בס"ד
סיד על שתים עשרה אבנים
הרב מואיז נבון
דברים פרק כז
(א) וַ יְ צַ ו מ ֶֹׁשה וְ זִ ְקנֵי יִ ְש ָראֵ ל אֶׁ ת הָ עָ ם לֵאמֹר שָ מֹר אֶׁ ת כָל הַ ִמ ְצוָ ה אֲ ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ וֶׁ ה אֶׁ ְתכֶׁ ם הַ ּיוֹם( :ב)
ָארץ אֲ שֶׁ ר יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך נ ֵֹתן לְָך וַ הֲ ֵקמ ָֹת לְ ָך אֲ בָ נִ ים גְּ דֹלוֹת
וְ הָ יָה בַ ּיוֹם אֲ שֶׁ ר ַתעַ בְ רו אֶׁ ת הַ ּי ְַר ֵדן אֶׁ ל הָ ֶׁ
ָארץ
וְּ ַׂש ְּד ָת אֹתָ ם בַׂ ִשיד( :ג) וְ כָ תַ בְ ָת ֲעלֵיהֶׁ ן אֶׁ ת כָ ל ִדבְּ ֵרי הַׂ תו ָֹרה הַ זֹאת בְ עָ בְ ֶׁרָך לְ מַ עַ ן אֲ ֶׁשר ָתבֹא אֶׁ ל הָ ֶׁ
אֲ שֶׁ ר יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך נֹתֵ ן לְ ָך אֶׁ ֶׁרץ זָ בַ ת חָ לָב ְודבַ ש כַאֲ שֶׁ ר ִדבֶׁ ר יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹתֶׁ יָך לְָך( :ד) וְ הָ יָה בְּ עָ בְּ ְּרכֶ ם
אֶ ת הַׂ יַׂ ְּרדֵ ן ָת ִקימו אֶׁ ת הָ אֲ בָ נִ ים הָ אֵ לֶׁה אֲ שֶׁ ר ָאנֹכִ י ְמצַ וֶׁ ה אֶׁ ְתכֶׁם הַ ּיוֹם ְבהַ ר עֵ יבָ ל וְּ ַׂש ְּד ָת אוֹתָ ם בַׂ ִשיד:
(ה) ובָ נִ יתָ שָ ם ִמזְּ בֵ חַׂ לַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך ִמזְ בַ ח אֲ בָ נִ ים ֹלא תָ נִיף ֲעלֵיהֶׁ ם בַ ְרזֶׁ ל( :ו) אֲ בָ נִ ים ְשלֵמוֹת ִתבְ נֶׁה אֶׁ ת
ִמזְ בַ ח יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך וְ הַ עֲלִ יתָ עָ לָיו עוֹֹלת לַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך( :ז) וְ זָ בַ ְח ָת ְּשל ִָמים וְ ָאכַלְ ָת ָשם וְ ָשמַ ְח ָת לִ פְ נֵי
יטב :ס ...
יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך( :ח) וְ כָתַ בְ ָת עַ ל הָ אֲ בָ נִים אֶׁ ת כָל ִדבְ ֵרי הַ תו ָֹרה הַ זֹאת בַׂ אֵ ר הֵ ֵ
<ברכות בהר גריזים  /קללות בהר עיבל>
יהושע פרק א  -לקיחת אחריאות ע"י יהושע
יהושע פרק ב  -שליחת המרגלים
יהושע פרק ג  -חציית הירדן
יהושע פרק ד ,א-כד ( -א) וַ יְ ִהי כַאֲ שֶׁ ר ַתמו כָ ל הַ ּגוֹי ַלעֲבוֹר אֶׁ ת הַ ּי ְַר ֵדן פ וַ ּיֹאמֶׁ ר יְ קֹוָ ק ֶׁאל יְ הוֹשֻׁ עַ
לֵאמֹר( :ב) ְקחו ָלכֶׁם ִמן הָ עָ ם ְשנֵים עָ שָ ר אֲ נ ִָשים ִאיש אֶׁ חָ ד ִאיש אֶׁ חָ ד ִמ ָשבֶׁ ט( :ג) וְ צַ וו אוֹתָ ם לֵאמֹר
ְשאו ָלכֶׁם ִמזֶׁ ה ִמתוְֹך הַ ּי ְַר ֵדן ִממַ צַ ב ַרגְ לֵי הַ כֹהֲ נִ ים הָ כִ ין ְש ֵתים עֶׁ ְש ֵרה אֲ בָ נִים וְ הַ עֲבַ ְר ֶׁתם אוֹתָ ם עִ מָ כֶׁ ם
