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 ד'שעת ניסן                                ד "בס

 
 ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

                      הכהונה לעתיד לבא 
   (ופרופ אייזנברג משה ליכטנשטייןשל הרב  יםעל פי שיעור) אמורפרשת ל

 

  :(לא-טו, יחזקאל מד)הפטרת אמור  .1
תְוַהכֹּה   טו ר ָשְמרּו אֶׁ שֶׁ ת -ִנים ַהְלִוִים ְבֵני ָצדוֹּק א  רֶׁ ִמְשמֶׁ

ִיְשָרֵאל ֵמָעַלי ֵהָמה ִיְקְרבּו ֵאַלי -ִמְקָדִשי ִבְתעוֹּת ְבֵני
ָני  דֹּ ב ָוָדם ְנֻאם א  ְלָשְרֵתִני ְוָעְמדּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחלֶׁ

ל טז  .ְיהִוה ל ִמְקָדִשי ְוֵהָמה-ֵהָמה ָיבֹּאּו אֶׁ -ִיְקְרבּו אֶׁ

ת ְוָהָיה ְבבוָֹּאם  יז  .ִמְשַמְרִתי-ֻשְלָחִני ְלָשְרֵתִני ְוָשְמרּו אֶׁ
ל ָחֵצר ַהְפִניִמית ִבְגֵדי ִפְשִתים ִיְלָבשּו ְוֹלא-אֶׁ ֵרי הֶׁ -ַשע 

ָחֵצר ַהְפִניִמית  ֵרי הֶׁ ר ְבָשְרָתם ְבַשע  מֶׁ ם צֶׁ ֵליהֶׁ לֶׁה ע  ַיע 

ֵרי פִ  יח  .ָוָבְיָתה רֹּאָשם ּוִמְכְנֵסי -ְשִתים ִיְהיּו ַעלַפא 

ם-ִפְשִתים ִיְהיּו ַעל ּוְבֵצאָתם  יט  .ֹלא ַיְחְגרּו ַבָיַזע  ָמְתֵניהֶׁ
ל ל-אֶׁ ָחֵצר ַהִחיצוָֹּנה אֶׁ ל-הֶׁ ָחֵצר ַהִחיצוָֹּנה אֶׁ ָהָעם ִיְפְשטּו -הֶׁ
ת ר-אֶׁ שֶׁ ם א  ֵהָמה ְמָשְרִתם ָבם ְוִהִניחּו אוָֹּתם -ִבְגֵדיהֶׁ
ֵחִרים ְוֹלאְבלִ  ש ְוָלְבשּו ְבָגִדים א  ת-ְשכֹּת ַהקֹּדֶׁ -ְיַקְדשּו אֶׁ

ם ַרע ֹלא ְיַשֵלחּו  כ  .ָהָעם ְבִבְגֵדיהֶׁ ְורֹּאָשם ֹלא ְיַגֵלחּו ּופֶׁ

ת ם-ָכסוֹּם ִיְכְסמּו אֶׁ כֵֹּהן -ִיְשתּו ָכל-ְוַיִין ֹלא כא  .ָראֵשיהֶׁ

ל ָחֵצר ַהְפִניִמית-ְבבוָֹּאם אֶׁ -ַאְלָמָנה ּוְגרּוָשה ֹלאוְ  כב  .הֶׁ
ם ְלָנִשים ַרע ֵבית ִיְשָרֵאל -ִכי ִאם  ִיְקחּו ָלהֶׁ ְבתּוֹלת ִמזֶׁ

ר ִתְהיֶׁה ַאְלָמָנה ִמכֵֹּהן ִיָקחּו שֶׁ ת כג  .ְוָהַאְלָמָנה א  ַעִמי -ְואֶׁ

ל ּוֵבין ש ְלחֹּ ִריב -ְוַעל כד  .ָטֵמא ְלָטהוֹּר יוִֹּדֻעם-יוֹּרּו ֵבין קֹּדֶׁ
ְבִמְשָפַטי ושפטהו ( ְלִמְשָפט)ְמדּו לשפט ֵהָמה ַיעַ 

