
 םע התזיבבו לארשי ץרא תלחנב יול הכז אל המלו :גי—בי תוכלה ,גי קרפ ,לבויו הטימש תוכלה
 םיקידצה ויטפשמו םירשיה ויכרד תורוהלו )8 י םירבד( ֹותְרָׁשְלו 'ה תא דובעל לדבוהש ינפמ ?ויחא
 :םלועה יכרדמ ולדבוה ךכיפל .)10 גל םירבד( 'לֵאָרְׂשִיְל Iְתָרֹותְו בֹקֲעַיְל Iיֶטָּפְׁשִמ ּורֹוי' :רמאנש ,םיברל
 :רמאנש ,'ה ליח םה אלא ,ןפוג חוכב ןמצעל ןיכוז אלו ןילחונ אלו ,לארשי ראשכ המחלמ ןיכרוע אל
 אלו .)20 חי רבדמב( 'Iְתָלֲחַנְו Iְקְלֶח יִנֲא' :רמאנש ,םהל הכיז אוה ךורב אוהו ,)11 גל ,םש( 'ֹוליֵח 'ה Tֵרָּב'

 ועדמ וניבהו )21 הל תומש( ֹותֹא ֹוחּור הָבְדָנ רשא ,םלועה יאב לכמ שיאו שיא לכ אלא ,דבלב יול טבש
 וראווצ לעמ קרפו ,םיהלאה והשעש ומכ רשי ךלהו ,'ה תא העדל ,ֹודְבָעְלּו ֹותְרָׁשְל 'ה יֵנְפִל דֹמֲעַל לדביִהל
 ֹותָלֲחַנְו וקלח 'ה היהיו ,םישדק שדק שדקתנ הז ירה – םדאה ינב ושקיב רשא םיברה תונֹובשחה לוע
 דוד ירה ;םִּיִוְלַל םיִנֲהֹּכַל הכיזש ומכ ,ול קיפסמה רבד הזה םלועב ול הכַזיו ,םימלוע ימלועלו םלועל
 .)5 זט םילהת( 'יִלָרֹוּג Tיִמֹוּת הָּתַא ,יִסֹוכְו יִקְלֶח תָנְמ 'ה' :רמוא

 
Why was the tribe of Levi granted no right to a share in the land of Israel and in 

its spoils, together with his brothers? Because they were set apart to worship the 
Lord, to serve Him, and to teach His upright ways and His righteous judgements to 
the many, as it is said, ‘They shall teach Jacob Thine ordinances, and Israel Thy law’ 
[Deut. 33: 10]. They were consequently set apart from the ways of the world: they 
may not wage war as do the rest of Israel, they have no share in the land, and they 
may acquire nothing for themselves by physical force. They are rather the host of the 
Holy Name, as it is said ‘Bless, Lord, His host’ [Deut. 33: 11]. It is He, blessed be 
He, who acquires for them, as it is said, ‘[And the Lord spoke to Aaron, Thou shalt 
have no inheritance in their land, neither shalt thou have any part among them]: I am 
thy portion and thine inheritance [among the children of Israel]’ [Num. 18: 20]. 

Not only the tribe of Levi, but each and every individual of those who come into 
the world [kol ba’ei haolam], whose spirit moves him and whose knowledge gives 
him understanding to set himself apart in order to stand before the Lord, [to serve 
Him, to worship Him, and to know Him, who walks upright as God created him to 
do, and releases himself from the yoke of the many foolish considerations which 
trouble people]---such an individual is as consecrated as the Holy of Holies, and his 
portion and inheritance shall be in the Lord forever and evermore. The Lord will 
grant him in this world whatsoever is sufficient for him, the same as He had granted 
to the priests and to the Levites. Thus indeed did David, upon whom be peace, say, 
‘O Lord, the portion of mine inheritance and of my cup, Thou maintainest my lot’ 
[Ps. 16: 5]. 

  םֹיָאְו אָרֹונ אּוה יִּכ םֹוּיַה תַּׁשֻדְק ףֶקֹּת הֶּנַתְנּו
  Iֶאְסִּכ דֶסֶחְּב ןֹוּכִיְו Iֶתּוכְלַמ אֵׂשָּנִּת ֹובּו
  תֶמֱאְּב ויָלָע בֵׁשֵתְו
  דֵעָו ַעֵדֹויְו ַחיִכֹומּו ןָּיַּד אּוה הָּתַא יִּכ תֶמֱא
  הֶנֹומּו רֵפֹוסְו םֵתֹוחְו בֵתֹוכְו
  תֹונֹורְכִּזַה רֶפֵס תֶא חַּתְפִתְו תֹוחָּכְׁשִּנַה לָּכ רֹּכְזִתְו
  ֹוּב םָדָא לָּכ דַי םָתֹוחְו אֵרָּקִי ויָלֵאֵמּו
  עַמָׁשִי הָּקַד הָמָמְּד לֹוקְו עַקָּתִי לֹודָּג רָפֹוׁשְבּו
  ןּוזֵחאֹי הָדָעְרּו ליִחְו ןּוזֵפָחֵי םיִכָאְלַמּו
  ןיִּדַּב םֹורָמ אָבְצ לַע דֹקְפִל ןיִּדַה םֹוי הֵּנִה ּורְמאֹיְו
  ןיִּדַּב Iיֶניֵעְּב ּוּכְזִי אg יִּכ
  ןֹורָמ יֵנְבִּכ Iיֶנָפְל ןּורְבַעַי םָלֹוע יֵאָּב לָכְו
  ֹוטְבִׁש תַחַּת ֹונאֹצ ריִבֲעַמ ֹורְדֶע הֶעֹור תַרָּקַבְּכ
  יָח לָּכ ׁשֶפֶנ דֹקְפִתְו הֶנְמִתְו רֹּפְסִתְו ריִבֲעַּת ןֵּכ
 םָניִּד רַזְּג תֶא בֹּתְכִתְו הָּיִרְּב לָכְל הָבְצִק Tֹּתְחַתְו



 
 המחלמ אלו בער אל םש היהי אל ןמזה ותואבו :ה הכלה ,בי קרפ ,תומחלמו םיכלמ תוכלה
 קסע היהי אלו ,רפעכ ןייוצמ םינדעמה לכו ,הברה תעפשומ היהת הבוטהש ,תורחתו האנק אלו
 םימותסה םירבד םיעדויו םילודג םימכח ויהי ךכיפלו .דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ
 םָּיַל םִיַּמַּכ 'ה תֶא הָעֵּד ץֶרָאָה הָאְלָמ יִּכ' :רמאנש ,םדאה חוכ יפכ םארוב תעד וגישיו ,םיקומעה
 .)9 י היעשי( 'םיִּסַכְמ

 
 


