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G-D’S COMMANDO
The tribe of Levi is G-d’s “special 
unit,” tasked with teaching G-d’s 
ways to the public. Did you know that 
nowadays this service isn’t restricted 
to those born into the tribe of Levi, 
and is open to volunteers?
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A. 24 Priestly Divisions

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.

When the Temple stood and the priests 
worked at their posts, the priests were 
divided in 24 divisions, each of which had 
its own set time to come and work in the 
Temple.

>> The Rebbe
The priestly divisions in the Holy Temple

Source 1  Maimonides, Mishneh Torah, Klei Hamikdash 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

Moses divided the priests into eight divisions: 
four from Elazar’s family and four from Itamar’s. 
This continued until the days of Samuel the 
prophet. At that time, he and King David divided 
them into 24 divisions. A leader was appointed 
for each division. Each week, a division would 
ascend to Jerusalem to serve for the entire 
week. They would switch on the Sabbath day, 
with the previous week’s division departing and 
the following week’s entering. This cycle would 
continue until its completion and then would 
restart again.
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B. VIP Access

אמנם, בשיעור היומי ישנו חידוש 

בדבר: 

In the daily Torah study portion we learn a novel 
point:

>> The Rebbe

Source 2 Deuteronomy 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(

If a Levite priest wishes to come from one of 
your cities out of all Israel where he lives, he may 
come whenever his soul desires, to the place G-d 
will choose and he may serve in the name of G-d, 
just like all his Levite brothers, who stand there 
before G-d.

Rashi

He may come whenever his soul desires… 
and he may serve: This teaches us that a 
priest may come and offer his own voluntary 
and obligatory sacrifices, even when it is not 
his shift.

Another explanation: It further teaches 
concerning priests who come to the Temple 
as pilgrims on the Festivals, that they may 
perform the services connected with the 
sacrifices that are brought because of the 
Festival, for instance, the “additional (musaf) 
offerings” of the Festival even though it is not 
their shift.
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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.

Even while the work in the Temple 
is being carried out by members of a 
different priestly division, when any 
priest leaves his home “from one of 
your gates . . . where he lives” and 
“comes whenever his soul desires 
to the place that G-d chooses,” he is 
allowed to personally bring a sacrifice 
- both voluntary and obligatory 
sacrifices - even when his division 
isn’t serving. 

It’s not only his own sacrifices - 
voluntary or obligatory - that a 
priest can bring outside of his own 
division. When a priest comes to the 
Holy Temple for the festival he may 
even participate in the work on other 
sacrifices being brought at the time. 
Since “his spirit has motivated him” 
to come and work in the Temple even 
though he isn’t obligated to—as there 
are other priestly divisions working—
the Torah grants him the right to 
participate in the priestly work, even 
outside of his division. 

>> The Rebbe
Sacrifices on demand

Joining the priestly work during the festival
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C. Open Access

 – 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”.

Before we explain the relevance of this to our 
divine service, an introduction is in order. We 
pray every day for the rebuilding of the Temple, 
but in the meantime we still have the spiritual 
concept of the Temple, the soul of the matter. 
The verse says “make a Temple for me and I will 
dwell in them.” The sages derive from the use 
of the plural form “them,” a reference to every 
Jew, that the spiritual concept is to make our 
bodies and souls, homes and surroundings, 
into a place worthy of hosting G-d’s presence. 

It is therefore clear that the details of the 
service in the Temple are also relevant to every 
Jew in their divine service in their spiritual 
temple. As it pertains to our topic this means 
that when a person’s “spirit has motivated him” 
to occupy himself with a particular aspect 
of divine service, even if it was originally 
supposed to be done by someone else, he is 
given the privilege of working at this task. 

In the words of Maimonides, “not only the tribe 
of Levi, but any person . . . whose spirit has 
motivated them . . . to distinguish themselves 
and stand in G-d’s presence to serve Him . . 
. has become sanctified with the greatest 
holiness, and G-d will be their portion and 
inheritance forever . . . as the verse says, ‘You 
guide my destiny.’”

>> The Rebbe
Every law has spiritual meaning

1 תרומה כה, ח. וראה אלשיך עה”פ. של”ה סט, א. ועוד.
2 הלכות שמיטה ויובל בסופן.
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Source 3 Maimonides, Mishneh Torah, Shemita 13:12-13

The function of the Levite Tribe

ֶ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”.

Why did the Levites not receive a portion of the 
inheritance in the land of Israel and in the spoils 
of war like their brethren? Because they were set 
aside to serve G-d and to instruct the people at 
large in His just paths and righteous judgments, as 
the verse states: “They will teach Your judgments 
to Jacob and Your Torah to Israel.” Therefore 
they were set apart from the ways of the world. 
They do not wage war like the rest of the Jewish 
people, nor do they receive an inheritance, nor 
do they acquire for themselves through their 
physical power. Instead, they are G-d’s legion, as 
the verse states: “G-d has blessed His legion” and 
He provides for them, as the verse states: “I am 
your portion and your inheritance.”

Not only the tribe of Levi, but any one of the 
inhabitants of the world whose spirit generously 
motivates him and he understands with his 
wisdom to set himself aside and stand before 
G-d to serve Him and minister to Him and to 
know God, proceeding justly as God made him, 
removing from his neck the yoke of the many 
reckonings which people seek, he is sanctified as 
holy of holies. God will be His portion and heritage 
forever and will provide what is sufficient for him 
in this world like He provides for the priests and 
the Levites. And thus David declared [Psalms 
16:5]: “God is the lot of my portion; You are my 
cup, You support my lot.”