וְ ִהנ ְַח ֶׁתם אוֹתָ ם בַ מָ לוֹן אֲ שֶׁ ר ָתלִ ינו ב ֹו הַ לָיְ לָה :ס (ד) וַ ּיִ ְק ָרא יְ הוֹשֻׁ עַ אֶׁ ל ְשנֵים הֶׁ עָ ָשר ִאיש אֲ ֶׁשר הֵ כִ ין
ִמבְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ִאיש אֶׁ חָ ד ִאיש אֶׁ חָ ד ִמשָ בֶׁ ט( :ה) וַ ּיֹאמֶׁ ר לָהֶׁ ם יְ הוֹשֻׁ עַ עִ בְ רו לִ פְ נֵי אֲ רוֹן יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶׁ ם ֶׁאל
תוְֹך הַ ּי ְַר ֵדן וְ הָ ִרימו ָלכֶׁם ִאיש אֶ בֶ ן ַאחַׂ ת עַ ל ִשכְ מ ֹו לְּ ִמ ְּספַׂ ר ִשבְּ ֵטי בְּ נֵי יִ ְּש ָראֵ ל( :ו) לְ מַ עַ ן ִת ְהיֶׁה זֹאת
אוֹת בְ ִק ְרבְ כֶׁם כִ י יִ ְשָאלון בְ נֵיכֶׁם מָ חָ ר לֵאמֹר מָ ה הָ אֲ בָ נִים הָ אֵ לֶׁה ָלכֶׁם( :ז) וַ אֲ מַ ְר ֶׁתם לָהֶׁ ם אֲ ֶׁשר נִכְ ְרתו
מֵ ימֵ י הַ ּי ְַר ֵדן ִמפְ נֵי אֲ רוֹן בְ ִרית יְ קֹוָ ק בְ עָ בְ ר ֹו בַ ּי ְַר ֵדן נִכְ ְרתו מֵ י הַ ּי ְַר ֵדן וְ הָ יו הָ אֲ בָ נִים הָ אֵ לֶׁה לְ זִ כָרוֹן לִ ְבנֵי
יִ ְש ָראֵ ל עַ ד ע ֹולָם( :ח) וַ ַּיעֲשו כֵ ן בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל כַ אֲ שֶׁ ר ִצוָ ה יְ הוֹשֻׁ עַ וַ ּיִ ְשאו ְש ֵתי עֶׁ ְש ֵרה אֲ בָ נִים ִמתוְֹך הַ ּי ְַר ֵדן
כַאֲ שֶׁ ר ִדבֶׁ ר יְ קֹוָ ק אֶׁ ל יְ הוֹשֻׁ עַ לְ ִמ ְספַ ר ִשבְ טֵ י בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל וַ ַּיעֲבִ רום עִ מָ ם אֶׁ ל הַ מָ לוֹן וַ ּיַנִ חום ָשם( :ט)
וש ֵתים עֶׁ ְש ֵרה אֲ בָ נִים הֵ ִקים יְ הוֹשֻׁ עַ בְ תוְֹך הַ ּי ְַר ֵדן ַתחַ ת מַ צַ ב ַרגְ לֵי הַ כֹהֲ נִ ים נ ְֹשאֵ י אֲ רוֹן הַ בְ ִרית וַ ּיִ ְהיו
ְ
שָ ם עַ ד הַ ּיוֹם הַ זֶׁ ה[:רש"י ושתים עשרה אבנים  -אחרות הקים יהושע בתוך הירדן :מלבי"ם ושתים
עשרה אבנים .אחר ששמטו האבנים מתחת רגלי הכהנים הקים אחרים תחתם וגם הם נשארו
לזכרון במקום שהיה בו הנס( ]:י) וְ הַ כֹהֲ נִים נ ְֹשאֵ י הָ ָארוֹן ע ְֹמ ִדים בְ תוְֹך הַ ּי ְַר ֵדן עַ ד תֹם ָכל הַ ָדבָ ר אֲ ֶׁשר
ִצוָ ה יְ קֹוָ ק אֶׁ ת יְ הוֹשֻׁ עַ לְ ַדבֵ ר אֶׁ ל הָ עָ ם כְ כֹל אֲ שֶׁ ר ִצוָ ה מ ֶֹׁשה אֶׁ ת יְ הוֹשֻׁ עַ וַ יְ מַ הֲ רו הָ עָ ם וַ ַּי ֲעבֹרו( ... :כ) וְ אֵ ת
ְש ֵתים עֶׁ ְש ֵרה הָ אֲ בָ נִים הָ אֵ לֶׁה אֲ שֶׁ ר ל ְָקחו ִמן הַ ּי ְַר ֵדן הֵ ִקים יְ הוֹשֻׁ עַ בַ ּגִ לְ ּגָל( :כא) וַ ּיֹאמֶׁ ר ֶׁאל בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל
לֵאמֹר אֲ שֶׁ ר יִ ְשָאלון בְ נֵיכֶׁם מָ חָ ר אֶׁ ת אֲ בוֹתָ ם לֵאמֹר מָ ה הָ אֲ בָ נִים הָ ֵאלֶׁה( :כב) וְ הו ַֹדעְ ֶׁתם אֶׁ ת בְ נֵיכֶׁ ם
לֵאמֹר בַ ּיַבָ שָ ה עָ בַ ר יִ ְש ָראֵ ל אֶׁ ת הַ ּי ְַר ֵדן הַ זֶׁ ה( :כג) אֲ שֶׁ ר הוֹבִ יש יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶׁם אֶׁ ת ֵמי הַ ּי ְַר ֵדן ִמפְ נֵיכֶׁ ם עַ ד
עָ בְ ְרכֶׁם כַאֲ שֶׁ ר עָ שָ ה יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶׁם לְ יַם סוף אֲ שֶׁ ר הוֹבִ יש ִמפָ נֵינו עַ ד עָ בְ ֵרנו( :כד) לְ מַ עַ ן ַדעַ ת כָל עַ ֵמי
ָארץ אֶׁ ת יַד יְ קֹוָ ק כִ י חֲ זָ ָקה ִהיא לְ מַ עַ ן יְ ָראתֶׁ ם אֶׁ ת יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶׁם כָ ל הַ ּי ִָמים :ס
הָ ֶׁ
יהושע פרק ה  -ברית מילה וקרבן פסח
יהושע פרק ו  -יריחו
יהושע פרק ז  -העי
יהושע פרק ח ( ... -ל) ָאז יִ בְ נֶׁה יְ הוֹשֻׁ עַ ִמזְ בֵ חַ לַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל בְ הַ ר עֵ יבָ ל( :לא) ַכאֲ ֶׁשר ִצוָ ה מ ֶֹׁשה
עֶׁ בֶׁ ד יְ קֹוָ ק אֶׁ ת בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל ַככָ תוב בְ סֵ פֶׁ ר תו ַֹרת מֹשֶׁ ה ִמזְ בַ ח אֲ בָ נִים ְשלֵמוֹת אֲ ֶׁשר ֹלא הֵ נִ יף ֲעלֵיהֶׁ ן בַ ְרזֶׁ ל
וַ ַּיעֲלו עָ לָיו עֹלוֹת לַיקֹוָ ק וַ ּיִ זְ בְ חו ְשל ִָמים( :לב) וַ ּיִ כְ ָתב שָ ם עַ ל הָ אֲ בָ נִים ֵאת ִמ ְשנֵה תו ַֹרת מ ֶֹׁשה אֲ ֶׁשר כָתַ ב
ומזֶׁ ה לָָארוֹן ֶׁנגֶׁד הַ כֹהֲ נִ ים
לִ פְ נֵי בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל( :לג) וְ כָל יִ ְש ָראֵ ל וזְ ֵקנָיו וְ ש ְֹט ִרים וְ שֹפְ טָ יו ע ְֹמ ִדים ִמזֶׁ ה ִ
הַ לְ וִ ּיִ ם נ ְֹשאֵ י אֲ רוֹן בְ ִרית יְ קֹוָ ק ַכּגֵר כָאֶׁ זְ ָרח חֶׁ ְצי ֹו אֶׁ ל מול הַ ר ּגְ ִרזִ ים וְ הַ חֶׁ ְצי ֹו אֶׁ ל מול הַ ר עֵ יבָ ל כַאֲ ֶׁשר
שנָה( :לד) וְ ַאחֲ ֵרי כֵ ן ָק ָרא ֶׁאת כָל ִדבְ ֵרי הַ תו ָֹרה
ִצוָ ה מֹשֶׁ ה עֶׁ בֶׁ ד יְ קֹוָ ק לְ בָ ֵרְך אֶׁ ת הָ עָ ם יִ ְש ָראֵ ל בָ ִרא ֹ
הַ בְ ָרכָה וְ הַ ְק ָללָה כְ כָל הַ כָתוב בְ סֵ פֶׁ ר הַ תו ָֹרה( :לה) ֹלא הָ יָה ָדבָ ר ִמכֹל אֲ ֶׁשר ִצוָ ה מ ֶֹׁשה אֲ ֶׁשר ֹלא ָק ָרא
הלְֵך בְ ִק ְרבָ ם :פ
יְ הוֹשֻׁ עַ ֶׁנגֶׁד כָ ל ְקהַ ל יִ ְש ָראֵ ל וְ הַ נ ִָשים וְ הַ טַ ף וְ הַ ּגֵר הַ ֹ


חציית הירדן (באדם)  >-גלגל ( 21אבנים)  >-יריחו  >-העי  >-עיבל (מזבח)  >-גלגל

www.DivreiNavon.com

1

© Mois Navon

~ אין מוקדם ומאוחר ~
