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  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                        הפקולטה למדעי היהדות

י

                                                                

  ד ף  ש ב ו ע 
  ה"תשס , כי תבוארשת                                      פמאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                      

  619 מספר                                                       ש הלנה ופאול שולמן                               "ע

  

  מטרת לקיחת האבנים
  

 לסייד , גדולותלקחת אבניםהיא  ו)ח- א:כז' דב(מופיעה בפרשתנו אחת המצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ 
 מן .ם בשבעים לשוןכי התורה נכתבה על האבני 1יש הסוברים. אותם בסיד ולכתוב עליהן את כל התורה כולה

אולם  ,צריך לעשותהיה  מה  למדייברורלפי הכתוב . מזבח בהר עיבל לבנות את הנים הללו היו אמוריםהאב
נלקחו מתוך מי הירדן ) דפרק ( לפי הכתוב שם .מהתיאור בספר יהושע אנו למדים כי הביצוע בפועל היה שונה

לסמל את הנס שנעשה , הועמדו בתוך הירדןבנים עוד שנים עשר או, כמספר שבטי ישראל, אבניםשנים עשר 
לשמש עדות על  נועדההאבנים לפי ספר יהושע העמדת . ים כתיבת התורה על האבנלגבי דברלא נאמר . בירדן

 ,בגלגל, בתחנה הראשונה בארץ ישראל, ליהושע שם' ווי הילפי צ, את האבנים העמידו. הניסים שנעשו לישראל
 האבנים : אבניםאירועים של הנחתציינת שלושה מ )ב"לה ע(הגמרא במסכת סוטה . לדורות הבאיםעד -כעין גל

המופיעה בפסוק זה ובכתיבת " באר"הגמרא לומדת זאת מן המלה : ה:א' דב( שהניח משה בערבות מואב
  בני ישראלשלקחו אתםהאבנים ו )ט:ד' יהו( האבנים שהניח יהושע בירדן, )ח:כז' בדב התורה על האבנים

     2.ידי יהושע-  עלוישנם הבדלים בין הציווי של משה ובין ביצוענראה כי מכל מקום . )ח-ב:ד' יהו(גלגל הניחו בו

.  התמונה את והמפרשים השונים מנסים להבהיר קצת, ברורים בקשר למעשה הזהינםאכמה נושאים 
  :השאלות הנשאלות בדרך כלל הן

 ?מה מטרת המעשה בכללו .1
  ? מצוותהרק האם  ?ל התורהכהאם ? מה היה כתוב על האבנים .2
 ?לשם מה סיידו את האבנים? מהו השיד ומה שימושו .3

כדי  ,ג מצוות" אלא רק תרי,תה כתובה על האבניםיע ובעקבותיו גם החזקוני סוברים שלא כל התורה הי"ראב
ורם מציין שהדברים מק) ג:כז(ע "ראב.  גם מעין אזהרהופרסומן בדרך זו ישמש ,שישמשו מעין תקנון או חוקה

  : בדברי רב סעדיה גאון
ל כי כתוב עליהם מספר המצוות כמו "ויאמר הגאון ז. להכיל התורה, והקמות לך אבנים גדולות

  . שיעמדו, וטעם בשיד.  אמרהכתובות בהלכות גדולות כעין אזהרות ויפה
ככל ". עמדושי"הוא מסתפק במילה . ן שקיצר ולא הסבירוכיו ,ע קשה להבין מה תפקידו של השיד"מדברי ראב

בו את  צבעולא שודאי ווב,  רקע נוח לכתיבהוהוא לא נועד להוותהשיד אותו סיד המוכר לנו הנראה אין 
ע בא החזקוני "לעזרתו של ראב.  את הכתובפעולה כזו הייתה מוחקתון שו כי,האבנים לאחר שכתבו עליהם

  :השידין יל האבנים ומרחיב יותר בענע בענין הכתוב ע"שלמעשה מביא את ראב
ושדת . להכיל כתב חשבון מצוות התורה כמו הכתובות בהלכות גדולות בענין אזהרות, אבנים גדולות
  . להשכיב הסיד בין שורה לשורה לחברן זו לזו כענין בנין שאר האבנים, אותן בשיד

