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הפרשה בקצרה
יום את נרותיה; ה' מצווה על הכשרת  במנורת הזהב שבעה קנים העשויים מקשה אחת ואהרון מצווה להדליק בכל 
הלוויים והנפתם, כך הם יובדלו מכלל ישראל להתקדש לעבודת המשכן במקום הבכורים; אנשים שהיו טמאים בזמן 
הקרבת הפסח מבקשים הזדמנות נוספת להבאת הקרבן ונקבע לכך פסח שני בי"ד אייר; בני ישראל נוסעים וחונים לפי 
עמוד הענן. ביום היה הענן שורה מעל המשכן ובלילה האיר עמוד אש את הסביבה; דור המדבר נכשל בחטא המתאוננים, 

קברות התאווה, ומרים שדברה לשון הרע.

שמשון רצה להיות כהן אבל כמה שהתחנן הסביר לו הרב שישראל נשאר ישראל ולא יעזור שום דבר. יום אחד נקלע 
שמשון לעיר אחרת וכשקראו בתורה וחיפשו כהן, קפץ על ההזדמנות, עלה ככהן ואף 'במקום לוי'.

כשנתבקש לישיבה של מעלה נאמר לו שאמנם היה אדם טוב ודבק במצוות, אבל יש בעיה: הוא שימש ככהן, בעוד 
שהוא ישראל, וצריך לכפר על כך. נפסק שעליו להמתין בגיהינום ואחרי שנה יועבר לגן עדן. כעבור שנה ביקש שמשון, 

כמובטח לו, לעבור לגן עדן. אך אז הכריזו בשמים שעליו להישאר עוד שנה בגיהינום, הפעם 'במקום לוי'...

בשיעורים הקודמים עסקנו בחשיבותו של כל יהודי וערכו הייחודי של כל אחד בעבודה לזירוז והבאת הגאולה, 
על-ידי הבנת המבנה השבטי של העם. אולם אין ספק שהשבט המובחר הוא שבט לוי. 

בשיעור זה נלמד על הלוויים ומעמדם וכיצד יכול כל יהודי להגיע למדרגת לוי?

מקורות מרכזיים: לקו"ש ח"ח עמ' 345 ואילך שיחת כ"ג טבת תשכ"ב שיחת י"ב תמוז תשכ"ד

א. השבט הנבחר
יש כאלו ששם המשפחה שלהם מאוד משמעותי עבורם, ובכלל שם המשפחה מעניק לנו תחושת שייכות יהודית. אבל 
לא תמיד זה היה כך, בעבר כלל לא היו שמות משפחה )'אבינו' לא היה שם משפחתו של אברהם( ורק במאות השנים 

האחרונות החלו שמות משפחה להינתן בצורות שונות1, עד שהגיעו למה שמוכר לנו היום.

בהתאם למבנה הייחודי של עם ישראל, נהגו בכל תפוצות ישראל )בארצות המזרח כמו גם באשכנז( לצרף לכהנים את 
שם המשפחה כהן וללוויים את שם המשפחה לוי2. כך שמרו על הקדושה המיוחדת שניתנה להם לפני למעלה מ-3,000 

שנה3, כמתואר בפרשתנו:

ם 1 ָרֵאל ְוִטַהְרּתָ ֹאָתם . . ְוִהְקַרְבּתָ ֶאת ַהְלִוּיִ ֵני ִיׂשְ ם ִמּתֹוְך ּבְ אֹמר. ַקח ֶאת ַהְלִוּיִ ה ּלֵ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ במדבר ח, ה-יד: ַוְיַדּבֵ  
ם . . ְוָהיּו ַלֲעֹבד  ָרֵאל ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ַהְלִוּיִ ָרֵאל . . ְוָסְמכּו ְבֵני ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד; ְוִהְקַהְלּתָ ֶאת ּכָ

ם. ָרֵאל ְוָהיּו ִלי ַהְלִוּיִ ֵני ִיׂשְ ם ִמּתֹוְך ּבְ ְלּתָ ֶאת ַהְלִוּיִ ֶאת ֲעֹבַדת ה' . . ְוִהְבּדַ

לאור זאת, מרתק ביותר למצוא ידיעות על כך שבגאולה הלוויים יזכו למעמד נעלה - פי כמה!

1(  בעבר הרחוק קראו לאדם על שם אביו. לדוגמה: אם לאבא קראו ראובן צרפו לבני המשפחה את השם 'הראובני', וכן הלאה. במקרים רבים שם המשפחה ניתן לפי 
המקצוע של אב המשפחה, כמו שמות המשפחה: חזן, גבאי, חייט ועוד, שהעידו על המקצוע של אבי המשפחה.

2(  כמובן שלא לכולם נתנו את אותו שם וקיימות צורות רבות המבטאות את היות בני המשפחה כהנים או לוויים, לדוגמה: שם המשפחה יכול להיות אהרוני - על 
שם אהרן הכהן, או כ"ץ, שזה ראשי תיבות של כהן צדק. כמו כן, משפחת סגל נחשבת למשפחת לוויים כיוון ששמם נגזר מהלשון סגן לכהנים. בקרב הפרסים מוחזקת 
משפחת באבאי כמשפחת כהנים שראשי התיבות של שמם הוא 'בית אהרון ברכו את י' וכן השם אזולאי מורכב מראשי התיבות 'אישה זונה וחללה לא ייקחו', וכהנה 

רבות.
3(  יש לציין שמסורת זו נשמרה במשך אלפי שנים ועד לאחרונה מי שרצה להירשם ברשות האוכלוסין וההגירה ככהן או לוי, היה צריך להוכיח שהוא אכן מיוחס 
למשפחת לוי לפי ההגדרה ההלכתית. אולם לצערנו בעת האחרונה הוחלט לבטל את ההליך ה'מיושן' ובמקום זאת כל אחד שמבקש לשנות את שם משפחתו לכהן 

או לוי נענה מיד בחיוב.

