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  בירושלים וסביב למקדש, שכן במדברסביב למ
  

במעטפת הקרובה למשכן חנו משפחות . משכן במדברהה של השבטים סביב יסדר החנימתואר בפרשתנו 
, משה במזרחומשפחת מררי  בצפון, משפחת קהת בדרום, גרשוןמשפחת  במערב: זהשבט לוי בסדר ה

טים שמות השב. כשבכל צד שלושה שבטים, שאר שבטי ישראל חנו במעטפת החיצונה. אהרון ובניו
; שמעון וגד, ראובן בדרום ;זבולוןויששכר , יהודהבמזרח : הנזכרים ראשונים בכל צד הם ראשי המחנות

על פי סדר זה הקריבו הנשיאים את ). לא- ג:ב( נפתליואשר , דןבצפון ; מנשה ובנימין, במערב אפרים
  ). כז-יד:שם י(ועל פי סדר זה נסעו , )פג- יב: ז' במ(קרבנותיהם בחנוכת המשכן 
במדבר רבה ( ליעקב אבינו קביעת המיקוםחס את יהמדרש מי? כל שבט מו שלעל פי מה נקבע מקו

   :)ח ,ב ]וילנא[
תלמוד מה  ,"איש על דגלו באותות יחנו בני ישראל" :לא היה צריך לומר אלא ,"לבית אבותם"

שה ה למשה עשה אותם דגלים כמו שנתאוו התחיל מ"בשעה שאמר הקב ..."לבית אבותם" לומר
אם אני אומר לשבטו של יהודה שישרה  .נתן בין השבטיםיאמר עכשיו עתידה המחלוקת לה .מיצר
 ?מה אני עושה .וכן ראובן וכן אפרים וכן כל שבט ושבט .והוא אומר אי אפשי אלא בדרום ,במזרח

אלא דייתיקי  .אין צריכין לך מעצמן הן מכירין דירתן ,משה מה איכפת לך :ה"אמר לו הקב
כמו שטענו  ...איני מחדש עליהם .בדגליםיש בידן מיעקב אביהם היאך לשרות ) מסמך, שטר(=

כיון שבא אבינו  :חמא בר חנינא' רר מדא .כך יקיפו את המשכן) של יעקב(אותו והקיפו את מטתו 
מר משג... ובירכן )א:מט' בר" (ָּבָניו- ַיֲעקֹב ֶאל ַוִּיְקָרא: "יעקב ליפטר מן העולם קרא לבניו דכתיב

טתי ולא אחד מן יולא יגע אדם אחר במ .טלו אותי ביראה ובכבוד לוו אותייכשת :דבריו אמר להם
ָבָניו לֹו ֵּכן  ַוַּיֲעׂשּו: "וכן הוא אומר. המצריים ולא אחד מבניכם מפני שאתם נטלתם מבנות כנען

אלא אמר להם  ?וםהיאך ִצ  ).שם יג" (וישאו אותו בניו" ,בניו ולא בני בניו )יב:שם נ" (ַּכֲאֶׁשר ִצָּום
 ,ראובן ושמעון וגד יטענו מטתי מן הדרום ,ן יטענו מטתי מן המזרחובני יהודה יששכר וזבול

יוסף אל יטען שהוא  .דן אשר ונפתלי יטענו מן הצפון ,אפרים ומנשה ובנימין יטענו מן המערב
מי שהוא טוען ארונו לוי אל יטען למה שהוא טוען את הארון ו ,מלך ואתם צריכין לחלק לו כבוד

אתכם  ואם עשיתם וטענתם את מטתי כשם שצויתי .של חי העולמים אינו טוען ארונו של מת
שמיעקב היה בהם  ...כיון שנפטר טענו אותו כשם שציום .להים עתיד להשרות אתכם דגלים-הא

   .דעה היאך ישרו דגלים
יעקב אבינו עיצב בברכותיו . המשכן יה סביבימידה סביב מיטתו כמוה כחנוהעֲ , על יעקב שרתה שכינה

  . את מעמדם וייעודם לדורותסביב מיטתו ובסדר עמידתם של השבטים 
  מהמשכן במדבר לבית המקדש בירושלים

