צילום :מתוך ארכיון התמונות של יד בן־צבי

משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

פרשה ארץ ישראלית

כי תבוא

הר גריזים – הר הברכה – ההקשר השומרוני
מאת :טליה זיסקין
בפרשת ראה מופיע הציווי לקיים את טקס הברכה והקללה על הר גריב
ֹלהיָך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ַא ָּתה ָבא ָש ָּׁמהזים והר עיבל :וְ ָהיָה ִּכי י ְִב ֲיאָך ה' ֱא ֶ
ְל ִר ְש ָּׁתּה וְ נָ ַת ָּתה ֶאת ַה ְּב ָר ָכה ַעל ַהר ְּג ִרזִ ים וְ ֶאת ַה ְּק ָל ָלה ַעל ַהר ֵע ָיב ל (ד�ב
רים יא כט) .בפרשתנו מתואר מהלך הטקס העתיד להתקיים לאחר
הכניסה לארץ והקמת מזבח האבנים בהר עיבל ,וכן מוצגת רשימת
ת-ה ָעם ַעל-
השבטים שיעמדו על כל אחד מההריםֵ :א ֶּלה י ַַע ְמדּו ְל ָב ֵרְך ֶא ָ
יֹוסף ִּובנְ י ִָמין.
ׂשכר וְ ֵ
יהּודה וְ י ִָּש ָ
ת-הּי ְַר ֵּדןִ ,ש ְׁמעֹון וְ ֵלוִ י וִ ָ
ַהר ּגְ ִרזִ ים ְּב ָע ְב ְר ֶכם ֶא ַ
אּובן ָּגד וְ ָא ֵשׁר ּוזְ בּולֻ ן ָּדן וְ נַ ְפ ָּת יִלי (ד�ב
וְ ֵא ֶּלה י ַַע ְמדּו ַעל ַה ְּק ָל ָלה ְּב ַהר ֵע ָיבל ְר ֵ
רים כז יב-יג).
לאחר הכניסה לארץ בימי יהושע קיימו ישראל את הציווי :וְ ָכל י ְִש ָׂר ֵאל
ּוזְ ֵקנָ יו וְ שֹ ְׁט ִרים וְ שֹ ְׁפ ָטיו ע ְֹמ ִדים ִמ ֶּזה ִּומ ֶּזה ָל ָארֹון נֶ גֶ ד ַה ּכֹ ֲהנִ ים ַה ְלוִ ִיּם נ ְֹש ֵׂאי
ֲארֹון ְּב ִרית ה' ַּכ ֵּגר ָּכ ֶאזְ ָרח ֶח ְציֹו ֶאל מּול ַהר ְּג ִרזִ ים וְ ַה ֶח ְציֹו ֶאל מּול ַהר ֵע ָיבל
ַּכ ֲא ֶשׁר ִצ ָּוה מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד ה' ְל ָב ֵרְך ֶאת ָה ָעם י ְִש ָׂר ֵאל ָּב ִראשֹׁנָ ה (יהושע ח לג).
כיום מקובל לזהות את הר גריזים המקראי בגוש הררי מדרום לעיר
שכם שפסגתו בגובה  881מטר .שם מתגוררת קהילה שומרונית
שרואה בהר את המקום הנבחר .בשאלת מוצא הקהילה השומרונית
קיימות דעות שונות .השומרונים רואים את עצמם כצאצאי השבטים
אפרים ומנשה שנותרו בשומרון עם החורבן והגלות של ממלכת ישראל,
ושמם מעיד על כך שהם אלה ש'שומרים' על המסורת הישראלית .על
פי המוזכר בספר מלכים ,השומרונים הם צאצאי עמים שונים שהביאו
האשורים לארץ ישראל כחלק מהחלפת האוכלוסיות לאחר חורבן
ּכּותה ֵּומ ַעּוָ א
ְך-אּׁשּור ִמ ָּב ֶבל ִּומ ָ
ממלכת ישראל והגלייתה לאשור :וַ ּי ֵָבא ֶמ ֶל ַ
ֵּומ ֲח ָמת ְּוס ַפ ְרוַ יִם ,וַ ּי ֶֹׁשב ְּב ָע ֵרי ׁש ְֹמרֹון ַּת ַחת ְּבנֵ י י ְִׂש ָר ֵאל; וַ ּי ְִרׁשּו ֶאתׁ-ש ְֹמרֹון,
וַ ּי ְֵׁשבּו ְּב ָע ֶר ָיה (מלכים ב יז כד) .בהמשך הפסוקים מסופר שבעקבות
מכת האריות שהיכתה בהם החליטו לקבל על עצמם את פולחן א-לוהי
ישראל .כהן ישראלי הובא מהגלות כדי ללמדם את מצוות התורה ,וכך
התפתח בשומרון פולחן ישראלי-אלילי .בחז"ל מכונים השומרונים
כותים .על פי הדעה הרווחת במחקר ,השומרונים הם עדה שהתגבשה
משתי קבוצות שונות :בני ממלכת ישראל שלא גלו בגלות אשור וצאצאי
העמים שהובאו בידי השלטון האשורי .במהלך הזמן היטשטש ההבדל
בין קבוצות אלה ,וסביב העיר שומרון התגבשה קבוצה אתנית ,שרובה

הגדול האמין בא-לוהי ישראל ומתוכה קמה העדה השומרונית .מחקריו
של יצחק בן צבי ,לימים נשיאה השני של מדינת ישראל ,על אודות
השומרונים היו חלוציים בתחום.
השומרונים מקבלים את התורה ,אך אינם מקבלים את ספרי הנביאים
והכתובים וכן את התורה שבעל-פה .ספר התורה השומרוני שונה
במקצת מספר התורה היהודי :מעבר לשינויים בכתיב ,ישנם שינויי
תוכן ומילים .כך למשל הנוסח השומרוני לדברים פרק כז פסוק ד הוא:
והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה
אתכם היום בהר גריזים .בנוסח זה מוזכר הר גריזים ,במקום הר עיבל
שבנוסח המסורה ,כמקום הקמת מזבח האבנים .רוב החוקרים רואים
שינוי זה כשינוי מגמתי של השומרונים שרצו להאדיר את מקומו של הר
גריזים .באתר הארכאולוגי שעל ההר נמצאו שרידי מקדש קטן שהוקם
בתקופה הפרסית ומקדש גדול יותר מהתקופה ההלניסטית יחד עם
שרידי העיר סביבו .נתגלו שם כארבע מאות אלף עצמות בעלי החיים,
ובהם כבשים ,עזים ,מעט פרות ותורים בני-יונה.
בנוסף על שרידים אלו אפשר למצוא באתר כמה אתרים הקשורים
למסורות שומרוניות נוספות המקדשות הר זה :סלע המכונה 'מזבח
יצחק' ,שעליו התרחשה עקידת יצחק ,וסלע 'גבעות עולם' שהוא אבן
השתייה .עלייה לרגל אל פסגת ההר מתקיימת שלוש פעמים בשנה.
בינות לבתי המגורים על הר גריזים נמצא כיום אתר הקרבת זבח
הפסח שאליו עולים לרגל השומרונים מרחבי הארץ .מבקרים רבים
מגיעים לחזות בהקרבת קרבן הפסח המתקיימת ברוב עם ,ובמשך
השנה מגיעים כדי לפגוש בשימור מסורותיהם השונות של השומרונים.
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" /בתי החינוך של החמד הם בתים של תורה ...מקדמים חדוות הדעת ומצוינות"
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