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המקדש האבוד
הסיכוי לגלות בהר גריזים מקדש שנבנה בתבנית המקדש בירושלים הצית את דמיונם של
הארכיאולוגים והביא לאחת החפירות הגדולות והממושכות ביותר בארץ .לאחרונה נפתח
האתר למבקרים והוא מציע שפע של ממצאים ארכיאולוגיים מרתקים שחשפו את קיומה
של עיר ומקדש
כתב :ד"ר יצחק מגן
צילומים :באדיבות קמ"ט ארכיאולוגיה

ב

כלי חרס שהתגלו
בחפירות

ספרו קדמוניות היהודים ()324-306 ,11
מספר יוסף בן מתתיהו שאנשי ירושלים
כעסו על מנשה הכוהן ,אחיו של הכוהן
הגדול ידוע ,על שנשא לאישה את בתו של סנבלט
מושל שומרון ,בניגוד לחוקי התורה האוסרים על כוהן
לשאת אישה זרה .הם דרשו ממנו לעזוב את אשתו
השומרונית או שלא יוכל לזבוח במקדש בירושלים.
מנשה סיפר לחותנו על הדילמה שהוא עומד בפניה
וטען כי הוא אמנם אוהב את אשתו ,אך אינו רוצה
לאבד בגללה את המשרה החשובה של הכוהן הגדול
בירושלים .בעקבות זאת ,סנבלט מבטיח למנשה

הכוהן לבנות מקדש בהר גריזים על פי תבנית המקדש
בירושלים ולמנות אותו לכוהן הגדול במקדש ולמושל
על ארץ שומרון .לדברי בן מתתיהו ,סיפור זה אירע בזמן
כיבוש הארץ בידי אלכסנדר מוקדון ( 332לפנה"ס).
הסיכוי לגלות בהר גריזים מקדש שנבנה בתבנית
המקדש בירושלים היה הדלק שהניע את כותב מאמר
זה במשך עשרות שנים להמשיך לחפור ולחקור בהר
גריזים ,ללא הפסקה ,ולבצע את אחת החפירות הגדולות
והממושכות ביותר שנעשו עד כה בארץ ישראל.
בעקבות החפירות התברר שבן מתתיהו צדק בדבריו
ובהר גריזים אכן נבנה מקדש לה' וממנו התגלו שרידים
וממצאים רבים ,אלא שהוא טעה בתאריך הקמתו של
המקדש .המקדש קדם ביותר ממאה שנה לימיו של
אלכסנדר מוקדון .הוא הוקם בזמנו של נחמיה ,באמצע
המאה החמישית לפנה"ס ,והנישואים שעליהם מספר
בן מתתיהו נערכו בימי סנבלט החרוני ,שחי בימי
נחמיה .רמז לכך נמצא בספר נחמיהּ" :ו ִמבְּנ ֵי יֹויָדָע בֶּן
ֶאלְי ָשיב ַהכֹּהֵן ַהג ָּדֹול ָחתָן לְ ַסנְבַלַּט ַהחֹֹרנ ִי ו ָ ַאבְִריחֵהּו
ֵמעָלָי" (י"ג ,כ"ח).

מקדש ועיר סביב לו

הר גריזים מתנשא לגובה  886מטר מעל פני הים ונמצא
מדרום לעיר המקראית שכם .בתורה התייחד כהר
שניתנה עליו הברכה ואילו על הר עיבל ,הנמצא מצפון לו,
ניתנה הקללה (דברים י"א ,כ"ט) .בני ישראל הצטוו לבנות
מזבח על הר עיבל "ו ְ ָהי ָה ּבְעָבְְרכֶם אֶת ַהּיְַרּדֵןּ ,תִָקימּו אֶת
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המתחם המקודש
והכנסייה

