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  ט'אלול התשס                        ד"     בס

  "הכוהנים הלויים"
  )פ שעורו של הרב תמיר גרנות"ע( לפרשת שופטים 

  סדרי השלטון בפרשת שופטים. א
  ז"דברים י. 1

ִּכי ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּתה ָּבּה ) יד(
   :ה ָעַלי ֶמֶלְך ְּכָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביבָֹתיְוָאַמְרָּת ָאִׂשימָ 

  גדעון בסרבו למלוך על ישראל - כג', שופטים ח. 2

  " . ימשול בכם' ה"

  שמואל לעם בראשית ימי המלוכה - יב, ב"א י"שמ. 3

  ".  לוהיכם מלככם- א 'וה"

  כ-יח, ז"דברים י. 4

ב לֹו ֶאת ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל ְוָהָיה ְכִׁשְבּתֹו ַעל ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו ְוָכתַ 
ְוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְלַמַען : ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּיםִמִּלְפֵני ֵסֶפר 

לֹוָהיו ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְוֶאת -אֱ ' ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ה
ְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ּוְלִבְלִּתי סּור ִמן : ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ַלֲעׂשָתם

     .ַהִּמְצָוה ָיִמין ּוְׂשמֹאול

  ז"דברים י. 5

ִּכי ִיָּפֵלא ִמְּמָך ָדָבר ַלִּמְׁשָּפט ֵּבין ָּדם ְלָדם ֵּבין ִּדין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע ) ח(
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ִּדְבֵרי ִריבֹת ִּבְׁשָעֶריָך ְוַקְמָּת ְוָעִליָת ֶאל 

 ְוֶאל ַהּׁשֵֹפט ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּיםּוָבאָת ֶאל ) ט:(ּבֹו
  :ְוָדַרְׁשָּת ְוִהִּגידּו ְלָך ֵאת ְּדַבר ַהִּמְׁשָּפט

ֹום ַההּוא ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְוָעִׂשיָת ַעל ִּפי ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ִמן ַהָּמק) י( 
ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּוָך ) יא:(ְּככֹל ֲאֶׁשר יֹורּוךָ ְיהָֹוה ְוָׁשַמְרָּת ַלֲעׂשֹות 

לֹא ָתסּור ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַיִּגידּו ְלָך ְוַעל ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְלָך ַּתֲעֶׂשה 
  : ָיִמין ּוְׂשמֹאל

  י בעקבות הספרי"רש. 6

 שמע -אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל או על שמאל שהוא ימין 
  . לו

  

  ?מי הם הכוהנים הלויים. ב
  ח', דברים י. 7

ַלֲעמֹד ', ֶאת ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי ָלֵׂשאת ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ה' ָּבֵעת ַהִהוא ִהְבִּדיל ה
    . ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵרְך ִּבְׁשמֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה' ִלְפֵני ה

  י-ח, ג"דברים ל. 8

 ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ְּבַמָּסה ְּתִריֵבהּו ַעל ֻּתֶּמיָך ְואּוֶריךָ ּוְלֵלִוי ָאַמר 
 ְוֶאת ֶאָחיו לֹא ִהִּכיר ְוֶאת ָהאֵֹמר ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ְרִאיִתיו: ֵמי ְמִריָבה

יֹורּו ִמְׁשָּפֶטיָך ְלַיֲעקֹב :  ִיְנצֹרּוָּבָניו לֹא ָיָדע ִּכי ָׁשְמרּו ִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתךָ 
    .ְותֹוָרְתָך ְלִיְׂשָרֵאל ָיִׂשימּו ְקטֹוָרה ְּבַאֶּפָך ְוָכִליל ַעל ִמְזְּבֶחךָ 

  כז, ב"שמות ל. 9

  . אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובווִהרגו איש את 

   עגלה ערופה– ה, א"דברים כ. 10

' לֹוֶהיָך ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵרְך ְּבֵׁשם ה-אֱ '  ִּכי ָבם ָּבַחר הַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִויְוִנְּגׁשּו 
  .ְוַעל ִּפיֶהם ִיְהֶיה ָּכל ִריב ְוָכל ָנַגע

  הוראה בנגעים - ח, ד"דברים כ. 11

ִהָּׁשֶמר ְּבֶנַגע ַהָּצַרַעת ִלְׁשמֹר ְמאֹד ְוַלֲעׂשֹות ְּככֹל ֲאֶׁשר יֹורּו ֶאְתֶכם 
    .ֶׁשר ִצִּויִתם ִּתְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ַּכאֲ ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים

  ב, ג"ויקרא י. 12

  . ) והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכוהנים

  נתינת התורה לכוהנים בני לוי - ט, א"דברים ל. 13

 ַהּנְֹׂשִאים ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ֵלִויַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַוִּיְּתָנּה 
    .ְוֶאל ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל'  ְּבִרית הֶאת ֲארֹון

