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 מי הסגיר את מרים

ה ִמְרָים ְמֹצַרַעת ַכָשֶלג ַוִיֶפן  נאמר בתורה, "ְוִהנֵּ

ה ְמֹצָר  ר ִמְרָים ַאֲהֹרן ֶאל ִמְרָים ְוִהנֵּ ַעת ... ַוִתָסגֵּ

ף  ָאסֵּ ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה ִשְבַעת ָיִמים ְוָהָעם לֹא ָנַסע ַעד הֵּ

 ִמְרָים".

ומכאן, שנידונה מרים כמצורע מוסגר, שנאמר 

בו, "ָאָדם ִכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְבָשרֹו ... ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל 

ן אֹו ֶאל ַאַחד ִמָבָניו ַהֹכהֲ  ִנים. ְוָרָאה ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ

ן ֶאת ַהֶנַגע  ן ֶאת ַהֶנַגע ... ְוִאם ... ְוִהְסִגיר ַהֹכהֵּ ַהֹכהֵּ

 ִשְבַעת ָיִמים".

אחיה הוא שראה את נגעה לא יתכן שאהרן אולם 

 .כי אין כהן רואה נגעי קרובולהסגירה, 

למרים באותה הקב"ה כבוד גדול חלק לה אלא 

ולטה שעה, אמר, אני כהן, ואני מסגירה, אני ח

 ואני פוטרה.

 

 חמש שמחות היתה אלישבע יתירה באותו יום

ביום שהוקם המשכן היתה אלישבע בן עמינדב 

 אשת אהרן יתירה על בנות ישראל חמש שמחות:

. ]ולדעת מלך]=אח בעלה[ יבמה . משה א

האומרים שמשה היה כהן, היו שתי שמחות 

במשה, אחת שהיה כהן, ואחת שהיה מלך, 

המלכות, כי בזה נתייחד משה, ונזכרה שמחת 

 אבל בכהונה לא היה יחיד[.

 .כהן גדול]=בעלה[ אישה . אהרן ב

 .בנה סגן. אלעזר ג

]ושמחה זו היא . בן בנה משוח מלחמה. פינחס ד

 כדעת האומרים שבאותה שעה כבר נתכהן פינחס[.

 ]יהודה[.נשיא שבט ]=נחשון[ אחיה . ה

 ואבילה על שני בניה ]=נדב ואביהוא[.

 

 האם משה רבינו היה כהן

ראוי היה משה  – לדעת רבי שמעון בר יוחי

ַלח , "אולם כשאמר לה'הוא וזרעו, להיות כהן  שְׁ

ָלח שְׁ ַיד תִּ , ונטלה ממנו הכהונה, נענש", ָנא בְׁ

, שנאמר, "ַוִיַחר ַאף ה' ְבֹמֶשה ַויֹאֶמר ונתנה לאהרן

ִוי  ר הּוא", ָיַדְעִתי כִ ֲהלֹא ַאֲהֹרן ָאִחיָך ַהלֵּ ר ְיַדבֵּ שכך י ַדבֵּ

אמר הקב"ה, אני אמרתי שאתה תהא כהן ואהרן 

ולכן לא שימש לוי, עכשיו הוא כהן ואתה לוי, 

אלא בשבעת ימי המילואים על פי רבינו משה 

 , אבל יותר מכך לא שימש, והיה דינו כזר.הדיבור

אמנם כל חרון אף  – ולדעת רבי יהושע בן קרחה

רושם, ]כלומר היה דבר עונש שבתורה נאמר בו 

עם החרון, כגון הכאה או נזיפה או קללה וגידוף[, 

אבל כשאמר משה "ְשַלח ָנא ְבַיד ִתְשָלח", "ַוִיַחר 

לא ארע ַאף ה' ְבֹמֶשה", לא נאמר בו רושם, ו

 . למשה דבר מחמת חרון אף זה

ולפי דברי רבי יהושע בן קרחה נחלקו חכמים 

 כדלהלן:

אמנם שימש משה רק שבעת , מיםלדברי חכ -

אבל לא מחמת עונש ולא יותר, ימי המילואים 

, אלא כי מעולם לא נפסקה לו כהונה, היה הדבר

 .אלא עבודת שבעת ימי המילואים בלבד

, שנאמר שמשה היה כהן כל ימיו, ויש אומרים -

"ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ְבֹכֲהָניו", ולא הפסיד את כהונתו 

