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היכן קיבל אברהם אבינו את ההבטחה על הארץ?
חגי בן ארצי



א .אלון מורה
התחנה הראשונה של אברהם אבינו בארץ ישראל הייתה באלון מורה שבאזור העיר שכם שבמרכז
מוֹרה" (בר' יב:ו) .כאן קיבל אברהם את
ָארץ עַ ד ְמקוֹם ְשׁכֶם עַ ד אֵ לוֹן ֶ
השומרון" :וַ ַיּ ֲעבֹר ַאבְ ָרם בָּ ֶ
ההבטחה הראשונה על הארץ ,והודה עליה לה' ע"י הקמת מזבח" :וַ יּ ֵָרא ה' אֶ ל־ַאבְ ָרם וַ יֹּאמֶ ר לְ ז ְַרעֲָך
ָארץ הַ זֹּאת וַיִּ בֶ ן שָׁ ם ִמזְ בֵּ חַ לַה' הַ נּ ְִראֶ ה אֵ לָיו" (שם:ז) .היכן נמצא אותו "אלון מורה"?
אֶ תֵּ ן אֶ ת־הָ ֶ
מסתבר שאת ההבטחה קיבל אברהם במקום הגבוה ביותר באזור שכם ,שממנו ניתן לראות את כל
ָארץ הַ זֹּאת" משמעו שהראה לו אותה .העיר שכם מוקפת בארבעה
הארץ .הביטוי" :לְ ז ְַרעֲָך אֶ תֵּ ן אֶ ת־הָ ֶ
הרים :הר כביר מצפון מזרח ,שגובהו  770מטר מעל פני הים; הר יאנון מדרום מזרח ,שגובהו 870
מטר ,ועליו היישוב איתמר; הר גריזים מדרום לשכם ,שגובהו  880מטר ,והר עיבל מצפון לשכם,
שגובהו  940מטר .ההר הגבוה מכולם הוא אם כן הר עיבל ,וממנו תצפית מרהיבה על כל הארץ ,וזאת
הסיבה שבגללה מיקם צה"ל על הר עיבל מתקן ראדאר גדול .סביר להניח שאברהם אבינו עמד על הר
עיבל  ,והר זה נקרא גם אלון מורה ,כי האלונים שבראשו נראו מכל מקום והיו "מורה דרך" לכל
1
השיירות.
ב .מקדם לבית-אל
התחנה השנייה במסעו של אברהם הייתה " ִמקֶּ ֶדם לְבֵ ית־אֵ ל"" :וַ יַּעְ תֵּ ק מִ שָּׁ ם (מאלון מורה) הָ הָ ָרה
ִמקֶּ ֶדם לְבֵ ית־אֵ ל וַ יֵּט ָאהֳֹלה בֵּ ית־אֵ ל ִמיָּם וְ הָ עַ י ִמקֶּ ֶדם וַיִּ בֶ ן־שָׁ ם ִמזְ בֵּ חַ לַה' וַיִּ ְק ָרא בְּ שֵׁ ם ה'" (שם:ח) .כאן
קרא אברהם אבינו לראשונה בשם ה' ,וכאן קיבל את ההבטחה על הארץ בפעם השנייה" :כִּ י אֶ ת־כָּל־
ָארץ אֲשֶׁ ר־אַ תָּ ה רֹאֶ ה לְ ָך אֶ תְּ ֶננָּה וּלְ ז ְַרעֲָך עַ ד־עוֹלָם" (שם :טו).
הָ ֶ
היכן עמד אברהם "מקדם לבית-אל"? "מקדם" פירושו ממזרח .כלומר ,הוא עמד על הר גבוה
ובולט ("ההרה" – אל ההר הגדול) ממזרח לבית-אל .ואכן ,ממזרח לבית-אל נמצא הר בעל חצור,
שגובהו כ 1016-מ' ,והוא ההר הגבוה ביותר בהרי בית-אל .גם מהר זה תצפית מרהיבה על כל הארץ,
וגם כאן מיקם צה"ל מתקן ראדאר מאותה סיבה בדיוק שבחר בהר עיבל .ואכן ,באחת ממגילות ים
המלח ,במגילה חיצונית לספר בראשית ,נמצא כתוב במפורש שה' אמר לאברהם לעלות אל "רמת
חצור" .כלומר ,כבר בתקופת בית שני הייתה מסורת שהר בעל חצור הוא המקום שממנו ראה אברהם
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ד"ר חגי בן ארצי מרצה בבית הספר ללימודי יסוד ביהדות .לאחרונה הפיק את סדרת הסרטים "תנ"ך בשטח".
המאמר מוקדש ליום הולדתו ה 38-של הישוב בית-אל.
נראה שזאת הסיבה שמזבח יהושע נבנה דווקא על הר עיבל (יהושע ח:ל) ,במקום שבו קיבל אברהם אבינו את
ההבטחה הראשונה על הארץ .כיבוש הארץ בימי יהושע בא מכוחה של ההבטחה הא-לוהית לאבותינו ,ויהושע
ובני-ישראל היו השליחים למימוש ההבטחה.
