
 שת כהונהודק
 

 אכ-ח, יחפרק |  במדברא. 

ר( ח)   ְתרּוֹמָתי ִמְשֶמֶרת ֶאת ְלךָ  ָנַתִתי ִהנֵּה ַוֲאִני ַאֲהֹרן ֶאל' ה ַוְיַדבֵּ

י ְלָכל י ָקְדשֵּ ל ְבנֵּ  : עֹוָלם ְלָחק ּוְלָבֶניךָ  ְלָמְשָחה ְנַתִתים ְלךָ  ִיְשָראֵּ

ָדִשים ִמֹקֶדש ְלךָ  ִיְהֶיה ֶזה( ט) ש ִמן ַהקֳּ  ִמְנָחָתם ְלָכל ָקְרָבָנם ָכל ָהאֵּ

 הּוא ְלךָ  ָקָדִשים ֹקֶדש ִלי ָיִשיבּו ֲאֶשר ֲאָשָמם ּוְלָכל ַחָטאָתם ּוְלָכל

ָדִשים ְבֹקֶדש( י: )ּוְלָבֶניךָ   ִיְהֶיה ֹקֶדש ֹאתוֹ  ֹיאַכל ָזָכר ָכל ֹתאֲכֶלנּו ַהקֳּ

י ְתנּוֹפת ְלָכל ַמָתָנם ְתרּוַמת ְלךָ  ְוֶזה( יא: )ָלךְ  ל ְבנֵּ  ְנַתִתים ְלךָ  ִיְשָראֵּ

יְתךָ  ָטהֹור ָכל עֹוָלם  ְלָחק ִאְתךָ  ְוִלְבֹנֶתיךָ  ּוְלָבֶניךָ   : ֹאתוֹ  ֹיאַכל ְבבֵּ

ֶלב ֹכל( יב) ֶלב ְוָכל ִיְצָהר חֵּ אִשיָתם ְוָדָגן ִתירֹוש חֵּ ' ַלה ִיְתנּו ֲאֶשר רֵּ

י( יג: )ְנַתִתים ְלךָ   ָכל ִיְהֶיה ְלךָ ' ַלה ָיִביאּו ֲאֶשר ְבַאְרָצם ֲאֶשר ָכל ִבכּורֵּ

יְתךָ  ָטהֹור ֶרם ָכל( יד: )ֹיאֲכֶלנּו ְבבֵּ ל חֵּ  ֶפֶטר ָכל( טו: )ִיְהֶיה ְלךָ  ְבִיְשָראֵּ

ָמה ָבָאָדם' ַלה ַיְקִריבּו ֲאֶשר ָבָשר ְלָכל ֶרֶחם  ָפֹדה ַאךְ  ָלךְ  ִיְהֶיה ּוַבְבהֵּ

ת ִתְפֶדה ת ָהָאָדם ְבכֹור אֵּ ָמה ְבכֹור ְואֵּ ָאה ַהְבהֵּ  : ִתְפֶדה ַהְטמֵּ

ֶשת ֶכֶסף ְבֶעְרְכךָ  ִתְפֶדה ֹחֶדש ִמֶבן ּוְפדּוָיו( טז)  ְבֶשֶקל יםְשָקלִ  ֲחמֵּ

ָרה ֶעְשִרים ַהֹקֶדש  ְבכֹור אוֹ  ֶכֶשב ְבכֹור אוֹ  שֹור ְבכֹור ַאךְ ( יז: )הּוא גֵּ

ז ם ֹקֶדש ִתְפֶדה ֹלא עֵּ חַ  ַעל ִתְזֹרק ָדָמם ֶאת הֵּ  ֶחְלָבם ְוֶאת ַהִמְזבֵּ

יחַ  ִאֶשה ַתְקִטיר  ַהְתנּוָפה ַכֲחזֵּה ָלךְ  ִיְהֶיה ּוְבָשָרם( יח': )ַלה ִניֹחחַ  ְלרֵּ

ָדִשים ְתרּוֹמת ֹכל( יט: )ִיְהֶיה ְלךָ  ַהָיִמין ּוְכשֹוק  ְבנֵּי ָיִרימּו ֲאֶשר ַהקֳּ

ל  ֶמַלח ְבִרית עֹוָלם  ְלָחק ִאְתךָ  ְוִלְבֹנֶתיךָ  ּוְלָבֶניךָ  ְלךָ  ָנַתִתי' ַלה ִיְשָראֵּ

