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ר קֹום ֲאשֶׁ  ִיְבַחר ה' ַהמָּ
 יונה בר מעוז

 

המקום אשר מוגדר כ" בחומש דברים. בפעם האחרונה התביעה להגיע אל מקדש ה'בפרשת 'וילך' מופיעה 
לחזרה המתמדת  ריבוי זה דומהם. מיבספר עשרים ואחת פע הגדרה זו מופיעה יא(. לא: רים)דב "'ה יבחר

בפעם הראשונה  ומופיעמן המאבק באלילות חוד מקום המקדש הוא חלק עבודה זרה. אכן, ייאיסור והמגוונת ל
 :פולחן אליליים לאבד מקומותציווי בצמוד ל

ת ד ְתַאְבדּון אֶׁ ל ַאבֵּ ְבדּו ַהְמֹקמֹות כָּ ר עָּ ם ֲאשֶׁ ם ֹיְרִשים ֹאתָּ ר ַאתֶׁ ם ַהּגֹוִים ֲאשֶׁ ת ...שָּ ם אֶׁ ם ִמן ְוִאַבְדתֶׁ קֹום ְשמָּ  ַהמָּ
ן ַלה' א  תַ  ַההּוא:ֹלא יכֶׁםֹל-ֲעׂשּון כֵּ ל : ִכי ִאםהֵּ ר אֶׁ קֹום ֲאשֶׁ ל-א   ִיְבַחר ה' ַהמָּ ם ִמכָּ יכֶׁ ת ֹלהֵּ ׂשּום אֶׁ ם לָּ יכֶׁ  ִשְבטֵּ

ה מָּ אתָּ שָּ ם ְלִשְכנֹו ִתְדְרשּו ּובָּ  ה(.-ב יב: ריםדב) ְשמֹו שָּ
. מקום המקדשלתאר את כדי  "המקום אשר יבחר ה''טעמים מדוע נבחרה ההגדרה  מספר עניין זה נוכל להציעב

של מחנה נועדה להמשיך את חווית המדבר שהגדרה זאת, שאינה מציינת מקום מסוים, , הטעם הראשון הוא
שלו נקבעו רק על ידי  החניות ארבעים ושתיםוכל , המשכן נע ממקום למקוםהיה המשכן.  שבמרכזו ישראל

ל ְוַעלִפי ה' ִיְסעּו ְבנֵּ  ַעל" תנועות הענן שחפף עליו, ככתוב: אֵּ ל י ִיְׂשרָּ נָּן ַעל ִפי ה' ַיֲחנּו כָּ עָּ ר ִיְשֹכן הֶׁ י ֲאשֶׁ ן -ְימֵּ ַהִמְשכָּ
ת ִפי ה' ַיֲחנּו ְוַעל-ַעל... ַיֲחנו עּו אֶׁ רּו ַעל ִפי ה' ִיסָּ מָּ ת ה' שָּ רֶׁ ה-ִפי ה' ְבַיד ִמְשמֶׁ בהיותם  .כב(-ט:יז ברבמד" )ֹמשֶׁ

ובעתיד מלווה אותם, שהיא  בחושל ראו להשראת השכינה, אך הכואיזה מקום ייבחר  במדבר, לא ידעו מראש
 יהיה כך בארץ המובטחת.

המשכן  א ו:א(,כים שנה )מל 084ן בית הקבע בימי שלמה, במשך יאכן, הוויית המדבר נמשכה עד לבני
י ְבַבִית ְלִמּיֹום ֹלא יַָּשְבתִ  ִכילדוד: " כפי שהדגיש ה' בדבריו ממקום למקום.כשנדדו  את העם שהקים משה ליווה

