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A. 28 groupes de prêtres

בזמן שבית המקדש היה קיים, כשהכהנים 
היו עובדים בבית המקדש – חילקו את כל 
ולכל  משמרות,  וארבע  לעשרים  הכהנים 
“אל  לבוא  קבוע  זמן  היה  ומשמר  משמר 
בבית  לעבוד  כדי  ה’”  יבחר  אשר  המקום 

המקדש.

Au temps du temple, lorsque les 
Cohanim  y travaillaient, il existait 24 
groupes. Chacun avait un moment qui 
lui était réservé dans lequel il servait 
dans le temple.

>> Le Rabbi
Les tours de garde dans le temple de Jerusalem

Source 1  Maïmonide, Michné Torah, Klei Hamikdach 4:3

ֲהִנים  ַהכֹּ ק  ִחלֵּ נּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ
ָעה  ַאְרבָּ ָמרוֹת.  ִמשְׁ מוֶֹנה  ִלשְׁ
ֵמִאיָתָמר.  ָעה  ְוַאְרבָּ ֵמֶאְלָעָזר 
ִביא.  ַהנָּ מּוֵאל  שְׁ ַעד  ָהיּו  ְוֵכן 
ָקם  ִחלְּ מּוֵאל  שְׁ ּוִביֵמי 
ָעה  ְלַאְרבָּ ֶלְך  ַהמֶּ ְוָדִוד  הּוא 
ל  כָּ ְוַעל  ָמר.  ִמשְׁ ְוֶעשְִׂרים 
ֶאָחד  רֹאׁש  ָמר  ּוִמשְׁ ָמר  ִמשְׁ
ַלִים  ִלירּושָׁ ְועוִֹלין   ה.  ְמֻמנֶּ
ת.  בָּ שַׁ ְלָכל  ָמר  ִמשְׁ ַלֲעבוָֹדה 
ת  בָּ ַהשַּׁ ְליוֹם  ת  בָּ ַהשַּׁ ּוִמּיוֹם 
יוֵֹצא  ָמר  ִמשְׁ ִפין,  ִמְתַחלְּ ֵהן 
ִנְכָנס.  ַאֲחָריו  הּוא  שֶׁ ְוָהַאֵחר 

ְגְמרּו ְוחוְֹזִרין ֲחִליָלה. יִּ ַעד שֶׁ

Moïse notre maître partagea les cohanim en 
huit « gardes » officiant à tour de rôle dans le 
Sanctuaire : quatre gardes issues de la famille 
d’Eléazar et quatre issues de la famille d’Itamar, 
et c’est ainsi que les cohanim étaient partagés 
jusqu’à l’époque du prophète Samuel. Et à 
l’époque du prophète Samuel, lui et le roi David 
partagèrent les cohanim en vingt-quatre gardes, 
avec un chef préposé à la tête de chaque garde. 
Les membres d’une garde montaient à Jérusalem 
pour servir au Temple durant une semaine. Le 
jour du chabbat, ils se remplaçaient : la garde 
précédente sortait et la garde suivante entrait ; 
ils continuaient ainsi de suite, jusqu’à ce que 
toutes les gardes aient fini leur tour, puis le cycle 
recommençait. 
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B. Un accés privilégié

אמנם, בשיעור היומי ישנו חידוש 

בדבר: 

Dans l’étude quotidienne de ce jour, nous avons 
appris quelque chose d’étonnant.

>> Le Rabbi

Source 2 Deutéronome 18:6-7

ל־ ִמכָּ ָעֶריָך  שְׁ ֵמַאַחד  ִוי  ַהלֵּ ְוִכי־ָיבֹא 
ּוָבא  ם,  שָׁ ר  גָּ ר־הּוא  ֲאשֶׁ ִישְָׂרֵאל 
ר־ ֲאשֶׁ קוֹם  ֶאל־ַהמָּ ַנְפׁשוֹ  ת  ָכל־ַאוַּ בְּ
ֱאלָֹקיו,  ה’  ם  שֵׁ בְּ ֵרת  ְושֵׁ ה’.  ִיְבַחר 
ם  שָׁ ָהעְֹמִדים  ם  ַהְלִויִּ ָכל־ֶאָחיו  כְּ

ִלְפֵני ה’.

