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את הקרבנות של עם ישראל. אך מה קורה בימינו – בבית המקדש הרוחני שבקרב כל אחד 

אומות  גם  האם  כן,  ואם  כהן?  להיות  יכול  אחד  כל  האם  הכהן?  מיהו  ישראל?  מעם  ואחת 

העולם יכולים ליטול חלק בעבודה רוחנית זו?

משיחת ב' דר"ח אלול ה'תשמ"ז – ל"צבאות השם", בלתי מוגה, שיחה ב'
תורת מנחם ה'תשמ"ז ח"ד עמוד 320

לחץ כאן לצפיה לשמיעת השיחה

לחץ כאן לצפיה לשמיעת השיחה

מ- 7:58 והלאה

ומשיחת י"ב תמוז ה'תשכ"ד, בלתי מוגה, שיחה ח'
תורת מנחם ה'תשכ"ד ח"ג עמוד 226

מ- 0:32 והלאה

השיעור לפרשת שופטים

https://ashreinu.app/player?parentEvent=5062&event=5065
https://ashreinu.app/player?parentEvent=5062&event=5065
https://ashreinu.app/player?parentEvent=5845&event=5864
https://ashreinu.app/player?parentEvent=5062&event=5065
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א. עשרים וארבע משמרות הכהונה

<< הרבי 
משמרות הכהונה בבית המקדש

בזמן שבית המקדש היה קיים, כשהכהנים היו עובדים בבית המקדש – חילקו את כל 
הכהנים לעשרים וארבע משמרות, ולכל משמר ומשמר היה זמן קבוע לבוא "אל המקום 

אשר יבחר ה'" כדי לעבוד בבית המקדש.

הקב"ה הורה למשה רבינו לבחור באהרן ובזרעו כדי שיהיו הכהנים בעם ישראל. מתוקף תפקידם, הם 
עבדו במשכן והקריבו את קרבנות עם ישראל.

בתחילה, היו הם רק אהרן ובניו – וניתן לשער שהם היו עסוקים במשרה מלאה. כעבור זמן מה גדלה 
משפחת הכהנים, והיה דרוש לעשות סדר – מי מהם יעבוד במשכן ומתי.

משה רבינו ביצע את החלוקה הראשונה. הוא חילק את הכהנים לשמונה משמרות. לכל משמר נקבע 
ליותר משמרות, עד שבימי  יותר, חילקו אותם  בו עבד במשכן. כשהכהנים התרבו עוד  זמן מסוים 
דוד המלך הם חולקו לעשרים וארבע משמרות. כל משמר עבד שבועיים בשנה – שבוע אחד בחורף 

ושבוע אחד בקיץ.

בהלכה הבאה נקרא על התפתחות המשמרות:

מקור 1 משנה תורה, הלכות כלי המקדש והעובדין בו, פרק ד', הלכה ג' 

ָעה  ְוַאְרבָּ ֵמֶאְלָעָזר  ָעה  ַאְרבָּ ָמרוֹת.  ִמשְׁ מוֶֹנה  ִלשְׁ ֲהִנים  ַהכֹּ ק  ִחלֵּ נּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ
ֶלְך  ְוָדִוד ַהמֶּ ָקם הּוא  מּוֵאל ִחלְּ ּוִביֵמי שְׁ ִביא.  ַהנָּ מּוֵאל  ָהיּו ַעד שְׁ ְוֵכן  ֵמִאיָתָמר. 

ה.  ָמר רֹאׁש ֶאָחד ְמֻמנֶּ ָמר ּוִמשְׁ ל ִמשְׁ ָמר. ְוַעל כָּ ָעה ְוֶעשְִׂרים ִמשְׁ ְלַאְרבָּ

ֵהן  ת  בָּ ַהשַּׁ ְליוֹם  ת  בָּ ַהשַּׁ ּוִמּיוֹם  ת.  בָּ ְלָכל שַׁ ָמר  ִמשְׁ ַלֲעבוָֹדה  ַלִים  ִלירּושָׁ ְועוִֹלין 
ְגְמרּו ְוחוְֹזִרין ֲחִליָלה. יִּ הּוא ַאֲחָריו ִנְכָנס. ַעד שֶׁ ָמר יוֵֹצא ְוָהַאֵחר שֶׁ ִפין, ִמשְׁ ִמְתַחלְּ

לכל משמרת היה אחראי – ראש משמר שהיה ממונה על המשמרת כולה. ראש המשמר חילק את 
האבות  בתי  המשמרת.  של  עבודה  שבוע  מתוך  אחד  יום  עבד  אב  בית  וכל  אבות,  לבתי  המשמרת 

הופעלו על ידי ראש בית אב שהיה אחראי לעבודת היום של בית האב עליו היה ממונה.

