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פרוטקציות?
נושא בעניני משיח וגאולה: מעמד הלויים לעתיד־לבוא

מבוסס על שער הפסוקים ליחזקאל; הערות אד"ש לשיעורים בסה"ת ועוד 

פתיחה / א. הבן של..
מסופר על אדם ולו כלב מחמד שהיה משרת אותו בנאמנות, מלווה אותו לכל מקום, מגן עליו, מרתיע גנבים, 

כלב טוב.

עברו שנים והכלב נהיה זקן וכחוש, כבר לא יכול להגן על בעליו, בקושי הולך, מדדה באיטיות. ראה האדם שכך 
הוא המצב, ואמר לכלב “אין לי ברירה, אתה כבר זקן, ואני חייב למצוא כלב חדש".

הצטער הכלב ונלחץ, עכשיו צריך הוא להסתובב לבד ברחובות למצוא אוכל ולדאוג לעצמו, והוא כבר זקן וחלוש 
וכבר אין לו כוח, אך לא הייתה לו ברירה, כי האדון שחרר אותו לחופשי.

פנה הכלב לכאן ולכאן, יצא אל היער שבקצה השכונה והנה רואה הוא עור מופשט של אריה. מישש אותו הכלב 
בהתרגשות, ראה שאף אחד לא מסתכל ו'הופ' קפץ פנימה.. כעת הוא מלך החיות, אף אחד לא יוכל לגעת בו.

התקדם הכלב בדרכו ולפתע פוגש אותו השועל. שאל השועל: “שלום לך, אתה חדש ביער. מי אתה?" ענה הכלב: 
“אתה לא יודע מי אני, אני הבן של האריה, מלך החיות!".

אמר השועל: “לא שאלתי מי הוא אבא שלך, שאלתי מי אתה". ושוב הגיע התשובה: “אתה לא יודע מי אני, אני 
הבן דוד של הזאב!". וכשגם תשובה זו לא סיפקה את השועל, המשיך הכלב: “סבא שלי היה דוב גדול ביער!".

השועל התעצבן, “תגיד, אתה מוכן לומר לי מי אתה"??

“אני.. אני.. סתם כלב זקן וכחוש..".

בחרנו היום לפתוח במשל זה, כיון שיש בו משמעות עמוקה. משל זה ממחיש בצורה יפה כמה שהמעטפת - 
הייחוס המשפחתי של האדם - אין לו משמעות אמתית והעיקר הוא מה שהאדם עצמו.

ישנם רבים שמתהדרים בנוצות של ייחוס, אבא שלי היה כך וסבא שלי היה כך. כל אחד מאיתנו בוודאי נתקל 
פעם במשפט “סבא שלי היה רב גדול במרוקו"... אך השאלה העיקרית היא מי אתה בעצמך, מה המהות הפנימית 

שלך, לא של ההורים והמשפחה.

בשיעורנו היום ניגע בנושא מעניין זה, כיצד התורה מסתכלת על ייחוס משפחתי, האם יש לו משמעות הלכתית, 
וכמובן - כיצד מסתכלים על ייחוס בעיניים של גאולה, ומהם השינויים שיהיו אז גם בנושא מעניין זה.
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ב. הפרשה בקצרה
ראשית כל בקצרה, תקציר הפרשה.

‘פרשת הכהנים'. בתחילת הפרשה מובאים דיני הכהנים כמשרתים בקודש: להקפיד  פרשת אמור נקראת גם 
מומים  בעלי  עבודה של  איסור  להינשא,  להם  מותר  איתם  על האנשים  דיני טהרה, הקפדה  על  חמורה  הקפדה 

במקדש ועוד.

לאחר־מכן מזכירה הפרשה את המועדים הקדושים לישראל ואת המצות השייכות לכל חג: שבת, פסח, הנפת 
וספירת העומר, ראש השנה, יום כיפור ולבסוף חג הסוכות.

בסיום הפרשה מסופר על שני אנשים שבמהלך מריבה ביניהם הזכיר אחד מהם את שם ה' וקילל. הוא הובא לפני 
משה לפסוק את דינו ועל פי הוראת ה' הוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה ורגמו אותו באבנים.

גם נר התמיד ולחם הפנים המונחים לפני ה' דרך קבע, נזכרים בפרשתנו.

ג. הכהונה והבכורה
לפני שאנחנו מתחילים את השיעור, אני רוצה לשאול את דעתכם:

מהדעות  חלק  )שלפי  ציווי  ישנו  לכך:  נוספת  דוגמא  לכהנים.  בקשר  המיוחדים  והדינים  המצוות  את  הזכרנו 
בהלכה הוא מצווה מן התורה( שצריך להקדים את הכהן בכל דבר. לכן דווקא הוא עולה לתורה בעליה הראשונה, 
באם יש זימון - הוא זה שצריך לזמן ואסור להשתמש בכהן. שלא לדבר על התרומות, המעשרות והכסף מפדיון 

הבן שהכהן מקבל.

