרים שלמה וחשק שם, מו"ק המרדכי

כן מאחיו. הגדול והכהן כתוב כך אחר רק שהרי הדיוט בכהן מיירי וקדשתו שהפסוק קשה

או"ח אהרן יד וראה נוספות, בקושיות שהאריך שם שבע באר וראה הנ"ל, האחרונים הקשו

נדפס שכיר פעולת הגהות ע"א, כ"ח מגילה לחיד"א העין מראית איברא, ד"ה קל"ה סי'

על העמודים וצביון שם, מגילה המרדכי אחר נדפס אריה בן הגהות שם, מגילה הרי"ף אחר

סק"ד. נ"ו סי' הסמ"ק

úåôñåúäåאו בצדקה או עני במעשר ראשון יפה מנה "ליטול פירשו וליטול ד"ה בגיטין

ולדבריהם בסעודה" המסובים דברבחברים הוי וצדקה עני דמעשר ניחא

זהב במשבצות מגדים בפרי כמש"כ מצוה בסעודת שהוא אפשר בסעודה ואף שבקדושה

הנ"ל מהטעם הוא צדקה או עני במעשר יפה מנה דפי' דתוס' שכתב ועי"ש קל"ה. סי' ריש

דכך עכ"פ וחזינן שבקדושה. דבר דכל להא פירושם ענין מה וסייעתו רש"י בפירוש שנתקשו

דס"ל הנ"ל, והפמ"ג בגיטין, הנ"ל והתוספות במגילה הרי"ף על והר"ן הנמ"י שיטת היא

שבקדושה. דבר בכל בדוקא הוא דוקדשתו הני לכל

äðäåע"ב כ"ח קטן מועד בריטב"א וכן בדין, או הוסיף קטן מועד סוף הרי"ף על ברש"י

נדרים יעקב בעין הנדפס יעקב בעיון וכ"כ ברישא. תגריה ליה למשרי וכן הוסיף

ט"ו סי' ותומים באורים אך ע"ש. כהן דין להקדים שיש שם הגמרא מן שמשמע ע"א ס"ב

חכם בתלמיד ורק שבקדושה דבר בכלל זה שאין כהן, של דינו להקדים שאי"צ כתב סק"ג

השמטת את יישב ובזה ע"ש. לימודו ביטול משום שבקדושה דבר משפטו הקדמת הוי

וכשם וקדשתו, מצד אחר, עם כהן של בדינו ראשון לפתוח הדין הביאו שלא הפוסקים

הנה ח'. סי' ח"א חו"מ לב וחקרי שם, חו"מ יצחק נחל וע"ע וכו'. בת"ח זה דין שישנו

תורה הלומד בת"ח דוקא ולא ומשפט בדין כהן להקדים דצריך שפירש דמרש"י שוב חזינן

דין אלא בדוקא אינו שבקדושה דבר דכל דס"ל דמוכח שימתין, בכך מלימודו ומתבטל

וסייעתו, הנ"ל כהפמ"ג חזינן מהתומים ברם כבוד. של וענין דבר בכל נאמר הכהן כבוד

בנדרים והמפרש הנ"ל מנמ"י וכדמשמע קדושה בדבר דדוקא הוא הפוסקים דדעת והיינו

בגיטין. והתוספות
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á"öåשבקדושה בדבר בדוקא וקדשתו דין ישנו אי הנ"ל והפוסקים הנ"ל קמאי פליגי במאי

