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מקור 1 | במדבר פרק טז פסוקים א–ג

ְוָדָתן  ֵלִוי  ן  ּבֶ ְקָהת  ן  ּבֶ ִיְצָהר  ן  ּבֶ קַֹרח  ח  ּקַ ַוּיִ
ְראּוֵבן:  ֵני  ּבְ ֶלת  ּפֶ ן  ּבֶ ְואֹון  ֱאִליָאב  ֵני  ּבְ ַוֲאִביָרם 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ ים  ַוֲאָנׁשִ ה  מׁשֶ ִלְפֵני  ֻקמּו  ַוּיָ
מֹוֵעד  ְקִרֵאי  ֵעָדה  יֵאי  ְנׂשִ ּוָמאָתִים  ים  ִ ֲחִמּשׁ
ַאֲהרֹן  ְוַעל  ה  מׁשֶ ַעל  ֲהלּו  ּקָ ַוּיִ ם:  ׁשֵ י  ַאְנׁשֵ
ם  ּלָ ּכֻ ָהֵעָדה  ָכל  י  ּכִ ָלֶכם  ַרב  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאְמרּו 
אּו ַעל ְקַהל  ְתַנּשְׂ ים ּוְבתֹוָכם ה' ּוַמּדּוַע ּתִ ְקדׁשִ

ה':

מקור 2 | יחזקאל פרק מד פסוק טו

ְמרּו  ָשׁ ר  ֲאֶשׁ ָצדֹוק  ֵני  ְבּ ַהְלִוִיּם  ֲהִנים  ְוַהכֹּ
ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ְתעֹות  ִבּ י  ִשׁ ִמְקָדּ ֶמֶרת  ִמְשׁ ֶאת 
ְלָפַני  ְוָעְמדּו  ְרֵתִני  ְלָשׁ ֵאַלי  ִיְקְרבּו  ה  ֵהָמּ ֵמָעַלי 

ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְנֻאם ֲא-דָֹני ה'.

מקור 3 | שער הפסוקים לספר יחזקאל סימן כ

שקרא  מקום  בשום  מצינו  לא  כי  תימה, 
ואי  יחזקאל  אלא  לוים  בשם  הכהנים  אל 
הלוים  וגם  שהכהנים  ולומר,  לפרש  אפשר 
בני  הלוים  שאין  לפי  במקדש,  לעבוד  יכנסו 
כי  ועוד  צדוק.  בני  קראם  ואיך  כלל,  צדוק 
אין עבודה אלא בכהנים, ולא בלוים . . אבל 
בכהונה  ישמשו  אשר  הכהנים   .  . לעת"ל 
ואלו  לוים.  היו  שעתה  מאותם  יהיו  לעתיד, 

הלוים שעתה, יהיו אז כהנים בני צדוק.

מקור 4 | שער הפסוקים לספר יחזקאל סימן כ ]המשך[

ג'  לו  היה  זכה,  ואלו  הבכור  הוא  קין  והנה 
הכהונה  היא  מהם  והאחת  הנזכר,  עטרות 
וכהונתו,  בכורתו  אבד  קין,  שחטא  וכיון   .  .
כי  שהודעתיך  וכמו  אחיו,  להבל  ונתנה 
אהרן הוא משורש הבל: והנה קין והבל הם 
גבורות וחסדים כנודע . . וכן הלוים שהם מן 
הגבורות של קין, היה ראוי שהם יהיו כהנים, 
הבכורות.  שהם  הכהונה,  כתר  להם  כי 
אלא  לוים.  יהיו  הבל,  משרש  שהם  וכהנים 
מה  דרך  על  הענין,  נהפך  קין,  של  שבחטאו 
נהיה  כהן,  בתחלה  שהיה  משה  כי  שנודע, 

ללוי. ואהרן שהיה לוי, נהפך לכהן.

מקור 5 | שיעורים בספר התניא פרק נ ע' 690 הע' 15

)בעניני  הלוים   – פשוטה  וההסברה 
בבית  עבודתם  אופן  היינו   - ומצות  תורה 
היינו  וכו'(  בתפלה  זה  דרך  ועל  המקדש 
וכו'(,  )גבורה  לוי  בחינת  שנשמתם  מפני 
כח"  שנשמתם  מפני   - הכהנים  זה  דרך  ועל 
ולעתיד  בפרקין(.  )כדלעיל  החסד  איש  כהן 
למעלה  תהיה  לוי  שבבחינת  הנשמה  לבוא 
יולדו בדוקא  ולכן  כהן.  מהנשמה שבבחינת 

לאב כהן וכו'".

מקור 6 | דבר מלכות פרשת קורח תנש"א אות ד

הקב"ה  שברא  מה  ש"כל  אומרים  חז"ל 
דהיינו,  לכבודו".  אלא  בראו  לא  בעולמו 
שכל דבר בעולם - אע"פ שעולם הוא מלשון 
העלם והסתר - נברא בכדי לגלות את כבודו 
היהודי  עבודת  ע"י  נפעל  וזה  הקב"ה,  של 
שמנצל את עניני העולם לכבודו של הקב"ה 

 . .

מקור 7 | דבר מלכות ש"פ קורח  תנש"א אותיות יב–יג

יאמרו  ומה  העולם  יאמר  מה  אחר:  ובסגנון 
עבודתו  את  עושה  שיהודי  כך  על  האומות 
ד"יפוצו מעינותיך חוצה", ובמיוחד - בקירוב 
אין  הרי  והשלימה,  האמיתית  הגאולה 
זוהי  אמנם  הדבר?!  פירוש  מה  מבינים  הם 
צריכים  אבל   - ביותר  ונעלית  גדולה  עבודה 
לכאורה להתחשב - טוען הוא - עם העולם!

מוכן,  כבר  העולם  הוא:  זה  על  והמענה 
עבודתו  את  יעשה  יהודי  כאשר  מושלם! 
והגבלה,  - באופן שלמעלה ממדידה  כדבעי 
בכלים  מלובש  שזה  כפי  זה  עם  וביחד 
שהעולם,  איך  יראה  הוא   - הטבע  דלבושי 
לו  מסייעים  העולם  ואומות  העולם  טבע 

בעבודתו.
ביתר  . צריך כאו"א להוסיף   . ובנוגע לפועל 
דהפצת  הפעולות  בכל  עוז  וביתר  שאת 
חוצה,  המעינות  והפצת  והיהדות  התורה 
ובאופן של זריזות, ומתוך ההכרה - שהעולם 

עצמו יסייע ליהודי בעבודתו.