יש לציין דבר מעניין, שאותו הרעיון קיים גם לגבי ילדים בכורים במשפחה:

]בתכנית הראשונית העובדים בבית המקדש היו אמורים להיות בכורות עם ישראל, הנולדים ראשונה בכל בית. 
אך כיון שחטאו הבכורות בחטא העגל העביר הקב"ה את העבודה בבית המקדש לשבט לוי - הכהנים[.

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

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

פסוקים אלו מדברים על ירושה של אדם אשר לו יש ילדים )מכמה נשים(, והפסוק מלמד שבנו הבכור מקבל פי 
שניים משאר האחים בירושה )התורה מדגישה שכך הוא הדין אפילו אם הבן הבכור הוא מאשה אותה הוא לא אוהב(.

לדוגמא: נניח שיש לאדם ארבעה ילדים והוא השאיר ירושה של  100,000 ₪, החלוקה תהיה כך: כל ילד יקבל 
20,000 ₪ והבן הבכור מקבל 40,000 ₪ ]במקום חלוקה שווה שכל אחד מקבל 25,000 ₪[. ישנם דינים נווספים 

בהם ניתנת עדיפות לבכור.

הצג את השאלה בפני התלמידים:

מה דעתכם: האם בגלל שאדם נולד במשפחה מסויימת מגיעות לו זכויות מיוחדות? מדוע שאדם יקבל פי שניים 
בירושה רק משום שהוא נולד כמה שנים קודם? האם אין זה פרוטקציה או אפלייה? האם זה הוגן1?

1( מילתא דבדיחותא: יהודי הגיע פעם לרב העיירה ובקשה בפיו: רוצה הוא שהרב יעזור לו להיות כהן. הרב חייך וניסה להסביר ליהודי 
שהוא לא יכול לעזור לו, כהן זה לא תפקיד שאפשר לתת לאנשים.. הלה לא ויתר והציע תרומה גדולה לבית הכנסת, וכשראה שזה לא 
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הביאור המרכזי / ד. הכהונה בעתיד
בהפטרת פרשתנו אנו קוראים שוב על דיני הכהונה ועבודת הכהנים בבית המקדש, אך בהבדל קטן: ההפטרה 

מספרת על עבודת הכוהנים בבית המקדש העתידי, שיבנה תיכף ומיד ממש.

כשנתבונן בדיני הכהונה לעתיד לבוא, או ליתר דיוק, כשנדקדק בשינויים ובהבדלים שיש בין עבודת הכהונה 
כיום לבין העבודה לעתיד, נוכל לשפוך אור וללמוד הרבה על נושא מעניין זה של עבודת הכהנים2.

וכך מתחילה ההפטרה:

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

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

ְלָשְׁרֵתִני, ְוָשְׁמרּו ֶאת ִמְשַׁמְרִתּי:

קצת רקע לפסוקים.

יחזקאל הנביא זכה והקב"ה שלח אליו מלאך שלקח אותו לסיור מיוחד בבית המקדש השלישי ובסיום הסיור מדבר 
הקב"ה עם יחזקאל על האנשים שיעבדו באותו בית מקדש מופלא. שם הוא אומר לו כי אותם לווים שבזמן הגלות 

הלכו להיות כמרים לעבודה זרה,ועזבו את ה' יתברך, לא יזכו לחזור ולעבוד את הקב"ה בבית המקדש.

)ומגיע לפסוקים שלנו-( אך הכהנים הלוים בני צדוק )צדוק היה הכהן גדול הראשון בבית המקדש הראשון( שהם 
שמרו את משמרת המקדש גם בזמן הגלות כשכל בני ישראל עזבו את הקב"ה, הם אלו שיזכו לעבוד ולשמש בבית 

המקדש השלישי.

אם נתבונן במילים של הפסוק, נגלה דבר מעניין: הנביא קורא לכהנים בשם “הכהנים הלויים". נשאלת השאלה, 
כהנים או לויים? הכהנים הם לא לויים וכן הפוך, אז מדוע הוא קורא להם בצורה כזו?

ההסבר הפשוט הוא, וכך אכן רש"י מפרש, שהכהנים הם הרי משבט לוי ועל כן הם נקראים כך בפסוק. )ללוי, 
בן יעקב, היו שלושה בנים - גרשון, קהת ומררי וקהת הוא סבם של משה ואהרון. מכל המשפחה כולה בני אהרון 

הם כהנים ובני כל השאר - לויים(.

ביאור זה הוא פשוט וודאי אמיתי, אך משום מה, אם נעיין בכל התורה כולה נגלה שרק יחזקאל קורא לכהנים 
בשם זה וחוץ ממנו בשום מקום בתורה אין את הביטוי “הכהנים הלויים"!