צ"ב רש"י דבשיטת כבוד. של דבר בכל הוא וענינו זה דין אלא הוא דוקא לאו או

הטעם מה צ"ב החולקות בשיטות ומאידך שבקדושה", דבר "לכל בגמ' להדיא כתוב דהרי

והרי זה, דין בם נוהג שלא כבוד עניני כל שנא ומאי שבקדושה בדבר רק זה דין דישנו בזה

דברים. לשאר שבקדושה דבר בין זה חילוק מצאנו לא וכו' בת"ח כיבוד דיני בכל

äàøðäåע"פ דחולין, למילי גם הנוגע וקדשתו מצות בגדר וסייעתו רש"י בשיטת ברור

דבר לכל פירוש שבקדושה דבר "לכל וז"ל ע"א, ס"ב בנדרים השטמ"ק מש"כ

וליטול בסעודה. לברך או בעצה או בדרשה ראשון לפתוח תקדימנו אם מקודש נראה שהוא

עם חולק או בסעודה, יושב אם ראשון ולהיותו יפה מנה ליטול פירוש ראשון, יפה מנה

מבית ולפדותו להחיותו נמי תניא הוריות ובשלהי יפה, מנה לו יתנו וגם יקדימנו, חבירו

שכתב ע"א ס"ב לנדרים הרא"ש בפי' נמי ועי' עכ"ל. ומקודש" גדול נראה בזה שגם השבי

עכ"ל. ומקודש" גדול שיראה דבר היינו שבקדושה דבר "שלכל וז"ל

øàåáîåיותר יראה ידו שעל דבר בכל אלא שבקדושה, בדבר דוקא לכבדו הכוונה דאין

בכהן כבוד דין אין ולכן ולהקדישו, להבדילו הוא החיוב כלומר ומקודש. גדול

משאר להפרישו הוא החיוב ובכהן היות וכו'. קימה דין בהם דיש ות"ח ואם אב כיבוד כדין

לכבדו חייב ולכן העם, משאר ומובדל ומקודש גדול ויראה דבר, בכל ראשון שיהא בזה העם

וכבדתו. ולא וקדשתו בלשון התורה כתבה וע"כ גדולתו, מתבטאת דבזה ראשון, מנה ליטול

äæáåבהא הכהן כבוד דין כל לבאר כתב החומש על בפירושו שרש"י מה היטב מבואר

ענינו משמע וקדשתו דמלשון "וקדשתו", דנאמר מה על ולא לך", יהיה "קדש דכתיב

מפקיע בזה דאזי וחללה גרושה בנשא רק שייך מישך וזה להקדישו, בכהן קדושה לפעול

בבכורות במתני' כמבואר הקרבנות לעבודת בכך הוא פסול דהרי הכהונה קדושת מעצמו

להחלו, עמש"כ אמור בפרשת בתו"כ ועי' ה"ט. מקדש מביאת בפ"ו וברמב"ם ע"ב, מ"ה

שבכה"ג הוא צ"ד סי' בשו"ת הריב"ש ולשון חולין. הוא הרי זה מנהג נוהג שהוא בזמן

לכופו אנחנו מצווין אזי וכך והיות בזה. ואכמ"ל עי"ש, לעבודה ופסול כהונתו את איבד

בעל בוקדשתו נכלל שפיר וזה הקרבנות, לעבודת וראוי מקודש יהיה ששוב בכדי לגרשה

פי' דבזה לך, יהיה דקדש מקרא נלמד הוא וכו' ראשון לפתוח לכהן הכבוד ענין אך כרחו.

בסעודה", ראשון ולברך דבר בכל ראשון לפתוח והיינו קדושה. בו "דנהוג עה"ת רש"י

מעם ומורם קדוש הוא שאכן נראה שבהם ופעולות מעשים לעשות מצווין שאנו בזה והכוונה

בעינינו קדש נחשב שהוא בזה תיהיה כלפיו דההנהגה קדושה, בו נהוג הוא וזה ישראל,

רואיו. כל ובעיני

äàøðåוז"ל שכתב וקדשתו בד"ה בגיטין רש"י דברי את חדש באופן לבאר אפשר דבזה

וגו' את קל"ה"כי סו"ס באו"ח ובדרישה שם שיף במהר"ם נתקשו וכבר ע"כ. "

רש"י בזה שבא י"ל ולמש"כ עי"ש. בזה רש"י בעי דמה ט"ו סי' או"ח כת"ס ובשו"ת עי"ש,
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קדושה דבר הכהן מתכבד שבו שהדבר הכוונה אין שבקדושה דבר לכל דקתני דמה לפרש