ין אלה שהלכו לצידו של הכהן הגדול, יחד עם הסגן, כאשר שניהם נטלו חלק  ראש בית האב היה ִמבֵּ
בפעולות טקסיות כמו הוצאת הגורלות, ניחום אבלים ועוד.

המשמרות התחלפו מדי שבת לאחר הקרבת קרבן מוסף, והמשמר היוצא היה מוסיף על תפילתו 
ברכה עבור המשמר הנכנס: "מי ששיכן את שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום 

ורעות".
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מרכזיות המשמרות בהווי החיים היהודי

משמרות הכהונה המתחלפים עזבו את בתיהם למשך שבוע ימים והתייצבו לשרת במקדש כשליחי 
כל עם ישראל. היה זה מושג כה מרכזי, עד ששם השבוע נקרא על שם המשמר ששרת במקדש באותו 

שבוע.

שני  "יום  לדוגמה:  התורה,  פרשיות  סדר  פי  על  השבועות  את  מכנים  אנו  שהיום  כמו  למשל,  כך 
לפרשת ויקרא", אז היו מכנים את השבועות על שם המשמר ששימש באותו שבוע, לדוגמה: "יום 

שני למשמר  יהויריב".

סדר המשמרות נשמר גם לאחר חורבן המקדש

סדר המשמרות נשמר אף לאחר חורבן הבית וביטול עבודת המקדש והקרבנות. הכהנים שמרו על 
השתייכותם למשמרותיהם )בערים מסוימות אף התרכזו אנשי משמר אחד(, כך שבכל שבוע ידעו 
השבוע  אותו  של  המשמר  יעלה  המקדש,  בית  שכשיבנה  כדי  במקדש,  לשרת  שאמור  המשמר  מי 

לירושלים כדי לעבוד עבודתו.

בהריסות בית כנסת עתיק בקיסריה מתקופת המשנה, נמצאו כמה שברי לוח שיש אשר שוחזרו וזוהו 
הסידורי  מספרו  נכתב  משמר  כל  לפני  כהונה.  משמרות  וארבע  עשרים  רשימת  נרשמה  עליו  כלוח 

ברשימה, ולאחריו נזכרה העיר הגלילית בה גר אותו משמר.

כמו כן, בקינות לתשעה באב )אותן קוַֹנּנּו זה לא מכבר(, מוזכרות עשרים וארבע משמרות הכהונה. 
משמרות  וארבע  עשרים  שמות  את  הקליר  אלעזר  רבי  מונה  השרון",  חבצלת  ישבה  "איכה  בקינה 

הכהונה אשר בעקבות החורבן גלו מירושלים לגליל, ומזכיר גם את עיר מושבם.

שחזור הכתובת שנמצאה בבית הכנסת מתקופת המשנה בקיסריה
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ב. גישה לאח"מים 

<< הרבי 
אמנם, בשיעור היומי ישנו חידוש בדבר: 

מקור 2 ספר דברים, פרק י"ח, פסוקים ו'-ז'

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

ם ִלְפֵני ה’. ָהעְֹמִדים שָׁ

רש”י

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

ֶהם. )ספרי; סוכה נ”ה( לָּ ָמר שֶׁ שְׁ ַהמִּ

<< הרבי 
מקריב את קרבנו בכל עת

הנה,  כהונה,  משמרות  לשאר  השייכים  כהנים  עובדים  שבהם  הזמנים  שאר  בכל  גם 
כאשר הכהן ממשמר אחר עוזב את מקומו, "מאחד שעריך . . אשר הוא גר שם", "ובא 
בכל אות נפשו אל המקום אשר יבחר ה'" – יכול הוא להקריב בעצמו קרבנות נדבתו או 
חובתו אפילו במשמר שאינו שלו, שכן, בגלל רצונו והשתדלותו לעזוב את כל עניניו 
בעצמו  להקריב  שיוכל  התורה  אותו  זיכתה  לה',  קרבן  להקריב  המקדש  לבית  ולבוא 

אפילו במשמר שאינו שלו.
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משתתף בעבודת הכהנים ברגל

יתירה מזו: לא זו בלבד שגם במשמר שאינו שלו יכול להקריב קרבנות נדבתו או חובתו 
– קרבן שלו, אלא עוד זאת, שבבואו לבית המקדש ברגל, יכול גם להשתתף בעבודת 
בבית  ולעבוד  לבוא  אותו"  רוחו  ש"נדבה  מכיון  כי  זמן.  באותו  שבאים  קרבנות  שאר 
המקדש אף שאינו מחוייב בדבר, שהרי ישנם כהני המשמר שעובדים בבית המקדש, 

זיכתה אותו התורה שיוכל להשתתף בעבודת הכהנים של שאר משמרות.