ָה ֲאבָנ ִים ָה ֵאּלֶה ֲאׁשֶר ָאנֹכִי ְמצַּו ֶה ֶא ְתכֶם הַּיֹום ּבְהַר עֵיבָל
וְׂשְַד ָּת אֹותָם ּבַּׂשִידּ .ובָנ ִי ָת ּׁשָם ִמזְּבֵ ַח לַיהו ָה אֱֹלהֶיָך (דברים
כ"ז ,ד'-ה') ואילו על פי הנוסח השומרוני של התורה הם
הצטוו לבנות את המזבח על הר גריזים.
במרכז הר גריזים נבנה בתקופה הפרסית מקדש לה' בידי
כוהנים יהודים שבאו מירושלים .הם שבנו את המקדש
הראשון בהר גריזים בתבנית המקדש שהיה בירושלים
בימי שיבת ציון ,והם היו הכוהנים הראשונים ששרתו
בקודש .הם גם היו אלה שהביאו את התורה שמשמשת
עד היום את השומרונים .המקדש על הר גריזים שימש
מוקד לוויכוחים תיאולוגיים ופוליטיים חריפים בין
היהודים לשומרונים בארץ ישראל ובתפוצות .השומרונים
טענו שמקום הבחירה והר המוריה הוא הר גריזים ולא
ירושלים .ויכוחים קשים אלה הביאו בסופו של דבר
לחורבנם של העיר והמקדש בידי המלך החשמונאי יוחנן
הורקנוס הראשון ,והם נמשכים עד ימינו.
המקדש עמד במרכזה של עיר גדולה שהייתה מורכבת
מרובעי מגורים .שטחה של העיר השתרע על כ–400
דונם ומספר תושביה היה כ– 10,000איש ,רובם כוהנים
ששירתו במקדש .נחפרו יותר מ– 30בתים בנויים היטב
שכללו חצר גדולה ,חדרי אירוח ,חדרי שינה ,חדרי
אמבטיה וחדרי שירותים ואחסנה .בסמוך למתחם
המקודש התגלה מבנה מפואר  -ארמון עם פרסקאות
וסטוקו שהיה ככל הנראה ביתו של אחד הכוהנים
הגדולים ששרתו במקדש .רובעי המגורים סביב המקדש
החלו להיבנות בשלהי המאה השלישית לפנה"ס לאחר

הקמת המקדש .העיר השומרונית בהר גריזים הוקמה,
בשל קדושת המקום ,סביב המקדש ,אף שלא היו לה
נתונים טבעיים נוחים ,כגון מקורות מים ,גישה נוחה
לצירי דרכים ואדמות חקלאיות .עד כה התגלו בעיר
עשרות אלפי ממצאים ,כ– 16אלף מטבעות זהב ,כסף
וברונזה ,כ– 550כתובות חרותות על אבנים בשפות
העברית ,הארמית והיוונית ,שעוני שמש ,כלי נשק ,כלי
חרס ,כלי אבן ,כלי מתכת וכלי זכוכית.

עולים לרגל
הר גריזים מקודש לשומרונים ושלוש פעמים
בשנה הם עולים לרגל לאתרים המקודשים
שנמצאים בהר .האתר הראשון הוא 12
האבנים הנמצאות ממערב לכנסייה ,שעל
פי האמונה השומרונית זהו המזבח שהצטוו
בני ישראל לבנות בעוברם את הירדן .הם
גם מאמינים שהמשכן הראשון נבנה בהר
גריזים .האתר השני הוא גבעת עולם,
מחשוף סלע בראש ההר המציין את קדושת
מר ֹאׁש
ההר כולו ומתייחס לברכת יוסף "ּו ֵ
ּמג ֶד ּגִבְעֹות עֹול ָם" (דברים
מ ֶ
קדֶם ּו ִ
הרר ֵי ֶ
ַ
ל"ג ,ט"ו) .האתר השלישי המקודש בעיני
השומרונים הוא מזבח יצחק .לפי המסורת
השומרונית ,הר המוריה הוא הר גריזים ולא
ירושלים ,ומזבח יצחק לפי המסורת שלהם
הוא המקום שעליו הצטווה אברהם לזבוח
את בנו (בראשית כ"ב ,א'-ג').