  טו', במדבר ד. 14

ְוִכָּלה ַאֲהרֹן ּוָבָניו ְלַכּסֹת ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש ִּבְנסַֹע ַהַּמֲחֶנה 
ֵאֶּלה ַמָּׂשא , ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹאּו ְבֵני ְקָהת ָלֵׂשאת ְולֹא ִיְּגעּו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ָוֵמתּו

    .ֵני ְקָהת ְּבאֶֹהל מֹוֵעדְב 

  כו-כה, א"דברים ל. 15

ָלקַֹח ֵאת ֵסֶפר : ֵלאמֹר'  נְֹׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית הַהְלִוִּיםַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת 
לֹוֵהיֶכם ְוָהָיה ָׁשם ְּבָך -אֱ ' ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ְוַׂשְמֶּתם אֹתֹו ִמַּצד ֲארֹון ְּבִרית ה

  .ְלֵעד

  ריתמעמד הב - ט, ז"דברים כ. 16

 ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּיםַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה 
  ' ִיְׂשָרֵאל ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְהֵייָת ְלָעם ַלה

    .לֹוֶהיךָ -אֱ 

  יד, ז"דברים כ.  17

    . ְוָאְמרּו ֶאל ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל קֹול ָרםַהְלִוִּיםְוָענּו 

  

  יב-אי, ז"דברים כ. 18

ֵאֶּלה ַיַעְמדּו ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם ַעל : ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר
 ִויהּוָדה ְוִיָּׂששָכר ְויֹוֵסף ְוֵלִויִׁשְמעֹון -ַהר ְּגִרִזים ְּבָעְבְרֶכם ֶאת ַהַּיְרֵּדן 

    .ּוִבְנָיִמן
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  שיטת הבחירה של הכוהנים בספר דברים.ג
  ז-א, ח"דברים י. 19

ִאֵּׁשי ,  ָּכל ֵׁשֶבט ֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם ִיְׂשָרֵאלַלּכֲֹהִנים ַהְלִוִּיםלֹא ִיְהֶיה . א
הּוא ַנֲחָלתֹו ' ה, ְוַנֲחָלה לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו: ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון' ה

  :ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֹו

ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהֶּזַבח ִאם ׁשֹור ִאם  ֵמֵאת ַהּכֲֹהִניםְוֶזה ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט . ב
ֵראִׁשית ְּדָגְנָך ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך : ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה, ֶׂשה

  : ְוֵראִׁשית ֵּגז צֹאְנָך ִּתֶּתן ּלֹו

הּוא ּוָבָניו ' לֹוֶהיָך ִמָּכל ְׁשָבֶטיָך ַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת ְּבֵׁשם ה-אֱ ' ִּכי בֹו ָּבַחר ה. ג
  :ָּכל ַהָּיִמים

 ֵמַאַחד ְׁשָעֶריָך ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר הּוא ָּגר ָׁשם ּוָבא ְּבָכל ַהֵּלִויְוִכי ָיבֹא . ד
לֹוָהיו ְּכָכל ֶאָחיו -אֱ ' ֵׁשֵרת ְּבֵׁשם הוְ : 'ַאַּות ַנְפׁשֹו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה

    .'ַהְלִוִּים ָהעְֹמִדים ָׁשם ִלְפֵני ה

 יט-יח, ב"דברים י. 20
, לֹוֶהיָך ּבֹו-אֱ ' לֹוֶהיָך ּתֹאְכֶלּנּו ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה-אֱ ' ִּכי ִאם ִלְפֵני ה

' ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ה,  ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵּלִוי
ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ַּתֲעזֹב ֶאת ַהֵּלִוי ָּכל ָיֶמיָך ַעל : לֹוֶהיָך ְּבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדךָ -אֱ 

    .ַאְדָמֶתךָ 

  כט-כו, ד"י, דברים. 21

ִין ּוַבֵּׁשָכר ּוְבכֹל ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ּוַבּיַ 
: לֹוֶהיָך ְוָׂשַמְחָּת ַאָּתה ּוֵביֶתךָ -אֱ ' ֲאֶׁשר ִּתְׁשָאְלָך ַנְפֶׁשָך ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ִלְפֵני ה

ִמְקֵצה : לֹא ַתַעְזֶבּנּו ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמְך ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך 
ל ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְתָך ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ְוִהַּנְחָּת ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ּתֹוִציא ֶאת ּכָ 

 ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנהִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמְך ּוָבא ַהֵּלִוי : ִּבְׁשָעֶריךָ 
 לֹוֶהיָך ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיְדךָ -אֱ ' ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְוָאְכלּו ְוָׂשֵבעּו ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ה

  .ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה

    

  ? סגולה או בחירה-כהונה . ד
   פנחס- יג, ה"במדבר כ. 22

  .והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם

  ל ', א ב"שמ. 23

אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו , לוהי ישראל-א' לכן נאום ה
  . מכבדי אכבד ובוזי יקלוחלילה לי כי ' לפני עד עולם ועתה נאום ה

