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Kohanim Serving the Plebes 
 לעילוי נשמת הרב לורד יונתן זקס (הרב יעקב צבי בן דוד אריה זצ’’ל)

 
 

 
Framing the Problem: Rema Drops it Like it’s Hot 

Rema 128:45 
 הגה:...אסור להשתמש בכהן אפי' בזמן הזה דהוי כמועל בהקדש אם לא מחל על כך [מרדכי

 הגהות דגיטין]
 

The Special Nature of Kohanim - "וקדשתו" 
Vayikra 21:8 

ֶכם. ׁשְ י ָקדֹוׁש ֲאִני יְהָוה ְמַקּדִ ךְ ּכִ י ֶאת ֶלֶחם ֱאלֶֹהיׇך הוּא ַמְקִריב ָקֹדׁש ִיְהֶיה ּלָ ּתֹו ּכִ ׁשְ  ְוִקּדַ
 

Gittin 59b 
 תנא דבי רבי ישמעאל: "וקדשתו" -- לכל דבר שבקדושה: לפתוח ראשון1, ולברך ראשון, וליטול

 מנה יפה ראשון.2
 

Rambam, Hilkhot Klei ha-Mikdash 4:2 
 ְוָצִרי� ָּכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ִלְנֹהג ָּבֶהן  ָּכבֹוד ַהְרֵּבה  ּוְלַהְקִּדים אֹוָתם ְלָכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה. ִלְפּתַֹח ַּבּתֹוָרה

 ִראׁשֹון. ּוְלָבֵר� ִראׁשֹון. ְוִלֹּטל ָמָנה ָיָפה ִראׁשֹון
Ma’aseh Rokeach ad loc 

 וצ"ל דלכל דבר שבקדושה הוא עיקר המ"ע ובו נכלל הכבוד ג"כ וכל זה כדי שיהיו מוכנים לעבודתו
 יתברך.3

 
Rambam, Sefer ha-Mitzvot, Aseh 32 

 היא שצונו לכבד זרע אהרן לפארם ולנשאם וֵשָנשים מדרגתם מדרגה קודמת וראשונה  ואפילו
 ימאנו לא נשמע מהם, זה כלו הגדלה לאל יתעלה אחר שהוא לקחם ובחרם לעבודתו

 ולהקריב קרבנותיו. והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו "וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב" ובא
 הפירוש: "וקדשתו" -- לכל דבר שבקדושה: לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון.

 ולשון ספרי: "וקדשתו" על כרחו לומר כי זה צווי נצטוינו בו ואינו בבחירת הכהן. וכן אמרו "קדושים
 יהיו לאלהיהם" על כרחם, "והיו קדש" לרבות בעלי מומין שלא תאמר אחר שלא יאות להקריב

 לחם אלהיו למה זה נתן לו מעלת הקדמה וכבוד על כן אמרו "והיה קדש" כל הזרע הנכבד ההוא

  רש׳׳י –  ׳׳בכל דבר כבוד בין בתורה בין בישיבה הוא ידבר בראש׳׳1
  עיין מחלוקת רש׳׳י ותוספות ורא׳׳ש על פירוש ׳׳וליטול מנה יפה ראשון׳׳2
  ממעשה רוקח מוכרח שבזמן הזה, בעוונותינו הרבים, שאין לנו בית המקדש, אזי אין מצווה לכבד את הכוהנים; המעשה3

 רוקח מתחזק את ספק במגן אברהם כלפי סטטוס כהנים בזמן הזה, וגם זה נגד שיטת בעל "משנה ברורה" ש׳׳בקדושתו הוא
 עומד׳׳

1 

Question: I am a kohen who likes to fit in with others. When I lend a helping hand, occasionally 
someone tells me that I need not or should not because I am a kohen. Should I listen to them?  
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 תמים ובעל מום. וכבר התבארו התנאין המחוייבין להם ואז יהיה ראוי להתנהג עמהם בזה המנהג
 במקומות מפוזרים בגמרא בחולין ושבת ובכורות וזולתם

 
 

Sefer ha-Hinukh 269 
 (א) מצות קדוש זרע אהרן - לקדש זרע אהרן. כלומר, לקדשם ולהכניסם לקרבן, וזהו עקר

 העשה. וכן להקדימם לכל דבר שבקדשה, ואם מאנו בזה, לא נשמע אליהם. וזה כלו לכבוד
 השם יתעלה, אחר שהוא לקחם ובחרם לעבודתו, שנאמר (ויקרא כא ח) וקדשתו לכל דבר

