
לעיון נוסף 

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

משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

ישראל מצווים לקיים את מעמד הברכה והקללה על הר גריזים ועל הר 
עיבל עם הכניסה לארץ ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך ה' ֱא-ֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה 
ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה, ְוָנַתָּתה ֶאת ַהְּבָרָכה ַעל ַהר ְּגִרִזים ְוֶאת ַהְּקָלָלה ַעל ַהר 
ֵעיָבל  (דברים יא כט). המעמד נועד להדגיש ולהזכיר את חוקי התורה 
ִּכי  בה  וההתבססות  בארץ  ההתיישבות  לקראת  קיומם  חשיבות  ואת 
ֹנֵתן  ֱא-ֹלֵהיֶכם  ֲאֶׁשר-ה'  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלֶרֶׁשת  ָלֹבא  ֶאת-ַהַּיְרֵּדן,  ֹעְבִרים  ַאֶּתם 
ִויִרְׁשֶּתם ֹאָתּה ִויַׁשְבֶּתם-ָּבּה. ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהֻחִּקים ְוֶאת  ָלֶכם; 

ַהִּמְׁשָּפִטים, ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום (דברים יא לא-לב). 

ההר מדרום לשכם מזוהה כהר גריזים, והוא הפך למקודש לבני העדה 
על  הרגלים.  בשלושת  לרגל  אליו  ועולים  ההר  על  שגרים  השומרונית 
התיישבות  שרידי  חשפו  והן  ארכאולוגיות  חפירות  נערכו  ההר  פסגת 
של  השמונים  בשנות  שנה.   2500 מלפני  הפרסית,  מהתקופה  כבר 
המאה ה-20 הוקם על ההר היישוב הר ברכה שבשמו מזכיר את ייעודו 

הראשוני של ההר. 

ההר מצפון לשכם מזוהה כיום כהר עיבל.  על אחת משלוחותיו התגלה 
כמו  כמזבח,  שזוהה  מבנה  ובתוכו  מתחם   (1980) התש"מ  בשנת 
שמוזכר בפרשת כי תבוא ְוָהָיה ְּבָעְבְרֶכם ֶאת ַהַּיְרֵּדן, ָּתִקימּו ֶאת ָהֲאָבִנים 
יד. ּוָבִניָת  ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְּבַהר ֵעיָבל; ְוַׂשְדָּת אֹוָתם ַּבּשִׂ
ֲאָבִנים  ַּבְרֶזל.  ֲעֵליֶהם  ָתִניף  ֹלא  ֲאָבִנים,  ִמְזַּבח  ֱא-ֹלֶהיָך:   ַלה'  ִמְזֵּבַח  ם  ּׁשָ
ֱא-ֹלֶהיָך.  ַלה'  עֹוֹלת  ָעָליו  ְוַהֲעִליָת  ֱא-ֹלֶהיָך;  ה'  ִמְזַּבח  ֶאת  ִּתְבֶנה  ְׁשֵלמֹות 
ם; ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ה' ֱא-ֹלֶהיָך. ְוָכַתְבָּת ַעל ָהֲאָבִנים  ְוָזַבְחָּת ְׁשָלִמים, ְוָאַכְלָּת ּׁשָ
ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַּבֵאר ֵהיֵטב (דברים כז ד-ח). הקמת המזבח 
על הר עיבל ומעמד הברכה והקללה מתוארים בספר יהושע, מיד עם 

הכניסה לארץ.

החפירות הארכאולוגיות שהתקיימו באתר חשפו עוד מידע על אודות 
המזבח. הממצאים שהתגלו – שתי חרפושיות מצריות, כלי חרס ושרידי 
בעלי חיים שהובאו לקורבן – הביאו לת ארוך המזבח לתקופת התנחלות 

בני ישראל בארץ (במאה ה-13 לפני הספירה). האבנים הלא מסותתות 
ֶבׁש" העולה אליו, הדמיון בין צורת מבנהו לבין  שמהם נבנה המזבח, ה"כֵּ
הטהורות  הבהמות  שרידי  ומציאת  במשכן  העולה  מזבח  מבנה  צורת 
פי  על  להקרבה  כנדרש  שנה,  בני  זכרים  כולם  (שהיו  עליו  שהוקרבו 
אדם  פרופ'  ולקביעת  כמזבח  המבנה  לזיהוי  סייעו  אלו  כל   – התורה) 

זרטל, שחפר באתר, שזהו המזבח שבנה יהושע על ההר.

תפיסות שונות בעולם המחקר מעלות תהיות על אודות מידת הדיוק 
ההיסטורי של המתואר בתנ"ך בכלל, ושל סיפור ראשיתו של עם ישראל 
בארץ ישראל בפרט, ומתוך כך מקשות על זיהוי אתר זה כמזבח שבנה 

יהושע. 

עיבל את  על הר  רואים במזבח הזה  ורבים אחרים  זרטל  פרופ' אדם 
ארכאולוגית  עדות  בו  שיש  מכיוון  בדיון,  ביותר  המשמעותי  הממצא 
חשובה לראשיתו של עם ישראל ולגיבוש שבטי ישראל לַעם ִעם תחילת 
ההתנחלות. בכך הוא מאושש את הכתוב בספר דברים ובספר יהושע 

ומדגיש את אמינות המקרא כמקור היסטורי. 
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