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 המתרגםהקדמת

 -ומלאכתנו זכינו הגוים. לבין שנשבה תינוק בכחינוו הוא המנ"ךמדע
 ועשו עמרו ומנדים, שונאים ולפעמים-גם אחרים, ז אחרים ע"י ונעשיתנעשתה

 לכי היש" ב"בטול וההיהסנו מרחוק עמדנו ואנחנו שיו בתוך העושה כאדםבו
 הנוים. חכמי של חקירותיהם יכל ויטעם,עמלם

 הסיאיל41ים עשו ונפלאות נדויות כי . המרה, האמת עי להודותוצריך
- ושבושיהם מעיותיהם כל עם -נ- ישראל מבני שלאוהפילולוגים  חקירת במקצע 

 העברית ובספרות העברית בהיסטוריה להתעמק הרזצה כל והאפוקריפים.התנ"ך
 מעינות ממי צמאונו את לרוות לב בכאב טוכרח והתהוותו התנ"ך יצירתבתקופת
 מרים למים קרובות, לפעמים בקרבנו, יהפכו האלה המעינות ומי קרים"."זרים

 היאומית. ינשמתנו ויסורים כאב הגורמיםומאררים
 ואנחנו לזרים נהפכה נחלתנו האמת: על ונודה כקרקע פנינו את לנכש.
 התנ"ך את מנתחים לתיאולוגיא נוצרים פרופסורים . . . ופאה שכחה לקט,מלקטים
 ההיסטוריה של במחיצתה העומדים ישראי,- בני מאחינו מדע ואנשי אותו,ומהמקים
 מן וטקבלים הזה הנתוח למראה נהנים לעברים, עבריה והכותבים שלנוהלאומית
 החדשה. הבקרת של מסקנותיה כל אתהמיכן

 הה~מטורית, היהדות' שלשלת מתוך הנביאים את, הוציאו אוה"עחכמי
 עכת שאינה עצמה, בפני לחוליה ויעשום אלה, ימינו עד ממיני ונמשכתההולכת

 והספרות הנביאים שלאחריהם:.. הלאומית התרבות שי יאורנניזמוסכביכוי
 שתי דעתם, לפי הם, התנ"ך, חתימת אחרי שנוצרה והרחבה, הגדולההתלמודית
 הגדול בחלקו התנ"ך בזו. זו נוגעות שאינן מרעותה אשה ונבדלות נפרדותרשויות

 את לבשר שבא המפר, לעצם הקדמה כעין מבוא, כעין רק דעתם, לפיהוא,

 והסחופה-לטע99לי1,... הדוויה לאנושות והרחמים האהבהבשורת
 יוצאים אחדים מלבד - הנוצרים המקרא מבקרי שכל שבהם, השוההצד

- הכללמן  שלאחרי התלמודית מפרותנו על גלויה או כבושה בשנאה מדברים 
 שבע"פ התורה דברי דארעא... כעפרא אותה וטבטלים אותה מגנים התנ"ך,התימת
 חמר בלוח או באבן חקוקה כתבת התנ"ך... חקירת לגבי מלמפרע פסוליםהם

 הלוקי ושיש גדול במפק סוטי לשערכה מצרים או ואשור בבל באדמתשנמצאה
 הרחבה התלמודית והמפרות הנכונהא(( לקריאתה בנוגע השונים החוקרים ביןדעות

 חHommel : Beleucht" inschriftl. 1 הפרופי של בספרו עיןא(

~berlief. 
 ז41115י

 תריע. גרלי:ן והחקיקות" החשיפות "תוצאות : ז"ל יעבץ ר"ז שלובמחברתו
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 העליונה. עד. וידה. . עריפה המספקת השונימנ-הכתבת גלוייה ובכל היקפהבכל
4 ביהדות מוצא שולהויזן הטוב מעם"גם  אשלבאכר י. ד"ר הרב אוטר 

 ויינא( הרשברג, א"ש של תרגומו )עפ"י- כ"ג בעמ' הנצרות", ומהותבספרואהיהדות
 מנהליהם ועל היהודים עד .הנצרות. תקופת אל מתקרב שהוא כמדה והולך-פוסק
 הגיעו כטרם עוד יחובה משפט הוציא כבר והסופרים, הפרושים עלהרוחניים,
 יהעת השייכים העבריים המקורות כל על גם כמעם מתפשט הזה והטשפטלישו,
 כערכם, הסקיה השקפה עייהם בהביעו אגב, - בדרך רק אותם מזכיר הואההיא.

