
 בס"ד.

 .מחקרים מגלים שלכהנים יש סימנים גנטיים משותפים 

 
ָת תְְחָת אֹתו  ְוִדַַשְ ְוִהְלַבְשָת ֶאת ַאֲהרֹן ֵאת ִבְגֵדי ַהקֶֹדש ּוָמשַ "

ָת ֶאת ּוָמַשתְְחָת אָֹתם ַכֲאֶשר ָמַשתְחְ ...ְוֶאת ָבָניו. אֹתו  ְוִכֵהן ִלי

 ...ָלֶהםֲאִביֶהם ְוִכֲהנּו ִלי ְוָהְיָתה 

 (ט"ו-י"ג,מ')שמות  "ִלְכֺהַנת עו ָלם ְלדֹרָֹתם

 

 

 

 רצף גנטי בכהנים
 

 יצאו ישראל ממצרים.כידוע, כאשר 
האדם היחיד שהוכתר בתואר כהן היה אהרן, אחיו של 

משה רבינו, משבט לוי, שאר בני השבט, ומשה 
 בתוכם, נותרו לויים ולא קבלו את תואר הכהונה.

 הגדול נאמר כי של אהרן לכהן יוובצו האלקי על מינ

ובני ומשום כך גם בניו  הכהונה תעבור מאב לבן,

בניו אחריו במשך כל הדורות יהיו כהנין העובדים בבית 
 המקדש.

 יהם בברכת כהנים.נושאים כפ
 מקבלים מתנות כהונה ועוד. 

אולם בת כהן הנישאת ליהודי שאינו כהן חדלה 
 . מלהיות כהנת וגם בניה אינם כהנים

 הסיבה לעובדה שהכהונה עוברת לבנים בלבד היא
רשן ובודאי רוחנית במהותה. ככל מצוות התורה שש

 הוא רוחני ונשגב ביותר.
ביטוי גם  אולם מפליא לגלות כי הדבר בא לידי 

במציאות החומרית, כפי שעלה ממחקר בינלאומי מקיף 
 שנערך בזמנינו על כהנים.

 המחקר הגנטי. ועורר התפעלות רבה בקהיליית אנשי
המחקר בוצע על ידי צוות בראשות פרופ' קארל 

 סקורצקי, ראש המעבדה לנפרולוגיה ורפואה



המחלקה לנפרולוגיה במרכז  מולקולרית בפקולטה לרפואה של הטכניון, ומנהל
 ובשיתוף חוקרים ידועי שם מארצות הברית ומאנגליההרפואי רמב"ם בחיפה, 

ועוד. , ברדמן מיוניברסיטי קולג' בלונדוןנייל כגון ד"ר דויד גולדשטיין וד"ר 
 וז'.ינב'סיינס  7991 -חון "דיסקובר" ובביר 7991 -תוצאותיו התפרסמו ב

 ממצאי המחקר שנערך במשך מספר שנים עולה
-אנגלים, תוניסאים, קנדים, רוסים, תימנים, וכו' :כי אצל כהנים מכל העדות 

כמותה בשום  יחות גבוהה שאין, בשכמשותפיםסימנים גנטיים נמצאו בדנ"א 
 קבוצת אוכלוסיה אחרת.

 אצל יהודיםהגנטיים, אשר מהם נושאים את אותם הסימנים  18%-כי כ התברר
גויים בהרבה ,ואצל  08%-כ -שאינם כהנים נמצאים בשכיחות נמוכה בהרבה

 ! 5% -פחות מ
לדעת החוקרים, הימצאות הסימנים הגנטיים האלו בשכיחות כה גבוהה מעידה 

איש על היות כל הכהנים מכל העדות בני אותה משפחה, צאצאיו של בוודאות 
 אחד שהוא אבי המשפחה הראשון.

 

 לצאצאים ? הכהונה עוברתאיך 
 

 בנים בלבד.דרך ההכהונה עוברת -לפי התורה 
 כהן חדלה מלהיות כהנת וגם בניה אינם כהנים.  בת כהן הנישאת ליהודי שאינו

 ! ים בלבדזכרל Yהחוקרים בתדהמה :כרומוזום הגברי 
 

 עוברים רק מאב לבנו ולא מאב לכהנים שהסימנים המשותפים במחקר גילו:

 שעובר בין הזכרים בלבד. Yהגברי  לבתו, משום שהגן נמצא רק בכרומוזום



נושאים את  -ו של אבי המשפחה הראשוןבני בנ -ומכאן שרק צאצאים שהם בנים
 הסימנים המיוחדים המעידים על השתייכותם למשפחת הכהנים!

 

 מתי הייתה יציאת מצרים? לפי המחקר:
 ן הכהן?וומתי חי אהר         

 
בדיקות  ואם לא די בכך, התברר כי מאחר ולפי

סימנים ניתן לקבוע כמה דורות חלפו מסוימות ב
בעל התבנית המקורית מאז שחי אבי המשפחה 

הגיעו אנשי המחקר –של הסימנים ועד היום 
דורות מאז  781 -למסקנה כי בממוצע חלפו כ

 שחי אבי משפחת הכהנים ועד היום.
כדי לדעת את מספר השנים שחלפו מאז יש 

להכפיל את מספר הדורות באורך שנותיו של כל 
דור, ודור אינו מספר שנים אחיד, שהרי כהן 

, בעוד שכהן  08-וולד לאביו בן האחד עשוי להי
 , או בכל גיל אחר.08-האחר יוולד לאביו בן 

שנה כשנות דור  08משום כך נהוג להחשיב 
 בממוצע.
 0718שנה, שווה  08דורות, כפול  781ואם כן, 

 שנה.
 0088-התרחשה לפני כאהרון הכהן חי כידוע בתקופת יצאת מצרים, אשר 

אפוא כמעט בדיוק לנקודה בהיסטוריה שנה!החישוב של המחקר המדעי קלע 
 בה חי. כפי מסורת התורה, אהרון הכהן.

לאמיתו של דבר, אם ניקח בחשבון שהנתון של מספר שנות דור הוא השערה 
ממוצעת, ובמציאות המספר משתנה בהתאם לשנת היוולדם של הצאצאים, ניתן 

  כ'קליעה' מדוייקת! להחשיב זאת 

 כרם, -הדסה עין ד"ר אברהם עמאר, מבית החולים
 מסכם את תגובתו למחקר במשפט הבא:

"מי שמסרב להאמין במסורת של עם ישראל, נאלץ לכוף 
המדעיות לאמיתותה של מסורת ראשו בפני ההוכחות 

 ".התורה שהועברה בדקדקנות מדור לדור
 )המהפך(

 