ה הכהונה, והיו לוויים, כלל, ורק מזרעו פסק

שנאמר, "ּוֹמֶשה ִאיש ָהֱאֹלִהים ָבָניו ִיָקְראּו ַעל 

ִוי".  ֶבט ַהלֵּ משה [, בדף ק"א]שאמר , וכן דעת רבשֵּ

, וחולק בקדשי שמים, רבינו היה כהן גדול

י ה' שנאמר,  הּו ְתנּוָפה ִלְפנֵּ "ַוִיַקח ֹמֶשה ֶאת ֶהָחֶזה ַוְיִניפֵּ

יל ַהִמלִֻּאי אֵּ ]לשון חלוקה ם ְלֹמֶשה ָהָיה ְלָמָנה מֵּ

 ַכֲאֶשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶשה". בכהנים[

- 

בפעם האחרונה שיצא משה מעם פרעה, נאמר, 

י ָאף" ֹעה ָבֳחרִּ ם ַפרְׁ עִּ א מֵּ ", ואותו חרון אף היה ַויֵּצֵּ

 ]=הכהו על לחיו[,משה לפרעה שסטרו בו רושם, 

 .ויצא

- 



 

כשנשלח משה לפרעה להתרותו על מכת דם 

ֹארנאמר לו " ַפת ַהיְׁ ָראתֹו ַעל שְׁ קְׁ ָת לִּ ַצבְׁ נִּ  ":וְׁ

את פרעה, לכבד משה נצטווה  –לדעת רבי יוחנן 

לכבוד מלכותו, ולהיות ניצב ולהסביר לו פנים 

 לקראתו לפי גדולתו. 

להעיז פניו משה נצטווה  –ולדעת ריש לקיש 

ניצב לקראתו  בפרעה לפי רשעותו, ולהיות

 , ולדבר עמו עזות.למלחמה

- 

 ,לעולם תהא אימת מלכות עליךאמרו חכמים 

 ]כלומר אפילו מלכות של אדם רשע יש לכבד[.

רבי ינאי למד זאת, מהכבוד שכיבד משה את  -

פרעה, שכשרצה לומר לו, שסופו ]של פרעה[ לרדת 

ולהשתחוות ]למשה[, ולבקש ממנו לצאת מארצו, 

, "ַוָיָקם שנאמרלהיות באמת, ]כמו שהיה עתיד 

ַפְרֹעה ַלְיָלה ... ַוִיְקָרא ְלֹמֶשה ּוְלַאֲהֹרן ַלְיָלה ַויֹאֶמר 

ל ּוְלכּו  י ִיְשָראֵּ קּומּו ְצאּו ִמתֹוְך ַעִמי ַגם ַאֶתם ַגם ְבנֵּ

ִעְבדּו ֶאת ה' ְכַדֶבְרֶכם"[, לא אמר לו, "וירדת אתה 

ה את הדבר אלי והשתחווית לי ...", אלא תל

ַלי בעבדי פרעה, שאמר, " ֶלה אֵּ דּו ָכל ֲעָבֶדיָך אֵּ ָירְׁ וְׁ

י  ַתֲחוּו לִּ שְׁ הִּ א ַאָתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶשר וְׁ אֹמר צֵּ לֵּ

 ְבַרְגֶליָך".

ורבי יוחנן למד זאת, מהכבוד שכיבד אליהו את  -

אחאב, שכשהיה אחאב יחידי בלא מלווים, שאין 

ו לבדו, זה דרך כבוד למלכות, לא הניחו אליה

אלא רץ לפניו, ]אחאב רוכב ואליהו רץ לפניו[, 

ָאב , "שנאמר י ַאחְׁ נֵּ פְׁ ָניו ַוָיָרץ לִּ ס ָמתְׁ ַשנֵּ ַעד ַויְׁ

 ֹבֲאָכה ִיְזְרֶעאָלה".