רד"ק יהושע פרק ח פסוק ל
אז יבנה  -אז כשעברו ישראל את הירדן ואין מוקדם ומאוחר בתורה כי כן כתיב בספ' תורת משה
והיה ביום אשר תעברו את הירדן וגו' והקמות לך אבנים גדולות ושדת אותם בשיד ובנית שם מזבח ...
רש"י יהושע פרק ח
(ל) אז יבנה וגו'  -פרשה זו כתובה מוקדם ומאוחר שמיום שעברו את הירדן עשה כן:
(לב) ויכתב שם על האבנים  -הן הנה האבנים האמורים למעלה לאחר מעשה זה קפלו הסיד
מעליהם והביאו' הגלגל[ :רש"י סוטה לה:ב כיצד כתבו  -על המזבח בהר עיבל].
רש"י מסכת סוטה דף לה עמוד ב
בגלגל  -לאחר שבנו מהן המזבח בהר עיבל קיפלום והביאום לגלגל וקבעום שם.
משנה מסכת סוטה פרק ז משנה ה
ברכות וקללות כיצד כיון שעברו ישראל את הירדן ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל  ...ששה שבטים
עלו לראש הר גריזים וששה שבטים עלו לראש הר עיבל והכהנים והלוים והארון עומדים למטה
באמצע הכהנים מקיפין את הארון והלוים את הכהנים וכל ישראל מכאן ומכאן שנאמר (יהושע ח')
וכל ישראל וזקניו ושוטריו ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון וגו' הפכו פניהם כלפי הר גריזים
ופתחו בברכה ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה ואלו ואלו עונין אמן הפכו פניהם כלפי הר
עיבל ופתחו בקללה (דברים כ"ז) ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ואלו ואלו עונין אמן עד
שגומרין ברכות וקללות ואחר כך הביאו את האבנים ובנו את המזבח וסדוהו בסיד וכתבו עליו את
כל דברי התורה בשבעים לשון ,שנאמר (שם) "באר היטב" ,ונטלו את האבנים ובאו ולנו במקומן:
ר' עובדיה מברטנורא מסכת סוטה פרק ז משנה ה
בשבעים לשון  -בכתב של שבעים אומות ,וכל הרוצה ללמדה יבא וילמוד .שלא יהיה
פתחון פה לאומות לומר לא היה לנו מהיכן ללמוד:
את האבנים  -סתרו את המזבח לאחר שהעלו העולות והשלמים:
ולנו במקומן  -בבית מלונם בגלגל ,ושם הקימו את האבנים:
רש"ר הירש דברים פרשת כי תבוא פרק כז פסוק ב
 ...רק הודות לתורה תינתן לכם הארץ ,רק למען התורה ,קיומה ושמירתה תזכו לרשת את
הארץ .דבר זה ייאמר מיד עם עוברכם את נהר הגבול .ואכן כך כתוב בספר יהושע ד ,ב  -ח
ונתבאר במסכת סוטה לב ע"א; לה ע"א :האבנים הוצאו מתוך הירדן ,ממקום "מצב רגלי
הכהנים" הנושאים את ארון ברית התורה ,והן הורמו משם כאשר נסוג הירדן מפני הארון
הזה; ואחרי שנבנה מהן המזבח בהר עיבל ונכתבה עליהן התורה ,הן הוקמו בגלגל לזכרון
עולם ,שהרי שם היתה החנייה הראשונה של ישראל על אדמת המולדת... .