עוזר הוסיף עוד סכום נכבד כעזרה לרב באופן אישי..
לאחר הרבה הפצרות, שאל אותו הרב: "תגיד, מה כל כך בוער לך להיות כהן שאתה מוכן להשקיע על זה כל כך הרבה כסף?", ענה 

לו האיש: "מה זאת אומרת? אבא שלי היה כהן, סבא שלי היה כהן - ואני לא אהיה כהן?!"...
2( הרחבה - הפטרה: בסיום קריאת התורה בכל שבוע, נוהגים לקחת קטע מהנביא ולקרוא אותו בציבור. ישנם כמה דעות מדוע תיקנו 
חכמים לקרוא הפטרה בכל שבוע. הגירסא המקובלת היא שבתקופת אנטיוכוס נאסר על עם ישראל לקרוא בתורה ועל כן תיקנו חכמים 
שיקראו בנביא במקום שהוא מעין הפרשה. בחלק מן ההפטרות, ישנם חילוקי מנהגים בין העדות מה בדיוק קוראים, ובזה עצמו איפה 

מתחילים והיכן עוצרים, אך עצם התקנה נוהגת בכל עם ישראל בשווה ללא חילוקי עדות ומנהגים.
במבט ראשוני, הקטע בנביא נבחר די באקראי, תוך חיפוש שהנושאים המדוברים בו יתאימו לנאמר בפרשה עצמה.

אך בתורת החסידות מוסבר כי הפטרת הפרשה טומנת בחובה את העומק והפנימיות של הפרשה וכשרוצים לראות את ההסתכלות 
הפנימית על הנושא של הפרשה, ניתן לחפש ולמצוא זאת בהפטרה.
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ה. הלויים יהפכו לכהנים
אם כן, בוודאי מסתתר משהו מאחורי מילים אלו. על פי זה כותב האר"י ז"ל ביאור מיוחד, ולדבריו ביטוי זה 

מגלה את המהות הפנימית של הכהנים והלויים.

נקרא מבפנים:

מקור מס' 3
שער הפסוקים ליחזקאל, בתחילתו

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

בכהונה. באופן, שהכהנים יחזרו להיותם לוים, והלוים יהיו כהנים.

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

כפי שאמרנו קודם, בתחילה הכהונה לא הייתה אצל בני אהרן אלא לבכורות ושבט לוי קיבלה משום שהבכורות 
חטאו בחטא העגל. מחדש האריז"ל, כי בימות המשיח תהיה שוב החלפת תפקידים - הלויים של עכשיו ייהפכו 

להיות כהנים, והכהנים של זמננו יהפכו להיות לויים!

על פי זה מסביר האריז"ל את הפסוק “והכהנים הלוים בני צדוק": הכהנים - המשמשים בבית המקדש3, הלוים - 
אלו יהיו מי שהיום נקראים לויים, בני צדוק - חוזר ומדגיש כי הלויים יעבדו בבית המקדש כמו בני צדוק כיום.

ו. שורשי נשמות
ביאורו של האריז"ל מעניין מאוד לא רק מבחינת החידוש העצום בדבריו שמשנה את כל מה שאנחנו מכירים 
עד היום, אלא אפילו מבחינה סברתית. מה ההיגיון לומר שלעתיד לבוא לא ימשיכו לשמש בבית המקדש משפחת 
הכהונה אלא משפחת הלוויה, אם הם הכהנים האמתיים אז שיהיו גם עכשיו, ואם לא, מדוע הם יקבלו את התפקיד 

בימות המשיח?

האריז"ל לא משאיר אותנו במתח זמן רב, והוא מסביר זאת בעצמו. נלמד יחד:

מקור מס' 4
שער הפסוקים ליחזקאל, בתחילתו

והנה יחזקאל הנביא, וחזקיהו מלך יהודה, שניהם 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:

ראשית כל הוא מסביר, ששורשו של יחזקאל הנביא הוא מ'קין' )בנו של אדם הראשון, אחיו של הבל4(. דבר זה 

3( הרחבה: המילה 'כהונה' לא מתייחסת לקבוצת אנשים מסויימת )כמו, לדוגמה, ה'לווים' הנקראים על שם הסבא לוי(, אלא מילת 
תיאור עבודה המתארת אדם העומד ומשרת בקודש בבית האלוקים. 

לחביבותא דמילתא: זהו המקור למשפט הידוע "כששני אנשים אוהבים, הם יכולים להסתדר יחד על חודו של מחט, אך כשהם   )4
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מסביר את הכינוי בו נקרא יחזקאל הנביא כמה פעמים - ‘בן אדם', לרמז על שורש נשמתו מקין, שהיה בנו של 
אדם הראשון ממש5.