- 

ולא , בקש משה מלכות לו ולזרעואמר עולא: 

אין הלום , שנאמר לו, "ַאל ִתְקַרב ֲהֹלם", ונתנו לו

שכשנתבשר  ]לדורות[, כמו שמצינו,אלא מלכות 

דוד על כך שתהא מלכותו נכונה עד עולם, אמר 

יִתי ִכי ֲהִביֹאַתִני  לפני ה', " ִמי ָאֹנִכי ה' לאקים ּוִמי בֵּ

 ַעד ֲהֹלם".

- 

כשבקשו בני ישראל משמואל שישים להם מלך, 

ל והפילו גורל מי יהיה מלכם, נאמר,  ב ְשמּואֵּ "ַוַיְקרֵּ

ֶבט ִבְנָיִמן  ב ֶאת שֵּ ֶבט ִבְנָיִמן. ַוַיְקרֵּ ד שֵּ ל ַוִיָלכֵּ י ִיְשָראֵּ ת ָכל ִשְבטֵּ אֵּ

ד ִמְשַפַחת ַהַמְטִרי  ד ָשאּול ֶבן ִקיש ְלִמְשְפֹחָתו ַוִתָלכֵּ ַוִיָלכֵּ

הּו ְולֹא ִנְמָצא. ַוִיְשֲאלּו עֹוד ַבה' ֲהבָ  א עֹוד ַוְיַבְקשֻּ

ִלים".ֲהֹלם ִאיש    ה הּוא ֶנְחָבא ֶאל ַהכֵּ  ַויֹאֶמר ה' ִהנֵּ

, זכה בה לדורות, כשזכה שאול במלכותומכאן, ש

שנאמר "ֲהֹלם", ואין הלום אלא מלכות לדורות, 

 כמבואר לעיל.

שכן של שאול, י"א שעניין זה נתקיים במלכותו  -

 .בנו איש בושת מלך אחריו

ם  בשאול עניין זה של וי"א שבאמת לא נתקיי

, ומכל מקום לא משום שלא זכה מלכות לדורות

לזה, כי באמת מתחילה כשזכה במלכות, זכה בה 

לדורות, ]כדברי רבי אלעזר אמר רבי חנינא, 

שבשעה שפוסקים גדולה לאדם, פוסקים לו 

ולזרעו עד סוף כל הדורות[, אלא שלא זכה 

 כי הוא גרם אחר כך שתנטלשיתקיים בו הדבר, 

 .נטלה גם מזרעו, וכשנטלה ממנו, ממנו המלכות

- 

בשעה אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא, 

פוסקים לו ולזרעו עד , שפוסקים גדולה לאדם

יָניו סוף כל הדורות , שנאמר, "לֹא ִיְגַרע ִמַצִדיק עֵּ

ם ָלֶנַצח ...".  א ַוֹיִשיבֵּ אולם אם ְוֶאת ְמָלִכים ַלִכסֵּ

, שנאמר, "ַוִיְגָבהּו. הקב"ה משפילו, הגיס דעתו

]גבהות לבם גורם להם להיות ְוִאם ֲאסּוִרים ַבִזִקים 

י ֹעִני". אסורים בזקים[  ִיָלְכדּון ְבַחְבלֵּ

 

 קדשיםבשר בעל מום ב

בעל מום פסול לעבודת הקרבנות, ]כפי שנתבאר 

בפרק שני[, אבל אוכל מן הקדשים, וגם נוטל 

 בהם חלק כאחיו הכהנים. 

שנוטל בקדשים עם אחיו הכהנים למד ודין זה 

 מהכתובים הבאים:

, "ָכל ִאיש ֲאֶשר בֹו מּום ִמֶזַרע ַאֲהֹרן מהכתוב. א

ן ...  ן ַהֹכהֵּ ים ּומִּ י ַהֳקָדשִּ שֵּ ָקדְׁ ֶלֶחם לאָֹקיו מִּ

ל ים יֹאכֵּ שבעל מום מותר לאכול , למדנו", ַהֳקָדשִּ

 .קדשים

י ...  , "ְוזֹאת תֹוַרת ַהִמְנָחהומהכתוב. ב נֵּ בְׁ ָכל ָזָכר בִּ

למדנו ", הבא לרבות בעל מום, ַאֲהֹרן יֹאֲכֶלָנה

אף נוטל חלק לא רק לאכול הוא מותר, אלא ש

 .עם אחיו

ָכל ָזָכר , "זֹאת תֹוַרת ַהַחָטאת ... ומהכתוב. ג

ים יֹאַכל  ֹאָתּה ֹקֶדש ָקָדִשים ִהוא", הבא ַבֹכֲהנִּ

י שנולד תם, לא רק מש, למדנולרבות בעל מום, 

אף מי ונפל בו אחר כך מום, חולק בקדשים, אלא 



 

