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 מיקום מעמד הברכה והקללה

 

 ותיאור המעמד מצוי ,עיבלהר  גריזים ל הרבפרשתנו אנו קוראים על צווי מעמד הברית בין
 ,אדם זרטל את המתחם בהר' פ מוכר זיהויו של פרוזה כעשרים שנה .לה-ל, בספר יהושע ח

  1. בפרשייה זומדוברשעליו כמזבח 
 נבנית 2,ע שהוסיף הרב יואל בן נון"עם תוספת ראיות מן התושב, בסדרת ראיות ארכיאולוגיות

עליו , כך משמעותי של ביצוע הברית-מערכת תימוכין הקושרת את המתחם לאירוע הכל
הזיהוי של , םאול .ח- הן בפרק יא והן בפרשתנו בפרק כז א; פעמיים בספר דבריםנצטווינו

מרחק שלשה , מזרחי של ההר- נמצא בצד הצפוןהמתחם. זרטל יוצר בעיה גדולה' פפרו
את שכם  טקסבקשר ל מזכיר ינוהמקרא אמנם א. קילומטר מתל בלאטה שזוהתה כשכם העתיקה

 בין שכםכדי שנבין שהכוונה היא שטקס הברית ייערך ב, אך נותן  תיאור מספיק מדויק, בפירוש
 :כדלהלן, יבלגריזים לע

: ונתנה תיאור גיאוגרפי הכולל ששה פרמטרים לעזרה בזיהוי, בפרק יא חרגה התורה ממנהגה
אצל אלוני , מול הגלגל, שב בערבההיֹ, בארץ הכנעני, אחרי דרך מבוא השמש, בעבר הירדן"
ם עד מקום שכ: "ו , יב'כמופיע בבר, מזכירות בוודאי את שכם" רהאלוני מֹ"המלים  ).ל( "רהמֹ

רוצה לבטא מקום רחוק ממיקומם של " אחרי"י על אתר אומר שהמילה "רש". לון מורהעד ֵא
 1,אך בריחוק מן המקום ממנו השמש זורחת, כלומר בתוך ארץ כנען, העומדים כעת בעבר הירדן

חשוב לציין גם את מרכזיותה של שכם במסורת , בנוסף .דבר היכול להתקיים באזור שכם
לזרעך : "המקרא קישר את שכם לאברהם שמשם יצאה הבטחת הארץ. זוהמקראית עד לתקופה 
 . )ז , יב'בר ("אתן את הארץ הזאת

ואף קונה את , חוזר לארץהוא  שיעקב חונה בראשונה בשכם כש)יט , לג'בר(המקרא גם מציין 
   בעצםכך ששכם הופכת, יעקב הוא אבי השבטיםואברהם הוא אבי האומה  .חלקת השדה שבה

 .  מחברת את עם ישראל וכיבוש הארץלנקודה ש
, )לא ,יא" (לרשת את הארץכי אתם עוברים את הירדן לבוא "סביר להניח שטקס שמשמעותו 

 הר גריזים 2:זרטל היה ער לבעיה זו והציע הצעה מהפכנית. יהיה קשור בשכם ולא יתעלם ממנה
הר כביר ). מורה-וב אלוןשבמורדותיו יושב היום היש(אלא הר כביר , אינו הר גריזים השומרוני
חש  אכן , והעומד בעמק שתחת לאתר המזבח, מזרח לאתר המזבח-נישא בצורה בולטת מצפון

אך מהלך שכזה , מבחינה טופוגרפית אפשר לקבל הצעה זו. עומד בין שני הרים גבוהיםהוא ש
פרלמן שכתב על משמעות מעמד הברכה ' נ . דבר שקשה לאומרו- מבטל את הקשר לשכם

 
וכן , מתואר בהרחבה כל תהליך הממצא על המכשלות המדעיות שהוצבו בפניו) 2000א "ת (עם נולדבספרו    1

 .המשמעויות האמוניות המתבקשות בעקבות הזיהוי על
, לפני אפרים ובנימין ומנשה, )עורך(ח ארליך "ז: בתוך, "המבנה בהר עיבל וזיהויו כמזבח", בן נון 'י  2 

 .162 –137' עמ, ה"ירושלים תשמ
ז "עיין גם בירושלמי סוטה פ. יש שם גם פירושים שוניםאך , ו, פ דעה אחת בבראשית רבה מד"י פירש ע" רש 1

 . ג"ה
 . 239–225' שם עמ, זרטל   2



 2

 ניתן 4,מעמדאותו  בעזרת ההנחה שהיו שני אירועים שונים ב3:מציע את ההצעה הבאה, להוהקל
ובמקביל לקבל את זיהוי , גריזים השומרוני-שגריזים הוא הר  המקובלתלהנחה צמדגם להי

,  ביהושע חשמתוארעיבל כפי הר על פי הצעתו היה טקס של בניית מזבח ב :המזבח של זרטל
היה גם . וכתבו על האבנים כפי שנצטוו, אכלו ושמחו, בו קרבנות במהלך הטקס הקרי.לב-ל

ההנחה . לד-ככתוב שם בפסוקים לג, עיבלהר  גריזים ו הר בין,טקס ברכה וקללה למטה בשכם
כל המרחק בין . בצורה שבפועל חיברה אותם, היא שאפשר שהדברים נעשו אחד אחר השני

ר בכמות עצומה של אנשים שהיו חלק ומאחר שמדוב, מ"שכם המקראית למזבח הוא שלשה ק
 זו אין בעיה השערהעל פי . הסתיים' החל עוד קודם ששלב א' סביר להניח ששלב ב, מן המעמד