רש”י

ד  ֵרת. ִלמֵּ ת ַנְפׁשוֹ, ְושֵׁ כל ַאוַּ ּוָבא בְּ
נוֹת  א ּוַמְקִריב ָקְרבְּ בָּ ֵהן שֶׁ ַעל ַהכֹּ
ָמר  ִנְדָבתוֹ אוֹ חוָֹבתוֹ ַוֲאִפּלּו ְבִמשְׁ
ק”ט(;  קמא  )בבא  ּלוֹ  שֶׁ ֵאינוֹ   שֶׁ
ַעל  ד  ִלמֵּ עוֹד   - ַאֵחר  ָבר  דָּ
ָלֶרֶגל  ִאים  ַהבָּ ֲהִנים  ַהכֹּ
ְועוְֹבִדין  ָמר(  שְׁ מִּ )בַּ ְקִריִבין  מַּ שֶׁ
ָהֶרֶגל  ֵמֲחַמת  אוֹת  ַהבָּ נוֹת  ְרבָּ קָּ בַּ
י  פִּ ַעל  ְוַאף  ָהֶרֶגל  מּוְסֵפי  גוֹן  כְּ
)ספרי;  ֶהם.  לָּ שֶׁ ָמר  שְׁ ַהמִּ ֵאין  שֶׁ

סוכה נ”ה(

6 Lorsque le Lévite, quittant l’une de tes villes, 
une localité quelconque en Israël où il habite, 
viendra, de son plein gré, à l’endroit élu par le 
Seigneur, 7 il pourra servir au nom de l’Éternel, 
son Dieu, comme tous ses frères les Lévites, qui 
se tiennent là devant l’Éternel.

Rachi

Il viendra de tout le désir de son âme Il 
servira Cela nous apprend qu’un kohen peut 
venir présenter ses propres sacrifices, nedava 
ou sacrifice obligatoire, même si ce n’est pas 
son tour de garde (Baba Qama 109b).

Autre explication: Cela nous enseigne 
encore que les kohanim qui viennent en 
pèlerinage peuvent présenter des sacrifices 
étant de garde, et officier dans les sacrifices 
occasionnés par la fête, comme les moussafim 
de la fête, et ce même si ce n’est pas leur tour 
de garde.
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כהנים  עובדים  שבהם  הזמנים  שאר  בכל  גם 

השייכים לשאר משמרות כהונה, הנה, כאשר 

הכהן ממשמר אחר עוזב את מקומו, “מאחד 

שעריך . . אשר הוא גר שם”, “ובא בכל אות 

הוא  יכול   – ה’”  יבחר  המקום אשר  אל  נפשו 

חובתו  או  נדבתו  קרבנות  בעצמו  להקריב 

אפילו במשמר שאינו שלו, שכן, בגלל רצונו 

והשתדלותו לעזוב את כל עניניו ולבוא לבית 

אותו  זיכתה  לה’,  קרבן  להקריב  המקדש 

התורה שיוכל להקריב בעצמו אפילו במשמר 

שאינו שלו.

זו בלבד שגם במשמר שאינו  יתירה מזו: לא 

חובתו  או  נדבתו  קרבנות  להקריב  יכול  שלו 

לבית  שבבואו  זאת,  עוד  אלא  שלו,  קרבן   –

בעבודת  להשתתף  גם  יכול  ברגל,  המקדש 

מכיון  כי  זמן.  באותו  שבאים  קרבנות  שאר 

בבית  ולעבוד  לבוא  אותו”  רוחו  ש”נדבה 

שהרי  בדבר,  מחוייב  שאינו  אף  המקדש 

ישנם כהני המשמר שעובדים בבית המקדש, 

זיכתה אותו התורה שיוכל להשתתף בעבודת 

הכהנים של שאר משמרות.