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

קין הוא הבן הבכור של אדם הראשון ולבכורות יש ביהדות פרוטקציה גדולה... לכן היה הוא אמור לקבל את 
הכהונה. אך כיון שחטא עברה זכות הבכורה לאחיו הבל - ואכן, אהרון הכהן, שהוא משורש נשמתו של הבל, זכה 

הוא לכהונה.

ועל פי זה מסביר מדוע לעתיד־לבוא הכהנים יהיו לווים והלוים יהיו כהנים:

והנה קין והבל הם גבורות וחסדים כנודע.

לכל אדם למטה ישנו מזל למעלה. מהו מזל? המזל הוא השורש הרוחני ממנו נמשכה נשמתו וירדה למטה וטבע 
האדם למטה מושפע ממזלו ושורש נשמתו. זה הסיבה לכך שישנם אנשים רגועים וישנם אנשים לחוצים, יש כאלה 

ביישנים ויש שלא גומרים לדבר... כל אחד לפי המקום הרוחני ממנו נמשכה נשמתו.

קין והבל אמנם היו שני אחים וגדלו באותה משפחה, אך בכל זאת בשורש נשמתם הם מגיעים משני קצוות 
מנוגדים לגמרי - קין נמשך מהגבורה ואילו אחיו הבל נמשך מהחסד.

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

ואהרן שהיה לוי נהפך לכהן..

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

הראויה לו.

בדומה לקין והבל, גם הכהנים והלוים שורשם הוא משני הבחינות הללו. שבט לוי שורשו הוא ממידת הגבורה 
ואילו בני אהרון הכהנים שורשם הוא ממדת החסד )ולכן דווקא הם מברכים את עם ישראל בברכת כהנים(.

מהו ההבדל בין חסד לגבורה? חסד זו מידת הנתינה ללא הגבלה והבחנה, וגבורה היא מידת הצמצום שתפקידה 
הוא למנוע והגביל.

שונאים אפילו כל העולם כולו לא מספיק..". דרך אגב, היה זה האסון העולמי הגדול ביותר שידעה האנושות עד היום הזה, קרוב ל15% 
מהעולם נמחק מהמפה.. )היו אז: אדם, חוה, קין ותאומתו, הבל ושתי תאומותיו(.

5( הרחבה: על פי זה שיחזקאל הוא גלגול נשמה של קין, מבאר האריז"ל עוד דבר מעניין: אחת מנבואות יחזקאל הייתה על מגיפה 
שהביא ה' על העיר ירושלים בגלל החטאים והחמס הרב שהיה בא, בין המתים במגיפה הקב"ה אמר ליחזקאל שגם אשתו תמות ואכן כך 

היה. בפשט הדברים לא מובן מדוע הייתה צריכה אשתו של יחזקאל למות והרי היא והוא היו צדיקים ועל מה הגיע להם עונש מר זה?
אך האריז"ל מסביר זאת על פי פנימיות העניינים. בטח שאלתם את עצמכם פעם מי היו הנשים של קין והבל, הבנים הראשונים של 
אדם הראשון. אכן במדרשי חז"ל מסופר שביחד עם קין נולדה תאומה ויחד עם הבל נולדו שתי תאומות. קין קינא בהבל אחיו על זה 

שהיה לו תאומה יתירה ושם התחיל הסכסוך שבסופו הרג קין את הבל והתחתן עם תאומתו.
כמו שאמרנו קודם, יחזקאל הוא גלגול של נשמת קין ואילו אשתו היא הגלגול של נשמת התאומה היתירה, ומסביר האריז"ל כי בכך 

שאשתו של יחזקאל מתה במגיפה, היה זה תיקון גדול לנשמת קין שהרג את אחיו והתחתן עם תאומתו.
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מי לדעתכם מידה יותר טובה וראויה? במבט ראשון מידת החסד נראית נעלית, הרי מה יותר נעלה מלהשפיע 
לשני בלי חשבון?

בחסידות מוסבר שבשורש המידות, תנועת מידת הגבורה היא גבוהה יותר. דבר זה מרומז במילה ‘גבורה', מלשון 
תגבורת, התגברות. ומטעם זה גופא שמידה זו כל כך גבוהה, לכן אינה יכולה להתגלות ולהגיע לכל אחד אלא רק 
למי שראוי לכך )דוגמא: כשאדם מחלק סוכריות ברחוב הוא נותן ללא שום חשבון, כיון שאין לזה ערך גדול. אך 

כאשר הוא מחלק שטרות של 100$, הוא עושה בדיקה מעמיקה למי באמת צריך לתת…(.

