
"המקום אשר יבחר"
בין ספרות חז"ל לשומרונים | פרופ' אביגדור שנאן

העדה השומרונית בימינו היא קבוצה קטנה של פחות מאלף נפשות המתגוררת בחולון ובהר גריזים. בתקופת 
קדומות היה מספרם גדול פי כמה וכמה, כולל בתקופת חז"ל שבה עוסק השיעור. הקרבה ההיסטורית 

והגיאוגרפית בין השומרונים ובין חכמים – לרבות שיתוף באמונה באלוהי ישראל, בנבואת משה ובתורה – 
הביאה לפולמוס ער בשאלה מה הוא "המקום אשר יבחר", שבו עתיד על פי התורה להקים עם ישראל את בית 

המקדש.

המסורת המקראית ראתה בירושלים את המקום המיועד, ואילו השומרונים ראו בהר גריזים שליד העיר שכם 
את המקום הנבחר.

השיעור עוסק במקורות שונים מן המאות הראשונות לספירה, העוסקים בפולמוסים שבין שומרונים ובין חז"ל, 
וזאת בהקשרים שונים: הלכתיים, ספרותיים ותיאולוגיים.

ברוכים הבאות והבאים ללימוד.

הצעות ללימוד עצמי משולבות במהלך הדברים באות מיוחדת.

←



חלק ראשון: על "המקום"   ← 1

1( ")טז( ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ּבַָּׁשנָה יֵָרֶאה כָל זְכּוְרךָ ֶאת ְּפנֵי ה’ ֱאלֶֹהיךָ ּבַָּמקֹום ֲאֶׁשר יִבְָחר ּבְַחג ַהַּמּצֹות ּובְַחג 
ַהָּׁשבֻעֹות ּובְַחג ַהֻּסּכֹות וְלֹא יֵָרֶאה ֶאת ְּפנֵי ה’ ֵריָקם:"

)דברים טז(

2( ")ח( ּכִי יִָּפלֵא ִמְּמךָ ָדבָר לִַּמְׁשָּפט ּבֵין ָּדם לְָדם ּבֵין ִּדין לְִדין ּובֵין נֶגַע לָנֶגַע ִּדבְֵרי ִריבֹת ּבְִׁשָעֶריךָ וְַקְמָּת 
וְָעלִיָת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר יִבְַחר ה’ ֱאלֶֹהיךָ ּבֹו: )ט( ּובָאָת ֶאל ַהּכֲֹהנִים ַהלְוִּיִם וְֶאל ַהּׁשֵֹפט ֲאֶׁשר יְִהיֶה ּבַּיִָמים 

ָהֵהם וְָדַרְׁשָּת וְִהּגִידּו לְךָ ֵאת ְּדבַר ַהִּמְׁשָּפט: 

)דברים יז(

3( ")יג( וַּיֹאֶמר ָמְרֳּדכַי לְָהִׁשיב ֶאל ֶאְסֵּתר ַאל ְּתַדִּמי בְנְַפֵׁשךְ לְִהָּמלֵט ּבֵית ַהֶּמלֶךְ ִמּכָל ַהּיְהּוִדים: )יד( ּכִי ִאם 
ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ּבֵָעת ַהּזֹאת ֶרוַח וְַהּצָלָה יֲַעמֹוד לַּיְהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר וְַאְּת ּובֵית ָאבִיךְ ּתֹאבֵדּו ּוִמי יֹוֵדַע 

ִאם לְֵעת ּכָזֹאת ִהּגַַעְּת לַַּמלְכּות:" 

)אסתר ד(

4( ")א( וַיְִהי ַאַחר ַהְּדבִָרים ָהֵאּלֶה וְָהֱאלִֹהים נִָּסה ֶאת ַאבְָרָהם וַּיֹאֶמר ֵאלָיו ַאבְָרָהם וַּיֹאֶמר ִהּנֵנִי: )ב( וַּיֹאֶמר 
ַקח נָא ֶאת ּבִנְךָ ֶאת יְִחיְדךָ ֲאֶׁשר ָאַהבְָּת ֶאת יִצְָחק וְלֶךְ לְךָ ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹרּיָה וְַהֲעלֵהּו ָׁשם לְעֹלָה ַעל ַאַחד 