 מדברי טוזרה תמונה יצאה ~ומזה כשתיקה.נסורה... עליהם עובר הוא כללובהרך
 וחבריו, כהלי איש אודות על דבר זו בהיסטוריה אין ישו... בתקופת ישראלימי
 הקצרים במאמרים רשומות שהן כפי ומטרותיהם, דעותיהם על השקפה בהאין
 מקצת אף לשער שיעוררנו. רמז בה ואין התלטוד, ממזרה. וכפי אבות פרקישל

 המדיניי. -הלחץ למרות ההוא ברור היהודים בתיי שנראו והטרומם המשמחמהיפה,
 אלא יצא בלבד עצמו על ללמד לא המקרא, מבקרי שבחבורת האהי3להויע,

 שי דרכם כך יצא. כלו על'הכלל.ללמד
 .לנכי פסולה מתידה ובי : המבקרים רב.

 קדרה... כשולי היהדות פני את להשחיר בבואם בעיניהם .כשרה אחריםמדעים,
 מהאמבורג פ. ע. ד"ר בצדק שואל - לכך וראוי כדאי התניך אין"האם

 אלי התנ"ך טדע את שהוציא ךליץ', לפרידךיך )כגרמנית( השלישי הגלויבמכהבו

 81501,, .ט "Babel על הפומביים בנאומיו העולם את בשעתו ושהרעיש הגדולהשוק

 כשם הבקורת, של ברשותה אשר המדעיים האמצעים בכל ויתקרוהו שיררשוהו-

 קטעי את. או העתיקים הרומיים החקים מקורות את וחוקרים דורשים המדעשאנשי
 שחיו ומאיה הקדמונים :ון מחכמי לפלטה שנשארו הפילוסופייםהספרים

אחריהם?!...
 שהיא כל ידיעה לדעת מבלי התנ"ך את לבקר ' רוצה נכבי, פרופסורואתה,

 לו הלמדנות?... איה המדעות? כאן איה העתיקים. והמדרשים התלמוד ספריאת
 העתיקה התקופה של היצירות יתר ואת והמדרשים התלמור ספרי את וגליתחפרת
 עתה כי המנוח, דליץ'( )פרנץ אביך טפי בודאי שמעת וקיומם מציאותםשעל
 יש ואם בבי... באדמת בהפרך ועמלת טרחת מאשר פחות ועמל טורחהיית
 und Bibel כן: גם הבכלי; התלמוד אח יפניך מציע אני הרי בבכל,'צרך

BhbelN.
 המקורות אל ככבוד שיתיחמו אוה"ע, חכמי מאת לדרש רשות לנו ישואם

 אינם והאגדה ההלכה שרשי יכמה. כמה אחת על ישראלהתלמודיים-מחכמי
 ומניעים מתפשטים והם הלאוטית בקרקע ומעורים נעוצים אלא באויר,תלויים
 התנ"ך בין הדבקים, בין ולהפריד לנתח שרוצה ומי האומה. אנות ועד סיניעד
 האומה. נפש את וקובע ההיסטורית לאמת חוטא שלאחריו, התימודית הספרותובין
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 אן25 רגליו, ועל יריו על כבלים לשים ואין חורין בן הוא המדע אישאמנם

 הטקרא בקרת הזאת: האטתה את גם לזלר צריך זה, לשם הראוי הטדע,איש
 ~רבו- טדע היא המקרא בקרת טועטיסן וששרשיו מרפים שענפיו אילןהיא

 לאטת קרובות השערות סוגים: לשני מתחלקות ההשערות והיפיתיפת.השערות
 חריפות והשערות בהנ"ך אשר וההתוסים הסתומים המקוטות על אורהטפיצות
 את עיניו לנגד לשים תסיר צריך האוב:קטייי הטקרא חוקר כאויר.הפורחות

 צריך הוא והיפותיזות, השערות יסוד על היסטורי בנין לכנוה ובבואו הזאת.האמה
 אבני הם והאאפשר" ה"שטא" וכי טוצקיס אינם היסודות כי תסיד,להדגיש
 אמתית כאיו המקרא כחקר ודן שבא מי אבל כנינו. כל הושתת שעליהןהפנה

 קובע. הוא האמת נפש לפניו-אתהנרפיות
 ללבש מאד נוח חוטר ואפיה טהותה טבעה, כעצם היא הטקראבקרה

 מהרהורי כרחו. כעל בה רואה חוקר כל דתיות-לאוטיות-ם4כ:קייןיות.צורות
- בה מהליט והוא ודתואומתו - ברצונו שלא לפעמים   והעיקרים היסודות את 
 ולהשתחרר אוביסטי4י להיות החוקר ישהדל אם וגם ואמונתו. הכרתו הרכבושטהם

