
 DNA in Halacha
 The Kohein chromosone

Show# 73 | July 9th 2016

Dovid Lichtenstein: The בית החיים One who influences always lives on. 

ב עמוד ה דף תענית מסכת בבלי תלמוד

 אמר -? קברייא וקברו חנטייא וחנטו ספדניא ספדו בכדי וכי: ליה אמר -. מת לא אבינו יעקב: יוחנן רבי אמר הכי

 ואת מרחוק מושיעך הנני כי ישראל תחת ואל' ה נאם יעקב עבדי תירא אל ואתה שנאמר, דורש אני מקרא: ליה

 .בחיים הוא אף - בחיים זרעו מה, לזרעו הוא מקיש, שבים מארץ זרעך

תתקמד רמז משלי שמעוני ילקוט

 יום ערב, ומשמשו תלמידו היה הגרסי יהושע' ור האסורים בבית חבוש שהיה עקיבא ברבי היה מעשה א"ד

 שלום ליה אמר רבי עליך שלום ליה אמר ביתו פתח על ועמד ל"ז אליהו בא, לביתו והלך ממנו נפטר הכפורים

 מת עקיבא שרבי לך להגיד ובאתי אני כהן ליה אמר, אתה ומי לו אמר צריך אתה כלום ליה אמר, ומרי רבי עליך

 ישן היה הסוהר בית ושר פתוח האסורין בית שער פתח ומצאו האסורין לבית שניהם הלכו מיד, האסורים בבית

 וכשראה, כתפיו על ונטלו ל"ז אליהו נטפל מיד, ויצאו המטה על עקיבא' ר את והשכיבו ישנים היו האסורים וכל

' ר דייך לו אמר, במת לטמא אסור וכהן היית שכהן לי אמרת אמש והלא רבי ל"ז לאליהו ל"א כך יהושע רבי

 בתלמידיהם. ואף חכמים בתלמידי טומאה שאין ושלום חס בני יהושע

ב עמוד קג דף כתובות מסכת תוספות

 משמת.( מט דף) סוטה בשילהי דתניא והא הקדוש רבינו אותו קורין שהיו - קדושה בטלה רבי שמת היום אותו

 מטמא הייתי ת"ר כשנפטר הייתי אילמלי אומר היה כהן חיים רבי והרב בכלל קדושה ל"י ויראה ענוה בטלה' ר

 דוקא היום אותו משמע היום אותו מדקאמר מוכח וכן כהונה קדושת היינו הכא דקאמר קדושה בטלה דהאי לו

 לרבי נראה ואין היום כהונה אין אמרו רבי דכשמת שמתו מי' בפ ברכות' דמס בירושלמי אמר ובהדיא לא ותו

 .לא דאורייתא טומאה אבל דרבנן הפרס בית בטומאת מיירי דהתם לרבי דכמדומה



 רסג מצוה אמור פרשת החינוך ספר

 

 .מטמאין אינם גמורים הצדיקים כי לברכה זכרונם שאמרו, המת בטומאת שכתבתי הזה הטעם אל רמז וראיתי

 נה סעיף שה סימן דעה יורה השולחן ערוך

 הוא וכן המעות ויחזיר כהן אינו שמא לחוש כהן לכל ראוי כהונה יחוסי לנו שאין כיון ז"דבזמה שכתב מי ראיתי

 ו"וח לזלזולי ואתי הכהונה מעלת עתה להקטין כאלו דברים לשמוע אסור ולדעתי לעצמו ויפריש בפדיון חייב

 כהונה חזקת דריע נמצא לא ולמקצתם יחוס כתב היה הכהנים שלכל מבבל עזרא כשעלה אפילו והרי כן לומר

 כדאיתא עתה גם תאכלו כן בתרומה בגולה שאכלתם כמו בחזקתכם אתם הרי נחמיה להם אמר ז"ועכ שלהם

 אין שלכולם וכיון יחוס כתב כלל לכהנים שאין עתה ש"כ ש"ע חזקה גדולה שם שנינו זה ועל[ ב ד"כ] בכתובות

 לעשות חלילה וחלילה קדושתם בחזקת שהם ש"כ לא' התוס מדברי שם כמבואר כלל ריעותא כאן אין יחוס כתב

 :שהוא כל לצירוף אפילו זה לצרף או ספיקא ספק או ספק איזה בזה

 ס סימן תשובות קובץ סופר חתם ת"שו

 כהני הזה בזמן כהנים כל יען, שכתב ה"קנ סימן א"ח' בתשו ץ"מהריעב להגאון מצאתי זה דבר על ובעמדי

