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מועד טקס הברכות והקללות וזכותנו לרשת את הארץ
ארי סילברמן
בתחילת פרשתנו מצווים בני ישראל:
וּק ָללָה .אֶ ת־
ְראֵ ה ָאנֹ כִ י נֹ ֵתן לִ פְ נֵיכֶם הַ יּוֹם בְּ ָרכָה ְ
הַ בְּ ָרכָה אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל ִמצְ וֺת ה' אֹ-להֵ יכֶם אֲ ֶשׁר
ָאנֹ כִ י ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם .וְ הַ ְקּ ָללָה ִאם ֹלא ִת ְשׁ ְמעוּ
אֶ ל ִמ ְצוֺת ה' אֹ-להֵ יכֶם וְ סַ ְר ֶתּם ִמן הַ דֶּ ֶרְך אֲ ֶשׁר ָאנֹ כִ י
ֹלהים אֲ חֵ ִרים
ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם ָל ֶלכֶת ַאחֲ ֵרי א ִ
אֲ ֶשׁר ֹלא י ְַד ְע ֶתּם (דב' יא:כו-כח).
לפנינו דברי תוכחה ידועים המופיעים במקומות רבים
בתורה ,ומפרטים את הברכה שיזכה לה מי שישמע
למצוות ה' ואת הקללה למי שיסור מן הדרך .לאחר מכן
התורה ממשיכה בתיאור זה ומציגה טקס שאמור
להתקיים בהר עיבל ובהר גריזים:
ָארץ אֲ ֶשׁר אַ ָתּה
וְ הָ יָה כִּ י יְבִ יאֲ ָך ה' אֹ-להֶ יָך אֶ ל הָ ֶ
בָ א ָשׁמָּ ה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ וְ נ ַָת ָתּה אֶ ת הַ בְּ ָרכָה עַ ל הַ ר
גְּ ִרזִ ים וְ אֶ ת הַ ְקּ ָללָה עַ ל הַ ר עֵ יבָ ל .הֲ ֹלא הֵ מָּ ה בְּ עֵ בֶ ר
הַ יּ ְַרדֵּ ן ַאחֲ ֵרי דֶּ ֶרְך ְמבוֹא הַ ֶשּׁמֶ שׁ בְּ אֶ ֶרץ הַ כְּ נַעֲ נִ י
הַ יּ ֵֹשׁב בָּ עֲ ָרבָ ה מוּל הַ גִּ לְ גָּל אֵ צֶ ל אֵ לוֹנֵי מֹ ֶרה .כִּ י
ָארץ
אַ ֶתּם עֹבְ ִרים אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן ָלבֹא ל ֶָר ֶשׁת אֶ ת הָ ֶ
אֲ ֶשׁר ה' אֹ-להֵ יכֶם נֹ ֵתן ָלכֶם וִ ִיר ְשׁ ֶתּם אֹ ָתהּ
וּשׁמַ ְר ֶתּם לַעֲ שׂוֹת אֵ ת כָּל הַ חֻ ִקּים
ישׁבְ ֶתּם בָּ הְּ .
וִ ַ
וְ אֶ ת־הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר ָאנֹ כִ י נֹ ֵתן לִ פְ נֵיכֶם הַ יּוֹם (דב'
יא:כט-לב).
הציווי על אותו טקס ופרטיו מופיעים מאוחר יותר,
בדב' כז-כח ,וקיומו מתואר בספר יהושע (ח:ל-לה).
מספר שאלות עולות מן הקטע ,אך ברצוני לדון כאן
בשאלת זמנו של אותו טקס .לפי דב' כז:ב ,על הטקס
ָארץ אֲ ֶשׁר
להתקיים "בַּ יּוֹם אֲ ֶשׁר ַתּעַ בְ רוּ אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן אֶ ל הָ ֶ
ה' אֹ-להֶ יָך נֹ ֵתן לְָך" .אבל לפי פשט הכתוב בספר יהושע,
התקיים הטקס לאחר כיבוש יריחו ,העי ובית-אל ,והדבר
סותר ,לכאורה ,את הכתוב ביהושע ח:לא .שם מתואר
שיהושע בנה את המזבח "כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ ה מֹ ֶשׁה עֶ בֶ ד ה' אֶ ת
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תּוֹרת מֹ ֶשׁה".
בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ַכּכָּתוּב בְּ סֵ פֶ ר ַ
אנו מוצאים בחז"ל דעה שהטקס התקיים כהלכתו
באותו היום שבו עברו בני ישראל את הירדן ,וכי הם
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הגיעו להר גריזים והר עיבל כבר באותו היום בדרך נס.
נראה כי דברים אלה לא נכתבו כך רק בגלל הציווי בדב'

כז:ב ,אלא גם משום שהמיקום של סיפור הטקס
במקרא תמוה; הוא מופיע כתלוי בין הקטעים ,וללא
קשר הגיוני ביניהם 3.נוסף על כך ,המילה "אז" הפותחת
4
את הסיפור ביה' ח:ל מאפשרת את הפירוש בכיוון זה.
אבל גם בדעה הזאת שבחז"ל יש קושי ,כי הרי –
כפי שהמלב"ים שואל – אם התרחש נס כה גדול של
קפיצת הדרך ,למה הכתוב אינו מזכיר אותו? 5על זה יש
להוסיף עוד שאלה :אם המתואר במסכת סוטה אכן
קרה ,למה הסיפור מופיע במיקומו בספר יהושע?
כמה מפרשים הציעו הסברים למיקומו של הסיפור
בספר יהושע ולקושיה שלנו באשר לזמנו הכרונולוגי.
למשל ,המלבי"ם מסביר שהיו שני ציוויים שונים:
האחד להקים אבנים ביום שבו עוברים את הירדן והשני
להקים את המזבח בהר עיבל .הציווי השני בוצע בשלב
מאוחר יותר ,ומטרתו הייתה לקשר את הקמת המזבח
בהר עיבל לנס שבמעבר הירדן 6.כך המלב"ים פותר את
רוב הבעיות ,ואף מצליח לקיים את שתי הדעות בחז"ל;
היה טקס בגלגל והיה גם טקס בהר עיבל והר גריזים.
הרב ד"ר יואל בן נון הולך בדרך דומה למלבי"ם .על
בסיס הממצא הארכיאולוגי הוא טוען ,שהמקום בהר
עיבל הוקדש לפולחן בידי קבוצה קטנה של אנשים,
שהגיעה אליו מייד אחרי שעברו את הירדן ,ואחר כך
7
התקיים עליו הטקס במעמד העם כולו.
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* ארי סילברמן הוא דוקטורנט מלגאי נשיא במחלקה לתנ"ך
ומחקרו עוסק בפרשנות יהודית למקרא בבית שני.
 1אם כי פה ניתן אולי לומר שהכוונה של "כאשר צוה
משה" אינה מתייחסת למועד הטקס ,אלא לשימוש
באבנים שלמות.
 2סוטה לו ע"א" :בא וראה כמה נסים נעשו באותו היום:
עברו ישראל את הירדן ,ובאו להר גריזים ולהר עיבל יתר
מששים מיל ,ואין כל בריה יכולה לעמוד בפניהם ,וכל
העומד בפניהם מיד נתרז" .ועיינו גם תוספתא סוטה ח ,ז.

הוכחה אפשרית לכך שהסיפור ממוקם במקום תמוה היא,
שבתרגום השבעים הוא מופיע אחרי פרק ט:ב ,מה שמעיד
על כך שאפשר היה להעביר אותו למקום אחר בלי
שהדבר יורגש.
חשוב לציין שיש גם דעות אחרות בחז"ל .למשל,
בירושלמי סוטה פ"ז ה"ג נטען כי בני ישראל בנו מעין
גבעות בגלגל וקיימו את הטקס שם .מהבבלי בסנהדרין
מד ע"א משתמע ,שיש דעה שעל פיה יהושע אכן חטא.
