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הקדמת המתרגם

מדע המנ"ך הוא בכחינוו תינוק שנשבה לבין הגוים .זכינו -ומלאכתנו

נעשתה ונעשיתע"י אחריםז אחרים ,ולפעמים-גם שונאים ומנדים ,עמרו ועשו
בו כאדם העושה בתוך שי
וםואנשלחנו עמדנהונוימםר.חוק וההיהסנו ב"בטול היש"לכי
עמלם ויטעם,יכל חקירותיה
חכמי
.
וצריך להודות האמת המרה ,כי נדויות ונפלאות עשו הסיאיל41ים
והפילולוגים שלא מבני ישראל -נ-עם כל מעיותיהם ושבושיהם  -במקצע חקירת
התנ"ך והאפוקריפים .כל הרזצה להתעמק בהיסטוריה העברית ובספרות העברית
בתקופת יצירת התנ"ך והתהוותו טוכרח בכאב לב לרוות את צמאונו ממי מעינות
"זרים קרים" .ומי המעינות האלה יהפכו בקרבנו ,לפעמים קרובות ,למים מרים
ומאררים הגורמים כאב ויסורים ינשמתנו היאומית.
 .לנכש את פנינו כקרקע ונודה על האמת :נחלתנו נהפכה לזרים ואנחנו
מלקטים לקט ,שכחה ופאה ...פרופסורים נוצרים לתיאולוגיא מנתחים את התנ"ך
ומהמקים אותו,ואנשי מדע מאחינו בניישראי-,העומדים במחיצתה שלההיסטוריה
הלאומית שלנו והכותבים עבריה לעברים ,נהנים למראה הנתוח הזה וטקבלים מן
המיכן את כל מסקנותיה של הבקרת החדשה.
חכמי אוה"ע הוציאו את ,הנביאים מתוך שלשלת היהדות' הה~מטורית,
ההולכת ונמשכת ממיני עדימינו אלה ,ויעשום לחוליה בפני עצמה ,שאינה עכת
התרבות הלאומית שלאחריהם ..:הנביאים והספרות
יאורנניזמוס
כביכוי
,
ם
ת
ע
ד
שתי
התלמודית הגדולה והרחבה ,שנוצרה אחרי חתימת התנ"ך ,הם ,לפי
רשויות נפרדות ונבדלות אשה מרעותה שאינן נוגעות זו בזו .התנ"ך בחלקו הגדול
ן מבוא ,כעין הקדמה לעצם המפר ,שבא לבשר את
הוא ,לפי דעתם ,רק כעי
בשורת האהבה והרחמים לאנושות הדוויה והסחופה-לטע99לי...,1
הצד השוה שבהם ,שכל מבקרי המקרא הנוצרים  -מלבד אחדים יוצאים
מן הכלל  -מדברים בשנאה כבושה או גלויה על מפרותנו התלמודית שלאחרי
התימת התנ"ך ,מגנים אותה וטבטלים אותה כעפרא דארעא ...דברי התורה שבע"פ
הם פסולים מלמפרע לגבי חקירת התנ"ך ...כתבת חקוקה באבן או בלוח חמר
שנמצאה באדמת בבל ואשור או מצרים לשערכהסוטי במפק גדול ושיש הלוקי
ן החוקרים השונים בנוגע לקריאתה הנכונהא)) והמפרות התלמודית הרחבה
דעותבי

עי

שי

ן בספרו של הפרופי  inschriftl. Beleucht" : Hommelח1
א)עי
ובמחברתו של ר"ז יעבץ ז"ל" :תוצאות החשיפות והחקיקות" גרלי:ן תריע~berlief..
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בכל היקפה ובכל גלוייה השונימנ-הכתבת המספקת עריפה .וידה .עד .העליונה.
"גם מעם הטוב שולהויזן מוצא ביהדות אוטר הרב ד"רי
 .אשלבאכר
4

א"ש הרשברג,ויינא)

בספרואהיהדות ומהות הנצרות" ,בעמ' כ"ג(עפ"י -תרגומו של
-פוסק והולך כמדה שהוא מתקרב אל תקופת.הנצרות .עד היהודים ועל מנהליהם

