
מקור מס' 1 / ספר דברים, פרק כא, פסוקים טז-יז

ְוָהָיה ְבּיֹום ַהְנִחילֹו ֶאת ָבָּניו ֵאת ֲאֶשׁר ִיְהֶיה לֹו, ֹלא יּוַכל 
ִכּי  ַהְבֹּכר:  ַהְשּׂנּוָאה  ֶבן  ְפֵּני  ַעל  ָהֲאהּוָבה  ֶבּן  ֶאת  ְלַבֵכּר 
ֶאת ַהְבֹּכר ֶבּן ַהְשּׂנּוָאה ַיִכּיר ָלֶתת לֹו ִפּי ְשַׁנִים ְבֹּכל ֲאֶשׁר 

ִיָמֵּצא לֹו ִכּי הּוא ֵראִשׁית ֹאנֹו לֹו ִמְשַׁפּט ַהְבֹּכָרה:

מקור מס' 2 / ספר יחזקאל, פרק מד, פסוקים טו-טז

ִמְשֶׁמֶרת  ֶאת  ָשְׁמרּו  ֲאֶשׁר  ָצדֹוק  ְבֵּני  ַהְלִוִיּם  ְוַהכֲֹּהִנים 
ֵאַלי  ִיְקְרבּו  ֵהָמּה  ֵמָעַלי,  ִיְשָׂרֵאל  ְבֵּני  ִבְּתעֹות  ִמְקָדִּשׁי 
ה'  ְנֻאם  ָוָדם  ֵחֶלב  ִלי  ְלַהְקִריב  ְלָפַני  ְוָעְמדּו  ְלָשְׁרֵתִני, 
אלקים: ֵהָמּה ָיֹבאּו ֶאל ִמְקָדִּשׁי ְוֵהָמּה ִיְקְרבּו ֶאל ֻשְׁלָחִני 

ְלָשְׁרֵתִני, ְוָשְׁמרּו ֶאת ִמְשַׁמְרִתּי:

מקור מס' 3 / שער הפסוקים ליחזקאל, בתחילתו

היתה  בתחילה  כי  שאמרנו,  במה  מבואר  הענין  אבל 
וכשחטאו  הכהונה,  משפט  להם  כי  בבכורות,  עבודה 
ניתנה לבני אהרן הכהנים . . אבל לעתיד לבא . . מה 
עובדים  הלוים  אז  יהיו  עובדים,  הכהנים  היו  שעתה 
בכהונה. באופן, שהכהנים יחזרו להיותם לוים, והלוים 

יהיו כהנים.
פירוש,  וגו'.  צדוק  בני  הלוים  והכהנים  שכתוב  וזהו 
יהיו מאותם  כי הכהנים אשר ישמשו בכהונה לעתיד, 
שעתה היו לוים. ואלו הלוים שעתה, יהיו אז כהנים בני 

צדוק. 

מקור מס' 4 / שער הפסוקים ליחזקאל, בתחילתו

שניהם  יהודה,  מלך  וחזקיהו  הנביא,  יחזקאל  והנה 
משרש קין . . גם לכן נקרא ]יחזקאל[ בן אדם, להורות 
שהוא משורש קין, שהיה בן אדם הראשון ממש. ואף 
על פי שגם הבל בן אדם הוא, עם כל זה הבן הראשון 

שהיה לאדם, הוא קין:
הנה קין הוא הבכור, ואילו זכה היה לו ג' עטרות הנזכר 
איבד  קין  שחטא  וכיון   .  . הכהונה  היא  מהם  והאחת 
בכורתו וכהונתו, וניתנה להבל אחיו, וכמו שהודעתיך 

כי אהרן הוא משורש הבל:

והנה קין והבל הם גבורות וחסדים כנודע.
ומן הראוי היה, שהגבורות והם קין הבכור, והם מעולות 
קין  של  הגבורות  מן  שהם  הלוים  וכן   .  . החסדים  מן 
היה ראוי שהם יהיו כהנים כי להם כתר הכהונה, שהם 
אלא  לוים.  יהיו  הבל  משרש  שהם  וכהנים  הבכורות, 
שבחטאו של קין נהפך העניין, על דרך מה שנודע כי 
משה שהיה בתחילה כהן נהיה ללוי, ואהרן שהיה לוי 

נהפך לכהן..
החסדים  מן  להיותם  הבל  ששורש  הזה,  בזמן  והנה 
עתה  היו  רע,  ומיעוטם  טוב  ורובם  נקיים,  יותר  הם 
כהנים. אבל לעתיד לבוא, שנשמות שרש קין נטהרו מן 
הקליפות ונתקנו, יחזור קין וייטול בכורתו הראויה לו.

