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 | הרב אליעזר קשתיאל אמורפרשת 

 יחסם ומשמעותם לכהונה ולאדם. -עולם הרוח ועולם הסוד 
 

 לכאורה אם הכהנים הם אנשי רוח אז מה זה משנה המצב הפיזי של הכהן? מדוע כהן בעל מום פסול לעבודה?1

 האם מום רוחני גם יפסול אותו?

 מה התפקיד של הכהן בבית המקדש?

 ., יש במציאות כולה. יש בבן אדםהתפקיד הוא להעביר לעולם איזו קדושה אדירה יש בגוף שלנו

היינו אומרים: "דרשה יפה, אבל  -אם רב יוסף שהיה עיוור היה אומר שהעיניים הגשמיות הן לא עיקר אלא העיניים הרוחניות 

 אמר זאת כי היה עיוור..." וכו'

בסדר, אתה מנסה לנחם, אבל האם מי שמסתכל על הגוף  -הרב קוק מסביר שאם בלוויה היית אומר שהעיקר זה הנשמה 

 ל לומר שנשמה מפעפעת בקירבו וממנה עוצמתו!בשיא עוצמתו יכו

 להראות כמה הגוף חשוב. וצריכים הכהנים רוצים

 מתנהג איתו באצילות ורוממות. -מי שמכיר מעלת הגוף 

 נותנת יחס מכבד לפרי. האכילה גם תהיה יותר עם יראת שמים. מכבדת ומרוממת. -תרומה 

 הכהן חייב להיות אדם בעל כל הכח הגופני.

 שתו ועוצמתו.כדי להדגיש קדו

 זה גורם להארה וקדושה בעם ישראל.

 בחג השבועות אין רוחניות לפי התורה. רק מביאים קרבן שתי לחם. חמץ. וקרבן שלמים.

 מטרת התורה היא לא לספר שיש רוחניות, אלא לחיות אחרת את הגשמיות.

 לחם חמץ בו הגשמיות ניכרת.

 לא לזלזל בגשמיות. 

 רואה אותה באור אחר. הוא זהיר ואציל יותר. -אדם שמכבד את הגשמיות שלו 

 בפרשה מופיעים גם לחם הפנים. היזהרות ממוות. תרומה.

 קדושת חיי הגוף של עם ישראל. גוף קדוש כי מאירה בהם נשמה.

פתאום  -משל: אם אדם ייראה חולצה ישנה ומרופטת לא יחשוק בה, אבל אם יאמרו לו שמישהו חשוב לבש אותה בעבר 

 החולצה...! ייכבד את

 

 ."וקדשתו. כי לחם אלוקיך הוא מקריב"צריך לדאוג שהגוף שלנו יהיה שלם. 

 החסידות החזירה מעט מזה...

 קדושה בפירות. -קדושת שמיטה  -בשנה הבאה 

מספרים שכשהיו ילדים קטנים היה טובל לפני שאוכל. כי זה  -בפרק שני בכתובות באים שניים להעיד על חבר שהוא כהן 

 מה...!היה תרו

 ...!של תרומה אנחנו טובלים לפני חג, לפני יום כיפור, אבל ילד כהן טובל לפני שאוכל כריך

 לברר לנו את גודל הגוף וקדושתו. -כל עניין התפילה, הטהרה 

 אנחנו תפילה שנשמע בשורות טובות ישועות ונחמות! שבת שלום.
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 פנימי לא מוגהה – [' אייר, תשפאיט] שיכתוב 