מלבי"ם בפירושו ליה' ח:ל.
ואכן ,לפי המשנה בסוטה ז ,ה פירקו את המזבח שנבנה
בגלגל ,בנו אותו בהר עיבל והחזירו אותו אחר כך אל
הגלגל.
ראו .http://www.hatanakh.com/en/node/30384 :על
הממצא של זרטל ראוZertal, A, "An Early Iron Age :
cultic site on Mount Ebal; Excavation Seasons
1982–1987", Journal of the Institute of
Archaeology of Tel Aviv University 13–14,2
 .(1986–1987) 105–165יש שחולקים על הזיהוי הזה,
עיינוKempinski, A. and Zertal, A., "Joshua's :
Altar – An Iron Age I Watchtower", Biblical
(1986) 42, 44–49.Archaeology Review 12,1

ואכן ,חלוקת הטקס לשלבים שונים מופיעה כבר
בדברי קדמונים .יוסף בן מתתיהו מתאר שני טקסים
שבהם בנו מזבח והקריבו קורבנות .בקדמוניות
היהודים (ספר ה ,חלק  )20יוספוס מתאר גרסה של
המסופר ביהושע ד' ,אך בניגוד לאמור שם הוא מתאר
שבנו מזבח מהאבנים שהוצאו מן הירדן ,ועליהן הקריבו
את קורבן הפסח 8.יחד עם זאת ,יוספוס דוחה את
הטקס עצמו ,ומספר שהוא התקיים כחמש שנים לאחר
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מות רוב הכנענים במלחמות ,והגעת המשכן לשילה.
מקור נוסף שאינו רואה בעיה בטקס מאוחר יותר הוא
"עתיקות המקרא" ) .(21:7–10שם מתואר כי יהושע
בנה מזבח בהר עיבל 10לקראת סוף חייו 11.כנראה
שמדובר בערבוב בין הטקס שביהושע כ"ד לטקס
שביהושע ח'.
בהצעתי להלן איני סותר את הגישות הללו ,אלא
מנסה להצדיק את הדחף של חז"ל להסביר כי הטקס
התקיים בו ביום יחד עם כיבוש העי ,כמשתמע מסדר
הדברים המתואר ביהושע ח'.
ידוע כי על פי תפיסת הרמב"ן ,תיאור מעשי
האבות בספר בבראשית הוא בבחינת" :כל מה שאירע
לאבות סימן לבנים" 12.על פי הרמב"ן ,הסיפור בבר'
יב:ו ,שם מתואר כיצד הגיע אברהם לשכם ובנה שם
מזבח ,מקדים את המסופר ביהושע ח' 13.כך מסופר
בבראשית יב:ו-ח:
מוֹרה
ָארץ עַ ד ְמקוֹם ְשׁכֶם עַ ד אֵ לוֹן ֶ
וַ יַּעֲ בֹר ַאבְ ָרם בָּ ֶ
ָארץַ .ויּ ֵָרא ה' אֶ ל ַאבְ ָרם וַ יֹּאמֶ ר
וְ הַ כְּ נַעֲ נִ י ָאז בָּ ֶ
ָארץ הַ זֹּאת וַ יִּבֶ ן ָשׁם ִמזְ בֵּ חַ לַה'
לְ ז ְַרעֲ ָך אֶ ֵתּן אֶ ת הָ ֶ
הַ נִּ ְראֶ ה אֵ לָיו .וַ יּ ְַע ֵתּק ִמ ָשּׁם הָ הָ ָרה ִמ ֶקּדֶ ם לְ בֵ ית-אֵ ל
וַ יֵּט ָאהֳ ֹלה בֵּ ית-אֵ ל ִמיָּם וְ הָ עַ י ִמ ֶקּדֶ ם וַ יִּבֶ ן ָשׁם
ִמזְ בֵּ חַ לַה' וַ יּ ְִק ָרא בְּ ֵשׁם ה'.