Lorsque que le travail dans le 
Temple était effectué par des 
membres d’un autre groupe 
sacerdotale, lorsqu’un prêtre quitte 
sa maison « de l’une de tes villes 
[...] où il habite » et « viendra de 
son plein gré à l’endroit élu par 
D.ieu », il était autorisé d’apporter 
personnellement un sacrifice - à 
la fois volontaire et obligatoire - 
même lorsque ce n’est pas son tour 
de garde.

Il ne s’agissait pas seulement de 
la possibilité de s’occupper de ses 
sacrifices, quand ce n’est pas son 
tour de garde. Il avait aussi le droit 
pendant les fêtes, de servir dans 
le temple pour s’occupper des 
sacrifices en général. Étant donné 
qu’il venait en tant que volontaire, 
la Torah lui donne la possibilité et 
le mérite de pouvoir travailler et 
servir dans le temple.

>> Le Rabbi
Volontaires acceptés

Le service durant les fêtes
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C. Libre accès

 – האדם  בעבודת  ההוראה  ביאור 

ובהקדמה: אף על פי שאנו מתפללים 

“שיבנה בית המקדש”, מכיון שלעת־

עתה עדיין בית המקדש חרב – הרי, 

המקדש,  בית  של  הרוחני  הענין 

הנשמה של בית המקדש, “ועשו לי 

גם  ישנו  בתוכם”1,  ושכנתי  מקדש 

זה שיהודי עושה  ידי  בזמן הזה, על 

מגופו ונשמתו, ביתו וארבע אמותיו 

כו’, מקום ראוי להשראת השכינה.

של  העבודה  עניני  שגם  מובן,  ומזה 

בעבודתו  שייכים  המקדש  בית 

בבית  מישראל,  ואחת  אחד  כל  של 

דידן,  ובנדון  שלו.  הרוחני  המקדש 

לעסוק  אותו”  רוחו  “נדבה  שכאשר 

היתה  אם  גם  מסוימת,  בעבודה 

צריכה להיעשות על ידי אחר, ניתנת 

לו הזכות שיוכל לעבוד עבודה זו.

לוי  שבט  “לא   - הרמב”ם2  ובלשון 

אשר   .  . ואיש  איש  כל  אלא  בלבד, 

לעמוד  להבדל   .  . אותו  רוחו  נדבה 

זה  הרי   .  . ולעבדו  לשרתו  ה’  לפני 

נתקדש קדש קדשים ויהיה ה’ חלקו 

ונחלתו לעולם . . אתה תומיך גורלי”.

Avant d’expliquer la pertinence de cela pour 
notre service divin, une introduction s’impose : 
Nous prions chaque jour pour la reconstruction 
du Temple. Cependant, nous avons toujours 
la notion spirituelle du Temple, son âme. 
Le verset dit “ils me feront un temple et je 
résiderai parmi vous”. Les sages déduisent de 
la forme plurielle “eux” : cela fait référence à 
chaque Juif. Le concept spirituel étant de faire 
de nos corps et âmes, maisons et environs, un 
lieu digne d’accueillir la présence de D.ieu.

Nous comprenons donc que les détails du 
service dans le Temple sont également 
pertinents pour chaque Juif dans son service 
divin dans son temple spirituel. Concernant 
notre sujet, cela signifie que lorsque l’on a 
“l’esprit généreux” et que l’on souhaite aider, 
même si cela devait initialement être fait par 
quelqu’un d’autre, on a le privilège de participer 
à cette tâche.