 שבקדשה לפתוח ראשון, ולברך ראשון, ולטל מנה יפה ראשון. ולשון ספרא (א יג) וקדשתו על
 כרחו, כלומר, שזאת המצוה אנחנו נצטוינו בה, ואין זה בבחירת הכהן…

 
 

Yerushalmi Berakhot 60a4 
 אבא בר בר חנא ורב חונא הוון יתבין אכלין והוה רבי זעירא קאים ומשמש קומיהון עלה וטעין

 תרויהון בחדא ידיה. אמר ליה אבא בר בר חנא מה ידיך חוריתא קטעין. וכעס עילוי אבוי. אמר ליה
 לא מיסתך דאת רביע והוא קאים משמש. ועוד דהוא כהן ואמר שמואל: המשתמש בכהונה מעל

 את מיקל ליה. גזירה דהוא רבע ואת קאים ומשמש תחתוי. מניין המשתמש בכהונה מעל? רבי
 אחא בשם שמואל אמר: (עזרא ח:כח) "ואמרה להן אתם קודש לה' והכלים קודש" מה כלים

 המשתמש בהן מעל אף המשתמש בכהנים מעל.5
 

Haghagot Mordekhai le-Gittin 461 
 מעשה בכהן שיצק מים על ידי רבינו תם. והקשה לו תלמיד: הא שנינו בירושלמי המשתמש

 בכהונה מעל?! והשיב לו, שאין בהם קדושה בזמן הזה, דקיימא לן בגדיהם עליהם קדושה עליהם,
 ואי לא לא. והקשה אם כן כל מיני קדושה לא ליעביד להו?! ושתיק רבינו תם. והשיב רבינו פטר

 דנהי שיש בו קדושה – יכול למחול, כדאמרינן: אין עבד כהן נרצע מפני שנעשה בעל מום. ואי לאו
 האי טעמא היה יכול להשתעבד בו.

 
Semag, Asin 3:1 

 עבד עברי כהן אינו נרצע מפני שנעשה בעל מום והכתוב אומר: "ושב אל משפחתו" למוחזק
 שבמשפחתו מכאן יש להוכיח דאף על גב דאמר בירושלמי דברכות [פ״ח] המשתמש בכהונה

 מעל מדכתיב "אתם קדש והכלים קודש" מ״מ בשכר מותר להשתעבד בו
 

Mordekhai Gittin 401 
 כיון דמ׳׳וקדשתו׳׳ יליף אמאי לא יכפו אותו דהני מילי גבי נושא נשים בעבירה, אבל לפתוח

 ראשון ולברך ראשון דלא הוי אלא כבודו יכול למחול דאטו ליטול מנה ראשון אם לא רצה הכהן
 ליטול וכי תיסק אדעתי' למימר דיכפנו חלילה למימרא כן ואם שונא מתנות הוא תבא עליו ברכה
 אלמא לא אמרינן דיכפנו אע"ג דמ׳׳וקדשתו׳׳ יליף אלא ודאי לא אמרינן יכפנו אלא נושא נשים

 בעבירה אבל דברים שהן לכבודו או לריוח ממון מצי מחיל אבל לא בביהכ"נ

  עיין בילקוט שמעוני שדומה לירושלמי4
  עיין בערוך השולחן שכתב ש׳׳מעילה׳׳ כאן לאו דווקא5
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Halakha le-Ma’aseh (le-Ma’aseh6) 
Rema 128:45 

 הגה:...אסור להשתמש בכהן אפי' בזמן הזה דהוי כמועל בהקדש אם לא מחל על כך [מרדכי
 הגהות דגיטין]

Mishna Berura 128:174 
 (קעד) דהוי כמועל בהקדש - שהרי נאמר ''וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב'' ואף עכשיו

 שאין לנו קרבנות בקדושתו הוא עומד ומשום זה אסור בגרושה ולטמא למתים.
 

Magen Avraham 201:4 
 וצ"ע למה אין נזהרין עכשיו להקדים הכהן לכל הנך מילי?! ויש ליזהר בזה מאחר שמדאורייתא

 הם! ואפשר דאין אנו בקיאין ביחוסי הכהונה וכמ"ש ססי' תנ"ז, ומיהו אם הכהן רוצה לחלוק
 כבוד לאחר רשאי.

