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בפרשת השבוע מסביר משה לאהרון אלעזר ואיתמר כיצד לנהוג בקורבנות היום וגודל אחריותו
של שבט הכהונה אמורה להישמר "יין ושכר אל תשת...ולהבדיל בין הקודש ובין החול")...דהיינו
בין עבודה קדושה למחוללת(...הרמה הרוחנית הגבוהה של הכוהנים נובעת גם מיחוסם הרם,
ובמקביל גם בכוחות ותכונות שנתן להם הבורא כדברי חז"ל בכמה מקומות "כהנים זריזים הם"
דהיינו שאף פעולה שאדם רגיל יתקשה לבצעה שבט הכהונה ניחון בזריזות מספקת כדי לקיימה.

ואכן מידות ותכונות אלו מתחילים באהרן הכהן ,וכל בניו אחריו ,וכן בניהם ובני בניהם ,הם
כהנים .אהרן וצאצאיו נבחרו ע"י הקב"ה להיות מורי התורה לעם ישראל ומשרתי ה' בבית
המקדש בשם כל העם ,ועד היום הם מברכים את המתפללים ב"ברכת הכהנים".

והראוני מחקר מעניין בנושא זה בנושא הגנטי שנמשך מספר שנים ,ע"י ד"ר א .עמאר ונציין כמה
ממצאים מענינים  -ראשית ונמצא גן משותף אצל כהנים ללא הבדלי מוצא ,אשכנזים וספרדים,
תימנים ,רוסים ותוניסאים 70-80 .אחוז מהם נושאים ב  D.N.A.שלהם גן משותף בשכיחות
גבוהה שאין כמוה בשום קבוצת אוכלוסיה אחרת .אצל יהודים שאינם כהנים ,ואצל גויים ,אפשר
למצוא את הגן הזה בשכיחות של  5%בלבד .הגן הזה מעיד על היות הכהנים בני אותה משפחה,
צאצאיו של איש אחד שהוא אבי המשפחה.
עוד ממצא מדעי שלנו הוא פשוט וידוע כי משפחת הכהונה ,ועל ההשתייכות אליה העוברת מדור
לדור רק מאב לבן וממנו לבנו וכן הלאה .בת כהן שבעלה אינו כהן ,אין בניה כהנים .ואכן ,אצל
בנים אלה לא ימצא הגן המשותף .הסיבה המדעית נטען במחקר לכך פשוטה; הגן המשותף הזה
נמצא רק בכרומוזום הגברי  Y.את הכרומוזום הגברי מקבל הילד בתורשה מאביו בלבד ,ואותו
הוא יעביר רק לבניו .רק נכדים מצד אביהם נושאים את הגן המעיד על השתייכותם  -למשפחת
הכהנים .הקביעה ההלכתית של התורה מוצאת את ביטויה ב D.N.A. -הנמצא בכל תא בגופו
של כהן הנושא את חותם הגן .כהנים הנפוצים בעולם בכל גלויות ישראל נושאים בגופם את
חותם כהונתם .את זה גילתה לנו הגנטיקה רק לאחרונה .אבל זה עדיין לא הכל .מדע הגנטיקה
יודע לספר לנו כי הגן משתנה שינוי זעיר כאשר הוא עובר מדור אחד למשנהו .שינוי זה ניתן
לצפייה ועקב כך אפשר לקבוע לפי גודל השינוי כמה דורות עברו מאבי המשפחה בעל הגן
המקורי.
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גילוי מדעי זה הוא גרגיר קטן בחשיבות שרואה היהדות ביחוס עם ישראל ליוחסין ולכהונה
ובימים אלו עת עניני היסוד של יחוס עם ישראל עומד בפני קרסום חשוב להדגיש כי עם ישראל
זכה לכל גדולתו הרוחנית נביאים ומנהיגים דגולים בזכות טוהר היחוס כדאיתא במדרש רבה
בשעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם אמרו מה ראו אלו להתקרב יותר מכל
האומות אל הקב"ה הביאו לי ספר יוחסין שלכם כשם שבני מביאים שנאמר – "ויתילדו על
משפחתם" ופירש מוהר"י מטראני זצ"ל שכל קנאתם על שראו כל האומה הישראלית בכללה
ובפרטה והמון העם שבהם ואפילו שפחה כולם זכו בסיני למדרגת הנביאים

ואילו בשאר

האומות אחד מיני אלף ועשרת אלפים ויותר מהמה אינם זוכים ולא ימצא ראוי והגון לנבואה כמו
אליפז וחבריו .ועל זה השיב להם שלא היה בהם ממזרים"-עכ"ל הרי היחוס הוא סוד כוחנו
ונצחיותינו.

צא וראה דברי רבינו החינוך מצוה תקס"ד שנמנעו שלא להרחיק ולתעב המצרי מהתחתן עמו
בדור השלישי אחר שנתגייר וכו' ואל תשמע מדברינו שנהיה מצווים להתחתן עם המצרים או
האדומים אחר ד' דורות שאין כונת הכתוב להתחתן עמהם חלילה ,והמשפחות המיוחסות
שבישראל לא ירדו ממעלתן להתחתן "עמהם אבל ימנענו הכתוב מהרחיק חיתונם בטענת איסור
ויודעינו שאין בהם איסור כלל במי שירצה להתחתן בהם וכמו שכ"ל עכ"ל”.
וכן בגמ' קידושין )דף ע" (:אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות שבישראל",
ע"ש .ויה"ר שנזכה להדבק במשפחות המיוחסות שבישראל אנחנו וזרענו וז"ז ע"ע .אכי"ר

שבת שלום,
הרב אליהו אלחרר
רב העיר מודיעין
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