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 קדושים -אחרי פרשת 

 על הקדש עד צאתובבואו לכפר 

 טז, יז. אחרי

 הויכוח בין הכהן הגדול לשמעיה ואבטליון

מקדש והוו אזלי כולי עלמא בתריה, כיון דחזיונהו מבית ה : "מעשה בכהן גדול אחד שיצא1מסופר בגמרא

אתו שמעיה ואבטליון לאיפטורי מיניה שמעיה ואבטליון, לסוף  לשמעיה ואבטליון, שבקוהו לדידיה ואזלי בתר 

( לשלם. אמרו ליה, 2דכהן גדול. אמר להן, ייתון בני עממין )לשון גנאי הוא, לפי שבאו מבני בניו של סנחריב

ייתון בני עממין לשלם, דעבדין עובדא דאהרן )רודפי שלום(, ולא ייתי בר אהרן לשלם, דלא עביד עובדא 

 לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך(. -.. אם היה בן גרים  3ואמר מר דאהרן" )שהוניתנו אונאת דברים, 

, בטליון ראשי הסנהדרין שהם הולכיםאת שמעיה וא שראו כיון ,מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש והיו הולכים הכל אחריו]

מן הכהן גדול טרם  להפרדלבסוף באו שמעיה ואבטליון  .את הכהן הגדול והלכו אחר שמעיה ואבטליון לחלוק להם כבוד עזבו אותו

ר להם שהם מבני הליכתם לביתם. אמר להן בכעס: יבואו בני העמים לשלום, כי שמעיה ואבטליון מבני גרים היו, ולכן רצה להזכי

ם בן אהרן לשלו אוהב שלום ורודף שלום, ואל יבואיבואו בני העמים לשלום שעושים מעשה של אהרן שהיה : לוהגויים. אמרו 

 [של אהרן ומקניט שלא כדין את הגרים. שאינו עושה מעשה
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 -וצריך להבין: כהן גדול בצאתו בשלום מן הקודש, לאחרי שנתקבלה תפילתו ופעל כפרה לכל בני ישראל כו' 

, 4היה בוודאי בדרגא נעלית ביותר )שהרי כהן גדול שלא היה כשר, היו צריכים להוציא אותו מן הקודש כו'

 מזה מובן גודל מעלת כהן גדול שעבד עבודתו כדבעי, עד ליציאתו מן הקודש בשלום(.ו

, הנה אפילו איש פשוט עומד בדרגא נעלית 5ומה גם שמצד גודל מעלת יום הכיפורים, שבו אין שליטה לשטן כו'

שמצינו שאפילו במשך כל היום, ובפרט בסיומו, בזמן תפלת נעילה, וברור הדבר שנתכפרו לו כל הענינים, וכפי 

בבא בן בוטא ש"היה מתנדב אשם תלוי בכל יום" )דאיכא למיחש בספק שמא חטא כו'(, לא היה מביאו "אחר 

 .6יום כיפורים יום אחד" )דליכא למיחש, דהא כיפר יום הכיפורים(

 , איך יתכן שהכהן גדול יקפיד ויתרעם על הפגיעה בכבודו, שבמקום שכל העם ימשיך לילך אחריוךואם כ

 ללוותו, הלכו ללוות אחרים?!

ין, שהכל חייבים לכבדם. ולהעיר מהפלוגתא בין ד-נשיא ואב בית -ומה גם שמדובר אודות שמעיה ואבטליון 

בענין בנות ירושלים שהיו יוצאות בכלי לבן שאולין, אם בת כהן גדול שואלת מבת מלך  7ה'בבלי' ל'ירושלמי'

 .8רגדול יותדול ונשיא )מלך(, כבודו של מי או מבת סגן, ומזה מובן גם בנוגע לכהן ג

 ויש לומר הביאור בזה:

להיות עיקר  ךולדעתו, צרי ,9תהכיפורים שבו מתפללים חמש תפילו ענינו תפילה, ובפרט לאחרי יום -כהן גדול 

. התורה על התפילה תה מעללָ ד  ענינם תורה, ולדעתם, גָ - ה ואבטליוןילו שמעיהעבודה בתפילה ולא בתורה; וא