Anyone can join
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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

Maimonides says that the spiritual concept 
of the tribe of Levi is relevant to every Jew 
whose “spirit motivates him” to belong to the 
tribe of Levi, in the sense of “my husband will 
be attached [yilaveh, related to the word Levi] 
to me.” This refers to a connection to G-d on 
the level of the High Priest, “sanctified with 
the greatest holiness” (this is a reference to 
the High Priest, as the verse says “and Aaron 
was separated, to be sanctified as most holy.”)
This means that the person’s entire existence 
is that of a High Priest for G-d. 

Then “G-d will be their portion and inheritance 
forever . . . as the verse says, “‘You guide my 
destiny.’” G-d Himself assists the person with 
everything they need to fulfill their positive 
resolution in actual practice, by removing all 
of the disturbances of the negative inclination 
until no trace of it is left.

>> The Rebbe

3 ויצא כט, לד.

4 דה”א כג. יג.
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D. Practically Speaking

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. 

As is well-known, when studying Maimonides’ 
code every letter is analyzed carefully. This 
is very understandable, because this work 
titled Mishneh Torah, or Yad Hachazakah, was 
written by Maimonides in Hebrew, unlike his 
other works which were originally written in 
Arabic and when using a translation one can’t 
be certain it is precise. Maimonides also edited 
the work personally, as can be seen in some 
manuscript pages that have been preserved 
that show Maimonides’ edits and corrections, 
in his own handwriting. 

We can uncover wonderful insights in this 
ruling too, by analyzing the words carefully. 

“Not only the tribe of Levi, but any person.”

Maimonides uses the Hebrew phrase “kol ish 
ve’ish” “every person and person, ”repeating 
the word for “person.” On verses that use the 
same terminology, the sages often expound 
that this means to include two types of people.

>> The Rebbe

Laypeople can also join the Levites

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.

Some people misunderstand this law 
in Maimonides, believing that it refers 
to a person who is completely removed 
from worldly affairs, fully engrossed 
in Torah study to the point that it is his 
only profession. But in fact, this isn’t what 
Maimonides means at all. 

Maimonides is stating that the conduct of 
the Levites, “whose spirit has motivated 
them . . . to stand in G-d’s presence to 
serve Him” can be observed by “every 
person and person,” referring to two types 
of people:

Human nature is that there are some people 
who are gifted in the intellectual realm, 
and occupy themselves with scholarship 
and wisdom - spiritual matters. There 
are also people who are gifted in natural 
matters - practical, worldly people.  

The Jewish people are also divided into 
scholars and business people - those 
whose sole occupation is Torah and the 
rest of the Jewish people who have fixed 
times for Torah study and spend most of 
their day working.

This is what Maimonides means when 
he writes “not only the tribe of Levi, but 
every person and person.” Each one of the 
aforementioned types of people can reach 
the level of the service of the Levites. Even 
after “their spirit motivates them” to be 
like a Levite, they remain in their original 
categories.

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. 

אומות  ש”חסידי  הדין  גם  וזהו 
העולם יש להם חלק לעולם הבא”11 

– מכיון שגם אצל “כל באי העולם” 

ש”יהיה  ומצב  מעמד  להיות  יכול 

לומר  כו’”, בהכרח  ונחלתו  ה’ חלקו 

וגם  הבא.  לעולם  חלק  לו  שיש 

לאחרי שהרמב”ם מוסיף “מכל באי 

העולם”, עדיין יש צורך וחידוש במה 

שכתוב לפני זה “כל איש ואיש” – כי, 

אף ש”כל באי העולם” כולל הן את 

העולם,  אומות  את  והן  ישראל  בני 

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”.

Maimonides adds a very novel point—which 
the commentaries don’t highlight—that 
anyone “from all the people of the world” can 
devote themselves to G-d like the Levites.

The expression “from all the people of the 
world” is used in the Mishnah: “on Rosh 
Hashanah, all the people of the world pass 
before Him like a flock of sheep.” This term 
includes both Jews and non-Jews.

Maimonides adds a novel point here, that the 
concept of dedication to G-d like the Levites is 
not only relevant to Jews, but to “all the people 
of the world.” Even non-Jews are able to reach 
this level. 

This is also the reason for the ruling that “the 
righteous among the nations of the world 
have a portion on the World to Come.” Since  
“all the people of the world” can live their 
lives such that “G-d will be their portion and 
inheritance,” there must also be a place for 
them in the World to Come. Even though 
Maimonides uses the inclusive term of “all the 
people of the world,” it is still necessary for him 
to specify earlier that this is relevant to “every 
person and person.” While “all the people 
of the world” includes both Jews and non-
Jews, one might have thought that it is only 
said regarding intellectually devoted people. 
Maimonides therefore needs to emphasize the 
relevance of this conduct to all types of people, 
“every person and person,” both intellectual 
and practical people, and also state that this is 
true not only for Jews, but even for non-Jews.

משיחת י”ב תמוז, ה’תשכ”ד, בלתי מוגה
תורת מנחם ה’תשכ”ד ח”ג עמוד 226

Even non-Jews can be Levites!

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.