הרוחניים ,על הפרושים והסופרים ,כבר הוציא משפט יחובה עוד כטרם הגיעו
לישו ,והטשפט הזה מתפשט כמעם גם על כל המקורות העבריים השייכיםיהעת
ם השקפה הסקיה כערכם,
ההיא .הוא מזכיר אותם רק בדרך-אגב ,בהביעו עייה
ובהרך כלל הוא עובר עליהם כשתיקה.נסורה~ ...ומזה יצאה תמונה טוזרה מדברי
ימי ישראל בתקופתישו ...אין בהיסטוריה זו דבר על אודות איש
וחבריו,
ליהקצרים
הם
כי
אין בה השקפה על דעותיהם ומטרותיהם ,כפי שהן רשומות במאמר
של פרקי אבות וכפי ממזרה .התלטוד ,ואין בה רמז שיעוררנו .לשער אף מקצת
מהיפה ,המשמח והטרומם שנראובתייהיהודים ברור ההוא למרות-הלחץ המדיניי.
3להויע ,האהי שבחבורת מבקרי המקרא ,לא ללמד על עצמו בלבד יצא אלא
רב .המבקרים:
ללמד על'הכלל .כלו יצא .כך דרכם
י מתידה פסולה.לנכי
ב
ו
י
ש
מדעים ,אחרים .כשרה בעיניהם בבואם להשחיר את פני היהדות כשולי קדרה...
"האם אין התניך כדאי וראוי לכך  -שואל בצדק ד"ר ע .פ .מהאמבורג
(כגרמנית) לפרידךיךךליץ' ,שהוציא את טדע התנ"ך אלי
במכהבו הגלוי השלישי
השוק הגדולושהרעיש בשעתו את העולם בנאומיוהפומביים על ". Babelט ,,81501
 שיררשוהו ויתקרוהו בכל האמצעיםהמדעיים אשר ברשותה של הבקורת ,כשםשאנשי המדע דורשים וחוקרים את מקורות החקים הרומיים העתיקים או את.קטעי
הספרים הפילוסופיים שנשארו לפלטה מחכמי :ון הקדמונים ומאיה שחיו
אחריהם?!...
ואתה ,פרופסורנכבי ,רוצה'לבקר את התנ"ך מבלי לדעתידיעה כל שהיא
את ספרי התלמוד והמדרשים העתיקים .איה כאן המדעות? איה הלמדנות? ...לו
חפרת וגלית אתספרי התלמור והמדרשים ואת יתר היצירות של התקופה העתיקה
שעל מציאותם וקיומם שמעת בודאי טפי אביך (פרנץ דליץ') המנוח ,כי עתה
היית טורח ועמל פחות מאשר טרחת ועמלת בהפרך באדמת בבי ...ואם יש
ך אח התלמוד הבכלי; גם כןBibel und :
צרך בבכל ',הרי אני מציע יפני
BhbelN.
ואםיש לנו רשות לדרש מאתחכמי אוה"ע ,שיתיחמו ככבוד אל המקורות
התלמודיים-מחכמי ישראל על אחת כמה יכמה .שרשי ההלכה והאגדה אינם
תלויים באויר ,אלא נעוצים ומעורים בקרקע הלאוטית והם מתפשטים ומניעים
עדסיני ועד אנות האומה .ומי שרוצה לנתח ולהפריד בין הדבקים ,בין התנ"ך
ובין הספרות התימודית שלאחריו ,חוטא לאמת ההיסטורית וקובע את נפש האומה.
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אמנם איש המדע הואבןחוריןואין לשים כבלים עלירי
ו ועל רגליו ,אן25
איש הטדע ,הראוי לשם זה ,צריך לזלר גם את האטתה הזאת :בקרת הטקרא
היא אילן שענפיו מרפים וששרשיו טועטיסן בקרת המקרא היא טדע ~רבו-