ולידיעה כללית: עד לימינו אלה, כהן ולוי הם השמות המדורגים ראשון ושני באופן מסורתי ברשימת שמות המשפחה הנפוצים במדינת ישראל.

העם ומנהיגיו | הלוויג - שבט העתיד
שיעור לפרשת בהעלותך
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הנה דוגמה: בכתבי האריז"ל מופיע חידוש מפתיע במיוחד, לפיו בגאולה יועלו הלוויים בדרגה:

ֵאַלי  ִיְקְרבּו  ה  ֵהָמּ  .  . ָצדֹוק  ֵני  ְבּ ַהְלִוִיּם  ֲהִנים  ְוַהֹכּ האריז"ל מסביר את דברי יחזקאל הנביא בנוגע לבית המקדש השלישי: 
לדרגת  בגאולה  ללוויים שיעלו  היא  לויים? האריז"ל מסביר שהכוונה  וגם  כהנים  הנביא  קורא  למי  טו(.  )מד,  ְרֵתִני  ְלָשׁ

כהנים4:

לקו"ת להאריז"ל שער הפסוקים ספר יחזקאל סימן כ: וזהו שכתוב והכהנים הלוים בני צדוק וגו'. פירוש, כי הכהנים אשר 2  
ישמשו בכהונה לעתיד, יהיו מאותם שעתה היו לוים. ואלו הלוים שעתה, יהיו אז כהנים בני צדוק.

כמו כן, אנו יודעים שבגאולה תהיה ללוויים נחלה בארץ )אע"פ שבחלוקה הראשונה הם לא קיבלו בה חלק(, ולפי המתואר 
בנבואת יחזקאל חלק ממנה יהיה ממש ליד בית המקדש, בסמוך לנחלה שיקבל מלך המשיח:

ִרים ֶאֶלף ֹאֶרְך 3 ה ְוֶעׂשְ ָ ִרימּו ְתרּוָמה ַלה' ֹקֶדׁש ִמן ָהָאֶרץ . . ַוֲחִמּשׁ ַנֲחָלה ּתָ יְלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ּבְ יחזקאל מה, א ח: ּוְבַהּפִ  
ה ִלְתרּוַמת  ה ּוִמּזֶ יא ִמּזֶ ׂשִ ֹכת . . ְוַלּנָ ִרים ְלׁשָ ה ֶעׂשְ ִית ָלֶהם ַלֲאֻחּזָ ְרֵתי ַהּבַ ם ְמׁשָ ֶרת ֲאָלִפים ֹרַחב ִיְהֶיה ַלְלִוּיִ ַוֲעׂשֶ

ָרֵאל. ִיׂשְ ה ּבְ ת ָהִעיר . . ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ּלֹו ַלֲאֻחּזָ ַהּקֶֹדׁש ְוַלֲאֻחּזַ

ובצורת  יתרחשו שינויים במעמדם  לבוא  בעבר, אלא שלעתיד  והובדלו משאר העם  הוקדשו  רק שהלווים  לא  כן,  אם 
ההתייחסות אליהם.

ב. נושאי דגל האמונה
כדי להבין את משמעות הדברים נחזור לתחילת הסיפור:

י  ֶוה ִאיׁשִ ַעם ִיּלָ ה ַהּפַ ן, ַוּתֹאֶמר ַעּתָ ֶלד ּבֵ ַהר עֹוד, ַוּתֵ אבי שבט הלויים5 היה הבן השלישי של יעקב ולאה, כמתואר בכתובים: ַוּתַ
מֹו, ֵלִוי )בראשית מו, לד(. ן ָקָרא ׁשְ ה ָבִנים; ַעל ּכֵ ֹלׁשָ י לֹו ׁשְ י ָיַלְדּתִ ֵאַלי6, ּכִ

מעניין לציין שלוי התבלט בקדושתו כבר מנעוריו: מבין כל האחים הוא זה שקינא )יחד עם שמעון אחיו( לכבוד דינה 
ְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו,  ֵני ְבֵני ַיֲעֹקב ׁשִ ְקחּו ׁשְ ְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים, ַוּיִ י ּבִ ִליׁשִ ְ אחותו בתגובה למעשה שכם: ַוְיִהי ַבּיֹום ַהּשׁ
ֵצאו )בראשית  ֶכם, ַוּיֵ ית ׁשְ יָנה ִמּבֵ ְקחּו ֶאת ּדִ נֹו, ָהְרגּו ְלִפי ָחֶרב; ַוּיִ ֶכם ּבְ ל ָזָכר. ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ׁשְ ַהְרגּו ּכָ ַטח; ַוּיַ ֹבאּו ַעל ָהִעיר, ּבֶ ַוּיָ

מו, כה-כו(.

אמנם לוי אף זכה לקבל מאביו מנה הגונה על כך, אך מידת הקנאות אפיינה גם את בניו.

כשנפרד מבניו, לפני פטירתו, הזכיר יעקב ללוי את המעשה שעשה אך בסיום דבריו רמז על תפקידו של שבט לוי לעתיד 
ולקשר  לחבר  יהיה  לוי  יעקב רמז לכך שתפקידו של שבט  ז(.  )בראשית, מט,  ָרֵאל  ִיְשׂ ְבּ ַוֲאִפיֵצם  ַיֲעֹקב  ְבּ ֵקם  ֲאַחְלּ לבוא: 
בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא7, ולשם כך יהיה עליו להתפזר בין כל השבטים. בכך מתבטאת מהותו, תכונתו וכוחו 

הפוטנציאלי של שבט לוי.