 .בקדשים ואוכלחולק , שהיה בו מום מעיקרו

, "ְוזֹאת תֹוַרת ָהָאָשם ֹקֶדש ָקָדִשים ומהכתוב. ד

ֶלנּו הּוא ...  ים יֹאכְׁ ְבָמקֹום ָקדֹוש ָכל ָזָכר ַבֹכֲהנִּ

ל ֹקֶדש ָקָדִשים הּוא", הבא לרבות בע ל מום, יֵָּאכֵּ

 למדנו דבר נוסף:

הכתוב הזה מלמד, שלא רק  –לדעת רב ששת 

אף בעל מום בעל מום עובר חולק בקדשים, אלא 

חולק בקדשים. ]אבל לולא הכתוב הזה, קבוע 

היה מקום לומר, שלא נאמרו הכתובים אלא 

 בבעל מום עובר, שעתיד להיות כשר[.

הכתוב הזה מלמד, שלא רק בעל  –ולדעת רב אשי 

אף בעל מום עובר קבוע חולק בקדשים, אלא מום 

חולק בהם. ]אבל לולא הכתוב הזה, היה מקום 

לומר, שלא נאמרו הכתובים הללו אלא בבעל 

מום קבוע, שאין לו הכשר, וחס רחמנא עליה, 

אבל בעל מום עובר לא יטול בקדשים, עד שיעבור 

מומו, שכן יש לו הכשר בהעברת המום, והרי הוא 

עצמו תחילה בטבילה, ואחר כך כטמא, שמכשיר 

 נוטל בקדשים[.

 

 הכהנים הנוטלים חלק בבשר הקדשים

כל שנתרבה לחלוקת הקדשים, חוץ מבעל מום 

, ]כגון שאר הכהנים שאינם ראויים לעבודה

טמא וקטן[, אפילו אם הם ראויים לאכול 

בבשר, שנאמר אינם חולקים קדשים, ]כקטן[, 

י ַאֲהֹרן "ַהַמְקִריב ֶאת ַדם ַהְשָלִמ  ֶלב ִמְבנֵּ ים ְוֶאת ַהחֵּ

לֹו ִתְהֶיה שֹוק ַהָיִמין ְלָמָנה", כלומר הראוי 

לעבודה הוא חולק בבשר. ]וכל שאינו חולק בבשר 

 הקדשים, אין לו חלק בעורות הקדשים[.

אף על פי שבכתוב הזה נזכרו גם  – לדעת משנתנו

גם זריקת הדם, ]"ַהַמְקִריב ֶאת ַדם ַהְשָלִמים"[, ו

ֶלב"[,  הכל תלוי הקטרת האימורים, ]"ְוֶאת ַהחֵּ

ק בזריקת דם הקרבן , שנאמר בכתוב אחר, "ַהֹזרֵּ

ֶאת ַדם ַהְשָלִמים לֹו ִיְהֶיה", ושם לא נזכרו 

 . ולכן, האימורים

כהן שהיה טמא בשעת זריקת דם הקרבן, מאחר 

שבאותה שעה לא היה ראוי לעבודה, אינו חולק 

ילה בשעת הקטרת בבשר, אף על פי שבל

 האימורים, כבר טהר מטומאתו. 

ומצד שני, כהן שהיה טהור בשעת זריקת הדם, 

מאחר שבאותה שעה היה ראוי לעבודה, הוא 

חולק בבשר, אף על פי שבשעת הקטרת 

 האימורים, כבר נטמא.

רק מי שהיה ראוי לעבודה  – ולדעת אבא שאול

וגם בשעת הקטרת , גם בשעת זריקת הדם

חולק בבשר. ]ונסתפק רב אשי, מה , האימורים

הדין אם היה טהור בזריקת הדם ובהקטרת 

 האימורים, אבל בין זה לזה היה טמא ונטהר[.