ת( ִיְשְפֻטהּו) ת-ְואֶׁ ַתי ְואֶׁ רּו -ֻחקַֹּתי ְבָכל-תוֹּרֹּ ַדי ִיְשמֹּ מוֹּע 

ת ל כה  .ַשְבתוַֹּתי ְיַקֵדשּו-ְואֶׁ ֵמת ָאָדם ֹלא ָיבוֹּא -ְואֶׁ
ְלָאב ּוְלֵאם ּוְלֵבן ּוְלַבת ְלָאח ּוְלָאחוֹּת -ִכי ִאם  ְלָטְמָאה

שֶׁ  ֵרי ָטֳהָרתוֹּ ִשְבַעת  כו  .ָהְיָתה ְלִאיש ִיַטָמאּו-ֹלא-רא  ְוַאח 

ל כז  .לוֹּ -ָיִמים ִיְסְפרּו ל-ּוְביוֹּם בֹּאוֹּ אֶׁ ש אֶׁ ָחֵצר -ַהקֹּדֶׁ הֶׁ

ָני ְיהִוה דֹּ ש ַיְקִריב ַחָטאתוֹּ ְנֻאם א    .ַהְפִניִמית ְלָשֵרת ַבקֹּדֶׁ

ָלתָ  כח ִני ַנח  ָלה א  ם ְלַנח  ֻחָזה ֹלאְוָהְיָתה ָלהֶׁ ם -ם ַוא  ִתְתנּו ָלהֶׁ

ֻחָזָתם ִני א  ַהִמְנָחה ְוַהַחָטאת ְוָהָאָשם  כט  .ְבִיְשָרֵאל א 

ם ִיְהיֶׁה-ֵהָמה יֹּאְכלּום ְוָכל ם ְבִיְשָרֵאל ָלהֶׁ ְוֵראִשית  ל  .ֵחרֶׁ
ִנים -ִבכּוֵרי כֹּל ְוָכל-ָכל ם ַלכֹּה  ְתרּוַמת כֹּל ִמכֹּל ְתרּומוֵֹּתיכֶׁ
לִיְהיֶׁ  ם ִתְתנּו ַלכֵֹּהן ְלָהִניַח ְבָרָכה אֶׁ ִרסוֵֹּתיכֶׁ -ה ְוֵראִשית ע 

ָך ַהְבֵהָמה ֹלא -ָהעוֹּף ּוִמן-ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ִמן-ָכל לא  .ֵביתֶׁ

ִנים   .יֹּאְכלּו ַהכֹּה 

 :ה"ישעיהו ל .2
ַבָצלֶׁת" ָרָבה ְוִתְפַרח ַכח  ַח : ְיֻששּום ִמְדָבר ְוִצָיה ְוָתֵגל ע  ָפרֹּ

ַדר ִתפְ  ַרח ְוָתֵגל ַאף ִגיַלת ְוַרֵנן ְכבוֹּד ַהְלָבנוֹּן ִנַתן ָלּה ה 
ל ְוַהָשרוֹּן ֵהָמה ִיְראּו ְכבוֹּד ה ַדר אלקינּו' ַהַכְרמֶׁ ָאז : ה 

ָאז ְיַדֵלג : ִתָפַקְחָנה ֵעיֵני ִעְוִרים ְוָאְזֵני ֵחְרִשים ִתָפַתְחָנה
ן ְלשוֹּן ִאלֵ  ם ִכי ִנְבְקעּו ַבִמְדָבר ַמִים ּוְנָחִלים ָכַאָיל ִפֵסַח ְוָתרֹּ

ָרָבה ַגם ְוִצָמאוֹּן ְלַמבּוֵעי ָמִים ִבְנֵוה : ָבע  ְוָהָיה ַהָשָרב ַלא 
א מֶׁ ְך : ַתִנים ִרְבָצּה ָחִציר ְלָקנֶׁה ָוגֹּ רֶׁ ְוָהָיה ָשם ַמְסלּול ָודֶׁ

נּו ָטֵמא ְוה ש ִיָקֵרא ָלּה ֹלא ַיַעְברֶׁ ְך ַהקֹּדֶׁ רֶׁ ֵלְך ְודֶׁ ּוא ָלמוֹּ הֹּ
ֱאִויִלים ֹלא ִיְתעּו ְך וֶׁ רֶׁ ֹלא ִיְהיֶׁה ָשם ַאְרֵיה ּוְפִריץ ַחיוֹּת : דֶׁ