תמונה כוללת ורחבה על מה שהביא את הלוויים למעמדם המיוחד, ניתן לקבל בתיאור מרתק וסוחף של הרמב"ם בתחילת 
ספרו 'משנה תורה':

4(  הרבי מה"מ מבאר שהתחלופה שמתאר האריז"ל מתייחסת לנשמות. כלומר, גם לעתיד לבוא אך ורק בני אהרון ימשיכו לשמש בתפקידי הכהנים, אלא שהנשמות 
שבגופם יהיו שונות מאלו שכיום בגופם )כיום, שרויות בגוף הכהנים נשמות ששורשן בנשמת הבל, ובגוף הלויים שרויות נשמות ששורשן בנשמת קין. בגאולה, 
בעקבות תיקון חטאו של קין, יחול שינוי ובבנים הנולדים לאב כהן תשרינה נשמות שמושרשות בנשמת קין, ובבנים הנולדים לאב לוי תשרינה נשמות שמושרשות 

בנשמת הבל )וראה שיעורים בספר התניא פרק נ' עמוד 690 הע' 15(.

ולהעיר הע' כללית על המבואר בשיעור, את שאדמו"ר הזקן כותב )שם( אודות הבנת החילוקים בין עבודת הכהנים ללוויים: ואי אפשר לבאר ענין זה היטב במכתב, רק 
כל איש נלבב ונבון המשכיל על דבר ומעמיק לקשר דעתו ותבונתו בה' ימצא טוב ואור הגנוז בנפשו המשכלת כל חד לפום שיעורא דיליה ]יש מתפעל כו' ויש מתפעל 

כו'[ אחרי קדימת יראת חטא להיות סור מרע בתכלית שלא להיות עונותיכם מבדילים כו' ח"ו...
5(  יש לשים לב לכך שבשבט לוי ישנם כהנים ולוויים, בדרגות שונות, וכולם צאצאיו של לוי. אמנם בכללות שבט לוי כולו נבדל משאר העם אך מכאן ואילך אנו 

מתמקדים בלוויים שבהם מתמקדת גם פרשתנו.
6(  ישנו פירוש עה"ת בשם 'יפה תואר' שמסביר שלאה כיוונה במילים 'ילווה אישי אלי' לתפקידו העתידי של השבט: דזה קאי על הקב"ה ע"ד הכתוב בהושע "ותקראי 

אישי", ושבט לוי שמרו תמיד את משמרת ה' כמו בעגל ובעבודת המקדש...
7(  יעקב ידע שהעם היהודי עתיד להיות בנוי מכוחות מגוונים )כפי שלמדנו בשיעור לפרשת נשא, ביחס לחלוקת העם לשבטים( ושלכל שבט יש תכונה מיוחדת וכוח 
מיוחד שאותו הוא צריך לגלות בעבודתו. וכאן הוא מרמז שתפקידו של שבט לוי הוא לחבר ולקשר בין בני ישראל לאביהם שבשמים – ובשל כך הם צריכים להיות 

בכל תפוצות ישראל.
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הרמב"ם מספר בשבח הלוויים כאשר הוא משחזר את האופן בו נוצרה עבודה זרה בעולם. טעות האנושות בימי אנוש 
הייתה שבתחילה החלו בני האדם לעבוד את השמש, הירח ושאר הכוכבים שבשמים מתוך מחשבה שזה רצון ה'... אך 
בסופו של דבר הם נשארו רק עם הפסלים ושכחו מבורא העולם. עד שקם אברהם והתחיל לחקור ולשוטט בדעתו מי הוא 
המנהיג לכל הנבראים? וכשהכיר אברהם אבינו את האמת וגילה שה' הוא בורא העולם ומנהיגו, התחיל מיד לפרסם זאת 

ולהנחיל את האמת האלוקית לכל באי העולם.

הלוויים - אומר הרמב"ם - מהווים בעניין זה המשך ישיר של אברהם אבינו:

ד 4 ְלַלּמֵ יָבה  יׁשִ ּבִ יבֹו  ְוהֹוׁשִ ֹראׁש,  הּו  ּוִמּנָ ֵלִוי  יל  ְוִהְבּדִ ם,  ּלָ ּכֻ ָניו  ּבָ ד  ִלּמֵ ָאִבינּו  ְוַיֲעקֹוב  טו:  א,  זרה  עבודה  הלכות  רמב"ם   
ח  ּכַ ּתַ ּלֹא ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ה ַאַחר ְמֻמּנֶ ֵני ֵלִוי ְמֻמּנֶ ּלֹא ַיְפִסיקּו ִמּבְ ָניו ׁשֶ ה ֶאת ּבָ ֹמר ִמְצוֹות ַאְבָרָהם; ְוִצּוָ ֶרְך ה', ְוִלׁשְ ּדֶ

ּמּוד... ַהּלִ

ואכן, כפי שיוסבר בהמשך השיעור שבט לוי מתגלה כמורם מעם בקדושתו, במצוותיו, באופיו וכישרונותיו ובכל הליכות 
חייו. כולו דבק באלוקים חיים - ועל כן הלוויים ראויים להיות המקשרים בין עם ישראל לבין ה' עד לגאולה השלימה.