  טו, ד"קאל מיחז. 24

ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְּבֵני ָצדֹוק ֲאֶׁשר ָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ִמְקָּדִׁשי ִּבְתעֹות ְּבֵני 
ֵהָּמה ִיְקְרבּו ֵאַלי ְלָׁשְרֵתִני ְוָעְמדּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב , ִיְׂשָרֵאל ֵמָעַלי

     .לוהים-א ' ָוָדם ְנֻאם ה

  יג- ה', במדבר ג. 25

ַהְקֵרב ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי ְוַהֲעַמְדָּת אֹתֹו ִלְפֵני : ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר' ַדֵּבר הַויְ 
ְנתּוִנם , ְוָנַתָּתה ֶאת ַהְלִוִּים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו... ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְוֵׁשְרתּו אֹתֹו

ד ְוָׁשְמרּו ְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ִּתְפקֹ: ְנתּוִנם ֵהָּמה לֹו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹוְך ְּבֵני ... ֶאת ְּכֻהָּנָתם ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת

ִּכי ִלי ָּכל : ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ֶרֶחם ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקַּדְׁשִּתי ִלי ָכל ְּבכֹור ְּבִיְׂשָרֵאל ְּבכֹור ְּביֹום ַהּכִֹתי ָכל ְּבכֹור ְּב 

  .'ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה ִלי ִיְהיּו ֲאִני ה

  

  

  

  

  

    

  המודל הוולונטארי וספר דברים . ה
  יג, ג"שמיטה ויובל י' הל, ם"רמב. 26

ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה 
לשרתו ולעובדו לדעה '  להבדל לעמוד לפני הרוחו אותו והבינו מדעו

ופרק מעל צוארו עול , לוהים-והלך ישר כמו שעשהו הא' את ה
הרי זה נתקדש קדש קדשים , החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם

חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעולם הזה ' ויהיה ה
 עליו השלום הרי דוד. דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים

    .מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי' ה: אומר
     

  ?מה היה באמת: נספח
  טז-ט, ד"יחזקאל מ. 27

ָּכל ֶּבן ֵנָכר ֶעֶרל ֵלב ְוֶעֶרל ָּבָׂשר לֹא ָיבֹוא ֶאל , לוהים-א' ּכֹה ָאַמר ה
 ֲאֶׁשר ָרֲחקּו ִּיםַהְלוִ ִּכי ִאם : ִמְקָּדִׁשי ְלָכל ֶּבן ֵנָכר ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְוָהיּו : ֵמָעַלי ִּבְתעֹות ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּתעּו ֵמָעַלי ַאֲחֵרי ִּגּלּוֵליֶהם ְוָנְׂשאּו ֲעֹוָנם
ֵהָּמה , ְבִמְקָּדִׁשי ְמָׁשְרִתים ְּפֻקּדֹות ֶאל ַׁשֲעֵרי ַהַּבִית ּוְמָׁשְרִתים ֶאת ַהָּבִית

ַיַען : ם ְוֵהָּמה ַיַעְמדּו ִלְפֵניֶהם ְלָׁשְרָתםִיְׁשֲחטּו ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהֶּזַבח ָלעָ 
ַעל ֵּכן , ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו אֹוָתם ִלְפֵני ִגּלּוֵליֶהם ְוָהיּו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ְלִמְכׁשֹול ָעֹון

ְולֹא ִיְּגׁשּו ֵאַלי ְלַכֵהן : לוהים ְוָנְׂשאּו ֲעֹוָנם-א ' ָנָׂשאִתי ָיִדי ֲעֵליֶהם ְנֻאם ה
ת ַעל ָּכל ָקָדַׁשי ֶאל ָקְדֵׁשי ַהְּקָדִׁשים ְוָנְׂשאּו ְּכִלָּמָתם ְותֹוֲעבֹוָתם ִלי ְוָלֶגֶׁש 

ְוָנַתִּתי אֹוָתם ׁשְֹמֵרי ִמְׁשֶמֶרת ַהָּבִית ְלכֹל ֲעבָֹדתֹו ּוְלכֹל ֲאֶׁשר : ֲאֶׁשר ָעׂשּו
    . ֵיָעֶׂשה ּבֹו

  

ְׁשֶמֶרת ִמְקָּדִׁשי ִּבְתעֹות ְּבֵני ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְּבֵני ָצדֹוק ֲאֶׁשר ָׁשְמרּו ֶאת ִמ 
ִיְׂשָרֵאל ֵמָעַלי ֵהָּמה ִיְקְרבּו ֵאַלי ְלָׁשְרֵתִני ְוָעְמדּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם 
  ' ְנֻאם ה

ֵהָּמה ָיבֹאּו ֶאל ִמְקָּדִׁשי ְוֵהָּמה ִיְקְרבּו ֶאל ֻׁשְלָחִני ְלָׁשְרֵתִני : לוהים-א
    .ְרִּתיְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשַמ 

 