 יטלו ולא לעצמן יחושו והכהנים, ספק ידי לצאת שימצא כהן מכל בנו לפדות אדם לכל ראוי כן על, נינהו חזקה

 ופרח כפתור' בס שמצא ט"צ בסימן ל"ז לו מצאתי עוד. בידם הוא גזל דספק, להחזיר מנת בעל אלא הפדיון דמי

, ז"בזה קרבנות ושיקריב הששי לאלף ז"י בשנת לירושלים לילך לו אמר ש"פרי חיים' שר אמר ברוך' שר [ו"פ]

 שאם ל"נ, זה על ץ"מהריעב כתב ובסוף, המיוחס הכהן ואנה מטומאתינו נעשה מה שאלתיו לא מטרדותי ואני

 ד"לב חיישינן דלא, דיו, הבית זמן עד מיוחסים היו שאבותיו ד"ב מעשה מקוים יחוסו ספר בידו שיש כהן ימצא

 ל"עכ', וכו מישראל משפחות כוללי' הי שאותו, היא אחריתי מלתא, יוחסין ספר שנגנז ל"חז שאמרו ומה. טועין

 אלא אינם ל"ר, כהנים הם בחזקה הזה שבזמן הכהנים. ביאה מאיסורי' כ פרק ריש ם"רמב כתב וכן. לענינינו

 אלא אינם הכהנים דכל כיון, להגאונים ל"דס שפיר אתי והשתא. דרבנן בתרומה אלא אוכלים ואין חזקה כהני

 אכפת מה כן אם, שימצא כהן מכל עצמו יפדה נ"בלאה' לנפשי דחש ומאן, מספק אלא אינו והפדיון, חזקה כהני

 . ל"ז ם"הרמב על תמהו ויפה, לא או בספק כהן' יהי זה גם אם לן

 המשפחות כל להו דסבירא, ב"ע ו"ע יוחסין עשרה פרק מאיר' דר כרבנן לן קיימא הרי, ג"צלע הדבר באמת אבל

 אפילו כן ל"דס מבואר ושם, ח"י ז"י' ה ב"מא ט"י פרק ם"הרמב להדיא פסק וכן, עומדות הם כשרות בחזקת

 לכשרים אצלינו שמוחזקת במשפחה דוקא דזה ם"לרמב' לי דסבירא אלא, ה"בה ש"ויע, חללים בספק

 בנתיים שמא ניחש לא, לעולם עד ואבותם אבותינו אצל מוחזקת היתה כך ומסתמא, לכהנים או בישראלים

 נחוש תיתי דמהיכי תימה והוא[, ט"סק] ו"תנ' ססי/ ח"או/ אברהם במגן זה חשש ש"וכמ, מהאמהות' א נתחללה



, הארץ בגויי גולה כהני שנתערבו מפני, המתייחסים כתבם בקשו ה"ד ב"ע ד"כ בכתובות י"רש דעת וזה, לזה

 והלא, ערעור שום עליהם יצא לא אם לזה ניחוש תיתי מהיכי כי לייחסם עזרא דעת על עלה לא ה"לא הא משמע

 בכשרותם הם הרי חזרו אם האנוסים הכהנים שאפילו ש"הרשב' תשו בשם' ג סימן ע"בא י"ב כתב מזו גדולה

 ל"הנ לכל ניחוש תיתי מהיכי טובא' תמי כן ואם, פריש מרובא דפריש וכל הארץ בגויי מהתערב נזהרים דרובם

 . כולם כהנינו ייחוס ולפסול

 גרעי ולא, דבר שום בהם נתערב שלא חשש שום כאן אין ואילך שני בית מחורבן דודאי, ד"לפע ברור הדבר אבל

 וכשרות צדקת בחזקת' ואוקמי לכהן נישאת' הי לא מסתמא, ישראל לבת מאנס שגוי ו"ח' הי ואם, מהאנוסים

 ו"כ ובכתובות דינאי בעובדא[ חזית מאי ה"בתוד א"ע ו"ס] בקידושין יהושע פני שכתב וכמו, איסורא תעביד דלא

 לענין בחזקתם והניחם, עזרא ורחקום המתייחסים כתבם מצאו לא אשר ברזילי בני אותן פ"שעכ אלא, ב"ע