ֶהָהִרים ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאלֶיךָ: )ג( וַּיְַׁשּכֵם ַאבְָרָהם ּבַּבֶֹקר וַּיֲַחבֹׁש ֶאת ֲחמֹרֹו וַּיִַּקח ֶאת ְׁשנֵי נְָעָריו ִאּתֹו וְֵאת יִצְָחק 
ּבְנֹו וַיְבַַּקע ֲעצֵי עֹלָה וַּיָָקם וַּיֵלֶךְ ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָהֱאלִֹהים: )ד( ּבַּיֹום ַהְּׁשלִיִׁשי וַּיִָּׂשא ַאבְָרָהם ֶאת 
עֵינָיו וַּיְַרא ֶאת ַהָּמקֹום ֵמָרחֹק: ]...[ )יג( וַּיִָּׂשא ַאבְָרָהם ֶאת עֵינָיו וַּיְַרא וְִהּנֵה ַאיִל ַאַחר נֱֶאַחז ּבְַּסבַךְ ּבְַקְרנָיו 
וַּיֵלֶךְ ַאבְָרָהם וַּיִַּקח ֶאת ָהַאיִל וַּיֲַעלֵהּו לְעֹלָה ַּתַחת ּבְנֹו: )יד( וַּיְִקָרא ַאבְָרָהם ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ה’ יְִרֶאה 

ֲאֶׁשר יֵָאֵמר ַהּיֹום ּבְַהר ה’ יֵָרֶאה:" 

)בראשית כב(

5(  "והלך אברהם מהלך ג' ימים. לאחר ג' ימים ראה ענן קשור על גב ההר. אמר לו: בני רואה אתה מה 
שאני רואה? אמר לו: כן. - מה אתה רואה? אמר לו: ענן קשור על גב ההר אני רואה. אמר לישמעאל 

ולאליעזר: רואים אתם כלום? אמרו לו: לאו. אמר להם: הואיל ואינכם רואים כלום, וחמור זה אינו רואה, 
"שבּו לכם פה ִעם החמור" - ַעם הדומים לחמור."

)מדרש ויקרא רבה כ, ב(

ללימוד עצמי 

מה לדעתכם גרם למדרש קושי בקריאת פסוקי התורה? . 1

מנין לדעתכם לקח המדרש את הדימוי של הר וענן עליו כסמל להתגלות האלוהים? מה ביקש . 	
המדרש לומר בבחירה בדימוי זה?

מקובל לומר שנערי אברהם שהלכו איתו מייצגים את אומות העולם. מה דעתכם על המסורת . 	
הקובעת שהם "דומים לחמור"?



חלק שני: השומרונים – מוצאם )לפי המקרא( ואמונותיהם       ← 	

6( ")כד( וַּיָבֵא ֶמלֶךְ ַאּׁשּור ִמּבָבֶל ּוִמּכּוָתה ּוֵמעַּוָא ּוֵמֲחָמת ּוְסַפְרוַיִם וַּיֶֹׁשב ּבְָעֵרי ׁשְֹמרֹון ַּתַחת ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל 
וַּיְִרׁשּו ֶאת ׁשְֹמרֹון וַּיְֵׁשבּו ּבְָעֶריָה: )כה( וַיְִהי ּבְִתִחּלַת ִׁשבְָּתם ָׁשם לֹא יְָראּו ֶאת ה' וַיְַׁשּלַח ה' ּבֶָהם ֶאת ָהֲאָריֹות 