Selon les mots de Maïmonide, « Ceci ne concerne 
pas uniquement la tribu de Lévi, mais tout homme 
quel qu’il soit (...) dont le cœur et l’esprit aspirent 
à ce qu’il se sépare des occupations de ce monde 
pour se mettre en permanence à la disposition de 
D.ieu, (...)Il s’est sanctifié au niveau de sacré parmi 
les sacrés, et D.ieu sera sa part et son héritage à 
jamais (...) “c’est Toi qui consolides mon sort”.»

>> Le Rabbi
Chaque loi a une signification spirituelle

1 תרומה כה, ח. וראה אלשיך עה”פ. של”ה סט, א. ועוד.
2 הלכות שמיטה ויובל בסופן.



8 8

Source 3 Maïmonide, Michné Torah, Lois de la Chemita et du Yovel 13:12-13

Le rôle de la tribu de Levi

ֶאֶרץ  ַנֲחַלת  בְּ ֵלִוי  ָזָכה  לֹא  ה  ְוָלמָּ
ֵני  ִמפְּ ֶאָחיו?  ִעם  ָתּה  ּוְבִבזָּ ִישְָׂרֵאל 
ְרתוֹ,  ְלשָׁ ה’  ֶאת  ַלֲעבֹד  ל  ֻהְבדַּ שֶׁ
ָטיו  פָּ ּוִמשְׁ ִרים  ַהְישָׁ ָרָכיו  דְּ ּוְלהוֹרוֹת 
)דברים  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ים,  ָלַרבִּ יִקים  דִּ ַהצַּ
ְלַיֲעקֹב  ֶטיָך  פָּ ִמשְׁ “יוֹרּו  י(  לג 
לּו  ֻהְבדְּ ְלִפיָכְך  ְלִישְָׂרֵאל”.  ְותוָֹרְתָך 
ְרֵכי ָהעוָֹלם, לֹא עוְֹרִכין ִמְלָחָמה  ִמדַּ
ְולֹא  נוֲֹחִלין,  ְולֹא  ִישְָׂרֵאל,  ָאר  שְׁ כִּ
ֵהם  א  ֶאלָּ ּגּוָפן,  כַֹח  בְּ ְלַעְצָמן  זוִֹכין 
יא(  לג  )דברים  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ם  ַהשֵּׁ ֵחיל 
הּוא  רּוְך  בָּ ְוהּוא  ֵחילוֹ”.  ה’  ֵרְך  “בָּ
כ(  יח  )במדבר  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ָלֶהם  זוֶֹכה 

“ֲאִני ֶחְלְקָך ְוַנֲחָלְתָך”.

ל ִאיׁש  א כָּ ְלַבד, ֶאלָּ ֶבט ֵלִוי בִּ ְולֹא שֵׁ
ָנְדָבה  ר  ֵאי ָהעוָֹלם ֲאשֶׁ ל בָּ ְוִאיׁש ִמכָּ
ֵדל  ְלִהבָּ עוֹ  ַמדָּ ֶוֱהִבינוֹ  אוֹתוֹ,  רּוחוֹ 
ּוְלָעְבדוֹ  ְרתוֹ  ְלשָׁ ה’  ִלְפֵני  ַלֲעמֹד 
מוֹ  כְּ ר  ָישָׁ ְוָהַלְך  ה’,  ֶאת  ְלֵדָעה 
ארוֹ  ֲעשָׂהּו ָהֱאלִֹהים ּוָפַרק ֵמַעל ַצוָּ שֶׁ
ׁשּו  קְּ בִּ ר  ֲאשֶׁ ים  ָהַרבִּ ּבוֹנוֹת  ַהֶחשְׁ על 
קֶֹדׁש  ׁש  ִנְתַקדֵּ ֶזה  ֲהֵרי  ָהָאָדם,  ֵני  בְּ
ְוַנֲחָלתוֹ  ֶחְלקוֹ  ה’  ְוִיְהֶיה  ים,  ָקָדשִׁ
ה לוֹ  ְוִיְזכֶּ ּוְלעוְֹלֵמי עוָֹלִמים,  ְלעוָֹלם 
מוֹ  כְּ לוֹ  יק  ְספִּ ַהמַּ ָבר  דָּ ה  ַהזֶּ עוָֹלם  בָּ
ִוד  דָּ ֲהֵרי  ם.  ַלְלִויִּ ֲהִנים  ַלכֹּ ָכה  זָּ שֶׁ
לוֹם אוֵֹמר )תהילים טז ה(  ָעָליו ַהשָּׁ
ּתוִֹמיְך  ה  ַאתָּ ְוכוִֹסי  ֶחְלִקי  ְמָנת  “ה’ 

ּגוָֹרִלי”.