ת ל ּו ַהֲעֹלִתי אֶׁ ְך ְבֹאהֶׁ ְהיֶׁה ִמְתַהלֵּ אֶׁ ה וָּ ל ִמִמְצַרִים ְוַעד ַהּיֹום ַהזֶׁ אֵּ  ז:ו(. באל שמו) "ןְבִמְשכָּ ְבנֵּי ִיְׂשרָּ
לו היה מקדש קבע , הטעם שני היה החשש מסכנה רוחנית העלולה להתעורר בהשפעת עמי הסביבה

לוהים. -אשאינה תלויה ברצון  פנימית ייחסו למקום הפולחן קדושהרבות בתרבויות אליליות  מלכתחילה.
. הסכנה הזאת לא פסחה 1תפיסה זאת הביאה לכך שמקומות המקדש של האלילים היו מקום מקלט לפושעים

 על עם ישראל, כפי שמעיד ירמיה: לגמרי
ם ַעל כֶׁ ם ֹבְטִחים לָּ ר ְלִבְלִתי הֹועִ  ִהנֵּה ַאתֶׁ קֶׁ י ַהשָּ ֹנב ִדְברֵּ ַעל וְ יל: ֲהגָּ ר ַלבָּ ר ְוַקטֵּ קֶׁ ַע ַלשֶׁ בֵּ ֹצַח ְונָֹּאף ְוִהשָּ ֹלְךרָּ  הָּ

י א   ר ֹלא-ַאֲחרֵּ ִרים ֲאשֶׁ איְ  ֹלִהים ֲאחֵּ ר ִנְקרָּ ה ֲאשֶׁ ַני ַבַבִית ַהזֶׁ ם ְלפָּ ם ַוֲעַמְדתֶׁ אתֶׁ ם: ּובָּ ם -ַדְעתֶׁ יו ַוֲאַמְרתֶׁ לָּ ְשִמי עָּ

                                                 
    גב' יונה בר מעוז לימדה במחלקה לתנ"ך ובלימודי יסוד ביהדות. היא עובדת בכירה במפעל מקראות גדולות "הכתר", שם 

יַָּרד  דֹוִדי" יבלחט"א. זאב ורבקה מוקדש לעילוי נשמתו של שלמה פוקס ז"ל, בנם שלהיא עוסקת בהתקנת פירושי המפרשים. 
ם ִלְרעֹות ַבַּגִנים ְוִלְלֹקט שֹוַשִנים  שמעון וידידיה.-זכותו תגן על רעייתו לימור ועל בניו יוסף". ְלַגנֹו ַלֲעֻרגֹות ַהֹבׂשֶׁ

ְרמָּ  יִָּזד ִאיש ַעל ְוִכי"כדי למחות נגד התופעה בא הציווי המפורש:  1 ְרגֹו ְבעָּ הּו ְלהָּ עֵּ מּותרֵּ נּו לָּ חֶׁ ִעם ִמְזְבִחי ִתקָּ " )שמ' כא:יד(. ה מֵּ
-בפועל רואים שההשפעה האלילית לא פסחה על העם, ולכן ניסה יואב להציל את חייו בחסות המקדש, כמבואר במל"א, ב:כח

פר )מל"ב האמונה השגויה הזאת התחזקה בוודאי בעקבות הצלתה המופלאה של ירושלים מידי סנחריב בימי חזקיה, כמסו .לד(
 (.יח:יט וביש' לו: לז
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ת כָּל רַהתוֹ -ִנַצְלנּו ְלַמַען ֲעׂשֹות אֵּ ה ֲאשֶׁ יָּה ַהַבִית ַהזֶׁ ִרִצים הָּ ַרת פָּ ה: ַהֳמעָּ לֶׁ אֵּ בֹות הָּ אִנְק  עֵּ יו  רָּ לָּ ינֵּיכֶׁ ְשִמי עָּ  םְבעֵּ
  1יא(.-ז:ח מיה)יר

של ייחוס כל ללא היו שנבחרו למקום המשכן  הביא לכך שהמקומות הראשונים בארץנראה שהחשש מסכנה זו 
. הגלגל, שילה, נוב האבותשנתקדשו בזמן באר שבע, לא שכן בבית אל, בשכם, בחברון או ב המשכן .קדושה

בטרם בחר בהם ה' ולפיכך לא נותרו בהם עקבות  היו חסרי ייחוס בתחילה שכן המשכן וגבעון זכו שבהם
 קדושה לאחר שהמשכן עבר אל אתר אחר. 