מקור מס' 5 / משנה תורה להרמב"ם, הלכות יסודי התורה, 
פרק ט הלכה א

דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצוה עומדת לעולם 
ולא  גרעון  ולא  שינוי  לא  לה  אין  עולמים  ולעולמי 
תוספת, שנאמר: “את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם 
אותו תשמרון לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו".

מקור מס' 6 / ספר במדבר, פרק יח, פסוקים ב-ד

ְוִיָלּוּו  ִאָתְּך  ַהְקֵרב  ָאִביָך  ֵשֶׁבט  ֵלִוי  ַמֵטּה  ַאֶחיָך  ֶאת  ְוַגם 
ָהֵעֻדת:  ֹאֶהל  ִלְפֵני  ִאָתְּך  ּוָבֶניָך  ְוַאָתּה  ִויָשְׁרתּוָך  ָעֶליָך 
ְוָשְׁמרּו ִמְשַׁמְרְתָּך ּוִמְשֶׁמֶרת ָכּל ָהֹאֶהל ַאְך ֶאל ְכֵּלי ַהקֶֹּדׁש 

ְוֶאל ַהִמְּזֵבַּח ֹלא ִיְקָרבּו ְוֹלא ָיֻמתּו ַגם ֵהם ַגּם ַאֶתּם:

מקור מס' 7 / שיעורים בספר התניא, פרק נ

מה שמדייק ומוסיף בזה שהלויים של עכשיו יהיו כהנים 
לעתיד ]ולא כתב סתם שהלוים יהיו כהנים לעתיד, אלא 
הקושיא  מתרץ  שבזה  לפרש  יש  עכשיו"[  “של  הלויים 

שהתורה אמרה “לנו ולבנינו עד עולם", שמזה ידעינן 
שלא יהיה בה שום שינוי . . ומבאר שאלה דעכשיו )ולא 

בזמן ההוא( הם לוים יהיו )כי יולדו( כהנים לעתיד.
לאב  הלוים  יולדו  לבוא  )דלעתיד  כן  אם  תאמר,  ואם 

כהן( מה החידוש?
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דהיינו  ומצוות  תורה  )בעניני  הלוים  פשוטה  ההסברה 
בתפילה(  זה  דרך  ועל  המקדש,  בבית  עבודתם  אופן 
היינו מפני שנשמתם בחינת לוי )גבורה( ועל דרך זה 
כהנים מפני שנשמתם בחינת כהן איש החסד. ולעתיד 
מהנשמה  למעלה  תהיה  לוי  שבבחינת  הנשמה  לבא, 

שבבחינת כהן. ולכן יולדו דוקא לאב כהן.

מקור מס' 8 / מאמר “לכה דודי" תשי"ד

הגדול,  אח  כיבוד  בענין  האריז"ל  בכתבי  שכתוב  מה 
שהוא מפני דרוחא הוא דשבק בגויה - שבבן הראשון 
יש רוח האב יותר משאר הבנים, וכל שאר הבנים נוטלים 
מרוחא דאב על ידי בן הראשון. ומצד רוח האב שבאח 
הגדול מחויבים הם לכבדו כמו שהם מחויבים בכבוד 
האב ]שלכן למדין דין זה מהפסוק כבד את אביך דוקא, 

כי כבוד אח הגדול נכלל בכיבוד אב[.

מקור מס' 9 / אור החיים, בראשית מט, כח

שניתנה  והגם   .  . לבכורות  שתחזור  עבודה  עתידה 
לעבוד  שניהם  ויבואו  הם  שקולים  ללוים,  העבודה 

עבודת הקודש כי מעלין בקודש ולא מורידין.

מקור מס' 10 / משנה תורה להרמב"ם, הלכות שמיטה ויובל, 
בסופם

ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם 
להבנה[  ]והגיע  מדעו  והבינו  אותו,  רוחו  נדבה  אשר 
להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעבדו לדעה את ה', 
צוארו  מעל  ופרק  האלקים,  שעשהו  כמו  ישר  והלך 
עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה 
לעולם  ונחלתו  חלקו  ה'  ויהיה  קדשים  קדש  נתקדש 
לו בעולם הזה דבר המספיק  ויזכה  ולעולמי עולמים, 

לו כמו שזכה לכהנים ללוים.