תפארת ישראל  -יכין מסכת סוטה פרק ז משנה ה
כא) "ונטלו את האבנים" נ"ל לא דר"ל שסתרו האבנים אחר הכתיבה ,דאם כן קשה
קושיית הש"ס הכא [דף ל"ה ב'] דאם כן האיך אפשר שיעתיקו משם האומות בזמן קצר
כזה ,והרי עיקר הכתיבה היה כדי שיעתיקו משם האומות ,גם כל הנסים שבאותו כתב
לרמב"ן הנ"ל וכי בכדי היו?! אלא דר"ל אחר שבנו המזבח מאותן אבנים והקריבו עליו,
סתרו המזבח והביאו אבניו למלונם בגלגל ,ושם הקימום וכתבו עליהן :


חציית הירדן (באדם)  >-עיבל (מזבח)  >-יריחו  >-העי  >-גלגל ( 21אבנים)
~ הסיד ~

תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לה עמוד ב
ת"ר :כיצד כתבו ישראל את התורה? רבי יהודה אומר :על גבי אבנים כתבוה ,שנאמר+ :דברים כז+
וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת וגו' ,ואחר כך סדו אותן בסיד; אמר לו רבי שמעון:
לדבריך ,היאך למדו אומות של אותו הזמן תורה? אמר לו :בינה יתירה נתן בהם הקדוש ברוך הוא,
ושיגרו נוטירין שלהן וקילפו את הסיד והשיאוה ,ועל דבר זה נתחתם גזר דינם לבאר שחת ,שהיה
להן ללמד ולא למדו; ר' שמעון אומר :על גבי סיד כתבוה ,וכתבו להן למטה+ :דברים כ +למען אשר
לא ילמדו אתכם לעשות ככל וגו' ,הא למדת ,שאם היו חוזרין בתשובה היו מקבלין אותן.
~ כל התורה הזאת ~
ת"ת – עשרת הדברות
הכבת והקבלה – שמע
מאירי – גוף המצות
רס"ג ,אבן עזרה – תרי"ג מצוות
רלב"ג – ברכות וקללות שנאמרו בעיבל/גריזים או כל התורה
רמב"ן – מבראשית עד לעיני כל ישראל
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~ שלוש תחנות ~
( )2הירדן:
יהושע פרק ד –
(...כא) וַ ּיֹאמֶׁ ר אֶׁ ל בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל לֵאמֹר אֲ שֶׁ ר יִ ְשָאלון בְ נֵיכֶׁם מָ חָ ר אֶׁ ת אֲ בוֹתָ ם לֵאמֹר ָמה הָ אֲ בָ נִים
הָ אֵ לֶׁה( :כב) וְ הו ַֹדעְ ֶׁתם אֶׁ ת בְ נֵיכֶׁם לֵאמֹר בַ ּיַבָ שָ ה עָ בַ ר יִ ְש ָראֵ ל אֶׁ ת הַ ּי ְַר ֵדן הַ זֶׁ ה( :כג) אֲ ֶׁשר הוֹבִ יש יְ קֹוָ ק
אֱ ֹלהֵ יכֶׁם אֶׁ ת מֵ י הַ ּי ְַר ֵדן ִמפְ נֵיכֶׁ ם עַ ד עָ בְ ְרכֶׁם ַכאֲ שֶׁ ר עָ ָשה יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶׁם לְ יַם סוף אֲ ֶׁשר הוֹבִ יש ִמפָ נֵינו
ָארץ אֶׁ ת יַד יְ קֹוָ ק כִ י חֲ זָ ָקה ִהיא לְ מַ עַ ן יְ ָראתֶׁ ם אֶׁ ת יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶׁ ם
עַ ד עָ בְ ֵרנו( :כד) לְ מַ עַ ן ַדעַ ת כָ ל עַ מֵ י הָ ֶׁ
כָל הַ ּי ִָמים :ס
( )1הר עיבל:
דברים פרק כז