ה  חִמְזבַ ": היתר הבמות וזהו, משכןטרם ניתן הצו להקמת הבנוסף, ניתנה אפשרות אחרת לעבודת ה'  מָּ ֲאדָּ
ה ת ַתֲעׂשֶׁ יו אֶׁ לָּ ַבְחתָּ עָּ ת ִלי ְוזָּ יָך ְואֶׁ ת ֹעֹלתֶׁ יָך אֶׁ מֶׁ ת ְשלָּ ָך ֹצאְנָך ְואֶׁ רֶׁ ל ְבקָּ ר ַאְזכִ  ְבכָּ קֹום ֲאשֶׁ ת ירַהמָּ יָך  ְשִמי אֶׁ לֶׁ ָאבֹוא אֵּ

ַרְכִתיָך ון ה' משכן כשלעצמו, רק רצלשאין בלעדיות ואין משמעות  בהיתר הבמות הובהר(. כ:כ ואל)שמ" ּובֵּ
המסקנה שווה למשכן. קובע את קדושתו ואת קדושת מקומו. למעשה כל מזבח פשוט שאדם בונה לעצמו 

  ח(:-ד במשנה )זבחים יד:הרוחנית והמעשית מכך מתוארת 
ועבודה  -הבמות  נאסרומשהוקם המשכן  ועבודה בבכורות.עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות 

אלא בית ה שם תקרה יתלא הי.. נאסרו הבמות –באו לשילה  ...ו הבמותהותר – לגלגלבאו כש... בכהנים
באו  ..הותרו הבמות. –באו לנוב ולגבעון  "...מנוחה"תה יוהיא הי, הויריעות מלמעל האבנים מלמט

 2".נחלה"תה יוהיא הינאסרו הבמות ולא היה להם עוד היתר,  –לירושלים 
ר הביטוי: החזרה המתמדת על קֹום ֲאשֶׁ דש מקורה מקמבקשת לקבוע בתודעת העם שקדושת ה ִיְבַחר ה' ַהמָּ

בזמן מאוחר יותר שימש חורבן שילה  .להתבטלוברצונו היא עשויה  - . ברצונו נתנההאלוקיתבבחירה 
 יד(.-יב )שם 'יר , כפי שהבהירזולהמחשת עובדה 

שמקומה דווקא משום . כמקום הנבחרמראש לא סומנה הביאו גם לכך שירושלים  3סיבות אלו ואחרותשנראה 
 קופה ארוכהתיקבע לישהמשכן היה צורך . נתקדש מראשית התהוות האומה במעשה הגדול של עקידת יצחק

 .אינן ערובה נגד חורבןקירות המקדש הרעיון ש יחקק בלבבותש, כדי מקומות חלופייםב
ול יכהיה עקידה ההמקדש הבלעדי, כי רעיון ירושלים כמקום  הייתה סכנה מיוחדת בקביעה מידית של

ן ַלה' א  -ֹלא" :והיא עבודת המולך, ככתובדיאה אלילית מרכזית בתרבות כנען, לאיבנקל להתקשר  ה כֵּ -ַתֲעׂשֶׁ
ל יָך ִכי כָּ ׂשּו לֵּא-ֹלהֶׁ נֵּא עָּ ר ׂשָּ ת-תֹוֲעַבת ה' ֲאשֶׁ ם ִכי ַגם אֶׁ יהֶׁ ת ֹלהֵּ ם ְואֶׁ יהֶׁ  ְבנֵּיהֶׁ ש לֵּא םְבֹנתֵּ אֵּ ם-ִיְׂשְרפּו בָּ יהֶׁ  רים)דב "ֹלהֵּ