וַּיִהיּו הְֹרגִים ּבֶָהם: )כו( וַּיֹאְמרּו לְֶמלֶךְ ַאּׁשּור לֵאמֹר ַהּגֹויִם ֲאֶׁשר ִהגְלִיָת וַּתֹוֶׁשב ּבְָעֵרי ׁשְֹמרֹון לֹא יְָדעּו ֶאת 
ִמְׁשַּפט ֱאלֵֹהי ָהָאֶרץ וַיְַׁשּלַח ּבָם ֶאת ָהֲאָריֹות וְִהּנָם ְמִמיִתים אֹוָתם ּכֲַאֶׁשר ֵאינָם יְֹדעִים ֶאת ִמְׁשַּפט ֱאלֵֹהי 

ָהָאֶרץ: )כז( וַיְצַו ֶמלֶךְ ַאּׁשּור לֵאמֹר הֹלִיכּו ָׁשָּמה ֶאָחד ֵמַהּכֲֹהנִים ֲאֶׁשר ִהגְלִיֶתם ִמָּׁשם וְיֵלְכּו וְיְֵׁשבּו ָׁשם וְיֵֹרם 
ֶאת ִמְׁשַּפט ֱאלֵֹהי ָהָאֶרץ: )כח( וַּיָבֹא ֶאָחד ֵמַהּכֲֹהנִים ֲאֶׁשר ִהגְלּו ִמּׁשְֹמרֹון וַּיֵֶׁשב ּבְבֵית ֵאל וַיְִהי מֹוֶרה אָֹתם 

ֵאיךְ יִיְראּו ֶאת ה': )כט( וַּיְִהיּו עִֹׂשים ּגֹוי ּגֹוי ֱאלָֹהיו וַּיַּנִיחּו ּבְבֵית ַהּבָמֹות ֲאֶׁשר עָׂשּו ַהּׁשְֹמרֹנִים ּגֹוי ּגֹוי ּבְָעֵריֶהם 
ֲאֶׁשר ֵהם יְֹׁשבִים ָׁשם: )ל( וְַאנְֵׁשי בָבֶל עָׂשּו ֶאת ֻסּכֹות ּבְנֹות וְַאנְֵׁשי כּות עָׂשּו ֶאת נְֵרגַל וְַאנְֵׁשי ֲחָמת עָׂשּו ֶאת 

ֲאִׁשיָמא: )לג( ֶאת ה' ָהיּו יְֵרִאים וְֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ָהיּו עֹבְִדים ּכְִמְׁשַּפט ַהּגֹויִם ֲאֶׁשר ִהגְלּו אָֹתם ִמָּׁשם: 

)מלכים ב, יז(

7( ארבעת עיקרי האמונה השומרונית בהמנון שומרוני מן המאה השנייה

"לית אלה אלא אחד / לא נבי כמשה נביה / ולא כתב הך ארהותה קדישתא / ולא סגדה אלא לה' קדם 
הרגריזים בית אל ]=אין אלוהים אלא אחד / ואין נביא כמשה הנביא / ולא ספר כתורה הקדושה / ולא 

פולחן אלא לה' לפני הר גריזים בית אל[." 

)עיקרון נוסף שלא נזכר כאן הוא האמונה ביום דין באחרית הימים.(

חלק שלישי: בין חכמים לשומרונים )בעיקר בענייני הלכה(   ← 	

8( "בשני גוים קצה נפשי / והשלישית איננו עם / יושבי שעיר ופלשת )=אדום וערי החוף ההלניסטיות( 
/ וגוי נבל הדר בשכם." 

)בן סירא ]סביב 200 לפנה"ס[ נ, לז–לח(

9( בראשונה היו משיאין משואות משקלקלו הכותים )על ידי הדלקת משואות שלא בזמן הנכון( התקינו 
שיהו שלוחין יוצאין" )להודיע לקהילות ישראל על מועד ראש החודש. בתקופת חז"ל היה בית הדין 

קובע זאת כל חודש וחודש ונהגו בתחילה להודיע על כך בעזרת משואות שהודלקו על ראשי ההרים(.