ג. הלוויים במרכז ההיסטוריה
לאחר פטירת יעקב נכנסו בני שבט לוי למרכז ההיסטוריה של עם ישראל, בצעד אחר צעד:

עם תחילת השעבוד במצרים, בלטו הלוויים בכך שלא השתתפו כלל בעבודות הפרך והשעבוד הקשה! משום מה היה 
לפרעה רעיון מוזר: לשחרר שבט שלם מהשעבוד ולאפשר לו לעסוק בתורה בחופשיות ובלי דאגות8. מי שנבחרו לכך היו 

ל ֵלִוי )רש"י שמות ה, ד(. ְבטֹו ׁשֶ ְעּבּוד ִמְצַרִים ֹלא ָהְיָתה ַעל ׁשִ בני לוי, כדברי רש"י ע"פ המדרש: ֲאָבל ְמֶלאֶכת ׁשִ

לא רק בשעבוד הגופני התבטא ההבדל אלא אף גם בשעבוד הרוחני, כפי שמדגיש הרמב"ם בהמשך דבריו שהבאנו קודם:

יֶהם ְוַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ָזָרה 5 ִמְצַרִים, ְוָחְזרּו ִלְלֹמד ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ּבְ ִמים ְלִיׂשְ ָאְרכּו ַהּיָ רמב"ם הלכות עבודה זרה א, טז )המשך(: ַעד ׁשֶ  
ֶבט ֵלִוי ֲעבֹוָדה ָזָרה. ִמְצוֹות ָאבֹות; ּוֵמעֹוָלם, ֹלא ָעַבד ׁשֵ ָעַמד ּבְ ֶבט ֵלִוי, ׁשֶ ֵ מֹוָתן חּוץ ִמּשׁ ּכְ

]אגב, יש הלומדים9 ששבט לוי גם לא השתתפו בביזת רכוש מצרים לאחר קריעת ים סוף ולא שאלו כלי כסף, כלי זהב 
ומתנות מהמצרים: 'ולזה שבט לוי לא הקריבו קרבנות עם הנשיאים, שלא היה להם קערת כסף מזרק כסף כף אחת עשרה 
זהב, והם כולם עניים מחזרין על הגרנות, ושום אחד מבני לוי לא פשט יד לא בביזת הים ולא שאלו ממצרים' - וגם כאן 

בולטת הימנעותם מרדיפה אחרי ענייני עולם הזה.[

כמו כן, מובא ברמ"ק )יהושע ה, ב( שהלווים היו היחידים מתוך בני ישראל שקיימו את מצוות ברית מילה, אפילו במדבר: 
'כי שבט לוי מלו במדבר וסמכו זה לפסוק: ובריתך ינצורו'.

אולם, מרכזיותם של הלוויים הייתה מוחשית במיוחד בשעת המבחן והמשבר הקשה של חטא העגל, כאשר מכל עם 
ישראל רק בני לוי לא חטאו ולא השתתפו בחטא. בכך, נאמנותם לה' גברה אפילו על קרבתם המשפחתית לאהרון הכהן...

כשמשה רבינו ירד מההר ונחשף לממדי החטא הנורא, הוא מיהר להכריז 'מי לה' אלי' כדי לאסוף אליו את אלו שלא חטאו 
בעגל על מנת שיסייעו בידו להעניש את המסיתים והחוטאים. כמובן שהיו אלה הלוויים שנאספו אליו והם אלו שהרגו, 

במצוות ה', את כל העובדים לעגל והחוטאים בבני ישראל.

ואכן, כשבירך משה את השבטים לפני שנכנסו בני ישראל לארץ, הזכיר ללוויים את נאמנותם. בברכתו ללוויים משבח 
אותם משה ואומר להם כי בזכות התנהגותם זכו למתנות כהונה10 ולמתנה המיוחדת, האורים ותומים:

8(  שאלת השאלות היא כמובן - מה הייתה סברתו של פרעה כשהסכים לשחרר שבט שלם מעבודת הפרך במצרים? לשאלה זו יש עשרות תשובות ותירוצים שונים 
)ביניהם ההסבר הידוע על רצונו של פרעה להראות עצמו יפה נפש למראית עין )כמו שהציגו הנאצים ימ"ש את פעולותיהם( וכן פחדו של פרעה להתעסק עם עושי 
רצונו של מקום. הרבי מה"מ מבאר שההסבר לכך ששבט לוי לא היה משועבד לפרעה, כי הם היו עסוקים ב"סבלותיכם" - במלאכת שמים שלהם - משא"כ שאר בני 

ישראל שנכנעו לגזירה ובטלו מלימוד תורה וקיום המצוות שניתנו עד אז וזה היה ההתחלה גם לשעבוד בגשמיות(. 
אך מה שבטוח שאפילו פרעה הרשע, מאיזו סיבה שלא תהיה, הניח לתלמידי הישיבות ללמוד בשקט...

9(  ראה שפתי כהן עה"ת פר' קרח טז, א.
10(  כתחליף לנחלתם בארץ ישראל קיבלו הכהנים והלוויים מתנות כהונה ולוויה. הכהנים קיבלו 24 מתנות המיוחדות להם, ואילו שאר שבט לוי קיבל מתנה הנקראת 

מעשר ראשון, עשרה אחוזים מכל יבול הארץ.
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ֵרְך ה' ֵחילֹו 6 ָרֵאל . . ּבָ ֶטיָך ְלַיֲעֹקב ְותֹוָרְתָך ְלִיׂשְ ּפָ יָך ְואּוֶריָך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך . . יֹורּו ִמׁשְ ּמֶ דברים לג, ח יא: ּוְלֵלִוי ָאַמר ּתֻ  
ְנָאיו ִמן ְיקּומּון. ְרֶצה ְמַחץ ָמְתַנִים ָקָמיו ּוְמׂשַ ּוֹפַעל ָיָדיו ּתִ

משה רבינו מבטיח לבני שבט לוי את הכהונה ואת עבודת המקדש, ואת מתנות הכהונה והלווייה כשכר על מסירות נפשם 
ולהורות את  והלוויים במיוחד: ללמד תורה לעם  לוי  בחטא העגל. את ברכתו הוא מסיים בהגדרת תפקידם של שבט 

מצוותיה.
ֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם(,  במדרש תנחומא )מבוא דף ע.( מובא שבמילה חמ"ס אותה מזכיר יעקב אבינו בדבריו לשמעון ולוי )ְכּ

טמונים ראשי תיבות שמלמדים על התפקידים שממלאים הלוויים בעם ישראל: 'חזנים', 'מלמדים' ו'סֹופרים'...