 ְבַאְרָצם ַאֲהֹרן ֶאל' ה ַוֹיאֶמר( כ: )ִאָתךְ  ּוְלַזְרֲעךָ  ְלךָ ' ה ִלְפנֵּי ִהוא עֹוָלם

ֶלק ִתְנָחל ֹלא י ְבתֹוךְ  ְוַנֲחָלְתךָ  ֶחְלְקךָ  ֲאִני ְבתֹוָכם ְלךָ  ִיְהֶיה ֹלא ְוחֵּ  ְבנֵּ

ל ִוי ְוִלְבנֵּי( כא) ס: ִיְשָראֵּ ר ָכל ָנַתִתי ִהנֵּה לֵּ ל ַמֲעשֵּ  ְלַנֲחָלה ְבִיְשָראֵּ

ֶלף ם ֲאֶשר ֲעֹבָדָתם חֵּ ד ֹאֶהל ֲעֹבַדת  ֶאת ֹעְבִדים הֵּ  :מֹועֵּ

  ב-א, יחפרק |  דבריםב. 

ֶבט ָכל ַהְלִוִים ַלֹכֲהִנים ִיְהֶיה ֹלא( א)  ִוי שֵּ ֶלק לֵּ ל ִעם ְוַנֲחָלה חֵּ  ִיְשָראֵּ

י לּון ְוַנֲחָלתוֹ ' ה ִאשֵּ  הּוא' ה ֶאָחיו ְבֶקֶרב לוֹ  ִיְהֶיה ֹלא ְוַנֲחָלה( ב: )ֹיאכֵּ

 ס: לוֹ  ִדֶבר ַכֲאֶשר ַנֲחָלתוֹ 

  לא-כה, לאפרק |  במדברג. 

אֹמר ֹמֶשה ֶאל' ה ַוֹיאֶמר( כה)  ת ָשא( כו: )לֵּ  ַהְשִבי ַמְלקֹוחַ  ֹראש אֵּ

ָמה ָבָאָדם ן ְוֶאְלָעָזר ַאָתה ּוַבְבהֵּ י ַהֹכהֵּ ָדה ֲאבֹות ְוָראשֵּ  : ָהעֵּ

ין ַהַמְלקֹוחַ  ֶאת ְוָחִציתָ ( כז) י בֵּ ין ַלָצָבא ַהֹיְצִאים ַהִמְלָחָמה ֹתְפשֵּ  ּובֵּ

ָדה ָכל ֹמתָ ( כח: )ָהעֵּ ת' ַלה ֶמֶכס ַוֲהרֵּ אֵּ  ַהֹיְצִאים ַהִמְלָחָמה יַאְנשֵּ  מֵּ

ש ֶנֶפש ֶאָחד ַלָצָבא ֲחמֵּ אֹות מֵּ  ַהֲחֹמִרים ּוִמן ַהָבָקר ּוִמן ָהָאָדם  ִמן ַהמֵּ

ן ְלֶאְלָעָזר ְוָנַתָתה ִתָקחּו ִמַמֲחִציָתם( כט: )ַהֹצאן ּוִמן ': ה ְתרּוַמת ַהֹכהֵּ

ל ְבנֵּי ּוִמַמֲחִצת( ל)  ִמן ָהָאָדם ִמן ַהֲחִמִשים ִמן ָאֻחז ֶאָחד ִתַקח ִיְשָראֵּ

ָמה ִמָכל ַהֹצאן  ּוִמן ַהֲחֹמִרים ִמן ַהָבָקר  ַלְלִוִים ֹאָתם ְוָנַתָתה ַהְבהֵּ

י ן ְוֶאְלָעָזר ֹמֶשה ַוַיַעש( לא': )ה ִמְשַכן ִמְשֶמֶרת ֹשְמרֵּ  ַכֲאֶשר ַהֹכהֵּ

 :ֹמֶשה ֶאת' ה ִצָּוה

 תעשה לא מצות | ם"לרמב המצוות ספרד. 

 והוא ישראל בארץ חלק מקחת לוי שבט כל שהזהיר היא ט"הקס והמצוה
 ונחלה חלק לוי שבט כל הלוים לכהנים יהיה לא( יח' שופטי' )ית אמרו

 :ישראל עם

 שיבוזו בבזה חלק מקחת כן גם לוי שבט כל שהזהיר היא ע"הק והמצוה
 שבט כל הלוים לכהנים יהיה לא' ית אמרו והוא ישראל ארץ כשיכבשו

 .בארץ ונחלה בבזה חלק ספרי ולשון. ונחלה חלק לוי

  עשה מצות|  ם"לרמב המצוות ספרה. 

