פ' תזריע
 (1ויקרא פרק יג
שׂאֵת אוֹ ַס ַפּחַת אוֹ ַבה ֶֶרת ְו ָהי ָה בְעוֹר ְבּשָׂרוֹ ְלנֶגַע צ ָָרעַת וְהוּבָא אֶל אַהֲר ֹן הַכֹּהֵן אוֹ
)ב( אָדָ ם כִּי י ִ ְהי ֶה בְעוֹר ְבּשָׂרוֹ ְ
אֶל אַחַד ִמ ָבּנָיו הַכּ ֹ ֲהנִים:
שׂעָר ַבּנֶּגַע ָהפְַך ָלבָן וּמ ְַראֵה ַהנֶּגַע עָמ ֹק מֵעוֹר ְבּשָׂרוֹ נֶגַע צ ַָרעַת הוּא
)ג( ו ְָראָה הַכֹּהֵן אֶת ַהנֶּגַע בְּעוֹר ַה ָבּשָׂר ְו ֵ
ו ְָראָהוּ הַכֹּהֵן ְו ִטמֵּא א ֹתוֹ:
 (2רש״י על ויקרא פרק יג פסוק ב
אל אהרן וגו'  -גזירת הכתוב הוא שאין טומאת נגעים וטהרתן אלא ע"פ כהן )ת”כ(:
 (3חזקוני על ויקרא פרק יג פסוק ב
הכהנים  -ולא חללים .ומניין לרבות כל ישראל? ת"ל ״או אל אחד״ לרבות כל ישראל א"כ מה ת"ל מבניו
הכהנים? ללמד שאין טומאה וטהרה אלא מפי כהן .הא כיצד? חכם שבישראל רואה את הנגע ואומר לכהן
אע"פ ששוטה הוא אמור טמא הוא והוא טמא אמור טהור הוא והוא טהור.
 (4כלי יקר על ויקרא פרק יג פסוק ב
והובא אל הכהן .אין טהרתו כי אלא על ידי כהן יען כי כל מי אשר הוא מזרע אהרן נמצאו בו ג' מדות טובות
הפכיים לאלו כי חטא הלשון גורם כל ריב וכל נגע ובין אחים יפריד ע"כ יבא אהרן שאחז במדת השלום
וירפא לזה כי הוא היה אוהב שלום ורודף שלום ,וכן חטא גסות הרוח ראוי שיתוקן על ידו כי הוא היה עניו
ביותר כארז"ל )חולין פט (.גדול מ"ש במשה ואהרן ממ"ש באברהם דאילו באברהם כתיב )בראשית יח כז(
ואנכי עפר ואפר ובמשה ואהרן כתיב )שמות טז ח( ונחנו מה,
 (5וכן חטא חמדת הממון לא היה ג"כ באהרן יען כי הכהנים לא היה להם חלק ונחלה בארץ ולא היה להם
יותר ממה שזכו משלחן גבוה ע"כ היו שלמים במדת ההסתפקות ולא היו בכלל צרי העין אשר כל מגמת פניהם
לאסוף ולכנוס ,ע"כ מן הראוי שכל ג' מיני צרעת אלו לא יטהרו כי אם על ידי כהן:
 (6ספר שמות פרק ד
שׁלָח:
שׁלַח נָא ְבּי ַד תִּ ְ
)יג( וַיּ ֹאמֶר בִּי אֲדֹנָי ְ
)יד( ַויִּחַר אַף י ְדֹוָד בְּמשֶׁה וַיּ ֹאמֶר הֲֹלא אַהֲר ֹן אָחִיָך ַה ֵלּוִי י ָדַ עְתִּ י כִּי דַ בֵּר י ְדַ בֵּר הוּא ְוגַם ִהנֵּה הוּא יֹצֵא ִלק ְָראתֶ ָך
שׂמַח ְבּלִבּוֹ:
ו ְָראֲָך ְו ָ
 (7רש”י על שמות פרק ד פסוק יד
וראך ושמח בלבו  -לא כשאתה סבור שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה .ומשם זכה אהרן לעדי החשן
הנתון על הלב:
 (8ספר תורת משה לחת"ס על ויקרא פרק יג פסוק ב
והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים ,ובפ' מצורע כתיב ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה והנה
נרפא נגע הצרעת מן הצרוע ,הנה הקב"ה עשה כתנות עור וילבישם ותרגם לבושי דיקר כי מעור נזדכך עד
שיעשה ממנו כתנות אור באל"ף והיינו לבושי דיקר וכן כתוב בבגדי כהונה ועשו בגדי קודש ותרגם נמי
לבושי דיקר ,מדברי של"ה למדתי כן ע"ש,
 (9והנה זה הרשע לא מבעיא שלא עשה מכתנות עור כתנות אור אלא אפי' עור בשרו הוכה בצרעת ע"כ יקח
מוסר מאהרן הכהן ויראה מה בינו לאהרן הוא זילזל בעור בשרו וטימא אותו ואהרן הי' הדיוט ונתעלה
ונתקדש עד שזכה ללבושי יקר או לכל הפחות לאחד מבניו הכהנים אע"ג שהם זכו לזה רק ע"י אהרן
בקדושתו מ"מ קדושתן עומדת ולא נתלכלכו וזה לכלך עור בשרו אמנם אח"כ כששב ורפא לו ונרפא נגע
