
המזבח בתל באר שבע ומשמעותו
מאת: טליה זיסקין 

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

 משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

המזבח 	• של  למשמעותו   - שבע'  באר  דרך  "'חי  יצחק,  מייטליס 
בתל שבע", על אתר, טו, עמ' 26-21.

כיום  והמכונה  המקראית  שבע  באר  שם  על  הקרויה  שבע,  באר  את 
'בירת הנגב', הקים השלטון העות'מאני בתחילת המאה העשרים. באר 
שבע מופיעה כמה פעמים בסיפורי האבות, ובפעם האחרונה מוזכרת 

בפרשתנו עם ירידתו של  יעקב למצרים. 

לעיירה  ומערבית  שבע  לבאר  מזרחית  שבע,  באר  תל  הלאומי  בגן 
הבדואית תל שבע, נמצאים ממצאים ארכיאולוגיים מתקופת המקרא. 
כאתרי  מגידו  ותל  חצור  תל  שבע,  באר  תל  על  הכריז  אונסק"ו  ארגון 
מתקופת  ערים  בהיותם  האלה  התילים  של  ייחודם  עולמית.  מורשת 
בית  ביצורים,  עיר,  שערי  מרשימים:  מאפיינים  כמה  ובהם  המקרא, 

מחסנים ומפעל מים גדול ומרשים לימי מצור. 

בחפירות תל באר שבע נמצאו תשע שכבות ובהן שרידי מבנים מהמאה 
אלו  ממצאים  הספירה.  לפני  ה-7  המאה  ועד  הספירה  לפני  ה-12 
מאוחרים במאות שנים לימי האבות, אך פותחים צוהר להבנת סיפורים 
ולאלה הקשורים לבאר שבע המקראית בפרט. אחד  מקראיים בכלל 
הממצאים המוצב בכניסה הוא שחזור של מזבח ארבע קרניים הבנוי 

מאבני גזית שנמצא באתר. המזבח המקורי מוצג במוזאון ישראל. 

להתגלות  זוכה  יצחק  האבות.  בסיפורי  שבע  בבאר  מופיע  מזבח 
א-לוהית בבאר שבע, ולאחר מכן בונה בה מזבח ַוַּיַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע. 
)בראשית  ה'  ְּבֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ִמְזֵּבַח,  ָׁשם  ַוִּיֶבן  ַההּוא...   ַּבַּלְיָלה  ה'  ֵאָליו  ַוֵּיָרא 
למעשה  יצחק  מתחבר   שבע,  בבאר  ה'  בשם  בקריאתו  כג-כה(.  כו, 
ם ה' ֵאל עֹוָלם )בראשית כא,  ֵשׁ ם בְּ ְקָרא ָשׁ ַבע ַויִּ ְבֵאר ָשׁ ל בִּ ע ֶאֶשׁ טַּ אביו, ַויִּ
לג(. משמעות הקריאה בשם ה' מוסברת בתלמוד כך: אמר ריש לקיש 
אל תיקרי ויקרא אלא ויקריא מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של 
הקב"ה בפה כל עובר ושב כיצד לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו אמר 
וברכו  ושבחו  הודו  אכלתם  עולם  א-להי  משל  אכלתם  משלי  וכי  להם 
למי שאמר והיה העולם )תלמוד בבלי סוטה, י עמ' א-ב(. אפשר להבין 
של  שמו  את  פרסמו  שבה  דרכים,  תחנת  הייתה  שבע  שבאר  מכך 
הקב"ה. יעקב בירידתו למצרים עצר גם הוא בבאר שבע, זבח זבחים 
לא-לוהי אביו יצחק וזכה להתגלות ולהבטחה מרגיעה בדרך למצרים 
ַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל-ֲאֶׁשר-לֹו, ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע; ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ֵלא-ֹלֵהי ָאִביו 
ִיְצָחק. ַוֹּיאֶמר ֱא-ֹלִהים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְרֹאת ַהַּלְיָלה, ַוֹּיאֶמר ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב; ַוֹּיאֶמר, 
ִהֵּנִני. ַוֹּיאֶמר, ָאֹנִכי ָהֵא-ל ֱא-ֹלֵהי ָאִביָך; ַאל-ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה, ִּכי-ְלגֹוי 

ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשם. ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה, ְוָאֹנִכי ַאַעְלָך ַגם-ָעֹלה; ְויֹוֵסף 
ָיִׁשית ָידֹו ַעל-ֵעיֶניָך.  )בראשית מו, א-ד(. באר שבע בכלל והמזבח בפרט 
מייצגים אצל האבות מקום חיובי של חיבור עם א-לוהים ושל התגלות. 

מאות שנים אחרי ימיהם של יצחק ויעקב, בתקופת בית ראשון, פעל מזבח 
ברחבי  המזבחות  פעילות  שבהם  האבות  מימי  בשונה  שבע.  בבאר  זה 
הארץ הייתה מותרת, בימי המקדש אסור היה לזבוח מחוץ למקדש, ובכל 
זאת, בימיהם של רוב מלכי יהודה המשיכו להקטיר ולזבח באתרים שונים 
ברחבי הארץ. בעיה נוספת במזבח זה היא בהיותו בנוי מאבני גזית, שלא 

על פי ציווי התורה לבנות מאדמה או מאבן בלתי מסותתת.  

מזבח זה התגלה מפורק, וחלק גדול מאבניו שולב במבנה בית המחסנים 
שנבנה במאה ה-8 לפני הספירה. על אחת מאבני המזבח נחקקה דמות 
ושל השור אפיס המקודש  גם צלמיות של אלות מצריות  ונמצאו  נחש, 
למצרים. ההשערה היא שמזבח זה שימש לעבודה זרה, פורק ברפורמה 
של חזקיהו במאה ה-8 לפני הספירה ואבניו שולבו במבנה חדש. הנחש 
שהיה  הנחושת  נחש  כיתות  את  גם  מזכיר  המזבח  מאבני  אחת  על 
בֹת ְוָכַרת ֶאת  צֵּ ר ֶאת ַהמַּ בַּ מֹות ְוִשׁ במסגרת רפורמה זו. הּוא ֵהִסיר ֶאת ַהבָּ
ה ָהיּו ְבֵני  ִמים ָהֵהמָּ י ַעד ַהיָּ ה כִּ ר ָעָשׂה מֶֹשׁ ת ֲאֶשׁ חֶֹשׁ ת ְנַחׁש ַהנְּ ָרה ְוִכתַּ ָהֲאֵשׁ

ן )מלכים ב יח, ד(.  תָּ ְקָרא לֹו ְנֻחְשׁ ִרים לֹו ַויִּ ִיְשָׂרֵאל ְמַקטְּ

באשר לזיהוי באר שבע יש מחלוקת בין החוקרים, אך המיקום של עיר 
לקראת  המרכזית  ההר  משדרת  לירידה  סמוך  כיום,  והן  בעבר  הן  זו, 
כתחנה  משמעותה  ואת  מקומה  את  להבין  מאפשר  במדבר  ההליכה 
הארץ  בין  במעבר  דרומה,  בדרך  ודתית  חומרית  מבחינה  חשובה 

הנושבת לנגב ולסיני.

וד
 ד

ה
ש

מ
ם: 

לו
צי

ע. 
שב

ל 
ת

 ב
ח

זב
מ

ה
 

פרשה ארץ ישראלית      ויגש

לעיון נוסף 