ואכן, לעומת בני שמעון שפיזורם נעשה בדרך ביזיון )כדברי המדרש, שהעניים המחזרים על הפתחים הם משבט שמעון(, 
שבט לוי היה מפוזר בעם ישראל בדרך של כבוד. בניו לימדו תורה לכל ישראל וקיבלו תרומות ומעשרות מכלל ישראל 

)ע"פ בראשית רבה צח, ה(.

ד. שבט לוי במדבר
בחומש שלנו )במדבר( התורה מתארת כיצד זכה שבט לוי לקבל את האחריות לעבודה במשכן. עבודות אלו היו מסורות 
עד אז בידי הבכורים11 ובמפקד מיוחד פדו בני לוי את כל הבכורים והחליפו אותם )וכאמור, בפרשתנו מסופר בהרחבה על 

הקדשתם והבדלתם מבני ישראל לעבודת הקודש12(.

מכאן ואילך כל עבודות המשכן לסוגיהן השונות היו מסורות בידי שבט לוי: הקרבת הקרבנות בידי הכהנים ונשיאת כלי 
המשכן, פתיחת השערים ושאר עבודות הקודש, בידי הלוויים.

תפקיד הלוויים יצא אל הפועל לאחר הקמת המשכן: כל בית אב קיבל את הפירוט המדויק של תפקידו וגם את פירוט 
הכלים לצורך כך. קבוצה אחת הייתה אחראית על הטיפול בכלי הקודש והחזרתם למקומם בסיום המסע, וקבוצה אחרת 
הייתה אחראית על שירת הלוויים והנגינה בכלי שיר; חלק מהלוויים היו אחראים על הכנת הקרבנות וחלקם היו אחראים 

על משמרת המקדש והכנת המנחות והנסכים...

שבט לוי בולט במיוחד בספר במדבר בכך שהוא נספר בנפרד משאר השבטים13. התורה מספרת שכשמנו את בני שבט 
יותר מאשר למספרם, משום שהיה צריך  ניתן דגש לשמותיהם  בשמותיהם - בשונה מהמפקד הכללי,  לוי הם הוזכרו 
לבדוק שלא התערב בהם זר שאינו לוי. על כך מעניק להם רש"י את התואר הנפלא ביותר שאדם מישראל יכול לזכות לו, 

ל ֶמֶלְך ִלְהיֹות ִנְמֶנה ְלַבּדֹו )במדבר א, מט(. ָדִאי הּוא ִלְגיֹון ׁשֶ באומרו: ּכְ

לאחר מכן בלט שבט לוי שוב ושוב בהיבדלותו מהעם ובקדושתו. גם בשעה שבני ישראל קלקלו בערבות מואב עם בנות 
מדין, פנחס משבט לוי, הוא שהרג את ראש המקלקלים זמרי, ועצר את המגיפה. כמו כן, הלוויים לא נטלו חלק בחטא 
המרגלים, ומכיוון שכך לא נגזרה עליהם גזירת המיתה שנגזרה על כל בני דור המדבר, כדברי הגמרא: אמר רב המנונא לא 
ָנה ָוָמְעָלה - מי  ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ְרֶכם ִמּבֶ ֻקֵדיֶכם ְלָכל ִמְסּפַ לּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל ּפְ ה ִיּפְ ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ נגזרה גזרה על שבטו של לוי דכתיב ּבַ

שפקודיו מבן עשרים, יצא שבטו של לוי שפקודיו מבן שלשים )בבא בתרא קנא, ב(.

ובמעגל  הלוויים  מחנה  למשכן,  מאוד  וקרוב  במרכז  הכהנים  מחנה  מחנות:  שלושה  ישראל  בעם  נקבעו  המחנה  בסדר 
החיצוני ביותר - מחנה ישראל. וכך בעוד כל שבטי ישראל חנו במרחק של אלפיים אמה מהמשכן, שבט לוי היה חונה 

קרוב ובסמוך למקום השראת השכינה.

כך למעשה קיבלו הלווים מעמד מיוחד בעם ישראל, ואכן, שבט לוי היה מיוחד לעומת יתר השבטים. במהלך הדורות 
קיבלו מדרגות הקדושה בעם ישראל משמעות מעשית והלכתית, ונקבעו שלוש מדרגות בעם: כהנים, לוויים וישראלים.

11(  כשאירע חטא העגל, נכשלו הבכורים בתפקידם ולא הצליחו לעצור ביד המחטיאים שגררו אחריהם את הציבור. הם ישבו באפס מעשה כאשר מעשה שטן הצליח 
ובכך איבדו את מעמדם כשומרי משמרת הקודש, והיה צורך במי שימלא את מקומם. הלויים שנענו לקריאת משה 'מי לה' אלי', הוכיחו את עצמם כמי שראויים 

לתפקיד זה ולכן הם נבחרו לשמש כנושאי המטען הרוחני של עם ישראל, המכוונים את עניני עבודת ה'.
12(  הכשרת הלויים לעבודת המשכן הייתה כרוכה בהכנה ראויה ובה: טיהורם על ידי הזאת מי חטאת, גילוח כל שיערם בתער, בגדיהם טעונים כיבוס ועליהם לטבול, 
קרבנם פר לעולה ומנחתו סולת בלולה בשמן ופר נוסף לחטאת; על ישראל לסמוך ידיהם עליהם ולבסוף אהרון מניף את הלוויים )על דרך תנופת קרבנות ומנחות(, 
לאחר מכן יסמכו הלוויים את ידיהם על הפרים קודם הקרבתם ואזי הקרבתם היא החותמת את הכשרתם להיבדל מכלל ישראל ולהתקדש לעבודת המשכן )מגיל 25 

עד גיל 50(.
13(  דבר נוסף: בניגוד לשאר השבטים שנמנו על ידי משה ואהרון מגיל עשרים שנה ומעלה, ה' ציווה את משה לפקוד כל זכר משבט לוי החל מגיל חודש ומעלה. ועל 
כך מספר המדרש: אמר רבי יהודה הלוי ברבי שלום: היה משה הולך ועומד על פתח אוהליהם, והשכינה מקדמת ואומרת לו: חמישה תינוקות יש בבית זה, שמונה 

תינוקות יש באוהל הזה, עשרה תינוקות יש באוהל הזה, הוא שנאמר: ויפקוד אותם משה על פי ה' כשם שהשכינה אומרת לו...