בתור הערכה לכך שעזב את ביתו והרחיק לכת עד לירושלים כדי להיות בבית המקדש )אף שזה לא 
השבוע של עבודתו(, מעניקים לו את האפשרות להקריב את קרבנו בעצמו, למרות שאותו השבוע 
היה תורם של כהנים ממשמר אחר לעבוד בבית המקדש. ובעת החג, אף מעניקים לו את האפשרות 

והזכות להקריב קרבנות של יהודים אחרים!
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ג. כל אחד יכול

<< הרבי 
ביאור ההוראה בעבודת האדם – ובהקדמה: אף על פי שאנו מתפללים “שיבנה בית 
המקדש”, מכיון שלעת־עתה עדיין בית המקדש חרב – הרי, הענין הרוחני של בית 
המקדש, הנשמה של בית המקדש, “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”1, ישנו גם בזמן 
הזה, על ידי זה שיהודי עושה מגופו ונשמתו, ביתו וארבע אמותיו כו’, מקום ראוי 

להשראת השכינה.

ומזה מובן, שגם עניני העבודה של בית המקדש שייכים בעבודתו של כל אחד ואחת 
מישראל, בבית המקדש הרוחני שלו. ובנדון דידן, שכאשר “נדבה רוחו אותו” לעסוק 
בעבודה מסוימת, גם אם היתה צריכה להיעשות על ידי אחר, ניתנת לו הזכות שיוכל 

לעבוד עבודה זו.

הרבי לומד מכך שכאשר יהודי מתנדב לעשות עניין רוחני – גם אם זה לא תפקידו – מעריכים זאת 
מן השמים, ונותנים לו הזכות לעשות זאת.

ובלשון הרמב”ם2 - “לא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש . . אשר נדבה רוחו אותו 
. . להבדל לעמוד לפני ה’ לשרתו ולעבדו . . הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה’ 

חלקו ונחלתו לעולם . . אתה תומיך גורלי”.

מקור 3  משנה תורה, הלכות שמיטה ויובל, פרק י"ג, הלכות י"ב-י"ג
תפקידו של שבט לוי

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

ֱאַמר )במדבר יח כ( "ֲאִני ֶחְלְקָך ְוַנֲחָלְתָך". נֶּ הּוא זוֶֹכה ָלֶהם שֶׁ

כל אחד יכול להצטרף

ָנְדָבה רּוחוֹ  ר  ֵאי ָהעוָֹלם ֲאשֶׁ ל בָּ ְוִאיׁש ִמכָּ ל ִאיׁש  א כָּ ְלַבד, ֶאלָּ ֶבט ֵלִוי בִּ ְולֹא שֵׁ
ְרתוֹ ּוְלָעְבדוֹ ְלֵדָעה ֶאת ה', ְוָהַלְך  ֵדל ַלֲעמֹד ִלְפֵני ה' ְלשָׁ עוֹ ְלִהבָּ אוֹתוֹ, ֶוֱהִבינוֹ ַמדָּ
ר  ֲאשֶׁ ים  ָהַרבִּ ּבוֹנוֹת  ַהֶחשְׁ על  ארוֹ  ַצוָּ ֵמַעל  ּוָפַרק  ָהֱאלִֹהים  ֲעשָׂהּו  שֶׁ מוֹ  כְּ ר  ָישָׁ

1( תרומה כה, ח. וראה אלשיך עה”פ. של”ה סט, א. ועוד.
2( הלכות שמיטה ויובל בסופן.
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ים, ְוִיְהֶיה ה' ֶחְלקוֹ ְוַנֲחָלתוֹ ְלעוָֹלם  ׁש קֶֹדׁש ָקָדשִׁ ֵני ָהָאָדם, ֲהֵרי ֶזה ִנְתַקדֵּ ׁשּו בְּ קְּ בִּ
ֲהִנים  ָכה ַלכֹּ זָּ מוֹ שֶׁ יק לוֹ כְּ ְספִּ ָבר ַהמַּ ה דָּ עוָֹלם ַהזֶּ ה לוֹ בָּ ּוְלעוְֹלֵמי עוָֹלִמים, ְוִיְזכֶּ
ה  לוֹם אוֵֹמר )תהילים טז ה( "ה' ְמָנת ֶחְלִקי ְוכוִֹסי ַאתָּ ִוד ָעָליו ַהשָּׁ ם. ֲהֵרי דָּ ַלְלִויִּ

ּתוִֹמיְך ּגוָֹרִלי".