Taz 128:39 
 וקשה לי הא קי"ל "וקדשתו" בע"כ דאם נשא גרושה כופין אותו שיגרשה כדאיתא בהאשה רבה...
 ונ"ל דהטעם דיכול למחול הוא משום דיש לו הנאה מזה ולא אסרה התורה עליו מידי דהוא ניחא

 ליה בכך אם לא במה שאסרה תורה בפי' עליו אבל שאר דבר לא
 

Be’ar Heitiv 128:83 
 (פג) מחל על כך. הקשה הט״ז הא קי״ל וקדשתו בע״כ דאם נשא גרושה כופין אותו שיגרשנה.
 ואמאי לא נימא שהוא מוחל על קדושתו. ע״כ העלה דהטעם הוא דיכול למחול משום דיש לכהן

 הנאה מזה ולפי זה העלה כל זמן שאין לכהן הנאה ממה שעושה מלאכה לאחרים אסור להשתמש
 בו אע״ג דמחל ע״ש. ואישתמיט להרב ט״ז מ״ש המרדכי בפ׳ הנזקין על שם מהר״ם. וז״ל:

 ולא כמ״ש כיון דמוקדשתו יליף אמאי לא יכפו אותו. דה״מ גבי נושא נשים בעבירה אבל לפתוח
 ראשון ולברך ראשון דלא הוי אלא כבודו יכול למחול ע״ש הרי שכתב דשאני נושא נשים בעבירה
 ...א״כ לדברי המרדכי שם משמע דלעולם יכול למחול על כבודו אפילו אי לא מטי הנאה לכהן

 מזה עיין שם ודלא כט״ז.
Mishna Berura 128:1757 

 (קעה) אם לא מחל על כך - אבל אם מחל מותר שכבוד הכהונה [כמו לפתוח ראשון או ליטול
 מנה יפה ראשון וכדומה מדברים שאנו מחויבין לכבדם] ניתן להם רק להנאתם לפיכך בידו

 למחול וליתן רשות לישראל להשתמש בו. ויש מי שאומר שאינו יכול ליתן רשות להשתמש בו
 אא"כ יש לו איזה הנאה כגון בשכר או אפילו בחנם לאדם חשוב שהוא חפץ לשמשו ונהנה מזה

 אבל אם אין לו שום הנאה מזה אין יכול למחול דאע"ג דכבוד יוכל למחול שימוש ענין של בזיון הוא
 וטוב להחמיר לכתחלה. ולהשתמש בהם שירות בזויות בודאי יש ליזהר

 

  עיין בשפיל פורים לישיבת רּבינּו יצחק אלחנן תשע׳׳ג (מהודרת אבי ג׳ שוורץ [בוגר כולל גרוס]) להבנת בדיחה פנימית:6
https://www.youtube.com/watch?v=nC6Aee-1wrg 

7Ruptureלעיון בהבדלות מתודולוגיות בין משנה ברורה וערוך השולחן עיין במאמר המפורסם מאת דר גר׳׳ח סולובייצ'יק ׳׳  
 and Reconstruction׳׳

3 

mailto:Noah.marlowe@mail.yu.edu
https://www.youtube.com/watch?v=nC6Aee-1wrg


Noah Marlowe Noah.marlowe@mail.yu.edu 
 חבר כולל על שם ׳׳קרולין ויוסף גרוס׳׳

 
 

Arukh ha-Shulchan OH 1288 
 ולפי זה הדין ברור: דכהן ברצונו יכול לשמש ולשרת כרצונו. ודלא כמי שאומר דכשלא יגיע

 להכהן הנאה – אסור, ולא מהני מחילתו (ט"ז סוף סעיף קטן ל"ט)... וכן יש שכתב להקל, משום
 דהאידנא ליכא מיוחסי כהונה. וחלילה לומר כן, ולהטיל דופי בקדושת כהנים. וכבר צווחו על זה
 ככרוכיא (עכנ"י סוף סימן נ"ו). ועיקרא דדינא כן הוא: דשלא ברצון הכהן – אסור להשתמש

 בו, וברצונו – מותר. ונראה לי דגם כהן בכהן אסור להשתמש. או אפשר ד"וקדשתו" הוא רק על
 ישראל, וכל מה שחשבו חכמינו ז"ל ב"וקדשתו" לפתוח ראשון... – לא שייך מכהן לכהן. וצריך עיון

 לדינא. וגם יש להסתפק אם מותר להשתמש בכהן בעל מום, כיון דלא חזי לעבודה, ולא קרינן ביה
 "כי את לחם אלהיך הוא מקריב".