 )משנה ראש השנה ב, ב(

ללימוד עצמי

האם אפשר למצוא הסבר להתנהגותם זו של הכותיים?. 1

יש גרסה במשנה "משקלקלו המינים" )יהודים שנהו אחר תורת הנצרות(. האם גרסה זו עדיפה?. 	



10( "ומעשה גם שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אישה, והיו עדיו עדי כותים – והכשיר״ ]את 
הגט[. 

)בבלי גיטין י, ע"ב(

11( "מצה של כותיים מותרת ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. ור' לעזר אוסר, לפי שאין פקיעין 
)=בקיאים( בדקדוקי מצה. רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל מצווה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקין 

בה יותר ״מישראל״. 

)תוספתא פסחים ב, ג(

 12( א, א: "דרכי כותיים פעמים כגוים, פעמים כישראל, ורובן כישראל".

א, ט: "ישראל מוהל את הכותי והכותי מוהל את ישראל, רבי יהודה אומר: כותי לא ימול את ישראל, 
שאין מוהלו אלא לשם )=לכבוד( הר גריזים".

ב, ג: "הגבינים )=גבינות( שלהן מותרות..."

ב, ח: "מאימתי מקבלין אותם )לעם ישראל(? משיִכפרו בהר גריזים ויודו בירושלים..."

)מסכת כותים ]=חיבור מן המאה החמישית-שישית, המכנס יחד עניינים שונים הקשורים ביחסים אל 
הכותיים[(

ללימוד עצמי

מה היחס אל הכותיים העולה מארבעה ציטוטים אלו?. 1

13( "הכל )=כולם( שוחטין" – ואפילו כותי. מוסרין לו בהמה לכתחילה לשחוט: שמצוה שהחזיקו בה 
)את מצוות השחיטה קיימו השומרונים בנאמנות( היא. במה דברים אמורים? כשישראל )=יהודי( עומד 
על גביו, אבל יוצא ונכנס – לא ישחוט ]...[ אמר רב חנן אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי 

משום בר קפרא: רבן גמליאל ובית דינו נמנו )=עמדו למניין, לספור קולות( על שחיטת כותי ואסרוה ]...[ 
אמר רבי אסי: אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל משחיטת כותי ]...[ ומדוע גזרו בהם רבנן? ]...[ אמר רב 

נחמן בר יצחק: דמות יונה מצאו להן בראש הר גריזים שהיו עובדין אותה." 

)בבלי חולין, דפים ג–ה(

ללימוד עצמי

כמה דעות מצאתם בקטע זה לגבי אכילת בשר בהמה שנשחטה בידי כותי?. 1

עניין "דמות יונה" אינו מובן. מה דעתכם על האפשרות שמדובר בדמותו של יונה הנביא? . 	



חלק רביעי: שמותיו של המקום – הר גריזים וירושלים ←  	

14( מרקה )גדול המשוררים השומרונים, ארץ ישראל, המאות השלישית-רביעית(, מתוך מימר מרקה: 
על תהומי מעין עדן, עמוד 100:  

"ה' ימלוך עולם ועד' )שמות טו, יח( – מלכות תמידה שאינה עוברת. 

ה' ימלוך עולם ועד – אוי לנפש שתהיה אויבת לו. 

ה' ימלוך עולם ועד – אשרי מי שיאמין בו. 

ה' ימלוך עולם ועד – אשרי מי שמתקרב אליו, אוי למי שמתרחק ממנו. 

