
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
 

Sunday Morning Learning Programs for Men & Women 

  ד"בס

W W W . K O L L E L Y O M R I S H O N . O R G  
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Yom Rishon 

 
Rabbi Zevulun Charlop 
Max and Miriam Grill Dean, RIETS 
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” Can a Non-Jew Become  
the Kohen Gadol?!” 
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  )'פרק יג(שמיטה ויובל '  הל–ם "רמב) 1
 הלכה יב

י לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים "ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו מפני שהובדל לעבוד את י
לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין , תורתך לישראללרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ו

 . והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך, י חילו"אלא הם חיל השם שנאמר ברך י, לעצמן בכח גופן
 

 הלכה יג
ותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני יי לשרתו ולעובדו לדעה את יי ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו א

י חלקו "והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה י
י מנת חלקי "אומר י= עליו השלום=ה " הרי דוד ע,ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים"ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה

  .בריך רחמנא דסייען. וכוסי אתה תומיך גורלי
  
  )ט-ח:י(דברים ) 2
 :ּיֹום ַהֶּזהָּבֵעת ַהִהוא ִהְבִּדיל ְיקָֹוק ֶאת ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי ָלֵׂשאת ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ְיקָֹוק ַלֲעמֹד ִלְפֵני ְיקָֹוק ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵרְך ִּבְׁשמֹו ַעד ַה) ח(
  :ַעל ֵּכן לֹא ָהָיה ְלֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם ֶאָחיו ְיקָֹוק הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך לֹו) ט(
  
  .)לט(מסכת יומא ) 3

והיה לשון של .  בשמאל פעמים עולה בימין פעמים עולה- מכאן ואילך , ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק היה גורל עולה בימין: תנו רבנן
והיה אש של . מכאן ואילך פעמים דולק פעמים כבה, והיה נר מערבי דולק. מכאן ואילך פעמים מלבין פעמים אינו מלבין, זהורית מלבין
בר  פעמים מתג-מכאן ואילך . כדי לקיים מצות עצים, ולא היו כהנים צריכין להביא עצים למערכה חוץ משני גזירי עצים, מערכה מתגבר

וכל כהן , ונשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. ולא היו כהנים נמנעין מלהביא עצים למערכה כל היום כולו, פעמים אין מתגבר
, וכל כהן מגיעו כפול, מכאן ואילך נשתלחה מאירה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. ויש אוכלו ומותיר, שמגיעו כזית יש אוכלו ושבע

אמר רבה . חמצן עד יום מותו והיו קורין אותו בן, ומעשה באחד שנטל חלקו וחלק חבירו. ין את ידיהן והגרגרנין נוטלין ואוכליןהצנועין מושכ
+ ישעיהו א +- מהכא : רבא אמר. אלהי פלטני מיד רשע מכף מעול וחומץ+ תהלים עא +- שילא מאי קרא ]+ רב: [ס"מסורת הש) +בר(בר 

  .אשרו חמוץ ואל תאשרו חומץ, חמוץלמדו היטב דרשו משפט אשרו 
  
  )יג:כג(' דברי הימים א) 4

  :ְּבֵני ַעְמָרם ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ַוִּיָּבֵדל ַאֲהרֹן ְלַהְקִּדיׁשֹו קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא ּוָבָניו ַעד עֹוָלם ְלַהְקִטיר ִלְפֵני ְיקָֹוק ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵרְך ִּבְׁשמֹו ַעד עֹוָלם
  
  .)טז(ראש השנה ' מש) 5

,  כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון-בראש השנה , בעצרת על פירות האילן, בפסח על התבואה: בארבעה פרקים העולם נידון. משנה
  .ובחג נידונין על המים, היצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם+ תהלים לג+שנאמר 

  
  )יג:ג(תשובה '  הל–ם "רמב) 6

מטילי אימה על הצבור שלא לשם שמים זה הרודה צבור בחזקה והם יראים ומפחדים ממנו וכוונתו לכבוד עצמו וכל חפציו שלא לכבוד שמים 
  .ם"כגון מלכי העכו

  
  :)טז(מסכת בבא בתרא ) 7

  באי העולם מה עדשה זו מגולגלת אף אבלות מגלגלת ומחזרת על
  
  .)קח(מסכת סנהדרין ) 8

ולא עוד אלא ', ה מביא עליהם את המבול וכו"הקב ואם לאו, שהיה נח הצדיק מוכיח בהם ואומר להם עשו תשובה' קסרי וכויוסי דמן ' דרש ר
  לכל באי עולם שלוקחין להם קללה

  
  :)פו(מסכרת מנחות ) 9

  שהשכינה שורה בישראל לכל באי עולם  עדות הוא- מחוץ לפרוכת העדות 
  

  )ג:ו(תשובה '  הל–ם "רמב) 10
  ...ה התשובה לחוטא אינו יכול לשוב"הקב שבזמן שמונע לבאי עולם כדי להודיע... כתוב בתורה ואני אחזק לב פרעהלפיכך 

  
  )ד:יב(סנהדרין '  הל–ם "רמב) 11
  בצורת אדם הראשון הם נבראים כל באי עולם הרי

  
  .)לח(מסכת בבא קמא ) 12

כהנים לויים וישראלים , "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם) "'ה,ח"ויקרא י(ומר תלמוד ל, מנין שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול
  בתורה הרי הוא ככהן גדול הא למדת שאפילו נכרי ועוסק. "אדם"אלא , נאמר לא

  
  )רי הה"ד, שם(תוספות ) 13

  . הנכנס לפני ולפניםיקרה היא מפנינים מכהן גדול:) דף ד( הא דנקט כהן גדול משום דדרשינן בסוטה -הרי הוא ככהן גדול 
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  )טז:יג(במדבר רבה ) 14
  ככהן גדול ועוסק בתורה הרי הוא המתגייר ם"שאפילו עכו

  
  )ט:כא(מדרש שכר טוב ) 15

  שעוסקים בתורה שקולים ככהן גדול הגרים דאפילו
  

  )ט"ריש פ(תנא דבי אליהו ) 16
רוח  הכל לפי המעשה שהוא עושה כך, עבד ובין שפחה בין, אשהבין איש בין , ם"בין ישראל בין עכו ,מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ

, המקדש שבשילה אמרה לו אשתו בא ואעשה לך פתילות והוליך אותם לבית, בעלה של דבורה עם הארץ היה כך אמרו, הקודש שורה עליו
  ותזכה לעולם הבא יהיה חלקך בין אנשים כשרים שבהם] אולי[מה אם 

  
  )ט"סוף פ(אליהו זוטא ) 17

  אנטונינוס וחביריו כגון, ה בעולם הזה" אלו צדיקי אומות העולם שהם כהנים להקב- " כהניך ילבשו צדק"