<< הרבי 
ענינו של שבט לוי – אומר הרמב”ם – שייך לכל אחד ואחת מישראל “אשר נדבה רוחו 
אותו” להשתייך לשבט לוי, על שם “ילוה אישי אלי”3, היינו, חיבור עם הקב”ה, עד 
לדרגה של הכהן גדול – “נתקדש קדש קדשים” )שמתייחס לכהן גדול כמו שכתוב4 
“ויבדל אהרן להקדישו קודש קדשים”(, היינו, שכל מציאותו היא – כהן גדול להקב”ה.

אמת שהקב"ה הועיד את שבט לוי לעבודה קדושה זו, אך כל אחד שמתנדב ורוצה להצטרף לעבודה 

הרוחנית של לוי – מוזמן בשמחה. כך כותב הרמב"ם במפורש.

ואז, “יהיה ה’ חלקו ונחלתו לעולם . . אתה תומיך גורלי” – שהקב”ה בעצמו מסייע 
רוחו  )“נדבה  הטובה  החלטתו  לקיים  שיוכל  לראש,  ולכל  לו,  המצטרך  בכל  ועוזר 
אותו . . לעמוד לפני ה’ לשרתו ולעובדו”( 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

3( ויצא כט, לד.
4( דה”א כג. יג.
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ד. במה זה מתבטא?

בשיחה נוספת מציין הרבי את ההלכה הזו ברמב"ם ולומד ממנה פרטים נוספים.

<< הרבי 
ידוע ומפורסם שבלימוד הרמב”ם מדייקים בכל תיבה ותיבה5. ואין 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 היא 
בתכלית הדיוק(, וגם הגיהו בעצמו, כפי שרואים בדפי הכתבי-יד שנשארו בשלימות 

את ההגהות והשינויים בכתב ידו של הרמב”ם בעצמו.

וגם בהלכה זו יש למצוא ענינים של פלאות – כאשר מדייקים בלשון הרמב”ם בהלכה 
זו, כדלקמן6.

גם איש עסקים יכול להיות שבט לוי

“ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש”: 

סוגי  ואיש”, שמתייחס לשני  “איש  לדיוק לשון הכתוב  בנוגע  חז”ל  מצינו דרשות 
אישים. 

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 זו, שכוונת הרמב”ם ליהודי שמובדל מעניני 
העולם, ונמצא רק בד’ אמות של תורה, עד ש”תורתו אומנתו”7. אבל באמת, לא זו 

היא כוונת הרמב”ם כלל. 

ה’  לפני  לעמוד   .  . רוחו  ש”נדבה  לוי”,  “שבט  של  ההנהגה  שסדר  מבאר  הרמב”ם 
לשרתו ולעבדו” – יכול להיות אצל “כל איש ואיש”, היינו, אצל שני הסוגים שיש 

באנשים: 

בטבע בני אדם – יש אנשים בעלי חוש בענינים שכליים, אנשי שכל שמונחים בעניני 
חכמה ושכל, ענינים רוחניים; ויש אנשים בעלי חוש בענינים טבעיים, עניני העולם, 

אנשים מעשיים. 

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(.

7( ראה שבת יא, א.



13 12

ועל דרך זה אצל בני ישראל ישנה חלוקה של יושבי אוהל ובעלי עסק – מארי אורייתא 
ומארי עובדין טבין ]תלמידי חכמים ובעלי עסקים[ – אלה שתורתם אומנותם ושאר 

בני ישראל שקובעים עתים לתורה ורוב הזמן עוסקים ב”מנהג דרך ארץ”8. 

וזוהי כוונת הרמב”ם בכתבו “ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש” – שכל אחד 
והיינו, שגם לאחרי  לוי,  יכול להגיע לסדר העבודה של שבט  משני סוגי האנשים 

ש”נדבה רוחו כו’” להיות כמו שבט לוי, נשאר כל אחד בסוגו הקודם.

שום  להם  ואין  היום  כל  ולומדים  שיושבים  לאנשים  הכוונה  לוי"  ש"שבט  החושבים  אנשים  ישנם 
"להורות  הוא  שלהם  שה"עסק"  לאנשים  הכוונה  לוי  שבט  טעות.  שזו  אומר  הרבי  לעולם.  שייכות 

דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים". 