 ידועות בעבודות במקדש לעבוד לבד הלויים שנצטוו היא ג"הכ והמצוה
 ויתברך יתעלה אמרו והוא. הקרבן עם השיר ולומר השערים נעילת כמו

 יעבוד רצה אם אני שומע ספרי ולשון. הוא הלוי ועבד( קרח פ"ס) שמו
 שהוא כלומר. כרחו על הלוי ועבד לומר תלמוד יעבוד לא רצה לא ואם

 התבארה כבר הלוים עבודת כלומר וזה. בהכרח עליו מוטל וצווי חובה
 והתבאר(. ה"סמ ב"ופ א"פ) וממדות( א כז - כו) מתמיד במקומות היא מה
 וכבר. הלוים זולת אותו יאמר לא שהשיר( א יא) מערכין שני בפרק כן גם

 ושרת( יח' שופטי) אמרו והוא אחרות במלות הזאת במצוה הצווי נכפל
 זהו אי( שם) מערכין שני בפרק ואמרו הלוים אחיו ככל אלהיו י"י בשם

 :שירה זו אומר הוי י"י בשם שהוא שירות

 ונשים ולרוממם ולנשאם אהרן זרע לכבד שצונו היא ב"הל והמצוה
. מהם נשמע לא אותו ימאנו ואפילו וראשונה קודמת מדרגה מדרגתם

 ולהקריב לעבודתו ובחרם לקחם שהוא אחר יתעלה לאל הגדלה כלו וזה
 את כי וקדשתו( אמור פ"ר) שמו ויתברך יתעלה אמרו והוא. קרבנותיו

( נ"וש ב נט גטין) הפירוש ובא. לך יהיה קדוש מקריב הוא אלהיך לחם
 מנה וליטול ראשון ולברך ראשון לפתוח שבקדושה דבר לכל וקדשתו

 זה כי ל"ר. כרחו על וקדשתו כן גם( ד"הי א"פ) ספרא ולשון. ראשון יפה
 יהיו קדושים( ו"ה שם) אמרו וכן. הכהן בבחירת ואינו בו נצטוינו צווי

 שזה אחר תאמר שלא. מומין בעלי לרבות קדש והיו כרחם על לאלהיהם
 אמר ולכן ונכבדהו נקדמהו דבר זה לאי אלהיו לחם להקריב ראוי אינו
 התנאין התבארו וכבר. מום ובעל תמים, כולו הנכבד הזרע, קדש והיו

 במקומות הזה המנהג עמהם להתנהג ראוי יהיה ואז להם הראוין
 :וזולתם ושבת ובכורות וחולין מכות בגמר מפוזרים

  'גפרק  ,קדשמכלי ההלכות |  ם"רמבו. 

 י"י הבדיל ההיא בעת שנאמר המקדש לעבודת מובדל כולו לוי זרעא. 
 המקדש לעבודת ומוכנין פנויין הלוים להיות עשה ומצות, הלוי שבט את
 ובן, מועד אהל עבודת את הוא הלוי ועבד שנאמר רצו שלא בין רצו בין
 עד אותו מקבלין אין אחד מדבר חוץ לויה מצות כל עליו שקבל לוי

 .כולן את שיקבל

  'דפרק  ,כלי המקדשהלכות |  ם"רמבז. 

 אהרן ויבדל שנאמר הקרבנות לעבודת הלוים מכלל הובדלו הכהניםא. 
 ולקדשם הכהנים להבדיל היא עשה ומצות, קדשים קדש להקדישו
 . מקריב הוא אלהיך לחם את כי וקדשתו שנאמר לקרבן ולהכינם

 לכל אותם ולהקדים הרבה כבוד בהן לנהוג מישראל אדם כל וצריךב. 
 יפה מנה וליטול, ראשון ולברך, ראשון בתורה לפתוח, שבקדושה דבר

 . ראשון

  הקדמה המקדש כלי הלכות|  ם"רמבח. 

 שש, מצות עשרה ארבע בכללן יש .בו והעובדים המקדש כלי הלכות
 הלוי שיעבוד( ח) ...: פרטן וזהו. תעשה לא מצות ושמנה, עשה מצות

 .... לעבודה הכהן לקדש( י) .... במקדש