 

 מניין שכל הקרבנות אינם 

 מתחלקים אלא לראוי לעבודה

טבול יום ואונן ומחוסר כיפורים, הם בכלל 

הכהנים שאינם ראויים לעבוד, ומשום כך, אין 

ולהלן יתבאר דינם מסברא להם חלק בקדשים. 

 ומקרא בכמה מיני קרבנות.

 ]ששייריה נאכלים לכהנים[.מנחת ישראל . א

 –יש ללמוד בקל וחומר שאינם חולקים במנחה 

שכן, כח כהן בחטאתו עדיף על כוחו במנחתו, 

]שכן כהן מביא את חטאתו אף במשמר שאינו 

רֵּ  ת", שלו, שנאמר, "ּוָבא ְבָכל ַאַּות ַנְפשֹו ... ְושֵּ

ועבודתה ועורה שלו, שנאמר, "ְוִאיש ֶאת ֳקָדָשיו 

לֹו ִיְהיּו", אבל אם הביא מנחה, אינו אוכל ממנה 

ן ָכִליל ִתְהֶיה לֹא  כלום, שנאמר, "ְוָכל ִמְנַחת ֹכהֵּ

ל"[. ואם כן, אם בחטאת, שכוחו של הכהן  ָאכֵּ תֵּ

יפה בה, כשאינו ראוי לעבודה, אינו חולק בה, 

ף צ"ט וכן יתבאר בעזה"י להלן[, ]כפי שנתבאר בד

כל שכן, שבמנחה שכוחו רע בה, שאינו חולק בה, 

 כשאינו ראוי לעבודה.

שכן אין הקל וחומר  –ויש לדחות קל וחומר זה  -

מלמד אלא, שכח הכהנים במנחה חלש מכוחם 

בחטאת, ומעתה, עד שאתה למד מקל וחומר זה, 

להחליש את כוחו של הכהן שלא היה ראוי 

, ]לומר שלא יחלוק במנחה[, למד ממנו לעבודה

להחליש את כוחו של הכהן העובד, ]לומר 

שיחלוק במנחה עם חבירו שלא היה ראוי 

 לעבודה, ולא יטול כל המנחה לעצמו[.

ומכל מקום, יש ללמוד מהכתוב שאינם חולקים 

יב ֹאָתּה שנאמר במנחה, " –במנחה  רִּ ן ַהַמקְׁ ַלֹכהֵּ

ֶיה הְׁ ראויים להקריב, אינם ", ומאחר שאינם לֹו תִּ

 חולקים בה.

 ]שבשרה נאכל לכהנים[.חטאת ישראל . ב

 –יש ללמוד בקל וחומר שאינם חולקים בחטאת 

שכן, כח כהן בחטאתו עדיף על כוחו במנחתו, 



 

]כנ"ל[. ואם כן, אם במנחה, שכוחו של הכהן 

העובד רע בה, אינו חולק אותה עם זה שאינו 

שכוחו יפה בה, ראוי לעבודה, כל שכן, שבחטאת 

 שלא יחלוק אותה עם זה שאינו ראוי לעבודה.

שכן אין הקל וחומר  –ויש לדחות קל וחומר זה  -

מלמד אלא, שכח הכהנים בחטאת יפה מכוחם 

במנחה, ומעתה, עד שאתה למד מקל וחומר זה, 

לחזק את כוחו של הכהן שעבד, ]לומר שלא 

יחלוק אותה עם חבירו שלא היה ראוי לעבודה[, 

ד ממנו לחזק את כוחו של הכהן שלא היה למ

ראוי לעבוד, ]לומר שיחלוק עם חבירו שעבד 

 בחטאת[.

ומכל מקום, יש ללמוד מהכתוב שאינם חולקים 

א ֹאָתּה שנאמר בחטאת, " –במנחה  ַחטֵּ ן ַהמְׁ ַהֹכהֵּ

", ומאחר שאינם ראויים להקריב, אינם יֹאֲכֶלָנה

 חולקים.

 לכהנים[.]הניתנים חזה ושוק של שלמים . ג

יש ללמוד בקל וחומר שאינם חולקים בחזה ושוק 

שכן, כח כהן בחטאת עדיף על כוחו  –של שלמים 

בשלמים, ]שבחטאת כל הבשר לכהנים ובשלמים 

אין להם אלא חזה ושוק אבל שאר הבשר 

לבעלים[. ואם כן, אם בחטאת, שכוחו של הכהן 

יפה בה, כשאינו ראוי לעבודה, אינו חולק בה, כל 

שבשלמים שכוחו רע בהם, שאינו חולק  שכן,

 בהם, כשאינו ראוי לעבודה.