5 קורס העג ומנהיםיו | הלווים - שבט העתידמשיח בפרשה | בהעלותך

יוכלו להקדיש את חייהם לעבודה רוחנית, קבעה התורה שהם לא יקבלו נחלה משלהם בארץ  כדי שהכהנים והלוויים 
שאותה יהיה עליהם לעבד ולעסוק בחקלאות, אלא שאר השבטים יתנו להם חלק מהיבול )'תרומות ומעשרות'( וכך הם 

יתפרנסו ויהיו פנויים ללמוד וללמד.

הלוויים אכן הוכיחו את עצמם כששימשו דוגמה וסמל והנחילו את התורה והאמונה לעם, וכל אלו הם שזיכו אותם להיות 
משרתי ה', לעבוד בחצרות בית ה' ולשיר לפניו, עד עולם.

מענה הצמח צדק לחסיד בקי בש"ס ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול משנה את מהות. על ידי קבלת עול של עבד 
פשוט, שגם בשעה שישן ניכר עול העבדות שבו, יכול גם למדן וגאון גם להגיע למעלה וחשיבות של יהודי פשוט ותמים 

בעל מסירת נפש )היום יום ג' אד"ב(.

ה. יחידת העילית - לכל אחד
מכל מה שסיפרנו עד עכשיו עולה שהלויים נחשבים כ'יחידת עילית רוחנית' של עם ישראל. הם אחראים, לא רק לעבודה 

בבית המקדש, אלא גם להוראת התורה ולהפצתה בין שדרות העם.

בשורה התחתונה אנו למדים שהתכונות האופייניות ללוויים הן:

1. נאמנות מוחלטת לה' ולמצוותיו.

2. קנאות נגד חילול ה' וחילול קדושת ישראל.

3. לימוד והפצת התורה ודאגה להמשכיותו הרוחנית והגשמית של העם.

וכן אנו מגלים שייעודו של שבט לוי היה להמשיך ולהיות, גם שנים רבות לאחר מכן, נושאי דגל האמונה והציות למצוות 
ה' ולקבל על עצמם את האחריות ללימוד והפצת התורה בעם ישראל כולו.

אך כאן המקום לחדד את ההבדל בין תפקיד הכהן - לברך )ברכת כהנים(, להעניק ולהמשיך שפע ו"חסד" לעולם )כפרה 
לחוטאים וטהרה לטמאים ע"י הקרבנות וכו'(, לבין תפקידם של הלוויים שמסמל את מידת ה"גבורה": לשמור על קדושת 
עם ישראל, להבדיל בין הקודש לחול )ולפעמים גם להילחם על כך - חטא העגל, מעשה זמרי( וליצור התעלות בעם 

ישראל על ידי שירתם שמבטאת כיסופים לקדושה והתעלות מענייני העולם.

מידת ה"חסד" שאליה משתייכים הכהנים הינה מידה ותכונה נפלאה, אך חסרונה הוא בכך שהיא מופנית כלפי כל אחד 
הלוויים,  עבודת  לכן  קיומם(;  רקע  על  נדרש,  זה  )ובעצם  ראויים  לא  למקומות  גם  להגיע  יכול  החסד  וכך  מצב  ובכל 
לדרגת ההתעלות  הגענו  לא  עוד  כל  אינה מושלמת,  זו  הגלות עבודה  בזמן  היא העבודה העיקרית.  "גבורה",  בקו של 
המקסימאלית... לעומת זאת, בגאולה, כאשר העולם יתעלה לקדושה מוחלטת הוא יהיה מוכשר לעבודתם המושלמת 

של הלויים ולהתעלות אינסופית של קדושה.

וזו הסיבה לכך שבגאולה הלוויים יתעלו ממדרגתם! כמו כן, מאותה סיבה ממש הענקת הנחלה בארץ ללוויים מבטאת 
את שיא השלימות שתהיה בגאולה - כאשר תילקח ה"ארציות" הכי נמוכה ותתעלה לקדושה הכי נעלית. ה'ארציות' לא 

תפריע יותר לעבודת ה'לוויים'.

במילים אחרות, הלויים מהווים את הדגם של חיי הגאולה: אין להם עסק בשום דבר אחר מלבד עבודות הקודש והוראת 
הלכה בישראל והם מובדלים ומרוממים מענייני העולם )ולכן אינם יוצאים להילחם ואין להם חלק בארץ עד לגאולה(.

אך החידוש האמיתי הוא שבעצם, הלוויים מהווים דוגמה לדרגה שאליה צריכים להתרומם כולנו, ללא יוצא מן הכלל. 
דרגה זו לא עוברת רק בירושה ולא נקנית בכסף, אלא אדרבה בפרישות, כפי שנסביר להלן.

יהודי שאינו בקי בסדרי בית הכנסת נכנס וביקש לקנות את עליית הכהן ביום הכיפורים ב - 10,000 ₪ . אמר לו הגבאי 
עלייה הראשונה היא לכהנים בלבד!