Pourquoi Lévi n’a-t-il pas eu de part dans l’héritage 
de la terre d’Israël et dans son butin, avec ses frères ? 
Parce qu’il s’est distingué de ses frères pour le travail 
de D.ieu, pour Son service et pour indiquer Ses voies 
droites et Ses justes lois à la collectivité, comme il est 
dit : « Ils indiquent Tes lois à Jacob et Ta Thora à Israël ». 
C’est pourquoi, ils ont été retranchés des voies de ce 
monde: ils ne partent pas à la guerre comme les autres 
juifs, ils n’ont pas d’héritage et ne font pas d’acquisition 
pour eux-mêmes, d’eux-mêmes; mais ils sont l’armée de 
D.ieu, comme il est dit : « Bénis, Eterne-l, ses efforts ». Et 
Lui, béni soit-Il, leur fait acquérir ce dont ils ont besoin, 
sous forme de présents et de prélèvements que reçoivent 
cohen et lévites, comme il est dit : « Je suis ta part et ton 
héritage ». 

Ceci ne concerne pas uniquement la tribu de Lévi, 
mais tout homme quel qu’il soit de par les hommes de 
ce monde, dont le cœur et l’esprit aspirent à ce qu’il se 
sépare des occupations de ce monde pour se mettre 
en permanence à la disposition de D.ieu, et ce pour Le 
servir et s’adonner à Son travail, afin de Le connaître ; qui 
marche dans la rectitude, comme envisagé par D.ieu dans 
sa création et qui a retiré de sur lui le joug des nombreuses 
considérations des hommes; un tel homme s’est sanctifié 
au niveau de sacré parmi les sacrés, et D.ieu sera sa part 
et son héritage à jamais, et Il lui fera mériter en ce monde 
ce qui lui est nécessaire, comme Il l’a fait pour les cohen 
et les lévites. David, puisse son âme reposer en paix, dit 
en effet: « C’est D.ieu qui est responsable de ma part, de 
mon destin ; c’est Toi qui consolides mon sort ».

Tout le monde peut participer
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ענינו של שבט לוי – אומר הרמב”ם – 

שייך לכל אחד ואחת מישראל “אשר 

לשבט  להשתייך  אותו”  רוחו  נדבה 

לוי, על שם “ילוה אישי אלי”3, היינו, 

של  לדרגה  עד  הקב”ה,  עם  חיבור 

הכהן גדול – “נתקדש קדש קדשים” 
שכתוב4  כמו  גדול  לכהן  )שמתייחס 

קודש  להקדישו  אהרן  “ויבדל 

קדשים”(, היינו, שכל מציאותו היא 

– כהן גדול להקב”ה.

לעולם  ונחלתו  חלקו  ה’  “יהיה  ואז, 

שהקב”ה   – גורלי”  תומיך  אתה   .  .

המצטרך  בכל  ועוזר  מסייע  בעצמו 

לקיים  שיוכל  לראש,  ולכל  לו, 

החלטתו הטובה )“נדבה רוחו אותו . 

ולעובדו”(  לשרתו  ה’  לפני  לעמוד   .

בפועל ממש, על ידי זה שמסיר ממנו 

כל ההפרעות של היצר הרע עד שלא 

נשאר רושם כלל וכלל.