 
 .א"למשל אלשיך בעקבות הגמרא בסוטה לב ע   1
2

והרחיב לאחר ,  ואילך370'  כרך טו עמעל יד ראה מאמרי בקובץ .תורהה הראשונה לפירושו לעל כך עמד אברבנאל בגרס   
 .מכן בפירושו ליהושע
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תן אינו סיד לבן שבו צובעים את הקירות ואת האבנים ליפו ,ע" ומסתבר גם לפי ראב,השיד לפי החזקוני
.  מהן מבנה או קירהקים  אלא הוא מעין מלט או טיט שמניחים בין האבנים לחבר אותן יחד ול,ולהחליקן

 שהאבנים יעמדו זו על גבי זו במבנה המזבח שנצטוו בני ,"שיעמדו" ע"פירוש זה מתיישב עם דברי הראב
  .ישראל לבנות מן האבנים הללו

 ב עליהןהכתושכדי האבנים ש רקע לכתיבה על גבי שמצבע ומטרתו לג לעומתם סובר שהשיד הוא "רלב
אלא כל , כתבו על האבניםלא את המצוות בלבד הוא גם סובר ש. "באר היטב "–מובן וקריא , בולטיהיה 

     :על האבניםהתורה כולה נכתבה 
רוצה לומר שיהיו עם זה אבנים שלמות שיבנו מהם מזבח בהר עיבל כמו , והקמות לך אבנים גדולות

וצוה לשדותם בשיד כדי לכתוב עליהם כל דברי התורה הזאת באר היטב כמו שאמר . ר אחר זהשיזכו
  . טב הוא שיהיה הכתב מבואר וניכרוהנה הרצון באומרו באר הי. אחר זה

מטרת . יצחק עראמה נצטוו ישראל להניח שנים עשר אבנים גדולות ולכתוב על האבנים את כל התורה' לדעת ר
 ,מן האבנים הללו .)ב"צז ע, עקידת יצחק" ( מיד בבואם זכר לתכלית בואם שמהלעשות"הנחת האבנים 

ית המזבח מן האבנים יבנ אקט זה של.  את המזבחהיה עליהם לבנות , כתובה עליהןהמסוידות בסיד וכל התורה
 כולל הברכות , אומר שהטקס כולוהווה. )ט:כז ("ת לעםיהיום הזה נהי "- יסודו של עם ישראלימסמל את 
 בנוכחות כל ,הטקס נעשה בפומבי. פי תורת ישראל- יסודו של עם ישראל בארץ ישראל עלי הוא טקס ,והקללות
לאחר . 'ויים וארון הוהנים והלו הכומדעבאמצע ו -על הר עיבל מחציתם על הר גריזים ומחציתם  - השבטים

 עם ישראל מאוסף של שבטים נודדים לעם  הפך,בה כל התורה והאזהרות על קיומהנכתית המזבח שעליו יבנ
,  עם ישראל לקיים את התורה הכתובה על המזבחהמחייבת אתהברכות והקללות הם דברי הברית . שיש לו ארץ

  3:והמזכה אותם בארץ ישראל
,  שבטים על הר גריזים וששה על הר עיבלהבו יעלו שש, שענין המצוה הזאת שיעשה בה פומבי גדול

ב הדברים " והם אומרים הברכות והקללות בי,בתוכם'  וארון ה,עמק אשר בין שניהםים ביוהכהנים הלו
וידוע כי כל זה .  כי העונה אמן הוא שוה אל המדבר או גדול ממנו.ואלו ואלו יענו אמן, הנזכרים שם

לעוררם ולזרזם לדעת התנאים המיוחדים אשר עליהם הם באים לרשת את הארץ ההיא אשר הוא דבר 
   .מהם לעולםשלא ישכח 

אלבילדה מדגיש את .  ארץ ישראל ותורת ישראל,עם ישראל -משה אלבילדה מדגיש את הקשר המשולש ' גם ר
אם לא כדי להזהיר את העם ש,  הר הברכה,גריזיםהר על  ולא , הר הקללה,וקא על הר עיבלוהקמת האבנים ד