אברהם מקים את אוהלו בין בית-אל והעי לאחר שעבר
בשכם .כלומר ,על ישראל להגיע קודם לשכם ,כדי
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להידמות לאבות ,או יותר נכון ,כדי להתחבר אליהם.
כך עשה גם יעקב כשחזר מארם .הדבר פותר קושיה
נוספת :למה הלך יעקב דווקא לשכם והקים שם מזבח,
ולא הלך ישר לבית-אל לקיים את נדרו .מסתבר שיש
צורך להגיע תחילה לשכם ולבנות בה מזבח .הטקס
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בשכם הוא אמירה שמקשרת את זכותנו בארץ לזכות
האבות ,כפי שכתוב בבר' יב:ז ,מיד לאחר בניית המצבה
ָארץ
ַאב ָרם וַ יֹּאמֶ ר לְ ז ְַרעֲ ָך אֶ ֵתּן אֶ ת הָ ֶ
בשכם" :וַ יּ ֵָרא ה' אֶ ל ְ
הַ זֹּאת וַ יִּבֶ ן ָשׁם ִמזְ בֵּ ַח לַה' הַ נּ ְִראֶ ה אֵ לָיו".
אם כן ,למה ספר יהושע מספר לנו על הטקס
רק לאחר כיבוש העי ובית-אל? לדעתי הכתוב רוצה
ללמד אותנו יסוד חשוב נוסף; עצם הכיבוש של העי
ובית-אל מפגיש אותנו עם הקשר ההדוק שבין הישיבה
בארץ ישראל לבין מעשי עם ישראל .העי ובית-אל אינם
עוד מקומות הקשורים לעבר בלבד ,אלא גם לסיפור של
ההווה .כמו שלוט ואברהם נפרדו בין העי לבית-אל,
ולוט בחר להתרחק מקדמונו של עולם 15,גם בני ישראל
חייבים להחליט לאחר כיבוש העי ובית-אל באיזו דרך
הם בוחרים ,ולנושא זה מוקדש הטקס בהר עיבל והר
גריזים .הזכות שלהם על הארץ איננה רק זכות
שקשורה לאבות ,אלא היא זכות המותנית בקיום
המצוות .הברכות והקללות קשורות בחלקן לניצחון
ָארץ כִּ י ֵשׁם
במלחמה (למשל דב' כח:י "וְ ָראוּ כָּל עַ מֵּ י הָ ֶ
ה' נִ ְק ָרא עָ לֶיָך וְ י ְָראוּ ִממֶּ ָךּ") .על ישראל לזכור ,שהברית
שכרתו בו ביום הינה ברית שקשורה לקיום המצוות
ולבחירה שלהם .עצם המיקום של שכם על הדרכים
הראשיות מסמל זאת ,וכך גם האופי הטבעי של הרי
גריזים ועיבל 16.רמז נוסף לתפיסה הזאת הוא המחלוקת
בסוטה לה ע"ב באשר לאופן כתיבת התורה על המזבח.
רבי יהודה טוען שהתורה נכתבה על האבנים ואחר כך
סיידו אותן ,ורבי שמעון טוען שהסדר היה הפוך ,שאם
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לא כן – "היאך למדו אומות של אותו הזמן תורה?"
רבי שמעון מסיים באמירה שמדגישה כי התורה יכולה
להשתייך לכול" :על גבי סיד כתבוה ,וכתבו להן למטה
'למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל' וגו' ,הא
למדת ,שאם היו חוזרין בתשובה היו מקבלין אותן".