 משיחת ב’ דר”ח אלול ה’תשמ”ז 
 ל”צבאות השם”, בלתי מוגה
תורת מנחם ה’תשמ”ז ח”ד עמוד 320

Maïmonide dit que le concept spirituel de la 
tribu de Lévi est pertinent pour tout Juif dont 
“l’esprit le motive” à appartenir à la tribu de 
Lévi. Cela va dans le sens du verset qui dit  
“mon mari sera attaché [yilavé, lié au mot Lévi] 
à moi.” Cela fait référence à une connexion à 
D.ieu au niveau du Cohen Gadol (grand-prêtre), 
qui est « sanctifié avec la plus grande sainteté » 
(comme le dit le verset « Aharon fut séparé, 
pour être sanctifié comme le plus saint »). 
Cela signifie que toute l’existence de la 
personne est comme celle d’un Grand Prêtre 
pour D.ieu.

Alors “D.ieu sera leur part et leur héritage 
pour toujours...” comme le dit le verset, 
“Tu consolides mon sort.” D.ieu lui-même 
assiste la personne avec tout ce dont elle a 
besoin pour accomplir sa bonne décision de 
façon concrète. Il supprime alors toutes les 
perturbations du mauvais penchant, jusqu’à ce 
qu’il n’en reste aucune trace.

>> Le Rabbi

3 ויצא כט, לד.

4 דה”א כג. יג.
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D. En pratique

הרמב”ם  שבלימוד  ומפורסם  ידוע 

ואין  ותיבה5.  תיבה  בכל  מדייקים 

פלא בכך – שהרי מדובר אודות ספר 

“יד החזקה”, “משנה תורה”, שכתבו 

הרמב”ם בלשון הקודש )שלא כשאר 

ספריו ופירושיו שהם העתקה מלשון 

ערבית, כך שאין ודאות שההעתקה 

הגיהו  וגם  הדיוק(,  בתכלית  היא 

בעצמו, כפי שרואים בדפי הכתבי-

ההגהות  את  בשלימות  שנשארו  יד 

הרמב”ם  של  ידו  בכתב  והשינויים 

בעצמו.

ענינים  למצוא  יש  זו  בהלכה  וגם 

של פלאות – כאשר מדייקים בלשון 

הרמב”ם בהלכה זו, כדלקמן6.

כל איש  בלבד, אלא  לוי  “ולא שבט 

ואיש”: 

לדיוק  בנוגע  חז”ל  דרשות  מצינו 

לשון הכתוב “איש ואיש”, שמתייחס 

לשני סוגי אישים. 

Lorsque l’on étudie le Michné 
Torah de Maïmonide, chaque lettre 
est analysée avec soin. Ce n’est pas étonnant, 
car cet ouvrage intitulé Michné Torah, ou 
Yad Ha’hazaka, a été écrit par Maïmonide en 
hébreu, contrairement à ses autres ouvrages 
qu’il a écrit en arabe (et qui ont été traduits 
par la suite). Ils ne sont donc pas aussi 
précis. Maïmonide a également édité l’œuvre 
personnellement, comme on peut le voir 
dans certaines pages manuscrites qui ont été 
conservées et qui montrent les modifications 
et les corrections de Maïmonide, dans sa 
propre écriture.

Nous pouvons également découvrir de 
merveilleuses idées dans cette halakha, en y 
analysant attentivement les mots.

“Non seulement la tribu de Lévi, mais toute 
personne.”

Maïmonide utilise l’expression hébraïque “kol 
ich ve’ich” “toute personne”. Sur les versets 
qui utilisent la même terminologie, les sages 
expliquent souvent que cela signifie inclure 
deux types de personnes.

