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 פרק ד' בירדן

 

  - אבני יסוד

 מוכניםשיהיו יפרישום, כדי  .שיקחו שנים עשר איש - יהושע מצוה את בני ישראל

אחר, כשעברו את הירדן בא צווי ה' אליו, על . מהירדן לשאת שנים עשר אבנים

 כך.

עשה זאת ע"פ צוויו של משה, והי' ביום אשר  - והיאך ידע יהושע להכין קודם שנצטוה?

 אבנים גדולות. והקמות לךת הירדן, א תעברו

יאמר, תקימו את האבנים האלה,  משההנה  - ואם כבר ידע זאת, מה הוסיף לו הצווי?

הלילה. להקימם  ילינו בולהקימם במקום אשר  צווי. ועתה הוסיף לו בהר עיבל

 .בגלגל

ה הנה כך עשה יהושע: צו -?הי' המעשה לבסוףיואיך ים? וכיצד יבואו יחד שני הצוּו

שנים עשר אבנים ממצב רגלי  לקחתלשנים עשר האנשים אשר הכין עוד מקודם, 

שנים עשר אבנים אחרות. ואת האבנים שלקחו,  ולהעמיד במקומםהכהנים, 

, וכתבו עליו את כל התורה בשבעים לשון. אחר מזבח, ובנו מהם הביאו להר עיבל

שם. ולנו  הקימוהוו, ובאו לגלגל, ופירקו את המזבח הברכות והקללותאמרו את 

 בגלגל.

אמר יהושע: למען תהי' זאת אות בקרבכם.  - ומה באו ללמדנו שנים עשר אבנים אלו?

 . לזכרון

, אבניםולכך אמר להם לקחת  - אות, על שלשת היסודות עליהם מושתת כל אמונתינו

 פינה.  אבןהוא  בניןכי יסוד כל 

והא משגיח ובידו לעשות בעולמו כי יש בורא לעולם המנהיגו,  - והיסוד הראשון הוא

כרצונו. ובקיעת הירדן הוא אות לכך. ולמען נזכור כי מי הירדן נכרתו, העמיד 

אבנים בירדן, במקומם של האבנים שנלקחו משם. והם אות יהושע שנים עשר 

 בורא יש מאין.- וזכרון כי מי הירדן נכרתו. אות להנהגתו של הבורא.
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וך הוא, נתן לנו את תורתו, והורה לנו את הדרך אשר כי הבורא בר - היסוד השני הוא

נלך בה. לכך נצטוו, לכתוב על אבני המזבח את התורה בשבעים לשון. והוא אות 

וזכרון כי מי הירדן נכרתו בגלל ארון ברית ה'. בזכות התורה שהיא קיומו של 

 תורה מן השמים.-העולם. 

אשר נעשה, נותן שכר טוב  כי הבורא שציונו את המעשה - והיסוד השלישי הינו

להולכים בתמים, ומעניש לעוברי רצונו. וזו הברית שהזכיר להם יהושע לישראל 

בעודם בתוך הירדן, על מנת כן, אתם עוברים את הירדן. ע"מ שתורישו את 

היושבים בה. יען שהם עשו כתועבותם, ואתם חביביו של מקום. לכן הי"ת 

והקללות, בהר עיבל. ברוך האיש אשר מורישם מפניכם. והאות לכך: הברכות 

יִקים דברי התורה הזאת, וארור אשר לא יקים. הברכות והקללות מול מזבח 

 שכר ועונש.- האבנים.

 וללמוד אתיוכלו לבא  שאומות העולםכך ציוה הבורא. כדי  - ומדוע להעמידם בגלגל?

 התורה. וע"כ נענשו לבסוף. כי יכלו ללמוד ולא למדו.

 

  -סיכום 

בי' בניסן עברו. וכשנכנסו הכהנים לירדן, בצידו המזרחי, מי  -עברו את הירדן וכש

הירדן נעמדו. וכאשר סיימו לעבור, עלו הכהנים בחזרה לעברו המזרחי של הירדן. 

והירדן שב להילוכו. נמצא כל ישראל בצד אחד, בצד מערב, והכהנים בצד מזרח. 

ון עברו את הירדן, לאחר ששב ואז נשא הארון את נושאיו, והכהנים נושאי האר

 ובני ראובן, ובני גד וחצי שבט מנשה, עברו חלוצים לפני העם. כבר לזרום.