אמר לו היהודי, אין בעיה, אכפיל את הסכום, אולם הגבאי מיאן וכך עלו עד שהגיעו ל - 50,000 ₪ . כשראה הגבאי את 
התעקשותו בכל מחיר, שאלו מדוע אתה רוצה דווקא עליה זו של הכהנים? ענה לו היהודי, אבי עלה ב'כהן', סבי עלה 

ב'כהן', גם אני רוצה לעלות בכהן. אמר לו הגבאי, אם כך, אין בעיה – 100,000 ₪ ואתה עולה כהן... 
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ו. המעמד האמיתי של כל יהודי
ל  ֻהְבּדַ ֵני ׁשֶ ָתּה ִעם ֶאִחיו? ִמּפְ ָרֵאל ּוְבִבּזָ ַנֲחַלת ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ֹלא ָזָכה ֵלִוי ּבְ לאחר שהרמב"ם מבאר את עניינו של שבט לוי: ְוָלּמָ
ים... )הלכות שמיטה ויובל יג, יב( - מוסיף הרמב"ם  יִקים ָלַרּבִ ּדִ ָטיו ַהּצַ ּפָ ִרים ּוִמׁשְ ׁשָ ָרָכיו ַהּיְ ְרתֹו ּוְלהֹורֹות ּדְ ַלֲעֹבד ֶאת ה' ּוְלׁשָ
ומפתיע בכך שדפוס ההתנהגות וסדר ההנהגה של הלוויים )כפי שהכרנו היטב במהלך השיעור( יכול וצריך להיות אצל 

כל איש ואיש:

ר ָנְדָבה רּוחֹו אֹותֹו 7 ֵאי ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ל ּבָ ל ִאיׁש ְוִאיׁש ִמּכָ ְלָבד, ֵאָלא ּכָ ֶבט ֵלִוי ּבִ רמב"ם הלכות שמיטה ויובל יג, יג: ְוֹלא ׁשֵ  
ּוָפַרק  הּו ָהֱאֹלִקים,  ָעׂשָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ר  ָיׁשָ ְוָהַלְך  ּוְלָעְבדֹו ְלֵדָעה ֶאת ה',  ְרתֹו  ְלׁשָ ִלְפֵני ה'  ֵדל ַלֲעֹמד  ְלִהּבָ עֹו  ַמּדָ ֶוֱהִבינֹו 
ים, ְוִיְהֶיה ה' ֶחְלקֹו ְוַנֲחָלתֹו  ׁש ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ֵני ָהָאָדם ֲהֵרי ֶזה ִנְתַקּדַ ׁשּו ּבְ ּקְ ר ּבִ ים ֲאׁשֶ ּבֹונֹות ָהַרּבִ ארֹו ֹעל ַהֶחׁשְ ֵמַעל ַצּוָ

ים... ִוּיִ ה ַלּכֹוֲהִנים ְוַלּלְ ּכָ ּזִ מֹו ׁשֶ יק לֹו, ּכְ ְסּפִ ָבר ַהּמַ ה ּדָ עֹוָלם ַהּזֶ ה לֹו ּבָ ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים; ְוִיְזּכֶ

כוונת הרמב"ם היא שכל אחד מאתנו, מכל הסוגים והגוונים שקיימים בעם היהודי )ובכלל - כגון אלו שיש להם חוש 
מפותח יותר בעניינים שכליים ואלו שהצד החזק שלהם הוא דווקא בעסקים וענייני העולם...( יכול להיות כמו הלוויים!

אין צורך להסתגר  'לוי'  יכול להיות בדרגת הלוויים אנו לומדים שכדי להגיע לדרגת  ואיש  מדברי הרמב"ם שכל איש 
ולברוח מהעולם. אפשר להישאר איש, בנאדם, מענטש, ואפילו להיות "מכל באי העולם" - ויחד עם זאת להגיע לדרגת 

עבד ה', להתקדש ולעלות בדרגה עד לדרגת הלוויים14.

אך יהודי שרוצה להגיע למצב של: ְוָהיּו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ה', הן בנוגע לעצמו והן בנוגע לסביבתו, צריך לדעת שראשית 
כל הוא צריך 'להבדל' ורק כך יוכל לפעול ולהמשיך קדושה בעצמו ובעולם!

הרבי אומר: מי שנדמה לו שקשה לו לקיים ענין כלשהו, והוא סבור שעל ידי זה שהוא יוותר בעניין מסוים, יהיה לו קל 
יותר הן בגשמיות והן ברוחניות, משום שהעניין יחדל מלבלבל אותו - עליו לדעת שהאמת היא בדיוק להיפך: על ידי 
הוויתור נעשה המצב גרוע יותר הן ברוחניות והן בגשמיות. ודווקא על ידי המסירות נפש, אפילו על הנהגה בעלמא - 

נפטרים לגמרי מכל ענין השעבוד...

וכידוע המשל בזה )שרבים נוהגים לספרו( - מספינה שעמדה לטבוע, והמלחים הורו להשליך את המשאות הכבדים 
שבה, ועלה בדעתם של נוסעי הספינה, שלכל לראש ישליכו את הטלית והתפילין, ורק אח"כ - אם זה לא יעזור - ישליכו 

את האבנים הכבדות... )התוועדויות תשט"ז ש"פ שמות(.

מאז ומעולם הייתה עבודתו של היהודי לקדש את העולם, על ידי גילוי האלוקות שנמצאת גם ברבדים הכי נמוכים של 
חייו. זו התכלית שלשמה נברא העולם: לחשוף את שורשו בקדושה ולגלות את האלוקות בתוכו15. אולם על מנת להצליח 

בעבודה זו ולהביא את הגאולה השלימה )שבה תתגלה האלוקות שקיימת בכל דבר ודבר(, עלינו להתקדש בעצמנו.