השערות והיפיתיפת .ההשערות מתחלקות לשני סוגים :השערות קרובות לאטת
הטפיצות אור על המקוטות הסתומים וההתוסים אשר בהנ"ך והשערות חריפות
ו את
הפורחות כאויר .חוקר הטקרא האוב:קטייי צריך תסיר לשים לנגד עיני
האמה הזאת .ובבואו לכנוה בנין היסטורי עליסוד השערות והיפותיזות ,הוא צריך
להדגיש תסיד ,כי היסודות אינם טוצקיס וכי ה"שטא" והאאפשר" הם אבני
הפנה שעליהן הושתת כל כנינו .אבלמי שבא ודן כחקר המקרא כאיו אמתית
הנרפיות לפניו-את נפש האמת הוא קובע.
בקרה הטקרא היא כעצם טבעה ,טהותה ואפיה חוטר נוח מאד ללבש
צורות דתיות-לאוטיות-ם4כ:קייןיות .כל חוקר רואה בה כעל כרחו .מהרהורי
אומתו ודתו והוא מהליט בה -לפעמים שלא ברצונו  -את היסודות והעיקרים
שטהם הרכבו הכרתו ואמונתו .וגם אם ישהדל החוקרלהיותאוביסטי4י ולהשתחרר
טכבלי המביבה-לא יעלה הדבר הזה בידו ,טמני שנורטים נפשיים-פםיכיליניים
יעמדו לשטן על דרכו .ומכאן אנחנו לטדים ,שתועלהו של ספר עברי במדע
הטקרא ,שאינו אלאקיםפי~ציה טספרי חכמי אוה"ע ,מוטלת בספק גדול ,מפגי
שספר כזה מכנים לתוך עולמנו השקפות ודעות שהרו והגו אנשים שהיהדות
ההיסטורית היא לצנינים בעיניהם ושמתיחסים אל התנ"ך כאל "ברית ישנה" שככר
עבר זטנה.
ואולםאין כונתי להניד ,שאנחנו צריכים להקיף את עצמנו בחוטה סינית
ולבטל את כל עבודתם הכבירה של חכמי אוה"ע בטקצע מדע הטקרא .לא,
מחשבה כזאת רחוקה מטני .תמיד נסתיע ברכוש המדעי הגדול של הטוכים
שבחכמי אוה"ע ,אולם עצם השיטה במדע התנ"ך צריכה להיות עברית-מקורית
י ההולך ומתפתח.
הנובעת טתוךהיי אוטתנו והרואה את היהדות כדבר איראנ
מדע המקרא העברי-הלאוטי צריך להתבסס על היסודות האלה :התנ"ך אינו
"ברית ישנה" אלא ברית שלא נתישנה ושלא תתישן לעולם והתלמוד אינו כבחינת
'4181ט  coupבחיי היהדות ,אלא התלטוד והתנ"ך משלימים זה את זה וטטלאים
זה את זה בכל הדורות וככל הזטנים ואין האחד יכל לחיות ולהתקעם טבלעדי
חכרו.

ועל היסודות האלה שמר רכי דוד הרפסן ז"ל ,טחבר הספר הזה ,כמשך
ימי חייו .כל קורא אוב:קפיבי שיקרא בעיון את הספר הזה של ר"ד הופמן
ואת פרושו לויקרא-דבריםימצאשראיותיונגד ולהויזן )(Wellhausenהן טבוטמות
לא פחוה (לפי דעתי-יותר) מראיותיהם של גראףולהויזן ואחרים ...הרטןסקול,

כי
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ושיייייג

נוצרי ,כותב באנציקליפדוח העברית-חרומית' (ומיצאה לאור
אורננטליסט
 .ל .קצ~לסון) ,בכרך ד' (ערך "בקרה
כעריכתם של הפרון דוד גינזכורג וד"רי
הטקרא") את הדברים האלה :המחשבה חאנושית ,שפרצה נדרות וסיגים ,החלה
לרוץ ארח בטהירות וכחפזון ובכל מקום שלא היו לה עוכרות היסטוריות ממשיות
הודאת בקרת המקרא גופא ,בהיפוהיזות ובהשערות. . ..
השתטשה תחתיהן ,לפי
חבריהם
ם מעצורים על ררכם
אולם בזטן האחרון קטו חכמים שהחלוישי
הלוהטים וקלי המרוץ .ביחוד ראוי לשימת לב ספרו שף ד"ר דוד הופטאן:

שי

"Die wichtigsten Instanzen gegen die eraf-Wellhausensche

ה הזאת נלחם
~ ,Hypotheseשיצא לאור בשנת  .1904מחברה שלהמיניגרפי
כשהואטזוין בידיעות רבות ועמקות בהנחותיה ובהשערותיה של בקרת המקרא
החדשה והוא סותר אותן לגמרי .הלשבני ,שרבים יעשו כמוהו ויפרידו במרע
התנ"ךבין הדברים שיש להם ערך וביןהדבריםשאין להם ערך ויסירו את המיגים
מהזהב".
זאת היא דעתו של חכם מחכמי אוה"ע קל ספרו של ר"ד הופמן ז"ל.
הערכה נכונה ואוביקטיבית של העבודה הטדעית הגדולה אשר עבד ר"ד
הופמן ז"ל כלימיו בשדה חכמת ישראל אנחנו מוצאים כמאסרו של "רבצעיר"
בהתקופהי"ג ,עמ'  .479-491אמנם על ר"ד הופמן צריך לכתב ספרשים וקשה
מאד להכניס את פרצופו הרוחני לתוך מפגרת של טאמר אהד ,אולם "רבצעיר"
הצליה למסור לקוראים ראשי פרקים מספריו העיקריים,שעליהם עומדת כל שיטתו.
רב צעיר התכונן אל ר"ר הופמן ז"ל מקרוב ,קרא ושנה אח מפריו וראה את כל
שעור קומתו של ענק הרוח הזה ולכן הוציא משפם אמת.
ן החוקרים האדוקים שקים "ענה" בנוגע לשאלת בקרת
"הוא היה הראשוןבי
המקרא-אוטו רב צעיר קל ספרו של ר"ד הופמן ננדויהויזן ,שאני נותנו עתה
לקוראים בכלי עברי-מפני שהיה בעל הגיון והיה טתלמידיו של הרמב"ם שחזק
את האמונה בשכל ולא היה .רא מפני הבקרת ...הופטן נגש אל טסקנותיו
של ולהויזן כחוקר יבש ,כאיזמל של טנתח קר הטזג ,כלי שום חשש של סיגות,
כאדם המבקש את האמת .דוטה שאלמליהיה בא לידי מסקנות אחרות ,הטסכימות
לדעותיו של זלהויזן ,היה מרכין לו בראשו .אלא לפי שההגיון מתגנד לדעות
ולהויזן בהתנפלות
הללו ,לפיכךאין הוא יכל להסכים עטו .הופמן אינו כא
ואינו עושה את השערותיו למגוחכות ,אפילו במקום שזה טעה טעות גוי ,אלא
הולך ומוכיח לו כנחת מן ההגיון ומן הכתובים קצמם ,שהנחותיו אין להן
יסוד ...הופטן בחר בספרו זה כנגר ולהויזן את האפןהשלישי ,כלומר.,הוא טוכיח
את חולשת הנחותיו של מתנגדו ,אבל אין אצלו הוכחות חיוביות לשיטת קדמות
י כשאלה זו דיה שלילת השלילה .שאין טעום אחר
התורה .וטקטו ונטוקו עסהכ

עי

-xx-

טעום אלא ירבותו מכיון שאין ראיה מן ההגיון ומן הכתובים להנחותיו
י
ש
ן המוציא מן הממורה עליו הראיה .. .בחקירהוזו כאלו
ולהויזן ,כבר יש כאןדי