כל זה הוא בשורש הדברים. אך כשהמידות ירדו למטה, התערבו הקליפות ולקחו את מידת הגבורה אליהם וכעת 
היא מצמצת ולא משפיעה מסיבות של אנוכיות ואגואיזם, ולא בגלל החשיבות הרבה של הדברים.

על פי ביאור נפלא זה בשורש נשמותיהם של יחזקאל, קין, הבל, הכהנים והלוים, יובן היטב מדוע לעתיד לבוא 
יתחלפו התפקידים ומובן מדוע דווקא יחזקאל הוא המדבר על כך:

כפי שהסברנו, כיום מידת החסד היא טובה יותר, זכה יותר ושייכת לקדושה בגלוי ולכן בזמן הזה הכהנים - 
ששרשם הוא מהחסד - הם אלו המשמשים במקדש. אך לעתיד לבוא, כאשר מידת הגבורה תתנקה מהקליפות 
ותתגלה מעלתה האמיתית ועליונותה על מידת החסד, יהיו הלוים - ששרשם מהגבורה - אלו שיזכו לשרת את ה' 

בבית המקדש.

דווקא יחזקאל, שבשורשו הוא כמו שבט לוי, מצד הגבורה - הוא זה שמתנבא ומרמז לנו על כך, כיון שזהו התיקון 
הכי גדול של שורש נשמתו.

ז. גלגולי נשמות - סיפור
אם כבר דיברנו על גלגולי נשמות, שימעו סיפור מדהים שסיפר הרבי מלך המשיח באחת מהתוועדויותיו:

שמערל ובעריש היו חברים טובים. היו ביניהם אמנם הבדלי מעמדות ברורים, שמערל היה גביר בעמיו, יוצא ובא 
בחצרות הרוזנים, ואילו בעריש חבירו היה חייט פשוט, אך דבר זה לא הפריד אותם מחברותם העמוקה.

ויהי היום ובעריש החייט נלקח לבית עולמו. היה זה הפתעה גמורה, רק אתמול הסתובב בין כולם נמרץ כתמיד, 
ובבוקר מצאו אותו משפחתו על מיטתו ללא רוח חיים. 

כמה ימים לאחר השבעה נכנס שמערל הגביר לביתו של שמערל חברו, מכיר הוא את הבית היטב וכה קשה היה 
לו להיכנס ולדעת שחברו איננו, אך אין מה לעשות, זוהי דרכם של החיים.. שמערל נכנס ומבקש לדבר עם בניו 

של בעריש.

שלושת בניו של בעריש, בגילאי 16-23 התיישבו בסלון, “נו.. שמערל.. אתם הייתם חברים טובים.. שמא נזכרת 
בסיפור מיוחד על אבינו אותו עדיין לא סיפרת לנו?" שאלו הבנים. “אה.. משהו כזה.." גמגם שמערל, והחל להסביר.

“תראו", פנה שמערל לבנים “כידוע אני ואביכם היינו חברים טובים, כיון שכך, נוהג הייתי להפקיד בידיו מידי 
וודאי לא יטרחו להגיע אליו  פעם סכומי כסף גדולים שהיו בידי, ביודעי שהגנבים היודעים את מצבו הכלכלי 
לביקור.. והנה, רק שבוע קודם הפקדתי אצל אביכם סכום גדול של 1000 לירות, וכעת הגעתי לבקשכם להחזיר 

לידי את הכסף".

“ושטר חוב, יש לכם, ר' שמערל"? שאל הבן הבכור.

“האמת היא שלא" ענה הגביר. “חברותינו הייתה כה טובה עד שלא ראינו צורך מעולם לעשות שטרות או עדים".

הבעיה בסיפור זה הייתה עמוקה מאוד. אף שהחבר שמערל נשמע היה אמין מאוד, ובפרט שסכומי כסף כאלו אכן 
לא הסתובבו אצל חברו, אך מהצד השני עמדה ההלכה האומרת כי לא ניתן לגבות מנכסים של יתומים )על סמך 

חוב של אביהם( ללא הוכחה מוצקה להלוואה כשטר או עדים.
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ואכן, בית דין אליו הגיעו השנים פסק במהרה, כי אף שהם מבינים ומעריכים את ר' שמערל הרי שההלכה פוסקת 
במקרה זה שלא כדעתו, וכיוון שאין כאן שטר - לא ניתן להחזיר לו את כספו.

יודעים כי האמת עם ר'  באותו הזמן הגיעו קבוצת אברכים לבעל־שם־טוב הקדוש ושאלה בפיהם: הלא הכל 
שמערל הגביר, ואפילו בניו של בעריש החייט מודים כי מסתבר שהכסף אינו של אביהם, ובפרט ששמערל ידוע 
בעיר כאדם אמין - “מבינים אנו שהדין דין אמת, כיון שכך פסק הקב"ה בתורתו, אך לכאורה נראה שיש כאן דין 

מעוות ולא צודק!".