ה' ימלוך עולם ועד – כלל יחד את הזכרת שם ה' והר גריזים להודיע כי הוא המקום הנבחר. מיום 
שברא אותו האלוהים, קדושתו תמידה עד יום נקם )יום הדין באחרית הימים(. ולו שלושה עשר שמות 

בתורה שכל שם מהם מספר כבודו. הראשון: הר הקדם... השני: בית אל ]...[ השלישי: בית אלוהים 
]...[ הרביעי: שער השמים – אכן כל הפונים אליו לדרוש את האלוהים ימצאו אותו קרוב, והוא מקום 

הנזירים והמעשרות והתרומות והנדרים והברכות והזבחים והמתנות והעולות וכל הקרבנות...  החמישי 
שמו לוזה ]...[ מקדש ]...[ הר גריזים ]...[ בית ה' ]...[ ההר הטוב ]...[ המקום הנבחר ]...[ גבעת עולם ]...[ 

אחד ההרים ]...[ ה' יראה." 

)בתרגום ז' בן חיים, האקדמיה הלאומית למדעים, ירושלים 1988(.

15( "עשרה שמות נקראת ירושלים לשם שבח: עיר. קריה. נאמנה. בעולה. דרושה. חפצי בה. ה' שמה. 
צדק. שלום. יבוסי: ועשרה לשם גנאי: אלמנה. זונה. שכולה. גלמודה. גולה. וסורה. עזובה. ושנואה. ענייה. 

סוערה:" 

)מדרש אבות דרבי נתן ב, לט(

ללימוד עצמי

במה שונה הרשימה של המדרש מזו של מרקה?. 1

במה שונה הרשימה של מדרש אבות דרבי נתן )שהוא מדרש קדום( מן הרשימה הבאה ממדרש שיר . 	
השירים זוטא )שהוא מדרש מאוחר(? רמז: שימו לב לשינוי בתוך הרשימה בין השמות "עיר היונה" 

ל"יונתי". ראו גם את שני הפסוקים המובאים אחרי רשימה זו.

האם ייתכן שהמעבר בין המדרש הקדום למאוחר קשור גם לדעותיהם של השומרונים?. 	

לירושלמים ולמכירי ירושלים ולמוקיריה: כמה משמותיה של ירושלים שברשימה הבאה "מצלצלים . 	
לכם" מוכרים מחיינו בעיר ומהיכרותנו עמה?



16( "שבעים שמות קרא לירושלים. ירושלים, שלום, יראה, יבוס, גלעד, לבנון, ציון, מרום, ים, כסא ה', עיר 
דוד, יפה נוף, הר ציון, ירכתי צפון, קרית מלך רב, משוש כל הארץ, בעולה, חפצי בה, אבן מעמסה )=על 
כל הגויים ]זכריה יב, ג[(, אפרתה, שדה יער, מנוחה, אריאל, הר מועד, יפה, בתולה, כלה, אשת נעורים, 

רבתי עם, רבתי בגוים, שרתי במדינות, עיר שחוברה לה, בית תפילה, מגדל עדר, מצודה, ידידות, דרושה, 
עיר לא נעזבה, גילה, עדן, גן ה', הר מרום, מוריה, הר גבוה, עיר היונה >נוסח אחר: יונתי<, קריה נאמנה, 

עיר הצדק, גיא חזיון, במות, נחלה, הר הקדש, הר חמד, גבעת הלבונה, עיר דוד, עיר הנגב, הר מרום 
ישראל, "שם חדש אשר פי ה' יקבנו" )ישעיה סב, ב(." 

)מדרש שיר השירים זוטא, א(

** ")יד( יֹונִָתי ּבְַחגְוֵי ַהֶּסלַע ּבְֵסֶתר ַהַּמְדֵרגָה ַהְרִאינִי ֶאת ַמְרַאיִךְ ַהְׁשִמיעִינִי ֶאת קֹולֵךְ ּכִי קֹולֵךְ ָעֵרב ּוַמְרֵאיךְ 
נָאוֶה: 

)שיר השירים ב(

** ")א( הֹוי מְֹרָאה וְנִגְָאלָה ָהעִיר ַהּיֹונָה: )ג( ָׂשֶריָה בְִקְרּבָּה ֲאָריֹות ׁשֲֹאגִים ׁשְֹפֶטיָה זְֵאבֵי ֶעֶרב לֹא גְָרמּו לַּבֶֹקר: 
)ד( נְבִיֶאיָה ּפֲֹחזִים ַאנְֵׁשי ּבֹגְדֹות ּכֲֹהנֶיָה ִחּלְלּו קֶֹדׁש ָחְמסּו ּתֹוָרה:"