 

הּוא  ּיֹום הַּ עַּ בַּ ל ְיהָוה ֶאת ְיהֹושֻׁ   ,ְבֵעיֵני ָכל ִיְשָרֵאל ִגדַּ

ָּייו ֲאֶשר ָיְראּו ֶאת מֶשה ָכל ְיֵמי חַּ ִּיְראּו ֹאתֹו כַּ  .וַּ
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 פרק ד'

ְיִהי כַּ  עַּ ֵלאֹמר:)א( וַּ ֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹושֻׁ ְרֵדן וַּ ּיַּ ֲעבֹור ֶאת הַּ גֹוי לַּ ּמּו ָכל הַּ  ֲאֶשר תַּ

 )ב( ְקחּו ָלֶכם ִמן ָהָעם ְשֵנים ָעָשר ֲאָנִשים ִאיש ֶאָחד ִאיש ֶאָחד ִמָשֶבט:

צַּ  ְרֵדן ִמּמַּ ּיַּ ּוּו אֹוָתם ֵלאֹמר ְשאּו ָלֶכם ִמֶזה ִמתֹוְך הַּ ֹכֲהִנים ָהִכין ְשֵתים ֶעְשֵרה )ג( ְוצַּ ְגֵלי הַּ ב רַּ

ָלְיָלה: ָּמלֹון ֲאֶשר ָתִלינּו בֹו הַּ ְרֶתם אֹוָתם ִעָּמֶכם ְוִהנְַּחֶתם אֹוָתם בַּ ֲעבַּ מתוך  ֲאָבִנים ְוהַּ

)מצודות. וכך פירש"י כיון שכבר חצו את הירדן, ויצאו ממנו, הוצרך לומר להם שאו מתוך הירדן.  -הירדן 

 , פסוק ה', אל תוך הירדן(.לקמן

עַּ ֶאל ְשֵנים ֶהָעָשר ִאיש ֲאֶשר ֵהִכין ִמְבֵני ִיְשָרֵאל ִאיש ֶאָחד ִאיש ֶאָחד  ִּיְקָרא ְיהֹושֻׁ )ד( וַּ

 ִמָשֶבט:

ְרֵדן ְוָהִרימּו לָ  ּיַּ עַּ ִעְברּו ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֶאל תֹוְך הַּ ֹּיאֶמר ָלֶהם ְיהֹושֻׁ ֶכם ִאיש )ה( וַּ

ר ִשְבֵטי ְבֵני ִיְשָרֵאל: ל ִשְכמֹו ְלִמְספַּ ת עַּ כיון שכבר חצו את הירדן,  -תוך הירדן אל  ֶאֶבן ַאחַּ

 (.ועיי' לעיל פסוק ג'. בדברי המצודות. רש"י)תוך הירדן.  עברו אלויצאו ממנו, הוצרך לומר להם 

ן ִתְהֶיה ֹזאת אֹות ְבִקְרְבֶכם ִכי ִיְש   עַּ ָאלּון ְבֵניֶכם ָמָחר ֵלאֹמר ָמה ָהֲאָבִנים ָהֵאֶלה )ו( ְלמַּ

 ָלֶכם:

ְרֵדן ִנְכְרתּו מֵ  ּיַּ ְרֵדן ִמְפֵני ֲארֹון ְבִרית ְיהָוה ְבָעְברֹו בַּ ּיַּ ְרֶתם ָלֶהם ֲאֶשר ִנְכְרתּו ֵמיֵמי הַּ ֲאמַּ י )ז( וַּ

ְרֵדן ְוָהיּו ָהֲאָבִנים ָהֵאֶלה ְלִזָכרֹון ִלְבֵני ִיְשָר  ּיַּ ד עֹוָלם:הַּ  ֵאל עַּ

ְרֵדן  ּיַּ ִּיְשאּו ְשֵתי ֶעְשֵרה ֲאָבִנים ִמתֹוְך הַּ עַּ וַּ ֲאֶשר ִצָּוה ְיהֹושֻׁ ֲעשּו ֵכן ְבֵני ִיְשָרֵאל כַּ ּיַּ ֲאֶשר )ח( וַּ כַּ

ֲעִברּום ִעָּמם אֶ  ּיַּ ר ִשְבֵטי ְבֵני ִיְשָרֵאל וַּ עַּ ְלִמְספַּ ּיִַּנחּום ִדֶבר ְיהָוה ֶאל ְיהֹושֻׁ ָּמלֹון וַּ ל הַּ

  ָשם:

ֹכֲהִנים ֹנְשֵאי ֲארֹון  ְגֵלי הַּ ב רַּ צַּ ת מַּ חַּ ְרֵדן תַּ ּיַּ עַּ ְבתֹוְך הַּ )ט( ּוְשֵתים ֶעְשֵרה ֲאָבִנים ֵהִקים ְיהֹושֻׁ

ֶזה: ּיֹום הַּ ד הַּ ִּיְהיּו ָשם עַּ ְבִרית וַּ  עד היום הזה, פי' עד עולם. כיון שתמיד יהי' מי שיקרא, "עד הַּ

 )מצודות(.היום הזה". 