>> Le Rabbi

Même les non-initiés peuvent participer

5 ראה גם תו”מ חל”ד ע’ 215.
6 לשלימות הענין – ראה גם מכתבים דעש”ק ג’ תמוז וי”ב-י”ג תמוז שנה 
זו )אג”ק חכ”ג ע’ רכ-רלג(, ועם עוד הוספות במכתבים דג’ תמוז תשל”ב; 

סיום ירחא תליתאי תשל”ד; שלישי בתמוז תשל”ו )אג”ק חכ”ז ע’ תלט 
ואילך; חכ”ט ע’ קפא ואילך; חל”א ע’ רלט ואילך(.
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על פי זה יש לבאר את דיוק לשון הרמב”ם 

“כל איש ואיש” – אף שלכאורה היה יכול 

לכתוב “כל איש” – שכוונתו לשני סוגים 

של אנשים: 

ובהקדמה – ישנם הטועים בלימוד הלכה 

שמובדל  ליהודי  הרמב”ם  שכוונת  זו, 

אמות  בד’  רק  ונמצא  העולם,  מעניני 

אבל  אומנתו”7.  ש”תורתו  עד  תורה,  של 

באמת, לא זו היא כוונת הרמב”ם כלל. 

הרמב”ם מבאר שסדר ההנהגה של “שבט 

ה’  לפני  לעמוד   .  . רוחו  ש”נדבה  לוי”, 

“כל  אצל  להיות  יכול   – ולעבדו”  לשרתו 

איש ואיש”, היינו, אצל שני הסוגים שיש 

באנשים: 

חוש  בעלי  אנשים  יש   – אדם  בני  בטבע 

שמונחים  שכל  אנשי  שכליים,  בענינים 

בעניני חכמה ושכל, ענינים רוחניים; ויש 

אנשים בעלי חוש בענינים טבעיים, עניני 

העולם, אנשים מעשיים. 

ועל דרך זה אצל בני ישראל ישנה חלוקה 

מארי   – עסק  ובעלי  אוהל  יושבי  של 

]תלמידי  טבין  עובדין  ומארי  אורייתא 

שתורתם  אלה   – עסקים[  ובעלי  חכמים 

שקובעים  ישראל  בני  ושאר  אומנותם 

עתים לתורה ורוב הזמן עוסקים ב”מנהג 

דרך ארץ”8. 

שבט  “ולא  בכתבו  הרמב”ם  כוונת  וזוהי 

לוי בלבד אלא כל איש ואיש” – שכל אחד 

לסדר  להגיע  יכול  האנשים  סוגי  משני 

העבודה של שבט לוי, והיינו, שגם לאחרי 

לוי,  כמו שבט  להיות  כו’”  רוחו  ש”נדבה 

נשאר כל אחד בסוגו הקודם.

Certaines personnes comprennent mal 
cette loi de Maïmonide, croyant qu’elle fait 
référence à une personne complètement 
éloignée des sujets matériels, 
complètement absorbée par l’étude de la 
Torah dont c’est la seule profession. Mais 
ce n’est pas ce que Maïmonide veut dire.

Maïmonide déclare que la conduite des 
Lévites, “dont l’esprit les a motivés... de se 
tenir en présence de D.ieu pour Le servir » 
peut être observé par « chaque personne », 
se référant ainsi à deux types de personnes : 

Certaines sont douées intellectuellement 
et sont donc versées dans l’érudition, 
la sagesse et les questions spirituelles. 
D’autres sont douées dans le domaine  
de l’action.

Le peuple juif est également divisé en 
érudits et en hommes d’affaires - ceux 
dont la seule occupation est la Torah, et 
le reste du peuple juif qui a des moments 
fixes pour l’étude de la Torah et passe la 
majeure partie de sa journée à travailler.

C’est ce que veut dire Maïmonide lorsqu’il 
écrit « non seulement la tribu de Lévi, mais 
toute personne ». Chacun des types de 
personnes susmentionnés peut atteindre 
le niveau du service des Lévites. Et même 
après que « leur esprit les motive » 
à ressembler à un Lévite, ils restent dans 
leurs catégories d’origine.