יתכן שאפשר לסמוך את פתרונו  .עיבל הם חלק מן המעמדהר שגם שכם וגם המזבח ב, לומר
 .של פרלמן על ניסוח הציווי של המעמד בפרשתנו

: ז מופיע אותו ציווי' והן בפס' ג' הן בפס :יוצרים בעיית כפילותח -הכתובים בדברים לז א
 5,ח-ד, ג-ב: דבר שבעצם מחלק את קובץ הפסוקים לשניים, לכתוב על האבנים את דברי התורה

 ?ולמה
 ,משמעותה בשבעים לשון" באר היטב"ב טוענות שהכתיבה " ע,המשנה והגמרא בסוטה לה

 . ח מצווים ציווי חדש ואין זו חזרה- דוקיםמר שפס כך שאפשר היה לו.לטובת אומות העולם
 הכתיבה שהתייבשהלאחר : ם מבין זאת כתהליך של כתיבה כפולה כדי למנוע זיוף"המלבי

כך שאם ירצו אומות העולם לקלף הכתיבה כדי לקעקע הקשר , הראשונה הוסיפו עוד כתיבה
יש מן הפרשנים  .יטבה) נחקקה(תתגלה הכתיבה המוסתרת שבוארה , שלנו לתורה ולמקום

י מציע לומר שהציווי רומז לשני אירועים "רש). ג למשל"רס(שראו בחזרה פרט טכני של חיזוק 
 6.והשני יהיה המזבח בהר עיבל, הראשון הוא הקמת האבנים בירדן: שונים

ג מדברים על הערכת -הוא טוען שפסוקים ב. היסטורי לכפילות-אברבנאל מציע פתרון סוציו
 להנציח את פעלו בכתיבה על אבנים כמקובל במזרח - מה שהעם ירצה לעשותהכתוב שזה 

 וזה מה שמופיע החל ,קיים פה גם צווי לעשות כך, אך בנוסף לתיאור של הצפוי להיות, הקדום
אפשר לומר  .נפתרת בעיית הסתירה,  כנראה שגם על פי דרכו של פרלמן שהוצגה לעיל7.ד' מפס

יש חלק אחד של הטקס בשכם בו מברכים : רומזת למהלך כפול, שהתורה  הכופלת את הציווי
עיבל הר  ויש חלק נוסף ב8.ה לעם מיד עם הכניסה לארץ"ומקללים ויוצרים ברית דתית בין הקב
דבר המבטא את המחויבות , שמחים ואוכלים, מקריבים, בו כותבים את דברי התורה על המזבח

 כדי לתאר שתי פעולות 'וכתבת'מוש במילה השי .ולתהליך הכיבוש המתחייב, )לארץ(למקום 
. שהיא הבעת מחויבות, אפשרי אם חושבים על מטרת הכתיבה, שאחת מהן איננה כתיבה

כמאמר , ולעיתים בחקיקת הדברים על הלב, לעיתים היא באה דרך חקיקת הדברים על אבן
 )כתוב עליהןשהציווי הוא ל (אבניםגם , על פי אותה דרך ".כתבם על לוח לבך: " ד,משלי ג

 ).כו ,לא/ יט  ,יא" (לב האבן"כפי שיחזקאל מדבר על , יכולות לבטא משמעות אנושית
: ו שתי מחויבויות בשני אירועים שנשקו זה לזהבעשבעת הכניסה לארץ נק, היוצא מדברינו הוא

 שנחקקה על גבי המזבח הנמצא וברית עם הארץ,  עיבלהר  גריזים ל הר בשכם בין'ברית עם ה
  .כפי שזיההו זרטל, עיבלבהר 

                                                           
 . 38-37' עמ, ט"קדומים תשנ,  הר השמחה-הר עיבל, פרלמן'  נ 3
בבלי כך גם על פי ה, רכה והקללה למטהכ הב"קודם המזבח למעלה ואח: על פי יהושע ח סדר האירועים הוא   4

ראה בנידון את .  הסדר הוא שונהה"ז מ" סוטה פכי במשנה,  פשוטיםינםאך הדברים א. א"ע , לו סוטה 
וכן אצל פרלמן . 71-62' עמ, 1970ג "ר, ח- זאילן-בר, "סדר ברכות וקללות כיצד", א אפרתי" ימאמרו של

 ).38-36' עמ(
אך את הכפילות הזו אפשר לתרץ בפשטות בעזרת , ת גם בנושא הקמת האבניםאפשר לראות בצדק כפילו   5

 .ב" ע,כמוצע בסוטה לה, )ד(ובין הקמת מזבח בעיבל , )ב(חלוקה בין הקמת אבנים בעת המעבר 
פיינטוך במאמרו ' כבר העיר נכון י. ב" ע,שנראה כמצטט את הגמרא בסוטה לה, ב' י בפרושו לפס"רש   6

 .25 אצלו והערה 78' ראה עמ, י משנה מעט את הציטוט"שרש,  )ב"תשס( לד מגדיםב
 . על פרשתנות השביעישאלתובפתרונו ל, אברבנאל'  י  7 
שהאירוע נעשה ביום ז , תוספתא סוטה חב המסתמכת על ה" ע,ידועה הדעה בסוטה לו,  לגבי זמנו של  האירוע 8 

 וראה .)א"ז ה" פ,סוטהירושלמי (הכיבוש רק לאחר הוא נעשה ישמעאל ש' לעומת דעת ר. הכניסה לארץ
 ).6לעיל הערה (של אפרתי  בנידון גם מאמרו 
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 יוסף פריאל 
 ירושלים
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