 בנוגע לחשיבות של תורה ותפילה. 10רך פלוגתת האמוראים במסכת שבתל דוע

ס ושלום, ח והיה איכפת לו )לא כבוד עצמ -יון ולכן, כאשר הכהן גדול ראה שהולכים ללוות את שמעיה ואבטל

 , שמחשיבים את מעלת התורה יותר ממעלת התפילה.כבוד התפילהאלא( 

 כו'":ולכן "אמר להן ייתון בני עממין 
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שאומרים בתחילת  ידי האבות, כפהתקשרות שבאה על י שהתפילה הוא ענין של -החילוק בין תפילה לתורה הוא 

לם יסדר אדם שבחו של "לעו להתפילה הוא אמנם בקשת צרכיו, אב ר עניןעיק -תפילה: "אלקי אברהם וכו'". ה

מובן, שעיקר ענין התפילה שייך לבני  ה, ולכל לראש צריך להזכיר זכות אבות. ומז11ך יתפלל"מקום ואחר כ

; 12לביכורים אם יכולים לומר "לאבותינו" עשאין כן גרים, שיש פלוגתא בנוגאברהם יצחק ויעקב דוקא. מה 

ורה היו נוכחים שבמתן ת 13ויעקב, כדאיתא במדרש קשווים גרים לבני אברהם יצח -ורה ואילו בנוגע לענין הת

 , כולל גם גרים.14איננו פה" ר' ואת אשראל, "את אשר ישנו פה גוכל בני יש

להסביר  אלא כדי לגנותם חס ולשלום, אל -" וזהו שאמר הכהן גדול לשמעיה ואבטליון "ייתון בני עממין כו'

אצל בני אברהם  ולהיותם גרים )"בני עממין"(, ואיללהם, שהסיבה לכך שעיקר ענינם תורה )ולא תפילה( היא 

 בענין התפילה.עיקר המעלה היא  -יצחק ויעקב 

שלום, אוהב את  ףאהרן )שהיה "אוהב שלום ורודועל זה השיבו לו, "ייתון בני עממין לשלם, דעבדין עובדא ד

 (, ולא ייתי בר אהרן לשלם דלא עביד עובדא דאהרן":15הבריות כו'"

ורם שנה עב להתפלל ופע שמעיה ואבטליון לא התכוונו לקלל חס ולשלום את הכהן גדול, ומה גם שהכהן גדול

שענינו היה לקרב  ,16אאהרן, שושבינא דמטרוניתשאפילו  -טובה כו'; כוונתם היתה להדגיש את מעלת התורה 

העלה אותם גם לענין התורה  הדי ז]אלא שעל י 17אל מלמטה למעלה, שזהו ענין התפילהולהעלות את בני ישר

ן"(, העלאה מלמטה למעלה, ענין בָ ר  קָ )"מ   ובעבודתו כשלעצמה היתה בענין הקיר , אבל18ן לתורה"בָ ר  קָ מ  "ּו -

נועם וכל "דרכיה דרכי   19התורה, עליה נאמר ןחדור אצלו בענין השלום, שזהו עניה היה זהתפילה[, הרי 

דה נפעל הענין בגלל זה היתה ההעלאה באופן שעל י]ו 21לעשות שלום בעולם" 20נתיבותיה שלום", ו"ניתנה

 ד"מקרבן לתורה"[.
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ההעלאה  תדה נעשילת ענין התפילה, שעל ישלמרות גודל מע -ייתי בר אהרן לשלם כו'" וזהו שאמרו "ולא 

התכללות התורה  אן שעבודתו היא רק בקו התפילה, ללוההתקשרות עד לבחינת עצמותו יתברך, הנה כל זמ

אזי  "ייתון בני עממין"[, והיה עד כדי כך, שהעליב אותם באמרשענינה שלום ]והעדר התכללות ענין השלום 

 חסר אצלו ענין השלום )"לא ייתי .. לשלם"(.

 קטע משיחת ש"פ שמיני מבה"ח וער"ח אייר, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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