7 ראה שבת יא, א.
8 ראה ברכות לה, ב. תניא אגה”ק ס”ה )קט, א(. תו”א ר”פ תרומה.
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 – גדול  חידוש  הרמב”ם  מוסיף 

זה  על  עמדו  לא  הרמב”ם  שמפרשי 

– “מכל באי העולם”: 

“כל באי העולם” הוא לשון המשנה9: 

עוברין  העולם10  באי  כל  “בר”ה 

לפניו כבני מרון”, שמתייחס הן לבני 

ישראל והן לאומות העולם. 

וזהו שמחדש הרמב”ם כאן – שהענין 

לבני  רק  לא  שייך  לוי  שבט  של 

העולם”,  באי  ל”כל  אלא  ישראל, 

יכולים  העולם  אומות  שגם  היינו, 

להגיע לדרגה זו. 

וזהו גם הדין ש”חסידי אומות העולם 

יש להם חלק לעולם הבא”11 – מכיון 

יכול  העולם”  באי  “כל  אצל  שגם 

להיות מעמד ומצב ש”יהיה ה’ חלקו 

לו  שיש  לומר  בהכרח  כו’”,  ונחלתו 

חלק לעולם הבא.

“מכל  מוסיף  שהרמב”ם  לאחרי  וגם 

באי העולם”, עדיין יש צורך וחידוש 

במה שכתוב לפני זה “כל איש ואיש” 

– כי, אף ש”כל באי העולם” כולל הן 

את בני ישראל והן את אומות העולם, 

רק  שייך  זה  שענין  לומר  מקום  יש 

לסוג האנשים שהם בעלי שכל, ולכן 

יש צורך להדגיש את השייכות לכל 

הן  ואיש”,  איש  “כל  האנשים,  סוגי 

ובזה  מעשה,  אנשי  והן  שכל  אנשי 

בלבד,  ישראל  מבני  רק  לא   – גופא 

אלא “מכל באי העולם”.

Maïmonide ajoute un point intéressant, que 
les commentaires ne mettent pas en évidence. 
n’importe qui “de tous les peuples du monde” peut 
se consacrer à D.ieu comme les Lévites.

L’expression « de tous les peuples du monde » est 
utilisée dans la Mishna : « à Roch Hachana, tous les 
peuples du monde passent devant lui comme un 
troupeau de moutons ». Ce terme inclut à la fois 
les juifs et les non-juifs.

Maïmonide ajoute ici un point nouveau, à savoir 
que le concept de dévouement à D.ieu comme 
les Lévites n’est pas seulement pertinent pour les 
Juifs, mais pour « tous les peuples du monde ». 
Même les non-juifs sont capables d’atteindre ce 
niveau.

C’est aussi la raison de la halakha selon laquelle 
“les justes parmi les nations du monde ont une 
part dans le monde à venir”. Puisque « tous les 
peuples du monde » peuvent vivre leur vie de 
telle sorte que « D.ieu sera leur part et leur 
héritage », il doit aussi y avoir une place pour 
eux dans le monde à venir. 

Même lorsque Maïmonide utilise le terme 
inclusif « tous les peuples du monde », il est 
toujours nécessaire qu’il précise que cela est 
pertinent pour « toute personne ». Alors que 
“tous les peuples du monde” comprend à la fois 
les juifs et les non-juifs, on aurait pu penser que 
cela ne concerne uniquement les personnes 
intellectuellement dévouées. Maïmonide doit 
donc souligner la pertinence de cette conduite 
pour tous les types de personnes, « toute 
personne et personne », à la fois les intellectuels 
et les hommes d’actions. Il lui faut aussi préciser 
que cela est valable non seulement pour les juifs, 
mais également pour les non-juifs.

Les  non-juifs peuvent aussi être des Lévites !

9 ר”ה פ”א מ”ב. 
10 ראה שינויי גירסאות לר”ה שם. 

11 רמב”ם הל’ תשובה פ”ג ה”ה. הל’ עדות ספי”א. הל’ מלכים ספ”ח.