ענה להם הבעש"ט: “בגלגול הקודם, שמערל הגביר היה חייב לבעריש סכום כסף גדול של 1000 לירות, אותו 
הוא לא החזיר אף פעם. על כן גלגל הקב"ה את הסיפור בצורה כזו שהכסף של בעריש ישוב למשפחתו, ובכך 

נתקנה נשמתו של שמערל מחטאה הכבד".

ח. התורה לא תהא מוחלפת
ביאורו של האריז"ל הוא מתוק מדבש. ציורי, מעניין, לא שיגרתי ובכלל פותח לנו שער למושגים שאין לנו כמעט 
עסק איתם, גלגולי נשמות, תיקון הנשמות ועוד. אבל, זה טוב בעולם של קבלה וחסידות, אבל בעולם ה'נגלה' 

וההלכה של התורה אנחנו נכנסים לתסבוכת קשה.

או  שינוי בתורה  ולעשות  לבוא  זכות  בעולם  לאף אחד  ואין  מוחלפת"  לא תהיה  הזאת  “התורה  כי  כלל  קיים 
במצוות. יתירה מכך, ההלכה אומרת כי אפילו אם מגיע נביא ואומר לנו על אחת ממצוות התורה שהשתנתה או 

בוטלה ח"ו, הרי זוהי הוכחה שנביא זה - על אף שעשה מופתים - הוא נביא שקר ויש להרוג אותו!

דומה שאין צורך להוסיף עוד במילים, אך נראה זאת במילים של הרמב"ם: 

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

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

ממנו".

יהיו כוהנים, הרי  והלווים  יכול להסביר האריז"ל כי לעתיד לבוא ישתנו הכהנים להיות לווים  ואם כן, כיצד 
המצווה היא שהכהנים הם אלו שעובדים בבית המקדש ולא הלווים, והרי במצווה לא שייך שיהיה פתאום איזה 

שינוי?

הדבר המעניין במקרה שלנו אשר הופך את הסיפור להרבה יותר מורכב, שיש לנו איסור כפול: ללוים אסור 
לעבוד בבית המקדש בעבודת הכהנים ולכהנים אסור לעבוד את עבודת הלויים. כמו שכתוב בתורה:

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

ְוַגם ֶאת ַאֶחיָך ַמֵטּה ֵלִוי ֵשֶׁבט ָאִביָך ַהְקֵרב ִאָתְּך ְוִיָלּוּו ָעֶליָך ִויָשְׁרתּוָך ְוַאָתּה ּוָבֶניָך ִאָתְּך ִלְפֵני ֹאֶהל ָהֵעֻדת: 
ְוָשְׁמרּו ִמְשַׁמְרְתָּך ּוִמְשֶׁמֶרת ָכּל ָהֹאֶהל ַאְך ֶאל ְכֵּלי ַהקֶֹּדׁש ְוֶאל ַהִמְּזֵבַּח ֹלא ִיְקָרבּו ְוֹלא ָיֻמתּו ַגם ֵהם ַגּם ַאֶתּם:

פסוקים אלו מדברים על עבודת הלווים בבית המקדש והתורה מצווה אותם במפורש “אך אל כלי הקודש ואל 
המזבח לא יקרבו". אמנם הם נלווים לבית המקדש ומשרתים אותו, אך אסור להם לעבוד את העבודה בפועל.
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מעניין לציין, כי גם שמם של שבט לוי הוא מלשון ‘לוויה', ליווי. הם לא עושים את הדבר העיקרי )העבודה בבית 
המקדש(, אלא תפקידם הוא רק ללוות אותו.

ימותו גם הם גם  “ולא  ]מפסוקים אלו לומדים גם את האיסור על הכהנים לעבוד בעבודת הלויים, מהמילים 
אתם"[.

נסכם בקצרה את השאלה: כיצד ניתן לומר שלעתיד לבוא יהיו חילופי תפקידים בין הכהנים והלווים, בעוד זהו 
היפך מצווה מפורשת בתורה שאינה יכולה להתבטל ולא יכול להיות בה שינוי לעולם?

ט. לוי למשפחת כהן
הרבי מלך המשיח עומד על שאלה זו ומתרץ אותה באופן נפלא. הדברים נפלאים ונלמדים מתוך דיוק בדברי 

אדמו"ר הזקן בתניא.

אדמו"ר הזקן מביא את דברי האריז"ל שעתה למדנו על כך שלעתיד לבוא יהיו הלווים כהנים והכהנים לווים, 
ואך במילים קצת שונות: “שהלווים של עכשיו יהיו כהנים לעתיד".

הרבי מדייק במילים אלו משמעות עמוקה מאוד:

מקור מס' 7
שיעורים בספר התניא, פרק נ

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

עולם", שמזה ידעינן שלא יהיה בה שום שינוי . . ומבאר שאלה דעכשיו )ולא בזמן ההוא( הם לוים יהיו 
)כי יולדו( כהנים לעתיד.