 .לא( יב:
בית ראשון ואכן ערב חורבן תה ממשית בשל האפשרות לראות בה ביטוי של חסידות, יסכנה רוחנית זו הי

את סיפור  פירשנראה ש אדרבה, פולחן אכזרי זה ולא ראה בו סתירה למורשתו הרוחנית.עם ישראל  אימץ
נּו בָּ ": ועל זאת צווח הנביא בשם ה'העקידה כאישור אלוקי למעשיו,  ןּובָּ יא בֶׁ ר ְבגֵּ ת ֲאשֶׁ ת מֹות ַהֹתפֶׁ  ִהֹנם ִלְׂשֹרף אֶׁ

םבְ  ת נֵּיהֶׁ ש  ְואֶׁ אֵּ ם בָּ יהֶׁ ה ַעלְבֹנתֵּ ְלתָּ ר ֹלא ִצִּויִתי ְוֹלא עָּ  .לא(ז: מיהיר) "ִלִבי-ֲאשֶׁ
עם, אך משום ה אל תודעתהאידיאות הפסולות  חדרו ,ושננקט אמצעי המנעשלמרות  אפוא, אנו רואים,

ות כדי לשרש את התפיסדי בתקופה קצרה של גלות וחורבן בית ראשון  היה ,זמן רב לא נמשכה זורה שחדי
, במקדש אפילו תופעה של זלזול . בימי בית שני התפתחהקרבנות אדםערך של ו חסינות המקדששל  השגויות

גישו חז"ל את בפעם השנייה הד והמקדש ר חורבן ירושליםלאח 4.מרים בת בלגהסיפור של שמוכיח הכמו 
ולכן לא תאונה  זחיחות הדעת של 'אתה בחרתנובתודעת העם נתבטלה לתמיד  , אך כברהתמידית ושתםקד

 .המקדש והקודשר רק מורא ותונ ,'אלינו רעה
 
 

 

 
 

 

                                                 

  
ם ַעד-ֹלא ִכיעל פי דב' יב:ט: "  2 אתֶׁ ל-בָּ ה אֶׁ תָּ ל-עָּ ה ְואֶׁ ר-ַהְמנּוחָּ ה ֲאשֶׁ ְך-ה' א  -ַהַנֲחלָּ ן לָּ יָך ֹנתֵּ  ."ֹלהֶׁ
חוכמה: האחד, שהאומות לא -של-לכך יש, לדעתי, שלושה נימוקיםג, מה )תרגם מ' שורץ(: " מורה נבוכיםבלמשל רמב"ם   3

נה בו ולא תילחמנה עליו מלחמה קשה, כאשר תדענה שהמקום הזה הוא תכלית התורה בארץ. השני, שלא ישחיתוהו תחזק
שלא יבקש כל שבט שיהיה זה בנחלתו  -והוא החזק שבהם  -אלה שעתה הוא בידיהם ויחריבוהו ככל יכולתם. והשלישי 

את הכהונה. לכן בא הציווי שלא ייבנה בית הבחירה  וישתלט עליו, ותארע בו מחלוקת ומלחמת אחים כמו שאירע כשביקשו
 אלא לאחר הקמת מלך, כדי שהשליטה תהיה בידי אחד ויתבטל המאבק".

לסרדיוט אחד ממלכי יוונים. כשנכנסו יוונים ונישאה : מעשה במרים בת בילגה שהמירה דתה סוכה נו ע"א: "תנו רבנןבבלי   4
ואמרה: לופוס לופוס, עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל ואי אתה עומד  להיכל הייתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח,

 יש לשים לב שפעולתה של מרים לא נבעה בגלל ריחוק מערכי עמה אלא מדאגתה לו. !"עליהם בשעת הדחק
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