ָנה ֹלא ִתָמֵצא ָשם ְוָהְלכּו ְגאּוִלים לֶׁ ְיֻשבּון ' ּוְפדּוֵיי ה: ַבל ַיע 
ּוָבאּו ִציוֹּן ְבִרָנה ְוִשְמַחת עוָֹּלם ַעל רֹּאָשם ָששוֹּן ְוִשְמָחה 

ָנָחהַיִשיג  ". ּו ְוָנסּו ָיגוֹּן ַוא 

 :ג-ב' ישעיהו ב .3
ִרית ַהָיִמים ָנכוֹּן ִיְהיֶׁה ַהר " ְברֹּאש ' ֵבית הְוָהָיה ְבַאח 

רּו ֵאָליו ָכל ַהגוִֹּים ָהִרים ְוִנָשא ִמְגָבעוֹּת ְוָנה  ְוָהְלכּו ַעִמים : הֶׁ
ל ַהר ה לֶׁה אֶׁ ב ' ַרִבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנע  קֹּ ל ֵבית ֱאֹלֵקי ַיע  אֶׁ

ָתיו ִכי ִמִציוֹּן ֵתֵצא תוָֹּרה ּוְדַבר  ְרחֹּ ֵרנּו ִמְדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְבאֹּ ְויֹּ
ם' ה  "ִמירּוָשָלִ

 : ויקרא רבה פרשה לב .4
ברכיה אמר מפרשה של מעלן יצא אמר כתיב ' ר"

ולקחת סלת ואפית אותה דרכו של מלך להיות אוכל פת 
 "?חמה שמא צוננת

 : ב"ג ע"שבת י .5
זכור אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקיה שמו שאלמלא "

. שהיו דבריו סותרין דברי תורה, הוא נגנז ספר יחזקאל
מאות גרבי שמן וישב בעלייה ' העלו לו ג? עשהמה 

  ".ודרשן
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 :בסיום הפטרתנו( כב-כא' פס)ק "הרד .6
, פ שכתוב בתורה"ומה שכתוב לו משפטי הכוהנים אע

. לפי שחידש דברים שאינם מפורשים בתורה שבכתב
 .שהם לעתיד לתוספת קדושה' גם אפשר שחידש דברי

לתוספת  יהיה זה, אם אמר זה על כל כהן -ואלמנה 
והוא כי אלמנת כהן גדול ואפילו כהן , קדושה לעתיד

אשר תהיה 'וזהו שאמר , הדיוט יכול לקחתה כהן אחר
ואם נאמר כי על כהן גדול דבר ', אלמנה מכהן יקחו

יהיה פירושו מכהן יקחו מקצת כוהנים יקח כמו 
ל וכמו שתרגם יונתן שאר כהניא "שפירשו רבותינו ז

וחללה כיון שכתוב בתורה לא  והנה הניח זונה, יסבון
 .זכר הכל

 : ם"המלבי .7
הודיעו שלעתיד יתעלו הכוהנים בני צדוק להיות להם "

כי יהיו , בקצת דברים חשיבות של הכהן גדול
כממוצעים בין מדרגת הכהן גדול ובין מדרגת הכהן 

 . "הדיוט

 : ט"פסוק י .8
ָחֵצר ַהִחיצוֹּנָ " ל הֶׁ ָחֵצר ַהִחיצוָֹּנה אֶׁ ל הֶׁ ל ּוְבֵצאָתם אֶׁ ה אֶׁ

ר ֵהָמה ְמָשְרִתם ָבם ְוִהִניחּו  שֶׁ ם א  ת ִבְגֵדיהֶׁ ָהָעם ִיְפְשטּו אֶׁ
ֵחִרים ְוֹלא ְיַקְדשּו  ש ְוָלְבשּו ְבָגִדים א  אוָֹּתם ְבִלְשכֹּת ַהקֹּדֶׁ

ם ת ָהָעם ְבִבְגֵדיהֶׁ  ".אֶׁ

 : ז כג"ויקרא ט .9
ת ִבְגֵדי הַ " ל מוֵֹּעד ּוָפַשט אֶׁ הֶׁ ל אֹּ ן אֶׁ רֹּ ר ָלַבש ּוָבא ַאה  שֶׁ ָבד א 

ש ְוִהִניָחם ָשם ל ַהקֹּדֶׁ  "ְבבֹּאוֹּ אֶׁ

 : ד"י-ב"י, ד"יחזקאל מ .11
ם ְוָהיּו ְלֵבית ִיְשָרֵאל  ר ְיָשְרתּו אוָֹּתם ִלְפֵני ִגלּוֵליהֶׁ שֶׁ ַיַען א 