עַּ  ָדָבר ֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ְיהֹושֻׁ ד ֹתם ָכל הַּ ְרֵדן עַּ ּיַּ ֹכֲהִנים ֹנְשֵאי ָהָארֹון ֹעְמִדים ְבתֹוְך הַּ )י( ְוהַּ

ֲעֹברּו: ּיַּ ֲהרּו ָהָעם וַּ ְימַּ עַּ וַּ ֵבר ֶאל ָהָעם ְכֹכל ֲאֶשר ִצָּוה מֶשה ֶאת ְיהֹושֻׁ עד תום כל  ְלדַּ

)רש"י  הושע: ע"מ כן אתם עוברים, ע"מ שתורישו את יושבי הארץ.השביעם יעודם בירדן  -הדבר 

 .ומצודות(
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ֲעֹבר ֲארֹון ְיהוָ  ּיַּ ֲעבֹור וַּ ם ָכל ָהָעם לַּ ֲאֶשר תַּ ְיִהי כַּ ֹכֲהִנים ִלְפֵני ָהָעם:)יא( וַּ   ה ְוהַּ

עומדים שיטת רש"י: הכהנים נושאי הארון ירדו למים, ואז נבקע הירדן, והכהנים 

. לאחר שסיימו ישראל לעבור לצדו המערבי הירדן המזרחיבמקומם, ממש בשפת 

של הירדן, עלו הכהנים לאחוריהם, אל עבר הירדן המזרחי. נמצא כל ישראל בצד 

אחד )מערב(, והארון בצד שני )מזרח(. ואז נשא הארון את נושאיו מעל המים 

  לעיני העם. -ועבר, חצה, את הירדן. לפני העם 

שיטת המצודות: הכהנים עמדו בשפת הירדן המערבי, וכאשר עברו ישראל עדיין 

הכהנים בתוך הירדן. נמצא שישראל נמצאים לפני הארון, הקדימו את הארון. 

 .כרגיל, שהארון מראה את הדרך -ואז שב הארון ללכת, לפני העם 

ֲחִצי ֵשֶבט הַּ  ְברּו ְבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד וַּ ּיַּעַּ ֲאֶשר ִדֶבר )יב( וַּ ִשים ִלְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל כַּ ְמנֶַּשה ֲחמֻׁ

 ֲאֵליֶהם מֶשה:

ְרבֹות ְיִריחֹו: ִּמְלָחָמה ֶאל עַּ ָצָבא ָעְברּו ִלְפֵני ְיהָוה לַּ    )יג( ְכַאְרָבִעים ֶאֶלף ֲחלּוֵצי הַּ

 ודות(.)מצבשליחות של מקום,  -לפני ד'  )מצודות(.מזוינים בכלי זיין,  -חלוצי צבא 

 )מצודות(.מדבר יריחו,  -ערבות יריחו 

ֲאֶשר ָיְראּו ֶאת מֶשה  ִּיְראּו ֹאתֹו כַּ עַּ ְבֵעיֵני ָכל ִיְשָרֵאל וַּ ל ְיהָוה ֶאת ְיהֹושֻׁ הּוא ִגדַּ ּיֹום הַּ )יד( בַּ

ָּייו:  ָכל ְיֵמי חַּ

עַּ ֵלאֹמר: ֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ְיהֹושֻׁ  )טו( וַּ

ֹכֲהִני ֵּוה ֶאת הַּ ְרֵדן:)טז( צַּ ּיַּ  .)עיי' רש"י, ועיי' לעיל פסוק י"א( ם ֹנְשֵאי ֲארֹון ָהֵעדּות ְויֲַּעלּו ִמן הַּ