 – שאר שבטי ישראלו, יהוימחנה לו – שבט לוי, מחנה שכינה – המשכן: מחנות השלוש במדבר היו
גם  תקייםה, ית ושבט לוי במעטפת הפנימיתלפיו השבטים במעטפת החיצונש, סדר זה. מחנה ישראל

שבט ברחבי הארץ היה שונה של כל התנחלות האמנם מקום . מקדש במקומו הקבוע בירושליםהסביב 
ובכל זאת השבטים שהיו ראשי המחנות של שבטי ישראל , משכןהסביב  חנייתובפרטים מסוימים מאופן 
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, לגלּגִ : המשכניםערי כל  היו מלבד המקדש גםובנחלת שבט בנימין , ד למקום המקדשוצמנחלו  ,במדבר
   .חרזממוראובן , לבנימין ןצפומאפרים , מערב לבנימיןמדן , לבנימין םדרונחל מיהודה . ב וגבעוןונ

 הרי, משכן במדברהבו חנו סביב שמקדש בירושלים באותו סדר הגם אם שבטי ישראל לא חנו סביב 
   1:םמחנות גדולי הלפיו יש שלוששנשמר העיקרון 

 :םישלוכך היו ביר ,מחנה ישראל ,מחנה לויה ,מחנה שכינה :במדבר שלש מחנותוכשם שהיו 
, מפתח הר הבית ועד שער ניקנור מחנה לויה, ם ועד פתח הר הבית מחנה ישראלימפתח ירושל
   .והן הן קלעים שבמדבר .ר ולפנים מחנה שכינהומשער נקנ

בין מבנה המחנות בארץ ישראל בסגנונו ובדרכו ודבר ם מציג את ההקבלה בין מבנה המחנות במ"הרמב
   2:שלו

וסביב " :שנאמר בה ,ומחנה לויה .מחנה ישראל והוא ארבע מחנות :שלש מחנות היו במדבר
 :וכנגדן לדורות .ומחנה שכינה והוא מפתח חצר אהל מועד ולפנים ).נא:א' במ" (למשכן יחנו

הר הבית עד פתח העזרה שהוא שער ניקנור  ומפתח, כמחנה ישראלמפתח ירושלים עד הר הבית 
והחיל ועזרת הנשים מעלה יתירה בבית  .מחנה שכינהומפתח העזרה ולפנים , כמחנה לויה

  . עולמים
ם גם "וכפי שהציג הרמב, הלכות שהיו במשכן במדבר נוהגות במקדש ןמשמעות ההקבלה היא שאות

  :)עח–מצות לא תעשה עז (" ספר המצוות"ב
שדומה לו לדורות כל העזרה משער ניקנור ולפנים שהוא  ,כנס בכל המקדשמִה  שהזהיר כל טמא

   .הזהיר כל טמא מהכנס למחנה לוייה שכמוהו לדורות הר הביתש ...ראללת עזרת ישיתח
 ואת, "מחנה ישראל"מקום התנחלות השבטים בארץ ברואה  "יד החזקהה"ו ספרם ב"יושם לב שהרמב

את מקום המקדש מפתח העזרה  ואילו, שניהם בכף הדמיון, "לויה מחנה"מקום המקדש עד פתח העזרה 
  : וכתב, ם הללו"ה קוק הבחין בדברי הרמב"הראי". מחנה שכינה: "פנימה ללא כף הדמיון

ואצל , "כמחנה לויה"ו, "כמחנה ישראל" :דקדק וכתב גבי מחנה ישראל ומחנה לויה בכף הדמיון
שקדושת המחנות , שבא להורות .א כף הדמיוןבל "מחנה שכינה" :מפתח העזרה ולפנים כתב
, ואפילו כשאין ישראל בירושלים, פ שאין שם מחנה ישראל"אע ל כןע. קימת גם כשהם שוממים

שאין  ף על פיא, העיר מקודשת ממקום החומה מפתח ירושלים ולפנים כמחנה ישראל כל מקוםמ
ים שם וישאין לוף על פי א הוכן מפתח הר הבית עד העזרה כמחנה לוי .ישראל מכונסים שם