 נפשיים-פםיכיליניים שנורטים טמני בידו, הזה הדבר יעלה המביבה-לאטכבלי
 במדע עברי ספר של שתועלהו לטדים, אנחנו ומכאן דרכו. על לשטןיעמדו

 מפגי גדול, בספק מוטלת אוה"ע, חכמי טספרי קיםפי~ציה אלא שאינוהטקרא,
 שהיהדות אנשים והגו שהרו ודעות השקפות עולמנו לתוך מכנים כזהשספר

 שככר ישנה" "ברית כאל התנ"ך אל ושמתיחסים בעיניהם לצנינים היאההיסטורית
 זטנה.עבר

 סינית בחוטה עצמנו את להקיף צריכים שאנחנו להניד, כונתי איןואולם
 לא, הטקרא. מדע בטקצע אוה"ע חכמי של הכבירה עבודתם כל אתולבטל

 הטוכים של הגדול המדעי ברכוש נסתיע תמיד מטני. רחוקה כזאתמחשבה

 עברית-מקורית להיות צריכה התנ"ך במדע השיטה עצם אולם אוה"ע,שבחכמי
 ומתפתח. ההולך איראני כדבר היהדות את והרואה אוטתנו היי טתוךהנובעת

 אינו התנ"ך : האלה היסודות על להתבסס צריך העברי-הלאוטי המקראמדע
 כבחינת אינו והתלמוד לעולם תתישן ושלא נתישנה שלא ברית אלא ישנה""ברית
 וטטלאים זה את זה משלימים והתנ"ך התלטוד אלא היהדות, בחיי 4181coup'ט

 טבלעדי ולהתקעם לחיות יכל האחד ואין הזטנים וככל הדורות בכל זה אתזה
חכרו.

 כמשך הזה, הספר טחבר ז"ל, הרפסן דוד רכי שמר האלה היסודותועל

 הופמן ר"ד של הזה הספר את בעיון שיקרא אוב:קפיבי קורא כל חייו. ימיכי
 טבוטמות הן (Wellhausen) ולהויזן נגד שראיותיו ימצא לויקרא-דברים פרושוואת
 סקול, הרטן ואחרים... ולהויזן גראף של מראיותיהם דעתי-יותר( )לפי פחוהלא
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 לאור )ומיצאה העברית-חרומית' באנציקליפדוח כותב נוצרי, ושיייייגאורננטליסט
 "בקרה )ערך ד' בכרך קצ~לסון(, ל. י. וד"ר גינזכורג דוד הפרון שלכעריכתם
 החלה וסיגים, נדרות שפרצה חאנושית, המחשבה האלה: הדברים אתהטקרא"(

 ממשיות היסטוריות עוכרות לה היו שלא מקום ובכל וכחפזון בטהירות ארחלרוץ
 . . . ובהשערות. בהיפוהיזות גופא, המקרא בקרת הודאת לפי תחתיהן,השתטשה

 חבריהם שי ררכם על מעצורים ישים שהחלו חכמים קטו האחרון בזטןאולם
 הופטאן: דוד ד"ר שף ספרו לב לשימת ראוי ביחוד המרוץ. וקליהלוהטים

eraf-Wellhausenschedie gegen Instanzen wichtigsten "Die 
,Hypothese~נלחם הזאת המיניגרפיה של מחברה 1904. בשנת לאור שיצא 

 המקרא בקרת של ובהשערותיה בהנחותיה ועמקות רבות בידיעות טזויןכשהוא
 במרע ויפרידו כמוהו יעשו שרבים הלשבני, לגמרי. אותן סותר והואהחדשה
 המיגים את ויסירו ערך להם שאין הדברים ובין ערך להם שיש הדברים ביןהתנ"ך
מהזהב".

