
פרשת במדבר
על לוויים וירושלים / מאת: טליה זיסקין )ייעוץ אקדמי: ד"ר ראובן גפני(

/   "בתי החינוך של החמד הם בתים של תורה... מקדמים חדוות הדעת ומצוינות"  )מתוך חזון החמד(

 משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

הדף הירושלמי לפרשת השבוע

היבטים להעמקה 
	 רבים מנסים לייחס מסורותיהם לבית המקדש. אילו 

קהילות מייחסות את הנוסח שלהן לבית המקדש?

	 אילו יוצרים נוספים מתחברים כל כך למקדש?

ָהֵעֻדת  ַהְפֵקד ֶאת-ַהְלִוִּים ַעל-ִמְׁשַּכן  ְוַאָּתה  בפרשתנו מופיעים הלוויים ותפקידיהם. 
ְיָׁשְרֻתהּו.  ְוֵהם  ְוֶאת-ָּכל-ֵּכָליו,  ִיְׂשאּו ֶאת-ַהִּמְׁשָּכן  ֵהָּמה  ְוַעל ָּכל-ֲאֶׁשר-לֹו,  ְוַעל ָּכל-ֵּכָליו 
ֹאתֹו  ָיִקימּו  ַהִּמְׁשָּכן  ּוַבֲחֹנת  ַהְלִוִּים,  ֹאתֹו  יֹוִרידּו  ַהִּמְׁשָּכן  ַיֲחנּו: ּוִבְנֹסַע  ַלִּמְׁשָּכן,  ְוָסִביב 
הוא  ועיקרה  וכליו,  היא על המשכן  נ-נא(. האחריות הראשונית  א,  ַהְלִוִּים )במדבר 
נוסף לכך שירתו הלוויים את המשכן  והקמתו.  וכליו, חניה סביבו  נשיאת המשכן 
ְוַהֲעַמְדָּת ֹאתֹו ִלְפֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְוֵׁשְרתּו  בשמירה עליו ועל כליו. ַהְקֵרב ֶאת-ַמֵּטה ֵלִוי 
ַלֲעבֹד-ֶאת- מֹוֵעד  ֹאֶהל  ִלְפֵני  ָּכל-ָהֵעָדה  ְוֶאת-ִמְׁשֶמֶרת  ֶאת-ִמְׁשַמְרּתֹו  ְוָׁשְמרּו  ֹאתֹו: 
ֲעֹבַדת ַהִּמְׁשָּכן: ְוָׁשְמרּו ֶאת-ָּכל-ְּכֵלי ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת-ִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֹבד ֶאת-

ֲעבַֹדת ַהִּמְׁשָּכן )במדבר ג, ו-ח(.
ַוַּיְבֵּדל  ומשוררים:  נגנים  היותם  מוזכר  הראשון,  המקדש  בית  הקמת  לקראת  רק 
ָּדִויד ְוָׂשֵרי ַהָּצָבא ַלֲעֹבָדה ִלְבֵני ָאָסף ְוֵהיָמן ִוידּותּון ַהִּנְּבִאים ְּבִכֹּנרֹות ִּבְנָבִלים ּוִבְמִצְלָּתִים 

)דברי הימים א כה, א(. 
כלי  את  הלווים  לקחו  קל"ז  בתהלים  כמוזכר  לגלות  והיציאה  המקדש  חורבן  עם 
נגינתם איתם, ובבכיים בזוכרם את ציון, תלו את כינורותיהם על עצי הערבה כסימן 
להפסקת נגינתם בגלות ַעל-ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו, ַּגם-ָּבִכינּו, ְּבָזְכֵרנּו ֶאת-ִצּיֹון: ַעל-

הסיבה להפסקת הנגינה והשירה בגלות מבוטאת  ִּכֹּנרֹוֵתינּו.  ָּתִלינּו  ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה, 
ם  במילים ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת-ִׁשיר-ה', ַעל ַאְדַמת ֵנָכר. יחד עם השבועה ִאם-ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשלִָ
ַעל  ם,  ֶאת-ְירּוָׁשלִַ ַאֲעֶלה  ִאם-ֹלא  ֶאְזְּכֵרִכי,  ְלִחִּכי-ִאם-ֹלא  ְלׁשֹוִני  ְיִמיִני: ִּתְדַּבק  ִּתְׁשַּכח 
כאמירה  רד"ק  מפרש  החתונה,  מטקס  כך  כל  המוכר  הפסוק  את  ִׂשְמָחִתי.  ֹראׁש 
ייחודית של הלוויים המתייחסת ליד ימינם המנגנת פירוש תשכח – הניגון, כי הימין 

תנוע מיתרי הכנור.
עם שיבת ציון ובניית בית המקדש השני, מתוארים לנו שוב בספרי עזרא ונחמיה 
שמחת  במקדש.  ולתפקידם  לירושלים  שחוזרות  המשוררים  הלוויים  משפחות 
בית השואבה שמתפתחת בימי בית שני היא חגיגה לשיר ולניגון, וכאן ניתן למקם 
את הלוויים על הר הבית על חמש עשרה המעלות )=המדרגות( בין עזרת ישראל 
בלא  שיר  ובכלי  ובחצוצרות  ובמצלתים  ובנבלים  בכנורות  והלוים  הנשים.  לעזרת 
מספר על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים כנגד חמשה 
עשר שיר המעלות שבתהלים שעליהן לוים עומדין בכלי שיר ואומרים שירה )מסכת 

סוכה פרק ה, משנה ד(. 

רבו  וניגון.  שיר  של  זה  עולם  גם  נעלם  בו,  והשבר הכרוכים  והאובדן  עם החורבן, 
התיאורים וההשערות על אודות הקשר לנגינת הלווים במקדש אך עדיין רב הנסתר 

על הנגלה.

ש"י עגנון, שמואל יוסף צ'צ'קעס, מגדולי הסופרים העבריים בעת החדשה, יצר רבות 
מתוך קשר זה שלו לארץ ולירושלים. עוד לפני שהתחיל לכתוב סיפורת כתב שירה, 
ירושלים.  16 כתב את שירו הראשון על  ואת שירו הראשון כתב בגיל חמש. בגיל 
עצם היותו לוי ומשורר היה פרט משמעותי עד מאוד בזהותו, ואפשר ללמוד זאת 
מנאומו בשנת התשכ"ו )1966(, עת זכה בפרס נובל לשלום בשטוקהולם: משבט 
לוי אני בא ואני ואבותי מן המשוררים שבבית המקדש היינו ]...[ מתוך קטסטרופה 
היסטורית שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו נולדתי אני 
בירושלים.  שנולד  כמי  עלי  הייתי  דומה  תמיד  עת  בכל  אבל  הגולה.  מערי  באחת 
בחלום בחזון לילה ראיתי את עצמי עומד עם אחי הלויים בבית המקדש כשאני שר 
עמהם שירי דוד מלך ישראל. נעימות שכאלה לא שמעה כל אוזן מיום שחרבה עירנו 
והלך עמה בגולה. חושד אני את המלאכים הממונים על היכל השירה שמיראתם 
שאשיר בהקיץ מה ששרתי בחלום, השכיחוני ביום מה ששרתי בלילה, שאם היו אחי 
בני עמי שומעים לא היו יכולים לעמוד בצערם מחמת אותה הטובה שאבדה להם. 

כדי לפייס אותי על שנטלו ממני לשיר בפה נתנו לי לעשות שירים בכתב.
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