המקדש עמד
במרכזה של עיר
גדולה שהייתה
מורכבת מרובעי
מגורים .שטחה
של העיר השתרע
על כ– 400דונם
ומספר תושביה
היה כ–10,000
איש ,רובם כוהנים
ששירתו במקדש.
נחפרו יותר מ–30
בתים בנויים היטב
שכללו חצר גדולה,
חדרי אירוח,
חדרי שינה וחדרי
אמבטיה
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השער המערבי של
המתחם המקודש וגרם
המדרגות שהוביל אליו
בחפירות התגלו
כ– 16אלף מטבעות
זהב ,כסף וברונזה
גרם המדרגות
המונומנטלי שהוביל
לאגף המזרחי
פעמון ואמפורה
עשויים זהב
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במתחם המקודש התגלו שני שלבי בנייה עיקריים.
הראשון ,מהתקופה הפרסית מאמצע המאה החמישית
לפנה"ס ,והשני ,מהתקופה ההלניסטית בראשית המאה
השנייה לפנה"ס .על המקדש השומרוני בנה הקיסר זנון
בשנת  484לספירה כנסייה גדולה שהוקדשה למריה.
בעקבות הבנייה נהרס רוב המתחם המקודש ושרידי
המקדש השומרוני נעקרו עד היסוד.
מידות המתחם מהתקופה הפרסית היו  98X96מטר,
שהם כ– 200X200אמה (הנביא יחזקאל בחזונו מציין
שמידות הר הבית היו  500X500אמה).
למתחם היו שלושה שערים ,שניים מהם נפגעו כאשר
הוקם המתחם בתקופה ההלניסטית .בקיר הצפוני
התגלה שער בעל שישה תאים ,הזהה לתיאורי שערי הר
הבית בירושלים שמופיעים בספר יחזקאל.
בקיר המזרחי של המתחם בהר גריזים נחשפו שרידי
שער שבסמוך לו התגלו מזבח ושכבת אפר ועצמות
בעלי חיים ששימשו לקורבנות .שער נוסף היה בדרום
ונראה שנהרס בעת בניית המתחם המקודש בתקופה
ההלניסטית ,ובמקומו נבנה שער מונומנטלי בקיר
הדרום–מערבי .בקיר המערבי של המתחם מהתקופה
הפרסית ,שהיה סמוך לאחורי המקדש  -מקום קודש
הקודשים  -לא היה שער .מספר השערים במקדש בהר
גריזים ,צורתם ואפילו מידותיהם ,זהים באופן כמעט
מוחלט לתיאור המקדש בידי יחזקאל ,ששימש בסיס
להקמת המקדש בירושלים בימי שיבת ציון.
סביב הקירות הפנימיים של המתחם התגלו חדרים
ומבנים המזכירים את הלשכות והחצרות שנזכרות
בספר יחזקאל וששימשו את הכוהנים ואת עולי הרגל
שביקרו במקדש.

הר גריזים בתקופה הביזנטית
אחרי חורבן הר גריזים ב– 110לפנה"ס סולקו
השומרונים מהר גריזים וההר עמד בשיממונו
כ– 400שנים .במאה הרביעית לספירה ,עם הפיכת
הנצרות לדת השלטת של העולם הביזנטי ,חידשו
השומרונים את הפולחן בהר גריזים ,ומתקופה
זו התגלו במתחם המקודש כ– 80כתובות
שומרוניות חרותות בלשון היוונית .בשלהי
המאה הרביעית לספירה בנו הקיסר תיאודוסיוס
הראשון או בנו ארקדיוס מבצר בסמוך למתחם
השומרוני ,אבל אפשרו לשומרונים להמשיך
ולקיים את פולחנם על ההר.
בשנת  484לספירה החרים הקיסר הנוצרי
זנון את ההר ועל המתחם השומרוני המקודש
הוא בנה כנסייה מפוארת על שמה של מריה
תיאוטוקוס (יולדת האל) .בעקבות הקמת
הכנסייה החלו המרידות השומרוניות שנמשכו
עשרות שנים ובעטיין כמעט נכחדה הקהילה
השומרונית .הקיסר יוסטיניאנוס ,שהגביר את

התגלו ממצאים רבים מהתקופה הפרסית שקשורים
לפולחן המקדש :מאות אלפי עצמות קורבנות של
כבשים ,עזים ,פרות ויונים; כלי חרס מיוון ועשרות
מטבעות כסף שהקדומה שבהן מתוארכת לשנת
 480לפנה"ס; כותרות פרוטו יוניות שמאפיינות
בנייה מתקופת הבית הראשון; נחש נחושת ופעמון
זהב ממעיל האפוד של הכוהן הגדול השומרוני
(הפעמון התגלה עם עצמות קורבנות וכלי חרס
מהתקופה הפרסית).
בראשית המאה השנייה לפנה"ס ,בימיו של אנטיוכוס
השני ,הוקמו מתחם ומקדש חדשים על גבי אלה
מהתקופה הפרסית .המתחם הורחב במידה ניכרת
בצד הדרומי והמזרחי ושטחו כמעט הוכפל212X136 ,
מטר ,אך למרות התוספות הנרחבות סביב המתחם,
הגרעין המקודש המקורי נותר כמו שהוא200X200 ,
אמה .בצפון ,בדרום–מערב ובמזרח נבנו שערים
חדשים ,הפעם בעלי ארבעה תאים בלבד .לפני
השער המזרחי והדרום–מערבי נבנו גרמי מדרגות
מונומנטליים ,ששימשו את עולי הרגל הרבים שעלו
למקדש מתוך העיר ומחוצה לה .קירות המתחם
נבנו מאבני גזית גדולות מטויחות בחלקן הפנימי
והחיצוני .בצד הדרום–מזרחי של המתחם נבנו חצרות
גדולות ששימשו מקום התארגנות לעולי הרגל לפני
כניסתם לחצר המקדש והמקדש עצמו הוקף במגדלים
מבוצרים ובמצודות גדולות שהגנו עליו.
מצודה גדולה בעלת שתי קומות שמזכירה את
החקרה בירושלים הוקמה בפינה הדרומית–מזרחית
של המתחם .חצר מבוצרת נוספת הוקמה בפינה
הדרומית–מערבית שלו .גם על שלושת השערים הגנו
מגדלים מבוצרים.