 )צפניה ג(

חלק חמישי: צאו לעבודה! ←  	

מכאן רק עבודה ללימוד עצמי. ארבעה סיפורים שונים מספרות חז"ל על מפגשים בין יהודים ושומרונים 
בהקשרים שונים. בכל הסיפורים בא לביטוי עניין המתח שבין ירושלים לבין הר גריזים, שאלת "המקום 

אשר יבחר".

במהלך הסיפורים שולבו הערות הסבר. 

אין שאלות מנחות ואין חובה לעסוק בכל הסיפורים. 

הסיפורים מסודרים על פי הקושי, מן הקל אל הכבד ממנו.

מטרת הלימוד היא להכיר את המערכת המורכבת של יחסי חז"ל והשומרונים.

וראו עוד הערה בסוף המסמך. 

לימוד נעים וחג שמח!



)א( "בימי רבי יהושע בן חנניה גזרה מלכות הרשעה )=רומי( שיבנה בית המקדש... הלכו הכותים ואמרו: 
יהא ידוע למלך שאותה עיר מורדת, אם תיבנה ואם חומותיה יושלמו, מיסים לא תשלם ... אמר להם: 

ומה נעשה, וכבר גזרתי? אמרו לו: שלח ואמור להם, או ישנו אותו ממקומו או יוסיפו עליו חמש אמות או 
יפחתו ממנו חמש אמות, ומעצמם יחזרו בהם )=כי אין לשנות את גודל המקדש ולו במעט(. והיה העם 

מתקהל בבקעת בית רמון. כיוון שהגיעו הכתבים החלו בוכים ומבקשים למרוד במלכות. אמרו: ילך אדם 
חכם אחד וירגיע את הציבור. אמרו: ילך ר' יהושע בן חנניה שהוא חכם בתורה. נכנס ודרש: ארי טרף 

טרף, ועמד עצם בגרונו. אמר: כל מי שיבוא ויוציא אותו אתן לו שכרו. בא קורא מצרי )=סוג של ציפור(, 
שמקורו ארוך, הכניס את מקורו והוציאו. אמר לו: תן לי שכרי. אמר לו: לך ותשתבח ותאמר שנכנסת לפי 

האריה בשלום ויצאת בשלום. כך דיינו, נכנסנו לאומה זו בשלום, ויצאנו בשלום." 

)מדרש בראשית רבה סד, ד(

)ב( "תניא: בעשרים וחמשה בטבת... ביקשו כותיים את בית אלהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו 
ונתנו להם. באו והודיעו את שמעון הצדיק. מה עשה? לבש בגדי כהונה, ונתעטף בבגדי כהונה, 

ומיקירי ישראל עמו, ואבוקות של אור בידיהן, וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה 
עד שעלה עמוד השחר. כיון שעלה עמוד השחר אמר להם )אלכסנדר לכותיים(: מי הללו? אמרו לו: 

יהודים שמרדו בך. כיון שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה, ופגעו זה בזה. כיון שראה לשמעון הצדיק, ירד 
ממרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו: מלך גדול כמותך ישתחווה ליהודי זה? אמר להם: דמות דיוקנו של 
זה מנצחת )=הולכת( לפניי במלחמתי. אמר להם: למה באתם? אמרו: אפשר בית שמתפללים בו עליך 
ועל מלכותך שלא תחרב יתעוך גויים להחריבו? אמר להם: מי הללו? אמרו לו: כותיים הללו שעומדים 
לפניך. אמר להם: הרי הם מסורים בידיכם. מיד נקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם, והיו מגררין 

אותן על הקוצים ועל הברקנים עד שהגיעו להר גריזים. כיון שהגיעו להר גריזים חרשוהו, וזרעוהו 
כרשינין )=מספור לבהמות(. כדרך שבקשו לעשות לבית אלהינו. ואותו היום עשאוהו יום טוב." 