הרבי מסביר כי הלווים של לעתיד לבוא יישארו לווים והכהנים יישארו כהנים. ההבדל יהיה שנשמות הלווים 
שהיו כאן בעולם קודם הגאולה יוולדו לעתיד לבוא כחלק ממשפחות כהנים והם יעבדו בבית המקדש ככהנים. 
היינו שמצד הנשמה אכן יש להם נשמת לויים, אך בגופם - נולדו למשפחת כהנים ואין להם מניעה לעבוד בבית 

המקדש גם על־פי הלכה.

]שים לב: בחן את מצב התלמידים! הקטע דלקמן עונה על שאלה המתעוררת על התשובה האחרונה וניתן לדלג 
עליו בשעת הצורך.

ביאור זה קצת לוקה בחסר. לאחרי ביאור זה, דברי האריז"ל אותם למדנו לעיל מאבדים ממשמעותם, כי אכן לא 
יהיו חילופי תפקידים אלא חילופי נשמות? או במילים אחרות: מה החידוש בדברי האריז"ל, הרי עדיין אלו שישרתו 

בבית המקדש יהיו הכהנים!

על כך ממשיך הרבי ומסביר באותה הערה בשיעורים בספר התניא:

ואם תאמר, אם כן )דלעתיד לבוא יולדו הלוים לאב כהן( מה החידוש?

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

לוי תהיה למעלה מהנשמה שבבחינת כהן. ולכן יולדו דוקא לאב כהן.

ביאור הדברים:

הסברנו קודם כי החילוק שבין כהנים ללויים הוא חילוק בסוג נשמתם - שרש הכהנים מהחסד והלויים מהגבורה. 



משיח בפרשה 11

חילוק זה הוא גם באופן עבודת ה' שלהם וממילא באופן עבודתם בבית המקדש )עבודת הכהנים באופן של המשכה 
ושל הלויים באופן של העלאה(.

עד הגאולה השלימה המצב היה שהאנשים הראויים והנצרכים לעבוד בבית המקדש היו נשמות הכהנים, שהם 
עבדו באופן העבודה של הכהנים, מצד מידת החסד.

בבית  שיידרש  העבודה  סוג  כאמור,  יותר  נעלית  תהיה  הגבורה  שמידת  שמכיוון  יהיה  לעתיד־לבוא  החידוש 
המקדש יהיה דווקא זה שבא מצד נשמות הלויים - נשמות מצד הגבורה.

וממילא, החידוש אינו רק שנשמות הלויים יוולדו ככהנים כאמור, אלא חידוש הרבה יותר גדול - הכהנים לעתיד־
לבוא יהיו סוג אחר של אנשים, נשמות שמצד הגבורה. במילים אחרות: מצב הכהנים ישתנה והם במהותם יהפכו 

ללווים, אלא שבגשמיות יהיו הם כחלק ממשפחות הכהונה וממילא אין סתירה להלכה[. 

סיכום / י. תעריך, כהן לפניך
כעת, לאחר שהבנו את מקור הנשמה של הכהנים והלווים, נוכל לענות על השאלה איתה פתחנו את השיעור: 
מדוע התורה מעניקה חשיבות כה גדולה לכהנים, מה פתאום אדם שנולד במשפחה מסויימת מקבל כל כך הרבה 

הטבות, רק בגלל שם המשפחה שלו )ממש כמו המשפט הידוע, שכיש קשרים לא צריך פרוטקציה..(?

ההסבר לזה הוא פשוט. כוחו של הכהן לא נובע משם משפחתו ובטח לא מצבע העור... כוחו של הכהן מגיע לו 
מהמקום הרוחני ממנו הגיעה נשמתו. כהנים כיום ולווים לעתיד לבוא הם אנשים ששורש ומקור נשמתם גבוה 
שאנו  ומכיוון  לנו.  שיש  ביותר  והערכית  החשובה  המידה  לבוא(,  לעתיד   - מגבורה  )או  החסד  מספירת  מאוד, 
מעריכים ומכבדים את המידה הקדושה, אנו מכבדים גם את האנשים בעולם שמושרשים בה וממשיכים אותה למטה.

בפרט, שמכיון שנשמתם מגיעה משם אזי גם למטה מתנהגים הם בהתאם לכך. כמו שמצינו אצל אהרון הכהן 
שהיה “אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה", בהתאם למידת החסד.

]למה הדבר דומה? לאדם מפורסם בעל כשרון ציור מיוחד, שכולם מעריכים אותו על ציוריו למרות שכשרון 
הציור נתון בידיו מלידה ואינו דבר אותו רכש מעצמו... אלא שאנשים מעריכים ומכבדים אנשים שנמצאים בדרגה 

גבוהה יותר, גם אם הם נולדו עם זה[.