רצה הופמן להוכיח לאלה שמאמינים בשיטת בקרת המקרא-כי באמת אף שיטה
זו כבר נעשתה לאסונה לרכים מחוקרי הגויים וגם לחוקרים יהודים  -שאמונה
המאטין
זו רופפת היא ואין לה ממוכין מן ההגיון ומן הבקרת ,ולפיכך
י
כ
בסמורת אף הוא לאהפסיד ...חוקריהגויים ,כמובן ,אינםמקביים את חקירותיו של
י שאינו מודה
הופמאן במקצע זהימדעיוה גמורה ,כי כלל הוא אצים ,שכלמ
לאראיהי במקצע
בתורה כקרת המקרא לפי שיטתם פסול הוא לגבי מדעיוה.אבי
זה מפר כתוב בהגיון ישר כל-כך ובלי משוא פנים כספרו של הופמן".
~תנו בכלים זרים .נשמת
הנאי הגלות גרמו לכך ,שספרי ר"ד הופמן
י
"
ז
ישראי ,נשמת היהדות החיה מדברה אלינו מתוך הספרים האיה והיא מבקשה
את הקונה ומחכה לגואלים שיבואו ויגאלוה וישיבו את הנחיה לבעליה .ספרי
ר"ד הויפטן ז"ל ראויים הם לכך ,שיהיו מונחים בפית גנזיו של מדע היהדות
המחבר ז"ל.
בשפתנו העברית .ודבר זה היה גם רצונו
י
ש
ה"דין וחשבון" של בית
הספר הזה נתפרסם בשנת "התרם"ד ונצטרף
י
א
המדרש לרבנים בברלין ,שר"ד הופמןז"ל קמר בראשו .דברי ת"ח שכמותו צריכים
למודולכן השתדיתי עד כמהשידימנעת להיוה נאמןלמקור ושלא לשנוה טהמטכע

שטבע בו המחבר ז"ל.
ביה"מ למורים של
אני מביע את תודתי להרה"ח רא"מ ליפשיץ,
מנהי
ה"מזרחי" כירושלם ,שכתב מאמר-הערכה על אישיותו ועל עבורתו המדעית של
המחבר ז"ל ,ולד"ר יעקב ~נגל שהעיר את לבי לתרגם את הפפר הות לעברית.

ירושלם ,כ"ז בטרחשון היתרפ"ח.

המתרגם.

הקרמת המחבר
כטעט כל מבקרי התנ"ך החדשים באויכלל דעה אחת ,כי חמשת חומשי
בשם
התורה מרכבים מארבעה מקורות .את המקור שקוראים (המבקרים)
ב"כראשית ברא" ושאייו מיחמים ביחוד את
המקור הראשי והיסודי,
יה-הטומאה ,מסמנים המבקרים באותיות "( "1או
יר
חה
תמ
מה
חקי הקרבנות ,הכהונההו

יו

"ך) ק" ),(PC=Priestercodexאת המקור משנה-התורה-באות"(]" (D=Deu-
 (teronomiumואת שני המקורות האחרים"2]"-ו או"; ב" "1:מכנים תמיד
לפי דבריהם את האלהות בשם "אלדים" ובש"-עפי"ר בשם "הויה" .האותיות
"] "1מממנות מפר שהרכב משני המקורות האלהא).
המקור "תורת כהנים" ) (PCכולל בתוכו ,לפי דברי הבקרת החדשה ,עוד
ספר חקים שקוראים לו בשם "תורת הקדושה" ).(H=Heiligkeitsgesetzושחלקו
העקרי נמצא ב"ויקרא" :י"ז-כ"ו).
עד שנת  1866חשבו כמעם כל חוקרי התנ"ך הטפורממים שסדר הזמנים
היה באפן כזה :המקור ת"כ הוא הקרום ביותר ,המקור משנה התורה-המאוחר
ביותר; וביניהם קבעו אתהמקורות " "1:ו" .- ."1אבל בשנת  1866יצא לאור
העולם מפרו של גרף ('.ך ).ל  e3~Die gesetzlich. B~cher desובו הוא
ימד ובנה בפרפות את שיטתו ,כי החקים שבמפר "ויקרא" ביחד קם החקים
השיכים להם שבמפרי *שמות" ועבטדבר" מאוחרים הם ל"משנה תורה" ((])ונתחברו
אחרי גלות בבל .ההשערה הזאת נתרחבה ונתפשטה ביחודע"י מפריו של ולהויזן
;" des Hexateuchs"; "Ceschichte Israelsח0510קחץ ,)"](10 )20בהוצאות
הטאוחרות נקרא הספר הנ"ל בשם("Prolegomena zur Oeschichte Israels" :
ובקהל מבקרי התנ"ך החדשים הניעה כטעם לשיפון יחיד-.השקפת בית מדרשה
של הבקרת החדשה ביסודותיה העקריים התהוות התורה היא ,כי לפני תקופת
התקונים של המלך יאשיהו (מל"ב כ"ג וכ"ד) היה קים רק חלק המפורים