הרא"ש במש"כ וכנ"ל ומקודש גדול הכהן וניכר נעשה שעי"ז לכבוד היא הכוונה אלא הוא

במש"כ בהמשך כמבואר דאזיל הוא הכהן על דוקדשתו רש"י שהוסיף מה והיינו והשטמ"ק,

הכוונה בזה שהוזכר שבקדושה שהדבר וממילא דקאי הוא הכהן על דודאי וגו' לחם את כי

שבקדושה. דבר כלל להיות צריך אינו והדבר הדבר, כלפי ולא הכהן כלפי היא

úåèéùáåדבר בכל הגמ' בלשון כפשוטו בדוקא הוא דוקדשתו זה דדין וס"ל החולקים

וגדר במהות הנ"ל יסוד עיקר על פליגי דלא נראה דחולין. במידי ולא שבקדושה

ופעולות מעשים לעשות בעינן דאם דס"ל רק אלא אהרן, זרע לכהנים ביחס וקדשתו מצות

ה', משרתי ולהיות הקרבנות לעבודת ולויים מישראל בזה שהובדל הכהן קדושת ניכר שבהם

שבקדושה, דבר הוא הכהן בו שמתכבד עצמו שהדבר בהכ"ג רק ניכר זה כרחך על א"כ הנה

במידי אך העם, בשאר שאין מה שישנה קדושתו שניכר הכהן לקדושת שייכות יש בזה דאזי

כבוד דין שנאמר כמו בעלמא כבוד דין כלפיו שיש מראה רק דזה הרי יקדימנו אם דחולין

או אמו או אביו שהוא מחמת המכובד לאדם כבוד ענין הוא דהתם ואם, באב או בת"ח

שהוא בזה לו שיש הפרטי כבוד משום בכהן גם זה דבר ישנו וא"כ וכו', שלמד תורה משום

הקרבנות, לעבודת והלויים מהעם בזה שהובדל הכהן קדושת משום דהוא מנלן אך כהן,

הקדושה ענין ביותר ניכר בזה דאזי קדושה, של בדברים כיבוד בדוקא בעינן דלזה וע"כ

והבדלתו וקדושתו גדולתו דניכר הוא ובזה וקדימה כבוד הדין בו נוהג שמחמתו בכהן שיש

בזה. היטב ודו"ק העם, משאר

äðäå,שונה באופן הנ"ל מחלוקת לבאר שכתב מ"ו סי' גיטין ראובן אמרי בספר ראיתי

"דהנה שם וז"ל בזה. להעיר שיש ומה מדבריו נביא אזי בדבריו, להעיר לנו ויש והיות

דהיינו לקדוש לעשותו הישראל על דין שיש הוא הביאור אי דוקדשתו דינא בהאי לחקור יש

מיקרי קדוש דודאי דנימא או עליו לחול הקדושה למציאות מסייע המיוחדים הכיבודים שע"י

שקדוש משום לכבדו וממילא זו בקדושה להכיר הישראל על חובה דחל אלא הוא, ומאליו

בעצם. הוא

úèéùáåהנמוקי דמצוה במידי דוקא הוא וקדשתו דמצות שסברו לעיל שהובאו הראשונים

הכהנים את יקדשו שישראל שהציווי שבחקירה השני כהצד דסברו צ"ל וכו', יוסף

דלא ודאי דהא דמצוה, במידי אותם שמכבדים בזה הוא ידינו על שיקודשו שייך בה והצורה

הנ"ל הנמק"י טרח לכן ראשון, לאכול לו שנותנים ע"י לכהן ליה שמקדשינן דמיקרי מסתבר

ראשון". יפה מנה ד"ליטול ענין בהאי דמצוה מידי דהוא הפנים לחם חלוקת ענין והביא

הסוגיא כפשטות דוקדשתו מקרא היא ישמעאל דרבי למימרא הילפותא דלדבריו ומסתבר

קצת כתב שם להלן ושוב עכ"ל. קדוש" אותו עשה כלומר "קדשהו" משמע דקדשתו משום

קדושתם". על קדושה "להוסיף אנחנו מצווין דרק שונה באופן
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äîåלהוסיף או הכהן את לקדש מצווין שאנו לבאר אפשר דכיצד הוא, בזה להעיר שיש

שני ידרוש הכהן אם וכי דמצוה. דמידי ראשון אותו מכבדים שאנו במה קדושתו על

או מקדושתו, קצת יפחת אזי ראשון, ולא שני הפנים בלחם יטול או שני בתורה יקרא או

קדושה יתווסף וכו', הפנים דלחם מנה יטול או בתורה ראשון שיקרא ע"י האם גיסא, מאידך

הכהן, לקדש וקדשתו ענין כל הוא וזה זה ללא קדוש שאינו לומר שייך וכי קדושתו, על

ה' את משרתים הם והרי לוי משבט והבדילם קידשם שה' בזה הם קדושים והרי אתמהה.

דהוא ע"י קדושה תוספת שום ואין הם, מקודשים שכבר כרחך ובעל הקרבנות, בעבודת

מצוה מעשה ע"י קדושה תוספת יש ואם מצוה, מעשה אותו זה סו"ס דהרי שני, ולא ראשון

כיוון מכל איגרא מרפסין דבריו שכל נמצא הקדושה. בו יתווסף שני יהיה אם גם א"כ זו,

ביסוד מחלוקת כאן דאין לעיל, בדברינו כמשנ"ת הוא לענ"ד הנכון הביאור וע"כ שנתפוס.

שיהיה במעשים ולפעול הכהנים של והבדלתם בקדושתם להכיר שהוא וקדשתו של הדין

דמצוה מידי ע"י רק נפעל דזה קמאי להני דס"ל אלא העם. משאר והבדלתם קדושתם ניכר

בזה. היטב ודו"ק לעיל, וכמשנ"ת בלבד וקדושה