ם ְנֻאם א   ֵליהֶׁ ָני ה-ְלִמְכשוֹּל ָעוֹּן ַעל ֵכן ָנָשאִתי ָיִדי ע  ' דֹּ
וָֹּנם ְוֹלא יִ  ת ַעל ָכל ָקָדַשי ְוָנְשאּו ע  ְגשּו ֵאַלי ְלַכֵהן ִלי ְוָלגֶׁשֶׁ

ר ָעשּו   שֶׁ בוָֹּתם א  ל ָקְדֵשי ַהְקָדִשים ְוָנְשאּו ְכִלָמָתם ְותוֹּע   אֶׁ
ר  שֶׁ ל א  בָֹּדתוֹּ ּוְלכֹּ ל ע  ת ַהָבִית ְלכֹּ רֶׁ ְוָנַתִתי אוָֹּתם שְֹּמֵרי ִמְשמֶׁ

ה בוֹּ    "ֵיָעשֶׁ

 : ב כו"כיחזקאל  .11
נֶׁיהָ " ש ְלחֹּל ֹלא  כֹּה  ָחְמסּו תוָֹּרִתי ַוְיַחְללּו ָקָדַשי ֵבין קֹּדֶׁ

ְעִלימּו  ִהְבִדילּו ּוֵבין ַהָטֵמא ְלָטהוֹּר ֹלא הוִֹּדיעּו ּוִמַשְבתוַֹּתי הֶׁ
ם ָוֵאַחל ְבתוָֹּכם  " ֵעיֵניהֶׁ

 : טו, ד"יחזקאל מ .12
ת ִמְשמֶׁ " ר ָשְמרּו אֶׁ שֶׁ ִנים ַהְלִוִים ְבֵני ָצדוֹּק א  ת ְוַהכֹּה  רֶׁ

ִמְקָדִשי ִבְתעוֹּת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵמָעַלי ֵהָמה ִיְקְרבּו ֵאַלי 
 "ְלָשְרֵתִני

 : ד"כ-ג"כ, ד"מיחזקאל  .13
ל ּוֵבין ָטֵמא ְלָטהוֹּר יוִֹּדֻעם ש ְלחֹּ ת ַעִמי יוֹּרּו ֵבין קֹּדֶׁ ְוַעל : ְואֶׁ

ְבִמְשָפַטי ושפטהו  (ְלִמְשָפט)ִריב ֵהָמה ַיַעְמדּו לשפט 
ת  (ְפטּוהּוִיְש ) רּו ְואֶׁ ַדי ִיְשמֹּ ת ֻחקַֹּתי ְבָכל מוֹּע  ַתי ְואֶׁ ת תוֹּרֹּ ְואֶׁ

    :ַשְבתוַֹּתי ְיַקֵדשּו

 

 :מו 'מיחזקאל  .14
המה בני צדוק , לכהנים שומרי משמרת המזבח"

 "לשרתו' הקרבים מבני לוי אל ה

 :ג יח"מיחזקאל  .15
, הכהנים הלויים בני צדוק אשר הם מזרע צדוק"

 ". יהקרובים אל

  :יא ח"מיחזקאל  .16
 "כאשר תעו הלויים, לא תעו בתעות בני ישראל"

  :ח"ל-ה"ל' דברי הימים א ו .17

ִבישּוַע ְבנוֹּ לה ְלָעָזר ְבנוֹּ ִפיְנָחס ְבנוֹּ א  ן אֶׁ רֹּ  לו  .ְוֵאלֶׁה ְבֵני ַאה 

ַמְרָיה ְבנוֹּ  לז  .ֻבִקי ְבנוֹּ ֻעִזי ְבנוֹּ ְזַרְחָיה ְבנוֹּ ְמָריוֹּת ְבנוֹּ א 

ִחיַמַעץ ְבנוֹּ לח  .ִחיטּוב ְבנוֹּא    .ָצדוֹּק ְבנוֹּ א 

 : לב 'א א"מ .18
 " קראו לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בן יהוידע"

 : כו, א ב"מ .19

וביום הזה לא  ,כי איש מות אתה, אל שדיך, ענתות לך"
וכי , אלקים לפני דוד אבי' כי נשאת את ארון ה, אמיתך

 ". התענית בכל אשר התענה אבי