ישנו אחד שהוא מסוג האנשים של לומדי תורה – ו"שבט לוי" מתבטא אצלו בכך שהוא מלמד תורה 
לכולם. 

יהודי,  יותר ובעל חוש עסקי – "שבט לוי" מתבטא אצלו בכך שהוא מייסד בית ספר  האחר מעשי 
מסייע לבית הכנסת השכונתי וכן הלאה.

ישנם אין ספור סיפורים על אנשים שעבדו בעבודות כאלה ואחרות, התקרבו לחיי תורה ומצוות וחשבו 
שבהתאם לאורח חייהם החדש עליהם לעזוב את מקום העבודה הנוכחי – משרה אוניברסיטאית, 
"כשרה".  בעבודה  לעבוד  או  ב"כולל"  תורה  ללמוד  וללכת  וכדומה,  בטלוויזיה  או  ברדיו  עבודה 

להפתעתם, הורה להם הרבי להמשיך במקום עבודתם הנוכחי ולהפיץ שם את התורה והמצוות.

ר' ראובן דונין לדוגמה, היה בחור נמרץ שעבד לפרנסתו כטרקטוריסט. במשך השנים, התקרב יותר 
עבודה  לטובת  בטרקטור  העבודה  את  לעזוב  שחשב  עד  ומצוות  תורה  שמירת  של  לחיים  ויותר 
שעשה  מה  בדיוק  זה  ואכן,  בטרקטור,  לעבוד  להמשיך  הרבי  לו  הורה  להפתעתו,  יותר.  "מתאימה" 
במשך עשרות שנים. הוא היה עובד בטרקטור בעיר חיפה, ותושבי העיר הופתעו לראות יהודי בעל 

זקן ארוך עובד בטרקטור. 

במשך השנים, התקרבו מאות יהודים לתורה ולמצוות על ידי הרב ראובן דונין, כשהרגע הראשון היה 
– ההלם לראותו נוהג על הטרקטור.

כל אדם יכול להיות חלק מ"שבט לוי". זה יכול להיות על טרקטור )ר' ראובן דונין(, כקטר רכבת )כפי 
שהיה עם ר' שלמה מיידנצ'יק( או ללמד תורה בישיבה. הדבר העיקרי הוא פשוט להיות חיל של ה', 

שהדבר המרכזי בחייו הוא להפיץ את דרכי ותורת ה' בעולם.

8( ראה ברכות לה, ב. תניא אגה”ק ס”ה )קט, א(. תו”א ר”פ תרומה.
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הפתעה: גם גוי יכול להיות חלק מ"שבט לוי"

מוסיף הרמב”ם חידוש גדול – שמפרשי הרמב”ם לא עמדו על זה – “מכל באי העולם”: 

כבני  לפניו  עוברין  העולם10  באי  כל  “בר”ה  המשנה9:  לשון  הוא  העולם”  באי  “כל 
מרון”, שמתייחס הן לבני ישראל והן לאומות העולם. 

וזהו שמחדש הרמב”ם כאן – שהענין של שבט לוי שייך לא רק לבני ישראל, אלא 
ל”כל באי העולם”, היינו, שגם אומות העולם יכולים להגיע לדרגה זו. 

וזהו גם הדין ש”חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא”11 – מכיון שגם אצל 
“כל באי העולם” יכול להיות מעמד ומצב ש”יהיה ה’ חלקו ונחלתו כו’”, בהכרח לומר 
שיש לו חלק לעולם הבא. וגם 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 בני ישראל והן את אומות העולם, יש מקום לומר שענין זה שייך רק לסוג 
האנשים שהם בעלי שכל, ולכן יש צורך להדגיש את השייכות לכל סוגי האנשים, 
“כל איש ואיש”, הן אנשי שכל והן אנשי מעשה, ובזה גופא – לא רק מבני ישראל 

בלבד, אלא “מכל באי העולם”.

הרבי ממשיך ואומר דבר מדהים: גם גוי יכול להיות חלק מ"שבט לוי". אם הוא מקדיש את חייו להפצת 
המסר של הקב"ה ותורתו – נעשה הוא חלק משבט לוי. ולכן פסק הרמב"ם שלאומות העולם יש חלק 

לעולם הבא. אם הם יכולים להיות בגדר של "ה' חלקו ונחלתו" – בוודאי יש להם חלק לעולם הבא!

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

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.