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את הארץ ,ושם וקרא בשם ה'.
ג .אלוני ממרא
התחנה השלישית במסעו של אברהם הייתה "אלוני ממרא"" :וַ ֶיּאֱהַ ל ַאבְ ָרם וַ ָיּבֹא וַ יֵּשֶׁ ב בְּ אֵ ֹלנֵי מַ ְמ ֵרא
אֲשֶׁ ר בְּ חֶ בְ רוֹן וַיִּ בֶ ן־שָׁ ם ִמזְ בֵּ חַ לַה'" (יג:יח) .כאן קיבל אברהם את ההבטחה על הארץ בפעם השלישית:
" וְ נָתַ תִּ י לְ ָך וּלְ ז ְַרעֲָך ַאח ֲֶריָך אֵ ת אֶ ֶרץ ְמג ֶֻריָך אֵ ת כָּל־אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן ַלאֲחֻ זַּת עוֹלָם וְ הָ יִיתִ י לָהֶ ם לֵאֹ-להִ ים" (יז:ח).
גם כאן ,כמו בשני המקומות הקודמים ,בנה אברהם מזבח כדי להודות לה' .היכן "אלוני ממרא אשר
בחברון"? מקובל לזהות את המקום באתר ארכיאולוגי חשוב שנמצא בצומת הזכוכית שמצפון
לחברון .ליד האתר נמצא הר גבוה (ראס אל הווא) כ 1020-מ' ,וגם ממנו ניתן לראות את המרחבים של
דרום הארץ.
ד .המכנה המשותף
נמצאנו למדים שבשלושה מקומות ניתנה הבטחת הארץ לאברהם :באלון מורה שליד שכם ,על ההר
שממזרח לבית-אל ,ובאלוני ממרא שליד חברון .לפי הזיהוי שהצענו מדובר בהר עיבל שליד שכם
( 940מ') ,בהר בעל חצור שליד בית-אל ( 1016מ') ,ובהר שבין חברון לחלחול ( 1020מ') .המשותף
לכל שלושת המקומות הללו שהם על הרים גבוהים ומהם אפשר לראות את הארץ ,כפי שאמר ה'
לאברהם " :שָׂ א נָא עֵ ינֶיָך ְוּראֵ ה ִמן־הַ מָּ קוֹם אֲשֶׁ ר־אַ תָּ ה שָׁ ם צָ פֹ נָה וָ נֶגְ בָּ ה וָ קֵ ְדמָ ה וָ יָמָּ ה" (יג:יד).
למעשה ,שלוש הנקודות הללו הן שלוש הפסגות של שדרת ההר המרכזי של ארץ-ישראל :הר
עיבל הוא הגבוה בהרי השומרון (צפון) ,הר בעל חצור הוא הגבוה בהרי בית-אל (מרכז) ,ואלוני ממרא
זו הנקודה הגבוהה בהרי חברון (דרום) .כך מקיף אברהם אבינו במבטו את כל חלקיה של ארץ-ישראל
– "צפונה ונגבה וקדמה וימה".
אמנם ,המבט אינו מספיק לצורך הקניין וההתקשרות ,ולכן קיבל אברהם אבינו גם את הצו" :קוּם
ָארכָּהּ וּלְ ָרחְ בָּ הּ כִּ י לְ ָך אֶ תְּ ֶננָּה" (יג:יז) .ואכן הוא קיים את הצו הזה בקפדנות ובהתמדה:
ָארץ לְ ְ
הִ תְ הַ לְֵּך בָּ ֶ
"וַ ֵיּלְֶך לְ מַ סָּ עָ יו ִמ ֶנּגֶב וְ עַ ד־בֵּ ית־אֵ ל עַ ד־הַ מָּ קוֹם אֲשֶׁ ר־הָ יָה שָׁ ם ָאהֳֹלה בַּ תְּ חִ לָּה בֵּ ין בֵּ ית־אֵ ל וּבֵ ין הָ עָ י" (שם:ג).
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לפי הזיהוי הזה העי נמצאת ממזרח להר בעל חצור ,שהרי בית-אל נמצאת במערבו של ההר ואברהם עמד "בין בית-
אל ובין העי" .ואכן חוקרים רבים מזהים את העי עם חירבת מַ ְר ָג'מֶ ה ,אתר ארכיאולוגי ממזרח להר בעל חצור ,ליד
מעין עין סַ ְמ ָי ה .באתר זה נתגלו שרידים של עיר כנענית גדולה ,המתאימה לתיאור המקראי של העי .באזור זה ניתן
לשחזר היטב את מהלך המלחמה של יהושע עם העי .ראו מאמרו של יואל אליצור" ,בין בית אל ובין העי  -שאלת
זיהוי העי" ,בתוך ספרו מקום בפרשה עמ' .31-19