   3.אבל מפתח העזרה ולפנים הוא מחנה שכינה ממש לעולם .בפועל
לכן ההדגשה היא שמקומות אלו דומים , ם בארץ ישראל ובירושליםילא תמיד נמצאו ישראלים ולווי

קדושת מקום  בלא. שבטי ישראל תמיד סביב המשכן שכנובמדבר  ואילו, הייולמחנה ישראל ולמחנה לו
ולא בגלל , המקום עצמו קדושש ווןכי, ש בירושלים מפתח העזרה ולפנים היא קדושה נצחיתהמקד

אך , שהיה קדוש רק בזמן שהמשכן היה עומד שם, מקום המשכן במדבר מה שאין כן ,הנמצאים בו
 גם בענייןכך . כשפרקו את המשכן על מנת להמשיך במסע בטלה הקדושה באותו מקום לחלוטין

משחרב . שנה 369עמד המשכן במשך  הבש ,למשל בשילה, בארץ ישראל החשוביםו קבועיםהמקומות ה
מקום המקדש קדוש  ,לעומת זאת .פקעה לגמרי הקדושה במקום שבו עמד, המשכן ונבנה במקום אחר

  . בקדושה נצחית גם כשהבית חרב לגמרי
ל מקום קדושתו הנצחית ש דברם הללו תואמים את השקפתו ב"דברי הרמב, ה קוק"לפי הראי

   1:)טז, בית הבחירה ו כותהל( המקדש
 ַוֲהִׁשּמֹוִתי" :והרי הוא אומר, פי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלהל
   .ממין בקדושתן הן עומדיםופ שש"ואמרו חכמים אע ,"ִמְקְּדֵׁשיֶכם- ֶאת
ונה מקומם של השבטים שבו נקבע לראש, אפשר לשרטט הליך שהחל עם פטירת יעקב אבינו, אם כן

ולבסוף , ומשם דרך החנייה והנסיעה במדבר לכיוון ארץ ישראל, המלמד גם על מעמדם וייעודם
גם כשעם ישראל . כשהמקדש בירושלים במקומו הקבוע והנצחי עומד במרכז, ההתנחלות הקבועה בארץ

קום המקדש נשאר מ, גם שהמקדש עצמו חרב, שכמעט לא היה בארץ איש ואפילו במצבים, גלה מארצו
  . במעמדו ובקדושתו כמקום המרכזי והנצחי

                                                      
 .ב"א הי"פ ,בבא קמא ,כלים וספתאת   1
 .יא ,בית הבחירה ז כותהל   2
  .קצא' עמצו  סימן ,ו"ירושלים תשכ, ת משפט כהן"שו, ה קוק"הראי   3
נוסיף שהרבנות הראשית . ה קוק הם מתוך תשובה מקיפה השוללת כניסה בזמן הזה להר הבית"דבריו אלו של הראי   1

אך היום יש רבים ובתוכם רבנים ותלמידי חכמים שעולים , אסרו את הכניסה להר, למעט הרב שלמה גורן, לדורותיה
   .לכות קדושת המקוםלהר הבית במקומות מסוימים בשמירה קפדנית על ה
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זכינו בעזרת צור ישראל וגואלו לשוב בדורות האחרונים לארץ ישראל ולבנות אותה מחדש לאחר 
בין שבטי ישראל שהחלו ונוצר חיץ וגבול בין מקום המקדש , כשקמה מדינת ישראל. שנות גלות ארוכות

, שנה לשוב גם אל ירושלים 42זכינו לפני ' עד שבחסדי ה. שנה 19לשוב ולחנות ברחבי הארץ למשך 
, הלב ךא, בשכונות ובבתים, ירושלים עצמה גדלה והתרחבה בהרים שסביב לה. ויברנו אותה יחדיוח

  . ן לא נבנהיעדי ,המרכז
ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה : "נסיים בתפילה הנאמרת בפינו שלוש פעמים ביום

  ".בדך מהרה לתוכה תכיןן עולם וכסא דוד עובנה אותה בקרוב בימינו בניַ , רתכאשר דב
  הרב יהודה זולדן
  המדרשה לנשים