 היא היא שמא להסתפק יש ומשפחה משפחה וכל עכשיו של מיוחסים בכהנים שנתערבו הם הם, הגבול קדשי

( הוזהרה) לא בגולה לכהנים מוחזקים' שהי כיון, המשפחה מאותה בה נתערב שמא או, המשפחה מאותה

 . בעצמם ברזילי בני כמו חזקה כהני רק שהם ם"הרמב כתב כן ומשום, עמהם מלהתחתן[ נזהרו]

 ד"כ כתובות] ס"דש לישנא כדמשמע, ידם על בכורים לפדות בחזקתם' הי עצמם ברזילי דבני משמע הא כן ואם

, דאורייתא לתרומה אפילו למימר בעי והוה, הגבול בקדשי בגולה אוכלים הייתם מה בחזקתכם אתם הרי[ ב"ע

 שלא במה החזיקם לא בה עדיין הוחזקו שלא משום היינו, אכלי לא דאוריתא דתרומה התם לישני לאידך ואפילו

 נמי מזה העלום לא טעמא מאי כן אם לומר ואין. הוחזקו שהוחזקו בכורים ופדיון כפים נשיאת אבל, הוחזקו

 איסור לי ומה, תפדה דפדה ועשה, בכורים של גזל או כפים דנשיאת עשה איסור לי דמה, דאוריתא לתרומה

' בנפשי דידע לאו אי דאמרינן, ליוחסין מעלין מיתה דעון דאורייתא דמתרומה לומר יש. דאורייתא דתרומה חמור

 לכן טפי החמירו וביוחסין, ליוחסין ממנו מעלין כן משום, מיתה לספק' נפשי מחית הוה לא, הוא מיוחס דכהן

, ליוחסין מהם מעלין דאין עשה איסורי כן שאין מה, ליוחסין להעלותו יבואו שלא דאורייתא בתרומה נמי החמירו

 חזקתם על הניחום, ליוחסין להעלותם ולא' חזקי ריעא ל"דס קמא וללישנא, בחזקתם והניחם עזרא להו חש לא

 לענין גמורים לכהנים זמנינו כהני נחזיק לא תיתי מהיכי כן ואם. דאורייתא דתרומה מיתה איסור לענין אפילו

 .בזמנינו הנהוג וכל פדיון

 ב-הלכה א כ פרק ביאה איסורי הלכות ם"רמב

 אבל דבריהם של תרומה שתהיה והוא, הגבול בקדשי אלא אוכלין ואין כהנים הם בחזקה הזה בזמן כהנים כל

 עדים שני לו שהעידו כל מיוחס כהן זהו אי. מיוחס כהן אלא אותה אוכל אין תורה של וחלה תורה של תרומה

, המזבח גבי על ששימש הכהן והוא בדיקה צריך שאינו איש עד הכהן פלוני בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא

 מן ולא ומעלה מהמזבח בודקין אין לפיכך, לעבוד אותו מניחין היו לא אחריו הגדול דין בית בדקו לא שאילו

 .מיוחסין וישראלים לויים כהנים אלא בסנהדרין ממנין שאין ומעלה הסנהדרין



רז סימן( חיים אורח) א חלק סופר חתם ת"שו

 הנאמרים סימנים אבדיקת לסמוך יש אם, משם להביא הורגלו לא אשר חדשים מאיים הבאים אתרוגים נידון

 : ל"זצ פ"מהרמ של עדותו י"עפ[ ו"קכ' סי] א"רמ' בתשו

 של דינו הדין ומן, מקום ובשום ס"בש נזכרו ולא דאורייתא לאו הסימנים אלו כל כי אחרת בתשובה כתבתי כבר

 מאבות בידינו שמסורת מיעניווע הבאים אותן כן על[, ב"ע ג"ס חולין] במסורת נאכל טהור עוף כדין אתרוג

 הן, מיעניווע הבאים באתרוגים ח"י שיוצאים אשכנז מדינות יושבי מעולם אשר הצרפתים חכמי ורבותינו אבותינו

 שאם כדי ההמה האתרוגים סימני להודיע אלא בא לא ל"ז פ"מהרמ והגאון, סימן לשום צריך ואין הכשרים הנה

 יש אפילו, אחרים מאיים בוודאי הבאים אבל, בידנו שמסורת מאותן שאינם ידע הסימנים אותם בהם ימצא לא

 .מורכבים שאינם' ראי אין הסימנים אותן להם

Selected audio from our listeners

Comments on the show 1 click here
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