יא. מעמד הבכורים
תשובה דומה יש לנו בקשר לבכורים. גם מעלתם והזכויות שנתנה להם התורה מגיעות להם מצד מעלתם:

מקור מס' 8
מאמר “לכה דודי" תשי"ד

שבבן   - בגויה  דשבק  הוא  דרוחא  מפני  שהוא  הגדול,  אח  כיבוד  בענין  האריז"ל  בכתבי  שכתוב  מה 
בן הראשון.  ידי  נוטלים מרוחא דאב על  וכל שאר הבנים  יותר משאר הבנים,  יש רוח האב  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[.

תשאלו כל ילד בכור יהודי איזה פסוק בתורה הוא הכי אוהב, הוא יענה לכם מיד “"כבד את אביך ואת אמך", 
‘את' - לרבות אחיך הגדול"..
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הפסוק מצווה אותנו לכבד את ההורים, אך הוא יכול היה לומר “כבד אביך ואמך". מדוע נכתב בתורה “כבד את 
אביך"? מסבירים חז"ל כי מילה זו מרבה שהילדים חייבים גם בכבוד האח הגדול.

מסביר האריז"ל את טעם הדבר, כי בין האבא לבין בנו הבכור ישנו קשר רוחני ונשמתי, רוחו של האב נמצאת 
בו יותר מבשאר האחים, ויותר מכך - כל האחים מקבלים את רוחו של האב דרך האח הבכור. לכן חייבים האחים 
לכבדו: מכיוון שהם הרי מחוייבים בכבוד האב ורוח האב נמצאת בבן הבכור - הם חייבים לכבדו. זוהי גם הסיבה 

שהבכור יורש חלק כפול בנכסי האב, משום שיש בו חלק גדול יותר של האבא.

בתחילת השיעור למדנו כי קודם הייתה עבודת הקודש שייכת לבכורים, ורק בגלל חטא העגל ניטלה מהם הזכות 
ועברה לשבט לוי. אך מה יהיה עם הבכורים לעתיד לבוא, האם הם יחזרו לעבוד בבית המקדש או שהעבודה נטלה 

מהם לגמרי?

אז יש לנו ממש חדשות טובות לבכורים - אכן כן. גם הבכורים יעבדו בבית המקדש לעתיד לבוא, יחד עם שבט 
לוי. כמו שכותב אור החיים הקדוש: 

מקור מס' 9
אור החיים, בראשית מט, כח

עתידה עבודה שתחזור לבכורות . . והגם שניתנה העבודה ללוים, שקולים הם ויבואו שניהם לעבוד 
עבודת הקודש כי מעלין בקודש ולא מורידין.

יב. סיכום השיעור
בשיעור למדנו נקודה חשובה: את מקומו של הייחוס על פי התורה, שהוא דבר אמיתי המגיע משורש נשמתו של 

האדם.

למדנו את דברי האריז"ל שלעתיד לבוא הלווים יהיו כהנים והכהנים יהיו לווים מצד שרשם הנעלה של הלויים 
שאינו יכול להתגלות בזמן הגלות - מידת הגבורה, והסברנו שאין הכוונה שיהיו חילופי תפקידים רשמית, אלא 

שהלויים של הזמן הזה יוולדו לכהנים בזמן הגאולה.

לסיום למדנו על כך שלעתיד לבוא הבכורים יצטרפו גם הם לעבוד בבית המקדש, יחד עם הכהנים.

להעיר שהרבי מלך המשיח הוא בכור, וגם נכד לוי...

יג. כל אחד כהן
לסיום:

היה נראה על הפרצופים של כמה מהיושבים כאן שהם לא כל כך נהנו מהמעמד המיוחד שנתנו לכהנים... אנשים 
נעלים, יש להם שורש נשמה מיוחד, צריך לכבד אותם… ומה איתנו?

תדעו לכם, שבאמת זה לא שייך רק ללווים, לכהנים או לבכורים. הדברים שדיברנו שייכים ונוגעים לכל אחד 
ואחד מהיושבים כאן. כמו שאומר הרמב"ם:
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מקור מס' 10
משנה תורה להרמב"ם, הלכות שמיטה ויובל, בסופם

ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו ]והגיע 
להבנה[ להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעבדו לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלקים, ופרק מעל 

צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו 
לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים.

אז קדימה, נגלה את הכהן שבתוכנו, נוסיף בתורה ובמצוות, נתקדם בקשר שלנו עם הקב"ה, ונזכה כבר היום 
לראות את כל הדברים המופלאים האלו בעיני בשר, בגאולה האמיתית והשלימה שתבוא תיכף ומיד ממש!