( ...ה) ובָ נִיתָ שָ ם ִמזְ בֵ חַ לַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך ִמזְ בַ ח אֲ בָ נִים ֹלא תָ נִ יף ֲעלֵיהֶׁ ם בַ ְרזֶׁ ל( :ו) אֲ בָ נִים ְשלֵמוֹת ִת ְבנֶׁה
אֶׁ ת ִמזְ בַ ח יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך וְ הַ עֲלִ יתָ עָ לָיו עוֹֹלת לַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך( :ז) וְ זָ בַ ְח ָת ְּשל ִָמים וְ ָאכַ לְ ָת ָשם וְ ָשמַ ְח ָת
לִ פְ נֵי יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך:
יהושע פרק ח
(ל) ָאז יִ בְ נֶׁה יְ הוֹשֻׁ עַ ִמזְ בֵ חַ לַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָראֵ ל בְ הַ ר עֵ יבָ ל( :לא) כַאֲ ֶׁשר ִצוָ ה מ ֶֹׁשה עֶׁ בֶׁ ד יְ קֹוָ ק אֶׁ ת בְ נֵי
יִ ְש ָראֵ ל ַככָתוב בְ סֵ פֶׁ ר תו ַֹרת מֹשֶׁ ה ִמזְ בַ ח אֲ בָ נִ ים ְשלֵמוֹת אֲ ֶׁשר ֹלא הֵ נִ יף ֲעלֵיהֶׁ ן בַ ְרזֶׁ ל וַ ַּיעֲלו עָ לָיו עֹלוֹת
לַיקֹוָ ק וַ ּיִ זְ בְ חו ְּשל ִָמים:

Rabbi Joshua Berman, The Temple, p.123
”The olah “symbolizes our willingness to devote our entire existence to the service of God.

רש"ר הירש ויקרא פרק ז
 ...בפרשת תודה ושלמים...שהרי המניע להבאת הקרבנות האלה הוא התחושה בתלות
גורלנו בה'; ואילו נושאם הוא קידוש השמחה בגורלנו.
( )3גלגל:
יהושע פרק ד –
(כ) וְ אֵ ת ְש ֵתים עֶׁ ְש ֵרה הָ אֲ בָ ִנים הָ אֵ לֶׁה אֲ שֶׁ ר ל ְָקחו ִמן הַ ּי ְַר ֵדן הֵ ִקים יְ הוֹשֻׁ עַ בַ ּגִ לְ ּגָל:
דברים פרק כז
ָארץ אֲ שֶׁ ר יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶׁ יָך נֹתֵ ן לְָך וַ הֲ ֵקמֹתָ לְ ָך אֲ בָ נִים ּגְ דֹלוֹת
(ב) וְ הָ יָה בַ ּיוֹם אֲ שֶׁ ר ַתעַ בְ רו אֶׁ ת הַ ּי ְַר ֵדן אֶׁ ל הָ ֶׁ
ָארץ ...
וְ שַ ְד ָת אֹתָ ם בַ ִשיד( :ג) וְ כָתַ בְ ָת ֲעלֵיהֶׁ ן אֶׁ ת כָ ל ִדבְ ֵרי הַ תו ָֹרה הַ זֹאת בְ עָ בְ ֶׁרָך לְ ַמעַ ן אֲ ֶׁשר ָתבֹא אֶׁ ל הָ ֶׁ
(ח) וְ כָתַ בְ ָת עַ ל הָ אֲ בָ נִים אֶׁ ת כָ ל ִדבְ ֵרי הַ תו ָֹרה הַ זֹאת בַ אֵ ר הֵ יטֵ ב :ס
רש"ר הירש דברים פרשת כי תבוא פרק כז פסוק ב
 ...מיד בבואכם לעבור את הירדן תעסקו בהקמת האבנים לצורך התורה ונמצא שתתחילו
בהקמתן עוד לפני השלמת המעבר ,שכן רק בזכות הקמת האבנים האלה תוכלו לעבור את
הירדן ולבוא אל הארץ המובטחת .רק הודות לתורה תינתן לכם הארץ ,רק למען התורה,
קיומה ושמירתה תזכו לרשת את הארץ... .
רש"י מסכת סוטה דף לה עמוד ב
 ...הלא לא נצטוו לכותבה בשבעים לשון אלא לבא וללמדה כל הרוצה ...