יש מאתנו שמשתדלים מאוד בהכנת העולם לגאולה ועשיית משכן ומקדש לה', אך עלינו לזכור תמיד שככל שתהיה 
עבודתנו נעלית – כל החיים שלנו צריכים להיות באופן שלא תהיה שייכות עם עניינים אחרים!

הלוויים הם אכן דוגמה וסמל להתמסרות לרצון ה', אך גם לפרישות מענייני העולם. דווקא השילוב הזה הוא שמאפשר 
להם להיות משרתי ה' ובזכות כך הם יזכו להתעלות בדרגה, בנוסף לכל המעלות הנפלאות להן יזכו יחד עם כל בני ישראל 

בגאולה

מהי  לנו  ממחישים  הם  הגאולה.  להבאת  הנכונה  הדרך  למציאת  וניתוב  הכוונה  עבורנו  מהווים  אכן  ועבודתם  הלוויים 
הדרך לגאולה הפרטית של כל אחד - שמביאה לגאולה הכללית של עם ישראל: התקדשות, הבדלות ופרישות יחד עם 

התמסרות לרצון ה':

תורת מנחם התוועדויות תשכ"ב ש"פ שמות אות ד: ועל דרך זה יש בכל אחד ואחד "שבט לוי" שבנפשו, שעל זה אין 8  
הגלות יכול לנגד . . וכן הוא בכל אחד מישראל - שעל ידי העבודה והיגיעה שהנשמה תאיר בגוף הגשמי, 

14(  לעיתים נדמה לנו שאי אפשר לאחוז בשני הקצוות: או שנעשים פרושים וקדושים לחלוטין, באופן כזה שמסתגרים בחדרי חדרים ולומדים תורה בלבד בלי 
להתעסק בשום דבר אחר )אפילו לא בצרכי הגוף הבסיסיים(. או שנעשים שקועים בעסקי החיים והעולם מבלי יכולת להתעלות ולהתקדש... מנגד, ישנם כאלו 
שטוענים שהם מסוגלים ליהנות מכל העולמות; גם לעבוד את ה' וגם ליהנות מהעולם הזה... ועל כך באה התשובה, מצד הלוויים שילבו בחייהם ובעבודתם את העבודה 

והמשכת הקדושה בתוך העולם ומצד שני הלוויים לא היו יכולים להשתתף במלחמות, לקבל נחלה בארץ ויחד עם זה לעבוד את ה' ולשרתו...

מהי אם כן הדרך הנכונה? מה עלינו ללמוד מהלוויים וכיצד אפשר להגיע לדרגתם? התשובה היא:
15(  כך בתפילין שבהן אנו משתמשים ברצועות מעור של בהמה, וכן בכסף שאנו נותנים לצדקה והשולחן שמשמש ללימוד תורה וכן הלאה בכל דבר ודבר.
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נולד ומתגלה בחינת משה שבו . . וזוהי הגאולה הפרטית שלו . . ועל ידי הגאולה הפרטית באה גם הגאולה 
הכללית, בקרוב ממש.

מכך מובן שאחד משלבי ההתרוממות וההתקדשות של עם ישראל לקראת הגאולה,16 הוא היישום של עבודת ה'להיבדל' 
וה'לשרתו ולעבדו'. עלינו לזכור שכל הכלים והאמצעים שקיימים בעולם נבראו אך ורק לשם כך שאנו נגלה את האלוקות 
ולמצוותיו  ונעלה אותם לקדושה. ואת הכח לכך אנו מקבלים מהלוויים מהם למדנו על: נאמנות מוחלטת לה'  שבהם 
ודאגה להמשכיותו הרוחנית והגשמית של העם - מתוך הבדלות רצויה ומבורכת מענייני העולם החומריים והתעלות 

לקדושה.

לסיום: התקופה שבה אנו נמצאים היא תקופת הכנה ו"תרגול" שמכשירה אותנו לקראת הגאולה האמיתית והשלימה 
ולכן כבר עכשיו צריך כל אחד מאתנו לרצות ולשאוף להגיע למדרגת הלוויים בעבודת ה׳17. אם רק נדע ונפנים שכל יהודי 
)וכל נברא( אינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד מאלוקות, הרי ש"לא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש", יכול להיות במצב 

של 'לוי' - כפי שיתגלה בגאולה האמיתית והשלימה!

16(  בהתאם למסגרת הזמן ניתן לסגור את השיעור בנושא שפתחנו בו ולהדגיש שדבר זה מתבטא במיוחד בכך ששבט לוי יקבל נחלה כשאר שבטי ישראל, כיוון 
ש"באותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה'", ועד ש"לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד... שנאמר כי מלאה 

הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" – לא יהיה צורך בהבדלה של שבט לוי מדרכי העולם שיהיה אז בתכלית השלימות, ולכן גם שבט לוי יקבל חלק ונחלה בארץ.

וכדברי הרבי מה"מ: הסיבה לכך שבגאולה לא ייבדל שבט לוי מכל העם, כפי שהיה בזמנו - היא כפי שכותב הרמב"ם, כי באותם הימים "לא יהיה עסק כל העולם אלא 
לדעת את השם בלבד" )סיום משנה תורה(. לא רק שבט לוי יהגה בתורה באופן מיוחד, אלא מעייניו של כל העם )וכל העולם( יהיו נתונים לידיעת השם. לפיכך לא 

יהיה צורך להבדיל את שבט לוי מהשבטים האחרים, והוא ייטול עמם חלק בארץ כשווה בין שווים )תורת מנחם, תנש"א, כרך ג, עמוד 351(.
17(  ועד לדרגה של כהן גדול וקודש הקודשים, כפי שלומד הרבי מה"מ בכ"מ - ונושא זה יידון בע"ה בקורס לחומש ויקרא שיעסוק בעבודת הכהנים בבית המקדש.