הדיכוי של השומרונים ,הרחיב את ביצורי
הכנסייה כלפי צפון אחרי שהשומרונים ניסו
לפגוע בה .גודל המכלול הביזנטי 100 X83
מטר והוא עשוי שני חלקים :בצפון מתחם
מבוצר ובמרכזו בריכת מים גדולה .בדרום
מתחם ריבועי המוקף חומה ומגדלים
ובמרכזו כנסייה בעלת תכנית מתומנת -
כנסיית הנצחה .לכנסייה היו שלושה פתחים
במערב ואפסיס (גומחה) במזרח .מכל עבריה
היו קפלות וחדרי שירותים .סביב הכנסייה
נבנה פרסטיל העשוי אומנות ריבועיות
של אבני גזית משובחות .הכנסייה הייתה
מרוצפת לוחות שיש ופסיפס ובקצה המזרחי
התגלתה קריפטה בנויה היטב .בצד הדרומי
של המתחם התגלתה גת משוכללת לדריכת
ענבים .בתקופה המוסלמית הקדומה נבנו
במתחם הכנסייה שני בתי בד שמאפיינים
תקופה זו.

סוף דבר

העיר על הר גריזים והמקדש הוחרבו בשנת 110
לפנה"ס בידי יוחנן הורקנוס הראשון ולא בשנת 128
לפנה"ס מיד לאחר מותו של אנטיוכוס השביעי ,כפי
שמספר בן מתתיהו.
העיר נשרפה כליל ,בכל בית ובכל מקום התגלו
שכבה עבה של אפר וקורות עץ שרופות .שרידי
השרפה ,כלי הנשק הרבים והמטבעות של יוחנן
הורקנוס שהתגלו באתר מעידים על הקרב הקשה
והאכזרי שהתנהל במקום .המתחם המקודש נהרס
עד היסוד כתוצאה מבניית הכנסייה בימיו של
זנון ,ואי אפשר לשחזר את תכנית המקדש שנבנה
במקום .עם זאת ,התגלו ממצאים רבים שמצביעים
באופן ברור על קיומו של המקדש .בנוסף לבורות
המים הגדולים ששימשו לטהרה ולרחיצת הקורבנות,
התגלו אבני גזית נושאות תווי סתתים כתובים
בעברית שנעקרו מקירות המקדש ,כותרות וחוליות
עמודים ,והכותרות הפרוטו יוניות שהיו שייכות
למקדש הראשון מהתקופה הפרסית .לאחר חורבנה,
העיר בהר גריזים לא נבנתה שוב ,ונותרה תל חורבות
עד היום .יום חורבנו של הר גריזים ,כ"א בכסלו ,הפך
ביהדות ליום חג שאסור בו מספד.
החפירות נמשכו שנים רבות ובשנת  2000הושלמו
השימור והפיתוח שנעשו בידי כותב שורות אלה
והאתר נפתח לקהל הרחב .מיד לאחר מכן פרצה
האינתיפאדה השנייה והאתר נסגר לשנים ארוכות עד
לעת האחרונה.
הכותב הוא חופר האתר וקמ"ט ארכיאולוגיה לשעבר

התגלו ממצאים
רבים מהתקופה
הפרסית שקשורים
לפולחן המקדש:
מאות אלפי
עצמות קורבנות
של כבשים ,עזים,
פרות ויונים; כלי
חרס מיוון ועשרות
מטבעות כסף...
כותרות פרוטו
יוניות שמאפיינות
בנייה מתקופת
הבית הראשון;
נחש נחושת ופעמון
זהב ממעיל האפוד
של הכוהן הגדול
השומרוני
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