עי

א מבקרי המקרא מדגרים תמיד על ששת ספרי התורה )" ,("Hexateuchיעןכי לפי
דעתם היה ס' יהושע מחוגר בזמן קדום אל חמשת חומשי התורה.
ב) אל הספר הזה נוסיף לשם השלמה גם את מאמרו של המחבר הזה"Die 5. 8. :
irundsiנ).
 Merx Archiv 1869ח(chrift des Pentat". 1

ה קד מ ה

ב

שבתורה ,שהיה מרכב טשני היסודוה ,)1:1 1( ,ושהכיל בתוכו רק את חקי ספר
הברית (שמזת כ-כ"ג) ביחד עם הפרשה ל"ד (י-כ"ו) והפרשהי"ג (ג-ט"ז),
בימי מלכותו של יאשיהו נתחבר ההלק העקרי של מ' דברים או משנה התורה,
שבמשך הזמן הוסיפועליו ,לפי דברי המבקרים ,עוד פרשותוצרפוהו אל,המקורות
 .(wIEוכאפן כזה היתה התורה מרככת ,בתקופה שלפני הגלות ובשנים הראשונות
לגלות בבל ממשנה התורה ((]) .18 1ורק אתרי גלותכבי נתוסף עליהם (לפי
דברי המבקרים החדשים) מפר ת"כ ) ;(PCובתקופה מאוחרת יותר קם סמדר
ועורך ()]) שצרפו ביחד עם קבצי חקים חרשים שנוצרו ונתהוו בחוגי הכהנים
למקורות .IED
בתורת כהנים רואים המבקרים החדשים שלש שכבות שונות :מפר
הקדושה  -החלק הקדום ביותר של ת"כ ,החלק העקרי והימודי של ת"כ
) (P0=Priesterl. Grundschriftוקבצי-חקיםשניים שנתוספו עליה אחר כך.
במאסףג)fdrWissen.desJudenthums 1879,1880ת821שפ~גפרסמתי,
אחרי צאת לאור הטפר "תולדות עם ישראל" של ולהויזן ,הרבה מאטרים שבהם
הבעתי והרציתי את הספקות שהתעוררו במחי בשומי בכור המבחן את השערהם
גרף-וילהויזן .אחר כך באו לידי עוד מאמרים ומפרים שונים ,שנכתבו ע"י
אנשים המהנגדים לבית מדרשה של הבקרת החדישה ,שבהם מצאתי קצת דברים
שכבר אמרתים וקצת דברים חדשים המוכיחים את אי-אפשרותה של ההשערה
הממופקת הזאת .בכל זאת ,אעפ"י שנדפסו כסה וכמה מאמרים וספרים בענין
זה,אני חושב לדבר טוב ומועיל להציע לפני הקוראים בפרצותויהבלימבבהירות
גדולה יותר ראיות חשובות ומכריעות אחדות המתנגדותיהשערה הנ"ל .אולייביא
י נצחון האמת .אבל במקום שיהיה צרך בדבר יושם לב גם
המחקר הזה ליד
לתשובות אשר באי-כחה של הבקרת המודרנית השיבו על הטענות המתאימות
של מתנגדיהם.

שי

-

.

-

-

א) העורר והמסדר אשר עבד וצרף ,לפי דבריהם ,את ס' רברים למשנה התורה) אל
המקורות  )1,נקרא "עורך משנה התורה" (.)1)6
(מ~
" :כהנים ולויים" ב ..ASag~azin 1890 -
ב) ראה גם את מאמרי