הצרעת מן הצרוע פי' מן הצרוע עצמו נרפא כי נתהפכו עוונותיו לזכיות והוא גדול ועדיף מצדיק )כמשאחז"ל
יומא דף פ"ו ע"ב שבעלי תשובה גדולים יותר מן הצדיקים( ע"כ ויצא הכהן שהוא צדיק מעיקרו הוא יצא אל
מחוץ למחנה ויקח לימוד מבעל התשובה הלז אשר נרפא נגע הצרעת מן הצרוע:

 (10משך חכמה על ויקרא פרק יג פסוק ב
והובא אל אהרן הכהן וכו'  -ענין הנגעים שנמסרו לאהרן הכהן הוא מסתרי התורה אשר הטומאה והטהרה
תלוי בכהן  . . .אמנם יש לומר ,דהנה הנגעים היא מחלה המתדבקת עד שאמרו במד"ר )ויקרא רבה פ' טז(
ובתלמודין כתובות )דף עז (:דלא עיילי למבואיה ,ולכן טמא טמא יקרא ,וההתעסקות בו הוא ענין מסוכן
וצריך לזה השגחה נפלאה פרטית אשר העוסק ינוצל מזה ויהיה נבדל אשר אליו לא תדבק הנגע ,לכן בחרה
התורה זה בבני אהרן אשר המה נבדלים משאר ישראל ומושגחים בפרטיות יותר וכמו דכתיב )דה"י א' כג ,יג(
ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים.
 (11אור החיים על ויקרא פרק יג פסוק ג
וראהו הכהן וטמא אותו .תלה הכתוב הטומאה בפה כהן ,על דרך אומרם ז"ל )שבת קיט ב( ב' מלאכים מלוים
את האדם בליל שבת לביתו וכו' וגם מלאך טוב עונה בעל כרחו וכו' ,והנה לצד שהכהן הוא המכפר על ישראל
מטומאתם ומתחלואיהם לזה יצו ה' שיסכים על טומאה זו שקנתה מקומה באיש ההוא ,עד שובו לפני ה' ואז
יבער ה' ממנו טומאתו:
 (12ספר יחזקאל פרק מד
שׁמ ֶֶרת ִמקְדָּ שִׁי בִּתְ עוֹת ְבּנֵי יִשׂ ְָראֵל ֵמ ָעלַי ֵהמָּה יִק ְְרבוּ ֵאלַי
שׁמְרוּ אֶת ִמ ְ
)טו( ְוהַכּ ֹ ֲהנִים ַה ְל ִויּ ִם ְבּנֵי צָדוֹק ֲאשֶׁר ָ
ְלשׁ ְָרתֵ נִי ְו ָעמְדוּ ְל ָפנַי ְל ַהק ְִריב לִי ֵחלֶב וָדָ ם נְאֻם אֲדֹנָי י ֱדֹוִד. . . :
)כג( ְואֶת ַעמִּי יוֹרוּ בֵּין ק ֹדֶ שׁ לְח ֹל וּבֵין ָטמֵא ְלטָהוֹר יוֹדִ עֻם:
שׁבְּתוֹתַ י
שׁ ְפּטֻהוּ ְואֶת תּוֹר ֹתַ י ְואֶת חֻקּ ֹתַ י ְבּכָל מוֹעֲדַ י יִשְׁמ ֹרוּ ְואֶת ַ
שׁ ָפּטַי י ִ ְ
שׁפָּט ְבּ ִמ ְ
)כד( ְועַל ִריב ֵהמָּה י ַ ַעמְדוּ ְל ִמ ְ
יְקַדֵּ שׁוּ:
13) Based on the words of Rav Y D Soloveitchik, Darash Darash Yosef, p. 236
The role of the Cohen as defined by the prophet Yehezkel in the haftarah of Parashat Emor encompasses
several different tasks; he serves as a member of the Sanhedrin, judging cases brought before them. He is
responsible for declaring the holidays by establishing the months. He must teach the people and he serves
in the Temple.
14) However a single spirit underlies these three roles; a strong sense of love, friendship and concern for
every person. . . Thus, although the Cohanim are teachers and leaders, they are primarily friends who share
in the community’s sorrows and joys. The Cohen is the key to providing for the needs of one who suffers
from tzaraat.

 (15ספר במדבר פרק ו
)כג( דַּ בֵּר אֶל אַהֲר ֹן ְואֶל ָבּנָיו לֵאמ ֹר כּ ֹה תְ ב ֲָרכוּ אֶת ְבּנֵי יִשׂ ְָראֵל אָמוֹר ָלהֶם:
 (16הסידור
בָּרוְּך אַתָּ ה י ְדוָד אֱֹלהֵינוּ ֶמלְֶך הָעוֹלָם ֲאשֶׁר קִדְּ שָׁנוּ ִבּקְדֻ שָּׁתוֹ שֶׁל אַהֲרןְ ,ו ִצוָּנוּ ְלב ֵָרְך אֶת עַמּוֹ י ִש ֹ ְָראֵל בְּאַ ֲהבָה:

