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 המתים בתחיית השומרונים מודים מאימתי
 ודעות לאמונות יד כתבי בין

 טל אברהם

 מאימתי: "היהדות חיק אל' כותים'ה לקבלת תנאים מוצגים כותים מסכת בסוף
 מכאן. המתים ובתחיית בירושלים והודו גריזים בהר משכפרו אותם מקבלין

 בספרי הנאמר את מעלים הדברים". ישראל את כגוזל הכותי את הגוזל ואילך
 בן שמעון' ר דברי את 1ב"קי בפסקה המביא, שבמדרשים העתיקים מן, במדבר
 כותיים ספרי זייפתי מיכן(: "לא–ל, טו במדבר" )בזה' ה דבר כי" בעניין אלעזר

 הנפש תכרת הכרת אומר הוא הרי להם אמרתי. חיים מתים אין אומרים שהיו
 2"הדין ליום וחשבון דין ליתן שעתידה אלא בה עונה ל"ת שאין בה עונה ההיא

 ספרי" כנגד הוא אף הטוען ב"ע צ סנהדרין בבבלי במקצת שונים הדברים
 ספרי זייפתי הזה בדבר. יוסי' ביר אלעזר ר"א. תניא: "עניין באותו 3"כותים

 
 .211' עמ(, שנייה הדפסה) ו"תשכ ירושלים, רב דבי ספרי: הורוביץ ש"ח מהדורת 1
 השומרונות לחקר החברה בכינוס בהרצאתו (Andreas Lehnardt) לנרט אנדריאסלדעת  2

, המתים בתחיית השומרונים כפירת על מלמד אינו בספרי האמור, 1003 יולי בחודש בחיפה
 תחיית ובין העולמות בשני לפושעים המזומן העונש בין ישיר קשר לכאורה בו שאין מפני

 Israel:טאגליכט ישראל בעקבות) הבא העולם את מכחישים השומרונים אין והרי. המתים

Taglicht, Die Kuthäer als Beobachter des Gesetzes nach talmudische Quellen, Berlin 

1888, pp. 30–31.) על. אמונתם על ידעו ל"שחז מה על להעיד בדברים יש כך ובין כך בין 
 פלוסר' ד של מאמרו ראו, הבא והעולם המתים תחיית, הללו המושגים שני בין בהפרדה הצורך

 .777–771' עמ, לב כרך העברית אנציקלופדיהב
 ה, ז סוטה בירושלמי המובא השומרונים עם אחר בפולמוס דומה ניסוח מזכיר הזה הניסוח 3

' א' מהד, דברים ספר על ספרי) נו דברים בספרי לאמור הד(, ג"ע כא דף, ונציה דפוס)
 שם שנאמר מה כאן הבבלי מן שומע אתה( 211–213' עמ, ט"תשכ יורק-ניו, פינקלשטיין

 נומיתי. שמעון' בר אלעזר' ר' אמ: "התורה את דורשים השומרונים שאין היינו, במפורש
 אלוני אצל בתורתכם שהכתבתם. כלום לעצמיכם הועלתם ולא תורתכם זייפתם. כותים לסופרי

 לגזירה דורשים ואנו שוה לגזירה דורשים אתם שאין אלא. שכם שהוא ידוע והלא. שכם מורה
 אף שכם להלן האמור מורה אלוני מה מורה אלוני להלן' ונאמ מורה אלוני כאן נאמר. שוה

, העברית ללשון האקדמיה בהוצאת Or 4720 ליידן י"כ לפי" )שכם כאן האמור מורה אלוני
 .(א"תשס ירושלים
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 תורתכם זייפתם להם אמרתי. התורה מן המתים תחיית אין אומרים שהיו כותים
 הרי. התורה מן המתים תחיית אין אומרים שאתם. כלום בידכם העליתם ולא
 בה עונה. ז"בעה תכרת הכרת. בה עונה ההיא הנפש תכרת הכרת אומר הוא

 שמעוני בילקוט גם באים הדברים קלים בשינויים) 4"הבא לעולם לאו. לאימת
 תשובתו את המביא 5(י פסקה, ה פרשה) רבה בקהלת לעניין הד(. תשמט רמז

' לר שאל כותי חד: "שומרוני של המתגרה שאלתו כנגד מאיר' ר של הניצחת
. בפרהסיא ליה' אמ. בפרהסיא או בחשאי ל"א. אין ל"א. מתיא חיין ל"א. מאיר

 ארץ מדרך אלא ממשנה ולא ממקרא[ לא] ל"א. לי מתחמי את מאן מן ליה' אמ
 מחזיר והוא בחשאי אצלו מפקידין והכל בעירנו אחד נאמן ל"א. משיבך אני
 או בחשאי לו יחזיר היאך בפרהסיא אצלו והפקיד אחד בא. בפרהסיא להן

. מדבר שפיך מה אזניך ישמעו ולא ל"א. אין ל"א. בפרהסיא אלא. בפרהסיא
 אותה להן מחזיר ה"והב. לבלנית טיפה נשותיהן אצל מפקידין הבריות' אמ

 שכן כל לא בפרהסיא הולך שהוא המת. בפרהסיא שלימה נאה בריה טיפה
 ל"א. לבושין ל"א. לבושין או שליחין אתיין אנון איך' אמ]...[  בפרהסיא שיבא

. משיבך אנא ארץ מדרך אלא ממשנה ולא ממקרא לא ל"א. לי מחמי את מנא
 ל"א. לבושין או שליחין זרעתן היאך. אין ל"א. אפונין מימיך זרעת ל"א

 
' ספ זייפתי: "53 מינכן י"כ בו כיוצא. הרצוג הרב שבספריית התימני היד כתב גרסת זאת 4

: וילנא דפוס ואולם. ועוד", כותים ספר: "פירנצה דפוס'", כות סיפרי: "ונציה דפוס וכן'", כותי
. הצנזור במצוות כנראה(, למקום סופרים דקדוקי ראו) בדפוס שתחילתו שינוי והוא", מינים"

 רשימת את M. Steinschneider מביא Hebraeische Bibliographie (Berlin 1862) בספרו
 ר"ולד אליצור בנימין ר"לד נתונה תודתי .(57' עמ) מינים, מין ובתוכה, האסורות המילים
 הכתוב. האלה הכתובים בבירור סיועם על, העברית ללשון האקדמיה מן שניהם, יק'ריז מיכאל

 טז, עב, תהילים מן שלמדה מעידה והיא מאיר' ר עם המלכה קלאופטרה את מפגיש הדף בסוף
 כשהן: "אותה המעסיק בדבר אותו שואלת והיא" שכבי[ ן]דחי ידענא: "המתים תחיית על

 רבה בקהלת האמור עם הדמיון פי על". עומדין הן בלבושיהן או ערומים עומדין הן עומדים
 השומרונים זקן כלומר", דכותאי פטרוקי" אל מלכתא קלאופטרה להגיה באכר ביקש(, להלן)
(W. Bacher, "Rabbi Meir and 'Cleopatra'", JQR 2 1890, p. 188 )התיקון אין ואולם 

 תמימה אגדה בו לראות אפשר. במובהק אנכרוניסטי הוא הפגישה שתיאור פי על אף, מוכרח
 באכר שמביא מה. כך הוא אף הגורס הבבלי של מינכן היד בכתב איתן שלה שהנוסח

 בעניין עוסק שהוא מפני, מסייע אינו תיקונו לצורך( ו) צד, רבה בראשית מן' דידהון אפוטרכא'
 במציאות והציגה ישראלית ארץ אגדה עיבד שהבבלי ניכר. השומרונים של מוצאם: אחר

 סתירה סותר שהיה מה', חיים שהמתים יודעים' שהשומרונים להעיד ביקש לא וכלל אחרת
 וידוע, תהלים מן פסוק השומרוני של בפיו שם היה ואף. לעיל אחדות שורות האמור את גמורה
 בקהלת הנתונה האגדה של ישראלי הארץ מקוריותה על. לבדה התורה אלא לשומרונים שאין
 .מובהקת מערבית בארמית שלו השימוש יעיד רבה

 .ו"תרפ ברלין, צילום דפוס, ט"רע פיזרו דפוס לפי 5
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 ולא ל"א. לבושין ל"א. לבושין או שליחין אתיין אנון היאך ל"א. שליחין
 להון עלון שליחין להון זרע כד אפונין אם ומה. ממלל פומך מה אדנך שמעון
 עדויות כאן עד". בלבוש שיבא שכן כל לא בלבוש הולך שהוא המת לבושין

 6.ל"חז
 הופכים מתורתם שנטה מי כל עם הרבה שנתפלמסו הכנסייה אבות אף
, העתיקה הנצרות של התיאולוגים מגדולי, אוריגנס הוא בהם הבולט. בדבר
(. 130 בשנת בצור שמת משערים) 131 השנה מן הים שלחוף בקיסריה שישב

 אגב הרבים בכתביו תכופות לעתים אותם והזכיר השומרונים את הכיר הוא
 אחדים במקומות מספר אוריגנס 7.היהודים ובין ביניהם המחלוקות הבלטת

. המוות שלאחר בחיים לא ואף המתים בתחיית לא מודים אינם שהשומרונים
, לא, במדבר" )עמיך אל תאסף ואחר" על בפירושו הוא ביותר הבולט הפולמוס

 אם, טעם הפסוק לדברי שאין באמרו מכאן השומרונים את מוכיח אוריגנס(. ב
 לפי התורה על נסמך אוריגנס. אליו" נאסף" שהמת" עם" שיש מאמינים אין

 ויש, המתים תחיית על בפירוש המדברים, הנבואה בספרי מחזיקים הם שאין
 חסרי" השומרונים את המגנה אחרת דמות 8.בו מחזיקים שהם הספר מן ללמדם

 הנפש בהישארות כופרים הם כן ועל בנביאים מאמינים שאינם", הדעת
 הוא אף. הרביעית המאה בן, ירושלים איש קירילוס הוא, המתים ובתחיית
 המתים תחיית לעניין ודורש, עצמה התורה מן טעותם את להוכיח משתדל

 והיה, ישראל בארץ והתחנך נולד) סלמיס איש אפיפניוס, זמנו בן 9.ובה ממנה
, המתים בתחיית כופרים שהשומרונים הוא אף מעיד(, אוריגנס של חריף מתנגד

 הכת חברי ובין בינם מבחין הוא 10.עצמה בתורה נרמזת היא שלדעתו פי על אף

 
 ".עמו באה היא לשאול אדם עם היורדת כסות: "א"ע לה כתובות ירושלמי השווה 6
 רשם בשוליה. הראשון הלשונות מרובה ך"התנ, ההכספלא היא שביצירותיו המפורסמות מן 7

 לדעת שקשה אלא  τὸ Σαμαρειτικόνשל קיצור  τὸ Σαμ הסימן את הנושאים נוסח חילופי
 על. השומרונים נוסח את המאפיינים החילופים בהם שאין לפי, דבריו מכוונים למה היום

 R. Pummer, "The Greek Bible and the Samaritans", Revue des:ראו בהרחבה העניין

Études Juives, 157 (1998), pp. 269–358; אזכורי ועל האישים על ומפורט מוסמך עיון 
 R. Pummer, Early Christian Authors on :הוא הנוצרים ראשוני בכתבי השומרונים

Samaritans and Samaritanism, Tübingen, 2002 (פומר להלן .)בעמ הוא באוריגנס העיון' 
10–77. 

 תן. 73, 73' בעמ באים שלו אחרים אזכורים. 35' עמ, פומר אצל. א, כא במדבר על בדרשה 8
 תחיית על הכותים את ללמד ביקש( ל"הנ במדבר ספרי) אלעזר בן שמעון' ר שאף דעתך

 .התורה מן המתים
 .(להלן ראו) אלפתח אבו של הכרוניקה עם אחד בקנה עולים דבריו. 223–220 'עמ, פומר אצל 9

 .231' עמ, פומר 10
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 ובהם זה דבר על מעידים רבים עוד. הזה הרעיון את המקבלים דוסיתאוס של
 אפשר 11.ופוטיוס מדמשק יוחנן, והתשיעית השמינית המאה בני כותבים

 בכל ולא, להם שקדמו ממחברים שלקטו מה על נשענת האחרונים של שעדותם
 כלפי מושמעות המתים תחיית בעניין המחברים טענות אם להבחין ניתן מקום

 סותרות לעתים. דוסיתיאוס של הכת כלפי מושמעות שהן או השומרונים
 להניח עלינו, הללו בעדויות ממש יש אם 12.אלו את אלו הכנסייה אבות עדויות

, בה אמונה עד המתים בתחיית מכפירה ארוכה דרך כברת עברו שהשומרונים
 .עצמם על מעידים הם מה לבחון וראוי

". הבא עולם"ב בחיים מודים גם השומרונים שמודים עולה מכתוביהם
: כגון", האחר" העולם על רמזים רצופת, מרקה תיבת, שלהם המרכזית היצירה

, ג ספר, ק י"כ) 'ובאחר( הזה) בעולם לך ירוויח', "ובאחראה בעלמה וינשמך"
 תהיה: 'היינו(, נז פסקה, שם" )שלום ובחראה זכי בעלמה תהי(; "מג פסקה
 ספר, שם" )ובאחראה בעלמה רב באיקר יהי'; "באחר ושלום הזה בעולם זכאי

 אלפן ואלפתך'; "ובאחר( הזה) בעולם גדול בכבוד יהיה: 'כלומר(, צז פסקה, ד
 ולימדתיך: 'שפירושו(, ח פסקה, ג ספר, ש י"כ" )וחראה בעלמה תרום בה

 הדבר וכך 13.ועוד', האחר( ובעולם הזה) בעולם תירום שבו לימוד
 תדרש: "האומר ד"הי המאה בן, הכתרי סעדאל של בפיוט כגון, בתפילותיהם

 הכבוד את תבקש: 'שמשמעו( 311' עמ, קאולי", )ובאחרית בעלמה המוקר
 המושג להבעת המשמש שהמונח מעניין. ועוד' בא(ה עולם)וב( הזה) בעולם
 הוא המושג התהוות שזמן רמז בכך יש האם. االخری הערבי למונח מקביל

 מן והקטעים, הם מאוחרים הללו שהחיבורים דעתך תן? האסלאם הופעת אחרי
 שכידוע, הרבה ממנו מאוחרים אלא עצמו מרקה מימי אינם מרקה תיבת

 של אסופה הוא למעשה. אחד אדם של ידו מתחת כולו יצא לא החיבור
 של לשונם הייתה שהארמית בעת, העתיק בזמן נתחברו מיעוטם שאך, מדרשים

 נתחברו השני הספר מן וחלק הראשון הספר רק ספריו ששת מתוך: השומרונים
 הביניים בימי שפעלו, שונים אנשים של חיבורים הם השאר. העתיק בזמן

 
 .115–112, 377–373 'עמ, פומר 11
 לקראת גמר עבודת", והתלמוד המשנה בתקופת והשומרונים היהודים בין היחסים, "גפני' י 12

 לא) ט"תשכ ירושלים, העברית האוניברסיטה, ישראל עם של להיסטוריה בחוג השני התואר
 .33–33 'עמ(, פורסמה

 ירושלים, שומרוניים מדרשים אסופת והיא, מרקה תיבת: חיים-בן של המדעית המהדורה לפי 13
 ש י"כ. המהדורה בעל שקבעם כפי היד כתבי בכינויי משתמש אני. מרקה תיבת: להלן ח"תשמ
 ראו. קאלה שם על הקרוי היד כתב הוא ק י"כ, ביסודה העומד שכם היד כתב של כינויו הוא

 .המהדורה במבוא
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 בכל 14'.חדשה שומרונית עברית' הקרויה בלשון כתובים והם המאוחרים
 על. עיקר כל המתים בתחיית כרוך המושג אין אחרים וברבים הללו המקומות

 אמונה על למד אתה מכאן'. האחר' בעולם פרס אדם יקבל הטובים מעשיו
 נרמז לא. נאמרו לא מפורשים שדברים אף, המוות לאחר מתקיימת שהנפש

 להבין יש זו ברוח. לחיים לקום המתים שעתידים עתיק שומרוני מקור בשום
 המאה של הראשונה המחצית בן, דרה עמרם הקדמון הפייטן דברי את

 בתר לרחמיך צורכן: "אומר הוא" רחמנה אלהים" שלו בפיוט 15.הרביעית
 לאחר לרחמיך צריכים אנו: 'ששיעורו", מכן רב בחיינן צורכנן כדמות בליותן
 רתי: "אומר הוא ולהלן'. מכן יותר( ואף) בחיינו לך אנו שצריכים כמו, בלותנו
 בתר נתחדד דבה שעתה ורחמיך רתותך יתן תחסך ולא קמיך דנקום יום רתתותן
 תמנע ולא לפניך שנעמוד ביום בלותנו לאחר פחדנו את חון: 'היינו", בליותן

 רמזים יש כאן אף 16'.בלותנו אחר נתחדש שבה שעה ורחמיך חמלתך ממנו
 לקימת רמז אין אבל, האל לפני האדם להתייצבות, המוות שלאחר לחיים

 . האדמה מן המתים
 כדרך מתואר הוא שאין ואף', נקם יום' על לדבר מרבים השומרונים מקורות

 בו דן שהאל יום הוא הסתם מן, בנצרות וחומר קל, ביהדות מתואר הדין שיום
, להלן המובאים אלה כגון במאמרים נתמך הדבר 17.מעשיהם לפי הבריות את

 מקורו. נתהווה המושג מתי לברר כדי דיו עתיק תיאולוגי מסמך שום שאין אלא
 שיש מניח הנתון בהקשר ניסוחו ועצם לה, לב, דברים שומרון נוסח לפי בתורה

 אומרת וכך. הימים באחרית קבוע יום שהוא היינו, אסכטולוגית משמעות לו
 קדשו אלה אתו ברא אשר מיום המבחר המקום]...[  הרגריזים: "מרקה תיבת
" חסול נקם ויום שרוי בראשית: "ועוד(. נ פסקה, ב ספר" )נקם יום עד תמיד

 הוא' נקם יום. 'סיום" נקם יום"ו, תחילה" בראשית" היינו(, כב פסקה, ד ספר)
 

 .17–23' עמ, מרקה תיבת, חיים-בן  של למהדורתו במבוא הדברים סקירת ראו 14
 בן שמעון' מר שנה בכמאה ומאוחר קירילוס ושל אפיפניוס של זמנם בן הוא, אומר הווה 15

 .הנשיא יהודה' ר של זמנו ובן מאיר' ר של תלמידו, אלעזר
 על. 217–212' עמ, ז"תשכ ירושלים, ב/ג כרך, שומרון נוסח וארמית עברית, חיים-בן  פי על 16

, צדקה גמליאל בן ישראל השומרוני לחכם מודה אני. 23–21' בעמ שם: ראו זמנו ועל הפייטן
 .הזה בפיוט עמי ונתן שנשא

 ,F. Dexinger:ראו הזה הנוסח משמעות על". ושלם נקם לי" המסורה לנוסח המקביל 17

"Samaritan Eschatology" in A. D. Crown (ed.), The Samaritans, Tübingen 1989, pp. 

 אפשר: כך הגורס השבעים בתרגום מהופעתו ללמוד אפשר הנוסח עתיקות על 287–285
 לקיים אפשר אי אבל, ב"וכיו ב, סא או ח, לד ישעיהו מן ששאבו השבעים את לתרץ לכאורה

 נוסח אולי. בכתובים ולא בנביאים לא מודים השומרונים שאין, שומרון בנוסח הזה התירוץ את
 .החיבורים בשני שנשתקע הוא עתיק
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 שזהו עולה משה על האמור מן גם. הבריאה מעשה של הנגדי הקוטב אפוא
 18(.נז פסקה, ב ספר" )נקם יום עד קבורתה ית אנש ידע ולא: "אסכטולוגי מושג

: מעשיו לפי עונשו את או שכרו את מקבל אדם כל שבו, הרחוק המועד זהו
 שבו, נקם ביום: 'היינו(, יט פסקה, ד ספר" )עמל לכל גזוי דבה נקם ביום"]...[ 
. עובדה לפם יתגזי עובד עביד וכל קשטה יגלי נקם ביום'; "מעשה לכל גמול

]...[  טבים בה השעינו דעלמה מלכה יהוה בשם לגוה וכרז פרדיס נטע אברהם
 נביה נקם ביום מכן יזדמנו לידה יהוה מבקשי כל משכנה נטע משה רבה נביה
 נקם ביום: 'לאמר(, כ פסקה, שם" )דבביה כל ויאבד רחמיה ויפצי משה רבה

 כל, אהל נטה משה]...[  מעשהו לפי ייגמל מעשה עושה וכל האל יתגלה
 האוהבים את משה הגדול הנביא יגאל נקם ביום. ייאספו אליו יהוה מבקשי
: הצדיקים יינצלו שממנה, באש ייענשו הרשעים 19'.האויבים כל את ויאבד

(, נא פסקה, שם" )יכלה עליכון לה לית תקומו לא באשתה תנשמו נקם וביום"
'. עליכם שליטה לה תהיה לא, תעמדו לא באש, לכם ירווח נקם וביום, 'כלומר
' הדין יום'ו' נקם יום(. 'קה פסקה, שם" )רבתה אשתה תתוקד נקם יום: "ולהלן

 צורתה תשתני לה וסגד צורה עבד מן: "לפסל המשתחווה בעניין יחד צרורים
 מי: 'כלומר(, צח פסקה, שם" )יפשרנה מן נקם ביום יקום כד]...[  דינה יום

, נקם ביום כשיעמוד]...[  הדין ביום צורתו תשתנה, לה והשתחווה צורה שעשה
 במסגרת. האל של הדין גזר את לפועל המוציא תפקיד נועד למשה?' יחלצנו מי

 העולם קץ אחרי' האחר העולם' בבוא, רחוק שהגמול להניח ניתן כאן האמור
 את להבין דרך אין. יום אותו ועד מותו מיום האדם גורל מה נאמר לא אבל. הזה

, הנשמה חיי אלה האם. המוות שלאחר חיים להניח מבלי השומרונית המחשבה
  20?הגוף חיי או

 
 .)ו, לד דברים" )הזה היום עד: "הפסוק בסוף לכתוב נותנת מרקה שתיבת הפירוש והוא 18
 מדבר הוא אלא, המקביל במקום נקם יום מזכיר אינו פטרסבורג מסנט היד כתב שנוסח מעניין 19

 בה פרדיס עמר אברהם: "השומרונים בספרות כמותו נמצא שלא מונח)?(",  האדנות יום" על
 יזדמנו לידה יהוה מבקשי כל הוו אהל נטע משה; יה דרך ישמרו אמור דעליון ישענון טביה כל

 כל שבו פרדס נטע אברהם: 'תרגומו". דבבים ומאבד רחמים מפצי אדהנותה ביום קעם
 כל, אוהל נטה משה'. יהוה דרך ושמרו' נאמר שעליהם(, ד, יח בראשית פ"ע) ישענו הטובים
 ואולי. الحكم يوم הוא, אלחכם יום הערבי בטור) הדין ביום יעמוד. אליו ייאספו יהוה מבקשי

 '.האויבים את ויאבד האוהבים את יפדה?(, דין פסק ادانة מן הוא
 לאחר הנשמות שרויות איפה, והעונש השכר מתי בשאלת רבות התלבטו והנצרות היהדות 20

 ,G. W. E. Nickelsburg, Resurrection:ראו. באלה וכיוצא הדין ליום בציפייה המוות

Immortality, and Eternal Life in Intertestamental Judaism, Cambridge, Mass., 1972; 
 נה תרביץ", עולם סדר פי על ישראל ופושעי גיהנום, "מיליקובסקי' ח של המאלף מאמרו וראו

 וביום: "ד"הי המאה בן, הרבן יוסף בן פינחס העניין הבנת את סיבך. 313–322' עמ(, ו"תשמ)
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 שחיבר, האחרית ספר", מעאד על כתאב" בחיבור נאמרו מפורשים דברים
 הלכה ואיש משורר, לערבית התורה מתרגם, הצורי חסדה אב, מפורסם שומרוני

 באריכות להסביר התאמץ האיש 21.ב"הי המאה ועד א"הי המאה מסוף שחי
 בייחוד, התורה מן פסוקים של דרש באמצעות הבא העולם קיום את עדתו לבני

 מן הבא העולם קיום את להוכיח מכוון מעשהו עיקר כי אף 22.האזינו שירת מן
 הפסוקים מדרשת לא, המתים תחיית עניין את מעלה הוא וכאן כאן הנה, התורה

 לא, מעשיו על גמול לקבל אדם כל עתיד הבא ובעולם הואיל. מסברתו אלא
 اليه يصل يمكن ال حيا يعود لم ان) לחיים ישובו לא אם לקבלו המתים יוכלו
 עדתו בני את לשכנע כדי מרץ חוסך חסדה אב שאין ניכר, כך ובין כך בין(. حقه

 אב של המאמץ מן. המתים תחיית עם אותו כורך והוא, הבא העולם בקיום
 באותו העדה בני כל דעת על המושג נתקבל שלא בדין חיים-בן הסיק חסדה
 שתרגם תרגום והוא, פרסם עצמו שהוא טקסט חיים-בן מעלה זה כנגד 23.הזמן

 גאון סעדיה לרב השנייה הבקשה את ב"י או א"י במאה אלמוני שומרוני
 הזכרת את: המובהקים היהודיים הסימנים את האיש עקף בתרגומו. לערבית

 פסקה, שם" )קדשך עיר ירושלים ולמען" במקום. המתים תחיית ואת ירושלים
 העולם מבני ישימני" וכנגד( المنقطعين جبل' )ברית להם שנכרתה הר' כתב( לח

 את(. الثوب اهل من اجعلني' )התשובה מאנשי יעשני' כתב( לו פסקה" )הבא
 בלא הניח" עפרותינו שוכני ויקיצו מתינו יחיו ובדברך" לט בפסקה האמור
 וזה זה 24.ד–ג, ל, לדברים ערבי נוסח והביא אחרים למחוזות נדד אלא תרגום

 
 בה לנו שים מרי לאחרה עלמה זאת מן הגויה זאת מן הרוח תברח דבה ובשעתה ושלם נקם

 תסור שבה ובשעה, ושלם נקם וביום: 'שיעורו(. 152' עמ, קאולי" )כפרה וחטאינו אנשמו
 האם'. עוונותינו וכפר רווחה בה לנו שים, אדוני, האחר אל הזה העולם מן, הזה הגוף מן הרוח
 על? האוניברסלית הימים אחרית יום ולא, הפרט של מותו יום הוא שלו נקם שיום להבין עלינו

 J. A. Montgomery, The Samaritans: the Earliestמונטגומרי עמד לזה זה בין ההבחנה

Jewish Sect their history, theology and literature, New York 1907, p. 240. 
 A. D. Crown, R. Pummer & A. Tal, A Companion toבאסופה פעלו בדבר רשימה ראו 21

Samaritan Studies, Tübingen 1993, p. 3. 
 של התורה לנוסח הערבי התרגום: "שלו בדיסרטציה שחאדה חסיב והסבירם הציגם 22

 .17–33' עמ, 2577 ירושלים", ביקורתית למהדורה מבוא, השומרונים
. העדה בני כל של דעתם על נתקבלו חסדה אב של מעשיו כל לא. 17–17' עמ, מרקה תיבת 23

, בשימושו ימים האריך לא( לו מיוחס הוא מקום ומכל) שעשה לערבית התורה תרגום הנה
 לערבית התורה את ותרגם סעיד אבו קם ג"הי במאה. ג"רס של התפסיר מן שהושפע מפני אולי

  .חדש תרגום
 تشريدكالی يكون ان هناك الی الهك هللا شتتك التی الشعوب كل من ويجمعك ويعود: ]...[ במקור 24

 תפילה – גאון סעדיה לרב בקשה: "ראו [...] ياخذك الهك هللا يجمعك هناك من السما قاصی
 Jerusalem Studies in Arabic and Islam, vol IX:קיסטר מ"לי היובל בספר", שומרונית



 אברהם טל

311 

 הכתוב העשירית המאה מן אנונימי חיבור ואולם. הם ערבית כתובים חיבורים
 באחרית שיבואו מאורעות מונה, אסטיר הקרוי, וארמית עברית כלאיים בלשון
 הבא בעולם שהאמונה ניכר מקום מכל 25.המתים תחיית את מזכיר ואינו, הימים

 ג"הי במאה עוד. לבוא לעתיד המתים בתחיית אמונה בהכרח אחריה גררה לא
 ה'נגומ בן צדקה מעיד כך על. המתים בתחיית הודו שלא שומרונים היו

, ג, בראשית פי על האומרים של דעתם את מבטל הוא. בראשית לספר בפירושו
 והוא, זה במקום אנשים תפסו וכבר: "הבא בעולם ישוב לא הגוף כי כג, כ
 לא הגוף כי( כ, ג, שם' )לקחת ממנה כי' ובמאמרו( כג, ג, שם' )משם לקח אשר'

 26".חולשה בזה ויש, התחייה ביום ישוב
, ד"הי המאה מן שומרוני כרוניסט  של" אלתאריך כתאב" החיבור עדות אף

 דוסיס של הכת על מספר החיבור. נחרצת אינה, אלחסן אבי אבן אלפתח אבו
 נעליים, בתכריך לבושים מתיה את הקוברת( דוסיתאוס של הכת כנראה היא)

 מאמינים שהם לפי, לתקומתם מזומנים שיהיו כדי, בידיהם ומקלות לרגליהם
 זאת שאין ברי. קבורתם אחרי מיד העדן לגן ועולים מקבריהם קמים שהמתים

 אבו. כאן הנידון העניין עם לקשרה ואין, אסכטולוגית מתים תחיית על עדות
 27.אותם מקלל ואף השומרונים מדרך הסרים של אמונתם את כאן מציג אלפתח

 שכבר אלא. כולו התחייה רעיון את אלפתח אבו דוחה לכאורה? למה זו קללה
 עדתם של הרוחנית העילית מן שומרונים אצל אנו שומעים ד"הי במאה

 את מגנה שהוא לחשוב אני נוטה כן על(. להלן) המתים תחיית על תיאורים
 רואים שהם מפני אלא, המתים בתחיית מודים שהם מפני לא דוסיס מאמיני

 
(1987), pp. 1–38. 