)בבלי, יומא סט, ע"א( 

)ג( "ילמדנו רבינו: העובר לפני התיבה )=שליח ציבור בתפילת שמונה עשרה( וטעה ולא אמר ברכת 
המינין )הברכה שבה מקוללים אויבי ישראל(, מהו שמחזירין אותו )ויתפלל מחדש(? כך שנו רבותינו: 

העובר לפני התיבה וטעה, בכל הברכות כולן אין מחזירין אותו, בברכת המינין מחזירין אותו בעל כרחו, 
שחוששים אנו שמא הוא מין )=יהודי הנוטה לנצרות, ולכך מחזירין אותו שאם יהיה בו צד מינות יהיה 

מקלל את עצמו והקהל עונין אמן. וכן מי שלא אמר( "בונה ירושלים" מחזירין אותו, שחוששים אנו שמא 
כותי הוא ]...["

 )מדרש תנחומא )מהדורת בובר( ויקרא ג(



)ד( "א"ר יונתן "לא יהיה בך עקר ועקרה" )דברים ז, יד( – עקר מן התשובה )=מי שאיננו יודע להשיב 
על שאלה(. מעשה ברבי יונתן שהיה מהלך אצל ניפולין )=ניאופוליס, שכם( של כותים והיה רוכב על 

החמור והבָָּהם )מושך הבהמה( עמו, נתלוה להם כותי אחד. הגיעו אצל הר גריזים. אמר אותו כותי לרבי 
יונתן: רבי, מה דינו של הר קדוש זה? אמר לו רבי יונתן: למה הוא קדוש? אמר לו אותו הכותי שלא לקה 

במי המבול. אמר לו: מניין לך? אמר לו: לא כך כתוב "את ארץ לא מטוהרה היא לא נושמה ביום זעם" 
)יחזקאל כב, כד( ]=דרשת הפסוק כאילו מדובר בו בארץ שראוי לטהר אותה ומכל מקום לא ירד עליה 
גשם ביום המבול, הוא יום הזעם{. אמר לו רבי יונתן: אם כן היה לו להקב"ה לומר לנח לעלות להר ולא 
לעשות תיבה? אמר לו: לא עשה אלא לנסותו. שתק ר' יונתן. אמר לו הבהם: תן לי רשות לומר לו דבר 
אחד. אמר לו: אמור. אמר לו אותו הבהם: אין ההר הזה תחת השמים? אמר לו אותו הכותי: אלא חוץ 

לשמים? אמר לו: והרי כתוב "חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכוסו כל ההרים הגבוהים אשר 
תחת כל השמים" )בראשית ז, יט(. מיד ירד רבי יונתן מן החמור והרכיבו )את הבהם( ארבעה מילין, 

וקרא עליו את הפסוק הזה "וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי" )ישעיה נד, יז( הוי אומר "לא יהיה 
בך עקר ועקרה" מן התשובה, ומהו "ובבהמתך" - ובבהמין שלך."

)מדרש דברים רבה ג, ו(  

במדינת ישראל וברשות הפלסטינית )שכם( יושבים גם היום מאות בני אדם השייכים לעדה השומרונית. 
מעם גדול ואדיר בתקופת הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד הלך העם השומרוני והצטמצם, עד 

שעמד כמעט בפני חיסול מוחלט לפני כמאתיים שנים. מי שזמנו בידו – ויכול לברר מה מספרם ומעמדם 
של השומרונים בימינו אנו – יוכל גם לתהות על מידת הרלוונטיות של מה שלמדנו כאן על אודות 

השומרונים )ולמעשה גם בקשר לזרים שונים שעימם אנחנו באים במגע(.