שכן, מצד שני, כח  –ויש לדחות קל וחומר זה  -

הכהן בחזה ושוק של שלמים, עדיף על כוחו 

בחטאת, כי את חלקו בבשר חטאת ]שהוא קדשי 

קדשים[, אינו רשאי להאכיל לנשיו ועבדיו, ואת 

 חלקו בחזה ושוק של שלמים ]שהם קדשים

קלים[ הכהן רשאי להאכיל לנשיו ועבדיו, ואם 

כן, הוא הדין לעניין חלוקה, אף על פי שכוחו רע 

בחטאת, ואינו חולק בה, כשאינו ראוי לעבודה, 

 יחלוק בחזה ושוק של שלמים, שכוחו יפה בהם.

ומכל מקום, יש ללמוד מהכתוב שאינם חולקים 

קשנאמר, " –בחזה ושוק של שלמים  ן ַהֹזרֵּ  ַלֹכהֵּ

ֶיה הְׁ ים לֹו יִּ ָלמִּ ", ומאחר שאינם ֶאת ַדם ַהשְׁ

 ראויים להקריב, אינם חולקים.

רב אמר, שלמד דינים מרבי אלעזר ברבי שמעון, 

, ואף על פי שאסור להרהר שאמרם בבית הכיסא

בדברי תורה בבית הכסא, ]כמאמר רבה בר בר 

חנה אמר רבי יוחנן, בכל מקום מותר להרהר חוץ 

א[, רבי אלעזר ברבי שמעון, ממרחץ ובית הכס

מתוך שהיתה שמועתו שגורה בפיו, היה מהרהר 

 בה על כרחו בכל מקום, ואף בבית הכסא.

 ]הניתנים לכהן[.בכור . ד

 –יש ללמוד בקל וחומר שאינם חולקים בבכור 

שכן, כח כהן בבכור עדיף על כוחו בחטאת, ]שאת 

בשר הבכור הוא מאכיל לנשיו ועבדיו ואת חלקו 

החטאת אינו מאכיל להם[. ואם כן, אם בבשר 

בחטאת, שכוחו של הכהן רע בו, אינו חולק אותו 

עם הכהנים שאינם ראויים לעבודה, כל שכן, 

שאת הבכור שכוחו יפה בו לא יחלוק עם הכהנים 

 שאינם ראויים לעבודה.

שכן אין הקל וחומר  –ויש לדחות קל וחומר זה  -

וחם מלמד אלא, שכח הכהנים בבכור יפה מכ

בחטאת, ומעתה, עד שאתה למד מקל וחומר זה, 

לחזק את כוחו של הכהן שעבד, ]לומר שלא 

יחלוק את הבכור עם חבירו שלא היה ראוי 

לעבודה[, למד ממנו לחזק את כוחו של הכהן 

שלא היה ראוי לעבוד, ]לומר שיחלוק את הבכור 

 עם חבירו שעבד[.

ומכל מקום, יש ללמוד מהכתוב, שאינם חולקים 

שנאמר, "ַאְך ְבכֹור שֹור אֹו ְבכֹור ֶכֶשב אֹו  –בבכור 

ז ...  ָבם ְבכֹור עֵּ ֶאת ֶחלְׁ ַח וְׁ בֵּ זְׁ ֹרק ַעל ַהמִּ זְׁ ֶאת ָדָמם תִּ

יר  טִּ ֶיה ָלְך... ַתקְׁ הְׁ ָשָרם יִּ ", ומאחר שאינם ּובְׁ

 .ראויים להקריב, אינם חולקים

לדרוש. אולם רבי אלעזר ברבי  כך רצה רבי אחאי

לא דרש כן, כי לא נאמר בכתוב, "ובשרם  שמעון

יהיה לכהן הזורק", אלא, "ּוְבָשָרם ִיְהֶיה ָלְך", 

ואפילו לכהנים אחרים, ואם כן, אין ללמוד 

 מהכתוב, שרק הכהן העובד חולק בבשר.
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