ישעיהו פרק מב
ַאחזֵ ק בְ י ֶָׁדָך וְ אֶׁ צָ ְרָך וְ אֶׁ ֶׁתנְָך לִ בְ ִרית עָ ם לְּ אוֹר גוֹיִ ם:
אתיָך בְ צֶׁ ֶׁדק וְ ְ
(ו) אֲ נִי יְ קֹוָ ק ְק ָר ִ
רד"ק ישעיהו פרק מב פסוק ו
 ..כמו שאמר והלכו גוים לאורך ,והאור הוא התורה שתצא להם מציון... ,


שתים עשרה אבנים – שתים עשרה שבטים – ה' – ארץ – תורה



סיד? סיד!
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EXTRA
ידיעות אחרונות )/06אוק) 28/
...אמר פרופ' צ'חנובר" :קיימת הידרדרות השכלתית בכל הרמות .אפילו אצל בעלי תארים אקדמאיים
אני מוצא לשון עילגת ,היעדר עומק תרבותי ,בורות בהיסטוריה כללית ובתולדות עם ישראל .אנחנו
זקוקים למוסדות השכלה גבוהה שבראשם מנהיגות סוללת דרך ,והמנהיגות הזאת נעלמה .איפה הם
אישי הרוח הדגולים מן העבר? אני רואה קשר הדוק בין שקיעת הרוח הישראלית לבין שקיעת
המדינה .בלי מדעי הרוח ומדעי יהדות מפותחים ,לא יתקיים מדע איכותי כלשהו במדינת ישראל .לא
פיזיקה ,לא כימיה ,לא מתמטיקה ולא רפואה.
"זה שמדינת ישראל לא הפכה למרכז הגדול העולמי לחשיבה ולהיסטוריה יהודית ,זו פשיטת הרגל
התרבותית הגדולה שלנו .אם אין לנו פה ,באוניברסיטה העברית בירושלים ,את המרכז המוביל
העולמי לחקר ההיסטוריה היהדות ,זו הוכחה לכך שפשטנו רגל .מה שאנחנו רואים באוניברסיטאות
הוא סימפטום של מחלה כבדה ומקיפה הרבה יותר ,הייתי קורא לה אפילו מחלה ממאירה :דלדול
הרוח .זהו סרטן שפשה בחברה הישראלית ,בכל איברי גופה".
גם מן הצמרת השלטונית של ישראל לא חסרו השניים את שבטם" .הם עלובים" ,הסכימו .פירט פרופ'
אהרון צ'חנובר" :זה ממש עלוב שאין שם אף אחד שמשרה איזשהו שאר-רוח .אין אף אחד שאתה
רוצה לדבר איתו ,שאתה רוצה לשמוע את רעיונותיו .למען האמת ,אנשי האליטה השלטונית בכלל לא
משמיעים רעיונות .הם חסרי כיוון ,חסרי שיח ,אין להם אפילו אג'נדה .הם משתמשים בכל מיני פעלים
בשפה העברית  -התכנסות ,התפרקות  -שהם חסרי פשר ומובן .ריקים מתוכן .ובמרכזה ניצבת לה
בועת סבון שקרויה מפלגת קדימה"... .
שאלתי האם אנחנו נתונים בסכנה קיומית .פרופ' צ'חנובר :אני מאוד-מאוד פסימי .אני חרד לעצם
קיומה של מדינת ישראל .הכל נראה פה חסר ערכים ,זמני ,מין טלאי על טלאי .טיח דק שיתפורר
בכל רוח .אם לא נשתנה ,לא נתקיים .אני אומר את זה בלשון מאוד ברורה .אם לא נשתנה ,לא
נתקיים .אנחנו נימחק מהמקום הזה" .פרופ' אומן" :גם אני מאוד פסימי ומיואש .חסר לנו עכשיו הרצון
להתקיים ,חסרה הסבלנות להתקיים .חסרה הציונות ב-צ' גדולה .הפכנו לפוסט-ציונים ,לאויב מספר
אחד של עצמנו; כן ,אני לא שוכח שזה הכל בגללנו .רק בגללנו .העם שלי פשוט השתגע".
Haaretz, October 18, 2006
Professor Robert (Yisrael) Aumann, the Israeli-American scholar who won the Nobel Prize
for economics 2005: “If we don't understand why we are here, and that we are not America or
just a place in which to live, we will not survive," he said in a speech at the College of Judea
and Samaria in Ariel on Sunday. "The desire to live like all the nations will sustain us maybe
”another 50 years, if we are still here.
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