 
Peninei Halakha (Rav Eliezer Melamed שליט’’א), Likkutim I (11:6) 

 ועל פי זה נפסק להלכה, שכל האיסור להשתמש בכהן הוא דווקא כשמבקשים ממנו את העזרה
 בצורה כזו שלא יהיה לו נעים לסרב, שאז נחשב הדבר כאילו כופים אותו לבוא לעזור. אבל אם

 הכהן מעצמו רוצה לעזור, מותר לקבל את עזרתו. וכן אם מבקשים ממנו עזרה בצורה כזו, שלא
 תהיה לו שום אי-נעימות לסרב, אם הסכים לעזור, מותר לקבל את עזרתו. ואמנם יש מחמירים,

 שכל זמן שהכהן לא מרוויח שכר או טובת הנאה אחרת, אין להשתמש בו (ט"ז או"ח קכח, לט).
 אבל לדעת רוב הפוסקים אם הכהן מוכן ברצון לסייע לישראל, אין בזה שום איסור (רמ"א או"ח

 קכח, מה; ערה"ש קכח, עב)
 

Addendum: Chizuk for the Struggling Kohen 
 

As a Ram Yearns for the Brook, Dani Ritholtz, pg. 18-19 
Our Family Tradition – September 5, 2008 

Dear Dad, 
Thank you so much for learning with me this summer. When you came up with the idea 
of going through the Mishnah Berurah on all of duchening, I immediately knew it was a 
good idea. Ever since I was little, I wanted to go up with all the other Kohanim in our 
family to duchen on Rosh Hashanah, Yom Kippur, and all the other holidays. I felt like I 
was missing out, and I wanted to be a full Kohen like you, Zaida, Uncle David, Jeffery, 
Steven, and Benjy. I also have seen how much you love duchening and how special it is 
to bless Klal Yisrael. This priestly blessing has been passed down from generation to 
generation in our family spanning all the way back to Aharon and his sons, the first 
Kohanim to ever duchen. I hear your voice booming louder than all the other Kohanim, 
filled with so much passion, love, warmth, and solemnity. The melody accompanying 
the blessing is uplifting and has an ancient ring to it, calling out through the generations 
for Hashem to protect His people as He has done every second that Jews have roamed 
this earth until the present moment.  

  הבעל ׳׳ערוך השולחן׳׳ כתב באריכות על איסור להשתמש בכהן. ראוי להסתכל בבניית מהלכו.8
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To go through all the halachot and to discover the correct way of holding our hands, 
what to say before and after the blessing, and at which words to sway or stand still 
makes it more official and brands it as our mitzvah. I can’t wait to go up to duchen with 
you once I turn thirteen. I hope I inherited your love of blessing people, which I think 
stems from how much you really love people and how you want the best for everyone 
you come in contact with. I hope we learn more things together in the future, and we are 
able to duchen for many years to come and, with God’s help, in the right time, we can 
bless Hashem’s people together with my own little Kohanim. 
Thank you, 
Dani 
 

Hi Sichati, Parshat Emor 2017, Noah Marlowe 
Rabbi Abraham Isaac Kook, as retold by Rabbi Norman Lamm, notes the connection 
between birkat kohanim and birkhot ha-torah; evidently, the first pesukim recited 
following the blessing of Torah study are those of the priestly blessings.  What, avers 
Rav Kook, links the two?  Kohanim innately inherit a “segula kelalit haba’a biyerusha,” a 
“general talent or disposition that is bequeathed by heredity.”   Kohanim, by virtue of 
birth, are designated as the teachers and educators par excellence of the Jewish people 
– as stated by the navi Malachi (2:7): “And the lips of the priest shall keep knowledge, 
they [the Jewish people] shall seek Torah from his mouth.”  Kohanim are called to 
something higher, a responsibility to teach and embody Torah.  They are charged with 
sweetening and cogently articulating talmud torah, and, additionally, modelling 
aspirational behavior.  However, the entire Jewish people are a nation of priests 
(“mamlekhet kohanim”) and are, therefore, born with the very same capacity for Torah 
excellence.  Furthermore, Rav Kook associates this spiritual imperative with the nesi’at 
kapayim (raising of the kohanim’s hands) during the priestly blessing.  As Rabbi Lamm 
eloquently explicates Rav Kook’s words: 

“It [nesi’at kapayim] is a pointing to the future, an aspiration for transcendence, a 
reaching out for what is beyond, a stretching of the self to greater heights… The 
prerogative of blessing derives not from the actuality but from the potentiality of 
the kohen – not from his religious character at the present, but from that which he 
could attain were he to strive for it with sufficient effort and exertion.  That is why 
the kohen raises his hands in the nesi’at kapayim – he is pointing to the future, to 
the realization of the potential within him.  

  
Thus, says Rabbi Lamm, the kohen does not perform the avoda due to his current 
religious excellence, but as a hope – a prayer -  for the future.  
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