ְרֵדן: ּיַּ ֹכֲהִנים ֵלאֹמר ֲעלּו ִמן הַּ עַּ ֶאת הַּ ו ְיהֹושֻׁ ְיצַּ  )יז( וַּ

ֲעלֹות  ְיִהי בַּ ֲעלֹות\)יח( וַּ ְרדֵ \}כַּ ּיַּ ֹכֲהִנים ֹנְשֵאי ֲארֹון ְבִרית ְיהָוה ִמתֹוְך הַּ ְגֵלי { הַּ פֹות רַּ ן ִנְתקּו כַּ

ל ָכל ְגדֹוָתיו: ֵּיְלכּו ִכְתמֹול ִשְלשֹום עַּ ְרֵדן ִלְמקֹוָמם וַּ ּיַּ בּו ֵמי הַּ ָּישֻׁ ֹכֲהִנים ֶאל ֶהָחָרָבה וַּ  הַּ

ח ְיִר  ִגְלָגל ִבְקֵצה ִמְזרַּ ֲחנּו בַּ ּיַּ ֹחֶדש ָהִראשֹון וַּ ְרֵדן ֶבָעֹשֹור לַּ ּיַּ  יחֹו:)יט( ְוָהָעם ָעלּו ִמן הַּ

ִגְלָגל: עַּ בַּ ְרֵדן ֵהִקים ְיהֹושֻׁ ּיַּ  )כ( ְוֵאת ְשֵתים ֶעְשֵרה ָהֲאָבִנים ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָלְקחּו ִמן הַּ

ֹּיאֶמר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ֲאֶשר ִיְשָאלּון ְבֵניֶכם ָמָחר ֶאת ֲאבֹוָתם ֵלאֹמר ָמה  )כא( וַּ

 ָהֲאָבִנים ָהֵאֶלה:



 

 

 

 ©http://bishvil.co.il 

 

 - 5 - 

עְ  ֶזה:)כב( ְוהֹודַּ ְרֵדן הַּ ּיַּ ר ִיְשָרֵאל ֶאת הַּ ָבָשה ָעבַּ ּיַּ  ֶתם ֶאת ְבֵניֶכם ֵלאֹמר בַּ

ֲאֶשר ָעָשה ְיהָוה  ד ָעְבְרֶכם כַּ ְרֵדן ִמְפֵניֶכם עַּ ּיַּ )כג( ֲאֶשר הֹוִביש ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֶאת ֵמי הַּ

ד ָעְבֵרנּו:  ֱאֹלֵהיֶכם ְליַּם סּוף ֲאֶשר הֹוִביש ִמָפֵנינּו עַּ

ן ְיָראֶתם ֶאת ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ) עַּ ֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת יַּד ְיהָוה ִכי ֲחָזָקה ִהיא ְלמַּ ת ָכל עַּ עַּ ן דַּ עַּ כד( ְלמַּ

ָּיִמים:   ָכל הַּ
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 במחברות:

  עודם בירדן:

וּו לקחת שנים עשר אבנים, לאות ולזכרון. כי נכרתו מימי הירדן, מפני ארון  א. צֻׁ

  ברית ה'.

 כן אתם עוברים. ע"מ שתורישו את יושבי הארץ. ב. השביעם יהושע: ע"מ

  עלו מן הירדן:

יצאו לצידו המערבי. הכהנים נשארו עדיין בצידו המזרחי. הכהנים נצטוו לחזור 

לאחוריהם, למזרח הירדן. המים שבו לזרום. הארון נשא את נושאיו, מעל המים, 

 חלוק עליו(.)יצויין כי זו שיטת רש"י, והמצודות  לצידו המערבי של הירדן.

 האבנים:

באו להר עיבל. בנו מזבח מאבני הירדן, וסדוהו בסיד. כתבו עליו את כל התורה, 

בשבעים לשון. ברכות וקללות על הר גריזים והר עיבל. פירקו את המזבח, באו 

 לגלגל ללון שם, והקימו את המזבח בגלגל.

 

  :שאלות חזרה

  ולם!. מהי מטרת הקמת האבנים. לישראל! ולאומות הע1

 סוף לבין נס בקיעת הירדן.-נסי למצוא את הדומה ואת השונה, בין קריעת ים אתגר:

 

  תשובות:

  שהרי שולט על הטבע, בקע את הירדן. -בורא יש מאין  . לישראל ג' יסודות האמונה. 1

הברכות והקללות על הר  -שכר ועונש  שהרי בזכות ארון הברית נבקע הירדן. -תורה מן השמים 

 עיבל.

 אתגר: 

 