   ):א"לת תמיד דף רכז עעו, אלבילדה( עליהםיבואו כל הקללות הכתובות בה ישמרו את התורה 
כמו שהעם הנכנס לדור במקום מה ראוי שידעו מזג הארץ ההיא ואוירה כדי שבזה יהיו יודעים להתנהג 

להשריש בלב ישראל טבע הארץ הזאת וענינה שאין לה קיום כפי עצמה ' בה כראוי כן עתה רצה האל ית
זהיר בכתיבת התורה על האבנים ולכן ראה לה. רק בשמירת התורה והמצוה מה שאין כן בחוצה לארץ

כאלו בזה הורה שהאבנים בעצמם ראוי שיוזהרו על קיומה ושבזולת זה חרוב יחרבו ויבא עליהם ועל 
   .ארצם קללות אין מספר

סוכה (יצר הרע , צפוני, צד שמאלהר עיבל הוא . אברהם סבע סובר שהאבנים ישמשו מעין קמע לעם ישראל' ר
 שלא יוכל להשטין על ישראל, האבנים שיוצבו עליו תשמש כמגן מפני היצר הרעוהתורה הכתובה על ) א"ב ענ
   :)ד: כז'צרור המור לדב( אמורה לבוא מצד זההתמנע את הקללה ו

צריך שיקימו אותם בהר עיבל בענין שהצפוני היושב בהר שעיר ובהר עיבל לא יוכל להשטין לישראל 
  . מצד התורה הכתובה על האבנים

כמנהג צבאות העולם . לעתידחזון אלא כ, ווי של משהיין האבנים כאן כצימפרש את כל ענאברבנאל אינו 
בדרכים ראשיות או בשערי  הציבוכשיצאו למלחמות וכיבושים , "כפי הנהוג וכפי מנהג הלוחמים ",העתיק
מקום על כיבוש ה עדותמצבה כזו משמשת גם . ידי הצבא-עלהמספרת את סיפור כיבושה של העיר מצבה העיר 

 ירצה גם הוא להתנהג כמנהג , לאחר שיכבוש את הארץ,משה צופה כי עם ישראל. ומעין תעודת בעלות עליו
צחונותיו יה את העם לזכור כי כיבושיו ונועל כן הוא מצו. הצבאות הכובשים ולהניח מצבה לציון כיבושיו

כדי ו. ית במלחמהאלוקהה עזרהוהתערבות ה בגלל והתאפשרו ,בארץ ישראל אינם ככיבושיו של צבא אחר
, צחונותיהם בה היא לשמור את מצוות התורהיכניסתם לארץ ישראל וסיבת נסיבת  כי עם ישראל יזכר אצלשי

דהיינו , אותה בצורה מיוחדת זו ויכתבו עליה את דברי התורהעשו ירצו להקים את המצבה יכאשר נצטוו ש
  ):רוש דברים דף רנביפ( ארץ ישראלמהלך הנדודים מיציאת מצרים ומלחמותיהם עד שהגיעו ל

ולא אמר , ולכן אמר והקמות לך בלשון הגדה מה שיהיה, הנה כל זה הוא כמגיד מה שיעשו הם מעצמם
הוא סיפור שהם מעצמם ירצו לעשות כל זה , וכן ושדת אותם בשיד וכתבת עליהם, תקימו בלשון צווי

ינו שירצה לכתוב על האבנים את כל דברי ענ... כדי לכתוב עליהם את כל דברי התורה הזאת בעברך 
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 .א"שער צח דף צח עעקידת יצחק    
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שנה ונלחמו עם סיחון ועוג והשמידום ועברו את ' התורה רוצה לומר איך יצאו ממצרים והלכו במדבר מ
  . הירדן

כיצד לעשות את  משה  אותםנחה מ,דאי גם הוא לעשות אותוו ועם ישראל ירצה בו,ן שזה מנהג הלוחמיםוכיו
להם כי כל כיר שיזחיובי  אלא גורם ,"כוחי ועוצם ידי"בחינת וגסות רוח וה וגאל לא תהיה ביטוישהמצבה 

  .  בהםבחר' שהכיבוש הארץ היה משום מהלכם במדבר ו
  
  

  שאול רגב' פרופ              
    החוג המשולב במדעי היהדות            
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