 J. S. Isser, The Dositheans, A Samaritan Sect in Late Antiquity, Leiden:כך על העיר 25

1976, p. 150  271 ,213–201' עמ(, ג"תש) יד בתרביץ חיים-בן בידי נתפרסם אסטיר ספר–
, זו בלשון הכתובים הראשונים החיבורים מן הוא. 213 ,37–72' עמ(, ד"תש) טו; 250

 .31 בהערה, להלן ראו(. ח"עש' )חדשה שומרונית עברית'ל לימים שנתפתחה
 ال البدن ان לקחת ממנה כי وقوله משם לקח אשר وهو الَموضع بهدا قوم تمسك وقد: כניסוחו 26

 הסרט' מס. א10 דף, בודלי בספריית 302 הונטינגטון י"כ. )َضعفُُ وفيه القيامة يوم َيُعود
 של עדותה פי על, 72 הערה, 17' עמ, מרקה בתיבת חיים-בן הביאו(. 31337 הלאומית בספרייה

 ולא הקדימה המוות הצער למרבה אך, הפירוש של מהדורה שהכינה, ל"ז ליונשטאם איילה
 .הדברים בבירור שלו הסיוע על ואתד עלי ר"ד לידידי מודה אני. עבודתה את השלימה

27   ;E. Vilmar, Abulfathi Annales Samaritani, Gotha 1865, p. 157احد عندهم مات واذا 
 نقوم المقابر من قمنا اذا ويقولوا مداسا رجليه وفی عصاة يده فی ويجعلوا وثيق بزنار يزنره
 االحكام وهذه الجنة الی ويروح القبر من يقوم الميت يقبر ما حال انه يعتقدوا لنهم وقيل. بسرعة

 .هللا لعنه دوسيس ترتيب كلها
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 28'.נקם יום' מן במנותק אותה
 אן'מרג בן מסלם בן חדמה של מיצירתו המתים לתחיית רמז המעלים יש
 ותקום ההר וכל ככר כל ויחרד יראה אלה עת: "האומר, ח"הי המאה בן, הדנפי
' ה" פ"ע) האל יחליט כאשר: 'ששיעורו 29",יהי וחשבנה נער ועד מזקן בוראי
 ועד מזקן, ברייה כל ותקום הר וכל גיא כל יחרד( ח, כב, בראשית", לו יראה

" תקום" למלה שניתן הפירוש על מיוסד הכול ואולם'. יהיה וחשבון נער
 שווה קום שהפועל אלא 30.מקבריהם המתים קימת על לכאורה המלמד

 עמידה, המשפט כס לפני עמידה, עמידה על ומלמד 31עמד לפועל בהוראתו
 .חדמה של הפיוט מן הקטע של והישר הפשוט שיעורו זהו. באלה וכיוצא, לדין

, ד"הי המאה איש, פינחס בן אבישע בדברי רמז מוצא אתה לכאורה
 אתה ערף קשה עם כי": "ישורון כאל אין" הכיפורים ליום שחיבר בתפילה
 אחריתך יום אל מותך יום אחרי אלא עליו את מה תדע לית דעתך מיום ממריא

 היא מה אחת אחת על ישאלך בישותך תתגלי מרך ידי לבין עמידותך יום אל
 אל מדבר הוא) אתה עורף קשה עם כי: 'ושיעורו(. 301' עמ, קאולי" )אגיבותך

 על לך יעלה מה תדע לא. דעתך( על שעמדת) מיום ממרה(, הזה בלשון היחיד
 תתגלה אדונך לפני. עמידתך ליום, אחריתך ליום, מותך יום אחרי אלא כך

 
" ואלמראקב אלאנואר כתאב" בספרו אלקירקסאני הקראי המלומד כתב העשירית במאה כבר 28

, بالَمَعد ُتق رُ  ال الفرقتين وإ ْحَدی ُدْسَتان ْخَریلُاوا َكْوَشن لها يقال إ ْحداهما فرَقَتْينُ  وهم: כך
 הכתות משתי ואחת. דסתאן והאחרת כושן נקראת אחת, כתות שתי עשויים והם: 'ופירושו

 L. Nemoy (ed.), Kitab al-Anwar wal-Maraqib, code of', הבא בעולם מודה אינה

Karaite Law, by Yaqub al-Qirqisani, vol I, New York 1939, p. 40; ראו לתרגומו :L. 

Nemoy, "Al-Qirqisani‘s Account of the Jewish Sects and Christianity", HUCA 7 

(1930), p. 362.  ראו הערביים מקורותיו על:S. Krauss, "Dosithée et les Dosithéens", 

Revue des Études Juives 42 (1901), p. 40. החוג מן פוליאק מאירה' לפרופ מודה אני 
 רחבה לסקירה. אלקירקסאני אצל המקום במציאת סיועה על אביב-תל באוניברסיטת למקרא

 .J. Fossum, "Sects and Movements" in A. D:ראו השומרונים בקרב שנתקיימו הכתות של

Crown (ed.) The Samaritans, Tübingen 1989, pp. 293–389, 31 הערה במיוחד ראו 
 .הכתות על הסותרות בעדויות השורר הבלבול את להבהיר המבקשת

29 A. E. Cowley, The Samaritan Liturgy, Oxford 1909, p. 758 קאולי להלן. 
' פ גם ראו;  J. Macdonald, The Theology of the Samaritans, London 1964, p. 374:ראו 30

 "shall rise up" לאנגלית תרגומו. 131' בעמ(, 27 בהערה) לעיל המוזכר במאמרו דקסינגר

 את נוקט (RSV) לאוונגליון האנגלי שהתרגום כדרך. "המתים מן קימה"ב שמדובר להבין מטה
 .."after he rose from the dead":מא, י השליחים במעשי הזה הפועל

 שלפני השומרונית בספרות(. טז, א נחום" )אפו בחרון יקום ומי יעמוד מי זעמו לפני" כגון 31
. הטקסט על מאוחרת השפעה הוא כלל ובדרך מעט אלא, נקרה השורש אין ח"עש התהוות

 (.DSAלהלן )  A. Tal, A Dictionary of Samaritan Aramaic, Leiden 2000, p. 642:ראו
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 מזהיר הפייטן?'. תשובתך מהי(; מרעותיך) אחת כל על ישאלך( הוא. )רעתך
 מפיוטי בפיוט יש לדבר הד. אחריתו ביום בו שיעמוד הדין מפני הפרט את

 היד בכתב ב3 דף" )נקום דבה יומה נקם יום זימון ועד: "ארמית הכתוב המספד
Sam IX, 1 עמידה – קימה מתפרשת כאן אף( פטרסבורג סנט שבספריית 

 זו שלעמידה אני סבור 32.המתים בתחיית מפורשת הודיה בו ואין ,למשפט
 דנקום יום ארתי ארתי: "היד כתב באותו להלן האמורים הדברים מכוונים

 של המשמעות היקף'. לפניך שנעמוד ביום, חון, חון: 'היינו(, א13 דף" )קמיך
 המאוחרים הביניים בימי שקמה השומרונים בלשון עמידותה, עמידתה המילים

 על ממנה ללמוד ואין, היהודים בעברית שלה המשמעות כהיקף 33(ח"עש)
 כך היא אף קרויה התורה את לקבל סיני הר על משה עמידת. אסכטולוגי ייחוד
 דמע עליו יהוה שלום: "ז"הט המאה בן הרמיחי ישמעאל המשורר של בפיו

: לאמור(, 335' עמ, קאולי" )והעמידותה הציאם בעל עליו יהוה שלום דנביותה
 אברהים'. והעמידה הצום בעל עליך' ה שלום, הנבואה מיטב עליך' ה שלום'

 רחמיו לפתח אתיתי: "אומר ח"הי המאה בן, יעקב בן אברהם הוא, אלעיה
 באתי: 'היינו(, 330' עמ, קאולי" )רכנו[א]וב בדחילה עמדתי מסכין ועמידות

 תמר של ישיבתה אפילו'. ובהכנעה בפחד עמדתי מסכן ועמידת רחמיו לפתח
 לו כלתו תמר בעמידות יהודה עובד: "עמידה היא עיניים בפתח ער אשת
 תמר בעמידת יהודה מעשה: 'כלומר(, 337' עמ, קאולי, אלעיה אברהים" )בדרך
 האומר שם עלום משורר של בפיוטו, עמד הפועל לזה בדומה'. בדרכו כלתו

 'עמ, קאולי" )רחמיך פתח על קמיך עמדתי: "וארמית עברית הכלאיים בלשון
 בהוראת"ו(; 50' עמ, קאולי" )אליך מתפללים ידיך בין עמדים הננו ועתה(; "3

 כהנה ועוד( 211' עמ, קאולי" )הנבוני מן יתקרי רזה על עמד מי": "ההבנה
 למדיי נפוצים מונחים הם עמידותהו עמידתה שהמילים  עולה אלה מכל. וכהנה

 .המתים מן הקימה בהוראת דווקא לאו, השומרונים בספרות
 בליטורגיה מופיע העפר מן הקימה לעניין המפורש שהביטוי דומה

 
 תודתי. לאחרונה לדפוס שנמסר", שומרון מספד" בספרו פלורנטין' מ בידי להתפרסם עתיד 32

 דף" )ובקבורה ובקימאתה" הביטוי. הדפסתו לפני היד כתב את לרשותי שהעמיד על לו נתונה
 השומרונית בארמית משמש קום שהשורש לפי, המתים לתחיית בהכרח רומז אינו( א32

 הוא המילה מין, ועוד. הסדר היפוך הפייטן על כפתה שהחריזה אפשר זה כנגד, חיים בהוראת
 השפעת, הדבר כן אם(. להלן 33 הערה ראו) قيامة הערבי המונח את מזכיר והוא נקבה

 ראו, אכן. המתים בתחיית האמונה של עתיקותה על מעיד המקום אין ולפיכך, היא האסלאם
 .301–130 'עמ(, ג"תשס) סה לשוננו", למאוחר מוקדם בין: "מאמרו

 .M:בחיבור מלאה סקירה ראו'. מאוחרת שומרונית עברית' פלורנטין' מ של במונחיו 33

Florentin, Late Samaritan Hebrew, Leiden 2005. 
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 בן אבישע שחיבר", רחמיך פתח אל" הכיפורים ליום גדול בפיוט לראשונה
 הוא וכך', נקם יום' את אפוקליפטי תיאור בו ציעמ הוא. לעיל המוזכר פינחס
 אלהינו יהוה]...[  נקם יום בזכרון אשרי אני עד ישראל ושמע הסכית: "אומר
 והכיפים]...[  ודשא עשב מן ועורי בהמה ועד מאדם היקום כל את ימיח]...[ 

 דבון האתרי כל תזדזע]...[  עולם גבעת אך וישאר והטברי והנחלים והצנמים
 כמרדרור התהבים ריח ריחות מנה ויפק האדמה ותבקע מקברי אנון האן מאתיה

]...[  השמש כנורי נורו יניר משה ובתוכם מסתדרי יחיו והכהנים והנביאים]...[ 
 ואהרן הטהורי ישראל עמו בעד משה יתפלל אחרי ובניו ואהרן משה יתקדם

 ערמים כלם הם מקברי יקומו עת והגוים העמים וכל]...[  מכפרי יהיו ובניו
 האש שריפות מן]...[  מציל להם לית]..[.  כושים ופניהם ריח רעות ריחותון

 שאני עד ישראל ושמע הסכת: 'שיעורו(. 327-323' עמ, קאולי" )בון דתוקד
 עד מאדם היקום כל את ימחה]...[  אלהינו' ה]...[  נקם יום בהזכרת אתחיל
 אך ותשאר וההרים והנחלים והצוקים והאבנים]...[  ודשא מעשב ועוד בהמה
 הם באשר, המתים שבהם המקומות כל יזדעזעו( ]...[ גריזים הר) עולם גבעת

]...[  כמרדרור השבים ריח. ריחות ממנה ויצאו האדמה ותיבקע קבורים
]...[  השמש כאור אורו יאיר, משה ובתוכם ערוכים יהיו והכוהנים והנביאים

 ואהרן הטהורים ישראל עמו בעד משה שיתפלל ואחרי ובניו ואהרן משה ייגש
 הקברים מן יקומו כאשר והגויים העמים וכל( ]...[ עליהם) מכפרים יהיו ובניו

 מן]...[  מציל להם אין]...[  שחורים ופניהם רעים ריחותיהם, ערומים כולם הם
  34'.בם תבער אשר האש שריפת
 ישראל ואת מזה הרעים כנגד הטובים את המעמיד אסכטולוגי מחזה זהו

 שווים טובים: 'משוואות מעלה הוא אם להבין וקשה. מזה הגויים כנגד
 היסוס בלא מודיע המחזה, כך ובין כך בין'. וגויים עמים שווים רעים', 'ישראל

 בעל" כינוהו העדה בני. נערצת אישיות היה אבישע. מקבריהם עולים שהמתים
 מותר. תפילותיהם בסדר מרכזי מקום תופסות ותפילותיו, חיבה דרך" המימרים

 לאמונת ביטוי הם הכיפורים יום בתפילת מביעם שהוא שדברים להניח אפוא
 נחלת אלא הכתות מן כתה נחלת עוד אינו המתים תחיית שרעיון מכאן. הכלל

 שהיא תמה אין הזאת האמונה נתעצמה, ד"הי במאה, בזמנו אם. העדה בני כלל
 .אחריו שבאו פייטנים ביצירת ישיבה לה קנתה

 
 שאל עד ותוקד באפי קדחה אש כי: "כב, לב בדברים המוזכרת נקם שביום לאש רמז זהו 34

 שורת על האומרת צג פסקה, ד בספר מרקה בתיבת מוזכרת היא(. שומרון נוסח" )תחתית
 ואשתה" :עדתו ובני קורח ועד המבול ואנשי ולמך קין מן, התורה בסיפורי המובאים הרשעים

 .דומה בהקשר ס פסקה, ו ובספר". פגריון מסיפה רבתה
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 השזור בפיוט. לעיל הנזכר אלעיה אברהים גם מפייט העפר מן הקימה על
 האל שיערוך משפט על מדבר הוא( לב, דברים" )הגדולה השירה" פסוקי על
 הך והביש טובה כפי הטוב]...[  עובדיה לו מה לפי אנש כל יגמל': "נקם יום'ב

 בקדש עד לו הממלל והדה ברעותיה דשפך דמו אנש מכל וידרש]...[  בישיה די
 אנש כל מעזר על רמיה סהדות וזאת אדרש לנפשותיכם דמכם ואת כתביה כל

(. 723' עמ, קאולי" )אלהיה אלה קמי ועמידותו נקם ביום עפריה מן וקוממו
 כרעתו והרע כטובתו הטוב]...[  שלו המעשים לפי אדם לכל יגמול: 'שיעורו

 בכתב לו עד, הדבר וזה. ברצונו שפך אשר הדם את אדם מכל וידרוש]...[ 
 רמה עדות וזאת(, ה, ט בראשית' )אדרש לנפשותיכם דמכם ואת' ביותר הקדוש

. האלוהים אלוהי לפני עמידתו ועל נקם ביום העפר מן וקימתו אדם כל שוב על
 המאה בן, הקבצי המכונה, יוסף בן אברהם דברי את לזה לצרף ראוי אולי

( השבחים) הגליגות זאת ראו: "נקם יום ובין הכיפורים יום בין המשווה, ז"הט
 המיתים כל תקום בו וזה לנפשות ענות זה]...[  נקם ויום צומה יום בין הרבות

  35(.720' עמ, קאולי" )לחשבנו
 אף המורה טקסט מציע השומרוני בעולם המרכזית ביצירה אחד מקום והנה

 הפיוט את המזכיר תיאור מעלה והוא המתים בתחיית אמונה על בפירוש הוא
 צג פסקה, ד ספר, ש י"כ לפי מרקה בתיבת. אבישע של" רחמיך פתח אל"

 ברנשיה לכל עמידותה יום טביה לכל שלם ויום חיביה מכל נקם יום: "נאמר
 ולבישיה לטביה גזוה יום עמליה כל על חשבנה יום בישיה לכל אנחמותה יום
 יום רגליה לכל זזועה יום בוראיה כל עמלי מן מאדמיה כל על שיאלה יום

 יום לקחה גזוה נפש כל בו יום עובדיה כל על חשבנה יום אבריה לכל מחרדה

 
 ספר המשמש, ט"י אומרים ויש, ח"הי המאה בן, מאוחר שומרוני בחיבור עולה אף העניין 35

 המתים על המדברת פסקה בו יש". הילידים מאלף" קרוי והוא הדת עקרונות של הוראה
 של בחיבורו) קולו את וישמעו האל של הודו את ויראו' נקם יום'ב העפר מן לתחייה שיקומו

. ספק בלא, המתים תחיית מתוארת כאן. 131–131 'בעמ, 27 בהערה לעיל המוזכר דקסינגר
, השומרונים של החיים בהשקפת ניכרת התפתחות המשקף, מאוד מאוחר מסמך שזהו אלא

 כמוהו. עת באותה העדה בני פעלו שבקרבתם והדעות האמונות מן קטנה לא במידה המושפעת
 בן יעקב בידי שנכתב(, شريعة: הערבית מן שאול שמו" )הילוך" הנקרא אחר מאוחר חיבור
 יט, ג, בבראשית הפסוק מן המתים תחיית את לומד(, 2337) גדול כהן לימים שהוכתר, אהרן

 אך, בלבד לתקופתה מהימנה החיבורים שני של עדותם(. שומרון נוסח" )תשוב עפרך ואל"
 בידי המובא", הדין יום, "אחר חיבור בעניין הדבר וכך. העתיקה התקופה לגבי ערך חסרת היא

. דומים במונחים המתים תחיית את הוא אף והמתאר. ספר באותו 131' בעמ דקסינגר
 שלושת כל". דין-אד כתאב" לספר קורא הוא 37' בעמ  Der Taheb, Salzburg 1986בספרו

 נכתבו וכולם סטר'במנצ ריילנדס ון'ג בספריית גאסטר באוסף הם האמורים החיבורים
 .גאסטר של הזמנתו לפי אהרן בן יעקב אותו בידי?( נתחברו? הועתקו)
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)!(  עמדיתה יום דחלתה יום קשטה יום כנושה יום פשרונה יום בכוה יום דינה
 לכל שילם ויום הרשעים מכל נקם יום: 'שיעורו 36".ארעתה מכתי המפוק יום

 על החשבון יום. הרעים לכל 37הנקמה יום, האדם בני לכל העמידה יום. הטובים
 ממעשי הדברים כל על התביעה יום. ולרעים לטובים הגמול יום. המעשים כל
 החשבון יום, האברים לכל החרדה יום, הרגליים לכל הרעדה יום הבריות כל

 יום, הבכי יום, העונש יום, שכרה לוקחת נפש כל בו יום. המעשים לכל
 מתחת היציאה יום, הקימה יום, היראה יום, הצדק יום, האסיפה יום, המשפט
 קימת את ברור באופן המעלה מרקה בתיבת היחיד המקום זהו 38'.לאדמה
 אל ניחח ריח יעלה... טביה מעל: "ומפרט הולך המחבר 39.האדמה מן המתים
 מעל: 'כלומר". ואש גפרית ועמה]...[  עפרון ריח יסק ובישיה עלאה מעונה

]...[  עפרם ריח יעלה, והרעים. העליון המעון אל ניחוח ריח יעלה]...[  הטובים
 הדמיון. והנורא האיום נקם יום על פרטים מוסיף הוא וכך'. ואש גפרית ועמו

 .לעין בולט אבישע של לפיוט
 חלקים, לפנינו היום נתונה שהיא כפי, שהתיבה לעיל אמרנו שכבר אלא
 כתובים והם שנים של רבות מאות מרקה של מימיו מאוחרים ממנה גדולים
 לא זאת? האמורה הפסקה מאוחרת וכמה'. חדשה שומרונית עברית' בלשון

 במידה הזה היד בכתב הכתוב את נאחר אם גם אבל, נמרץ בדיוק לקבוע נוכל
 שהיא כפי המתים בתחיית האמונה את משקף שהוא לומר נוכל עדיין, ניכרת
 שמדבריו הפייטנים ראשון הוא הלוא. ד"הי במאה כלומר, אבישע של בפיוט

 התיאורים ואת במפורש המתים בתחיית השומרונים אמונת את להעלות ניתן
 של ש היד כתב של כתיבתו לתאריך קודם והוא. אליה הנלווים האפוקליפטיים

 .2332 בשנת שנכתב, מרקה תיבת
 והם 40פטרסבורג סנט בספריית מרקה תיבת קטעי לי נתגלו לאחרונה

 
. העברית המילה בהשפעת אולי" אדמה" כשמשמעותו הרוב פי על ביחיד נקרה הנקבה סיום 36

 .73' עמ,  DSA:ראו
 .73 'עמ(, ד"תש) טו תרביץ, חיים-בן ראו המילה של הזה הפירוש על 37
 הוא שעמידותה 151' בעמ( 23 בהערה לעיל הנזכר בספר) מציין, היד כתב מהדיר, חיים-בן 38

 .מרקה של מזמנו מאוחר שהכתוב הוכחה ובכך قيامة  של תרגום
 .J. Macdonald, Memar Marqah, the Teaching of Marqah, vol) מרקה לתיבת במהדורתו 39

I-II, Berlin 1963) ייתי תהבה: "נאמר, לט פסקה, ב בספר. אחד מקום עוד מקדונלד מעלה 
 When the Taheb comes he will reveal theםתרג מקדונלד". מיתיה יוקר ואלה קשטה ויגלי

truth and God will glorify the dead  (70' עמ, ב כרך .)והראה זה תרגום הפריך חיים-בן 
 של' )בואו' לתרגם יש כן על, לנסתר הכינוי ועמו י"את של הקל המקור הוא", מיתיה"ש

 .(התהב
40  Sam IX, 46; Sam III, 51ק י"כ את מייצגים ושניהם הראשון של העתק הוא האחרון. 
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 משל קדום טקסט המציעים קטעים אלה. כאן הכתוב על מרובה אור שופכים
: לעיל לאמור המקביל במקום הקטעים לשון וזה 41.רבים במקומות ש י"כ
 לכל עמידותה יום טביה לכל שלם יום חיביה מכל נקם יום עקבאה יומה"

 יום למרודיה גזוה יום עמליה לכל חשבנה יום בישיה לכל תאותה ויום ברנשיה
 כל בו יום אבריה כל תחרד יום[ רברביה ועד] זעוריה מן עמליה כל על שיאלה

 יום קשטה יום כנושה יום פשרונה יום בכוה יום דינה יום לקחיה גזוה נפש
]...[  למקצפיה יגונה יום שמועיה לכל חדותה יום שיאולה מן מפוקה יום דחלה

]...[  עפרון ריח יסק ובישיה עלאה מעונה אל ניחח ריח יעלה]...[  טביה מעל
, הטובים לכל שילם יום, החוטאים מכל נקם יום: 'שיעורו". ואש גפרית ועמה

, המעשים לכל החשבון יום. הרעים לכל החרטה ויום האנשים לכל העמידה יום
[. הגדולים ועד] הקטנים מן המעשים כל על התביעה יום, למורדים העונש יום
 יום, העונש יום. בו גמולה את תקח נפש כל יום, האיברים כל בו שירעדו יום

, השאול מן היציאה יום, הפחד יום, האמת יום, האסיפה יום, המשפט יום, הבכי
 ואילך מכאן]...['.  למקציפים היגון יום'(, ה בקול) השומעים לכל השמחה יום

 . המקורות שני שווים
 הגדול הכהן בן, פינחס לכהן הזה היד כתב הוקדש, שלו הקולופון לפי
 חיים-בן לומד מכאן. 2352 בשנת גדול לכוהן עצמו הוא שהוכתר לפני, בדמשק