כך אפשר להסביר ,לדעתי ,גם את הכפילות
בתיאור טקס הברכות הקללות גם בפרשתנו וגם בדב'
כ"ז .בפרשתנו הדגש הוא על הבחירה בין הקללה
לברכה .הדבר מוזכר גם בדב' כ"ז ,אך בסוף התיאור שם
כתוב (דב' ל:יט–כ):
ָארץ הַ חַ יִּים
הַ ִעד ִֹתי בָ כֶם הַ יּוֹם אֶ ת הַ ָשּׁ ַמיִם וְ אֶ ת הָ ֶ
וְ הַ ָמּוֶת נ ַָת ִתּי לְ פָ נֶיָך הַ ְבּ ָרכָה וְ הַ ְקּ ָללָה ,וּבָ חַ ְר ָתּ
בַּ ַחיִּים לְ ַמעַ ן ִתּ ְחיֶה ַא ָתּה וְ ז ְַרעֶ ָך .לְ ַאהֲ בָ ה אֶ ת ה'
אֹ-להֶ יָך לִ ְשׁמֹ עַ ְבּקֹ לוֹ וּלְ ָד ְב ָקה בוֹ כִּ י הוּא חַ יֶּיָך
ָשׁבֶ ת עַ ל הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע ה'
וְ אֹ ֶרְך יָמֶ יָך ל ֶ
ַאב ָרהָ ם לְ י ְִצ ָחק וּלְ יַעֲ קֹ ב ל ֵָתת לָהֶ ם.
לַאֲ ב ֶֹתיָך לְ ְ

בדומה לכך ,במגילת ספר יהושע (א) שהתגלתה בקומראן,
חלק מהטקס המתואר ביהושע ח (בעיקר בפסוקים לד–
לה) מופיע בסמוך לתיאור חציית הירדן ולפני תיאור ברית
המילה .ניתן לטעון ,שהתפתחות הנוסח הזה מקורה
בקושיה העיקרית שלנו על זמן קיומו של הטקס.
עתיקות היהודים .70-5:68
אם כי שם לא מוזכר הר גריזים ,והיו שטענו שהדבר קשור
למחלוקת עם השומרונים באותה תקופה.
יש לציין כי כל הטקס שם שונה במקצת בתיאורו ,ואינו
כולל טקס ברכות וקללות.
עיינו בתנחומא ט.
לדעתי גם המשנה בסוטה ז ,ה רומזת לכך ,כאשר היא
מקבילה בין הנאמר בבר' יב:ו ליה' ח' בדיון סביב
המיקום" :ברכות וקללות כיצד? כיון שעברו ישראל את
הירדן ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל שבשומרון שבצד
שכם שבאצל אלוני מורה שנאמר (שם יא) 'הלא המה
בעבר הירדן' וגו' ולהלן הוא אומר (בר' י"ב) 'ויעבר אברם
בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה' .מה אלון מורה
האמור להלן שכם אף אלון מורה האמור כאן שכם".
בבחינת במ' יג:כב – "ויבוא עד חברון".

קרוב לשכם ,יעקב אבינו חוזר לארץ וחייב להילחם נגד
שרו של עשיו על זכותו בארץ ישראל .באותה עת,
בדומה לטקס בהר עיבל ובהר גריזים ,הוא מחלק את
משפחתו לשני חלקים .עם כניסתם לארץ ישראל,
בהגיעם לשכם ,חייבים בני ישראל לבחור אם יירשו את
הארץ אם לאו .בדומה ליעקב ,הדבר אינו תלוי
באבותיהם בלבד ,אלא גם בהם ובמעשיהם.
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עיינו בר' יג:יא ורש"י על אתר.
ועיינו בדברי הרש"ר הירש לדברים יא:כט ובהערה שם.
בשם  ,Karl von Raumer, Palastina, Leipzigעמ' 37
הערה  .56גובהו של הר גריזים הוא  881מטר וגובהו של
הר עיבל  940מטר.
ובשל כך נגזר דינם לאבוד – כי לא באו ללמוד.

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
לתורה ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www1.biu.ac.il/parasha2
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il:
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

עורך :ד"ר צבי שמעון
עורכת לשון :רחל הכהן שיף
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