 המאה בן הוא היד כתב כך ובין כך בין. הזה התאריך לפני נכתב היד שכתב
 בעיניי וקרוב, שכם יד לכתב שנה וארבעים בכמאה קודם הוא כלומר, ד"הי

" השאול מן היציאה יום" אכן אם. הזה הזמן מן קדום לטקסט בבואה שהוא
 בדבר מעניינת עדות בידינו יש הרי", לאדמה מתחת היציאה יום"ל בכול מקביל

 . המתים בתחיית האמונה התייצבות
 ומהו. השאול מן היציאה יום הוא' נקם יום' הזה היד בכתב, כאמור

 מה וכל, השאול של טיבו מה ברור באופן שיאמר שומרוני מקור אין? השאול
 בין, המתים אליו שיורדים מקום: אומרת שהתורה מה הוא שומעים שאנו

 קרח גם. ועוד, לח, מב שם, לה, לז, בבראשית יעקב אומר כך. רעים בין טובים
 מאוד נדירה מילה היא שאול. האדמה פני מעל ואבדו שאולה ירדו עדתו ובני

 שאול כנגד באה היא, בתורה מצויה מהיותה. עצמאיים השומרוניים במקורות
: נה פסקה, ד ספר, מרקה תיבת של ש י"בכ אחת פעם ועוד לתורה בתרגומם

 ותוקד" הפסוק אל המרמז", שאול מדינת פתח( לט, לב, דברים) הוא אני אני"
 

 במקביל הביאם חיים-ובן, באירופה אחרות בספריות נמצאים היד כתב אותו של אחרים קטעים 41
 ברית של מדיניותה בשל קיומו על ידע לא ואף גישה לו הייתה לא הזה לקטע. שכם י"לכ

 .33–33' עמ, מרקה תיבת: ראו הזה היד כתב של קדמותו על. ימים באותם המועצות
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 מקבילה הזאת לפסקה אין. כב, לב, לדברים שומרון נוסח" )תחתית שאול עד
 לאדם שיארע למה רמז ואין הזה' מקום'ל תיאור כל ביצירתם אין 42(.ק י"בכה
, שאולה לרדת עתיד הצדיק יעקב וגם הואיל, מקום מכל. שמה שיגיע בעת

. במותם להגיע אדם בני עתידים שאליו מקום הוא השאול, הרשע כקרח כמוהו
 שנשמות היום הוא נקם שיום מודיע ק יד בכתב שהכתוב מכאן להבין אפשר

. מעשיהם על גמולם את ולקבל למשפט לעמוד השאול מן בו יוצאות המתים
 הוא אין. לא ותו נקם ביום ועונש בשכר האמונה את אפוא משקף היד כתב

 את מאשר אינו לפיכך. לחיים מקבריהם המתים בקימת אמונה על מצביע
 .אחריו הבאים ובתפילות אבישע בתפילת המובעים הדברים
 למה מאוד דומה תמונה מעלה ש י"שכה ולומר הדברים את לסכם נוכל

 מן, ד"הי במאה אבישע של פעולתו וזמן הואיל. פיוט באותו אבישע שאמר
 היד כתב, זה כנגד. לפניו רב לא זמן או, בזמנו ש י"כ של הנוסח נתהווה הסתם

 ומשקף לו קודם שהוא מכאן עולה. המתים תחיית בדבר מהוסס נוסח מציע ק
 העדה בני כל בקרב או, העדה בני בקרב הזאת האמונה פשטה לא שעדיין ימים
 ראה) ה'מונג בן דוחה צדקה דעתם שאת האנשים לצד אפוא מתייצב הוא. כולם
 י"כ מעין נוסח של עיבוד הוא ש י"כ שנוסח לומר יהיה רחוק לא: ועוד(. לעיל

 כדרכו, והרחבה עיבוד של בולטים סימנים ש י"כ מן בקטע שיש דעתך תן. ק
 לטביה: הרחיב הוא( ק י"כ) למרודיה את הנה 43.רבים במקומות מילים בגיבוב

 זזועה יום: המלל בשינוי אבריה לכל מחרדה יום על חוזר הוא להלן. ולבישיה
 עמליה לכל חשבנה יום על חזרה הוא עובדיה לכל חשבנה יום וכן. רגליה לכל

 חזרה, עמדיתה יום אומר הוא' נקם יום' של הכינויים ובשורת. שלפניו
 השפעת בו שניכרת לומר ואפשר. עמידותה יום: לעיל האמור על משובשת
 המתים לתחיית המוקדשת בקוראן ה"ע הסורה את להזכיר די. האסלאם
 נתגוונה, לעיל שנידון, עמידותה המונח שגם נראה. לפרטיה אותה ומתארת

 ראה) قيامة הערבי המונח בהשפעת תחייה אל מעמידה הזאת בעת משמעותו
 לעיל המוזכר בחיבור דקסינגר של דעתו את תואמת זאת הנחה(. לעיל 33 הערה

 על אסטיר ספר של משתיקתו לומד הוא שם. 133' בעמ(, 27 בהערה)
 

 Th. G. J. Juynboll, Chronicon Samaritanum)מאוחר חיבור שהוא, השומרוני יהושע בספר 42

Arabice Conscriptum cui Titulus est Liber Josuae, Leiden 1848) שמשה ו בפרק מסופר 
 اسرايل بنی واعلم" )ושלם נקם ויום האש מבול" על אותם לימד ישראל בני את כינס מותו לפני

' עמ, א"תרי פרנקפורט, שומרון כרמי, קירכהיים' ר גם ראו(. والمكلفاة النقمة ويوم النار بطوفان
23. 

מוגשים צפנת פענח, מחקרי לשון תיארתי את דרכו במאמרי "קטע לא ידוע מן תיבת מרקה",  43
 .127–255, באר שבע תשס"ט, עמ' לאלישע קימרון
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 ושתחיית שלבים בשני השומרונים אצל נתפתחה שהאסכטולוגיה האפשרות
 שאמר מה עם אחד בקנה עולים הדברים 44.השני השלב עם קשורה המתים
 מאוחר השומרונים לתודעת חדרה המתים בתחיית ההכרה כי טאגליכט ישראל

 terminusלהציע ק י"כ בנוסח שיש אני סבור(. לעיל 1 בהערה הנזכר ספרו ראה)

post quem השומרונים במחשבת המתים תחיית רעיון של הסופי לגיבוש. 

 
 עצמו מרקה דברי את ש י"כ של בפסקה הרואה מונטגומרי דעת את תואמת אינה ואולם 44

, מקדונלד כמוהו(. 135' בעמ[, 10 בהערה] לעיל המוזכר בספר) הרביעית למאה אותה ומייחס
 של המופלג גילה על הוא אף ולמד שלה הארוכה התוספת ובין מרקה תיבת בין הבדיל לא

 המוזכר בספר) השני הבית יהדות השפעת עם הופעתה את קושרים שניהם. בעדה האמונה
סטנהאוז מאמר המסכם את הדעות ‘ לאחרונה פרסם פ .(377–371 'בעמ[, 30 בהערה] לעיל

בעניין הנידון כאן. הוא מציע טקסט מאוחר, קומפילציה כתובה ערבית בידי כוהן שומרוני 
במאה העשרים. סטנהאוז קורא לה טקסט מדרשי המציג את אמונתם של בני העדה. ואולם 

 P. Stenhouse, "Reflectionsקשה להשתכנע שהדברים משקפים אמונה קדמונית בלתי תלויה:

in a Samaritan Belief in an After-life. Text-proofs for the 'Appointed Day' in Sam. 

Ms. BL Or 10370", J. Zsengeller (ed.), Samaria, Samarians, Samaritans: Studies on 

Bible, History and Linguistics, Berlin 2011. 



 

 

 