 ז"ל. הופמן ר"ד של ספרו קל אוה"ע מחכמי חכם של דעתו היאזאת

 ר"ד עבד אשר הגדולה הטדעית העבודה של ואוביקטיבית נכונההערכה

 צעיר" "רב של כמאסרו מוצאים אנחנו ישראל חכמת בשדה ימיו כל ז"להופמן
 וקשה שים ספר לכתב צריך הופמן ר"ד על אמנם 479-491. עמ' י"ג,בהתקופה

 צעיר" "רב אולם אהד, טאמר של מפגרת לתוך הרוחני פרצופו את להכניסמאד
 שיטתו. כל עומדת שעליהם העיקריים, מספריו פרקים ראשי לקוראים למסורהצליה

 כל את וראה מפריו אח ושנה קרא מקרוב, ז"ל הופמן ר"ר אל התכונן צעיררב

 אמת. משפם הוציא ולכן הזה הרוח ענק של קומתושעור

 בקרת לשאלת בנוגע "ענה" שקים האדוקים החוקרים בין הראשון היה"הוא

 עתה נותנו שאני ויהויזן, ננד הופמן ר"ד של ספרו קל צעיר רבהמקרא-אוטו
 שחזק הרמב"ם של טתלמידיו והיה הגיון בעל שהיה עברי-מפני בכלילקוראים

 טסקנותיו אל נגש הופטן . . . הבקרת מפני .רא היה ולא בשכל האמונהאת
 סיגות, של חשש שום כלי הטזג, קר טנתח של כאיזמל יבש, כחוקר ולהויזןשל

 הטסכימות אחרות, מסקנות לידי בא היה שאלמלי דוטה האמת. את המבקשכאדם
 לדעות מתגנד שההגיון לפי אלא בראשו. לו מרכין היה זלהויזן, שללדעותיו
 בהתנפלות ולהויזן עי כא אינו הופמן עטו. להסכים יכל הוא אין לפיכךהללו,
 אלא גוי, טעות טעה שזה במקום אפילו למגוחכות, השערותיו את עושהואינו

 להן אין שהנחותיו קצמם, הכתובים ומן ההגיון מן כנחת לו ומוכיחהולך
 טוכיח כלומר,.הוא השלישי, האפן את ולהויזן כנגר זה בספרו בחר הופטןיסוד...
 קדמות לשיטת חיוביות הוכחות אצלו אין אבל מתנגדו, של הנחותיו חולשתאת

 אחר טעום שאין השלילה. שלילת דיה זו כשאלה כי עסה ונטוקו וטקטוהתורה.
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 שי להנחותיו הכתובים ומן ההגיון מן ראיה שאין מכיון ירבותו אלאטעום
 כאלו זו בחקירהו . . . הראיה עליו הממורה מן המוציא דין כאן יש כברולהויזן,
 שיטה אף באמת המקרא-כי בקרת בשיטת שמאמינים לאלה להוכיח הופמןרצה
 שאמונה - יהודים לחוקרים וגם הגויים מחוקרי לרכים לאסונה נעשתה כברזו
 המאטין כי ולפיכך הבקרת, ומן ההגיון מן ממוכין לה ואין היא רופפתזו

 של חקירותיו את מקביים אינם כמובן, הגויים, חוקרי הפסיד... לא הוא אףבסמורת

 מודה שאינו מי שכל אצים, הוא כלל כי גמורה, ימדעיוה זה במקצעהופמאן

 במקצע ראיהי לא אבי מדעיוה. לגבי הוא פסול שיטתם לפי המקרא כקרתבתורה
 הופמן". של כספרו פנים משוא ובלי כל-כך ישר בהגיון כתוב מפרזה

 נשמת זרים. בכלים ~תנו ז"י הופמן ר"ד שספרי לכך, גרמו הגלותהנאי

 מבקשה והיא האיה הספרים מתוך אלינו מדברה החיה היהדות נשמתישראי,
 ספרי לבעליה. הנחיה את וישיבו ויגאלוה שיבואו לגואלים ומחכה הקונהאת
 היהדות מדע של גנזיו בפית מונחים שיהיו לכך, הם ראויים ז"ל הויפטןר"ד

 ז"ל. המחבר שי רצונו גם היה זה ודבר העברית.בשפתנו

 בית של וחשבון" ה"דין אי ונצטרף "התרם"ד בשנת נתפרסם הזההספר
 צריכים שכמותו ת"ח דברי בראשו. קמר הופמןז"ל שר"ד בברלין, לרבניםהמדרש
 טהמטכע לשנוה ושלא למקור נאמן להיוה מנעת שידי כמה עד השתדיתי ולכןלמוד

 ז"ל. המחבר בושטבע

 של למורים ביה"מ מנהי ליפשיץ, רא"מ להרה"ח תודתי את מביעאני

 של המדעית עבורתו ועל אישיותו על מאמר-הערכה שכתב כירושלם,ה"מזרחי"

 לעברית. הות הפפר את לתרגם לבי את שהעיר ~נגל יעקב ולד"ר ז"ל,המחבר

המתרגם.
 היתרפ"ח. בטרחשון כ"זירושלם,



 המחברהקרמת

 חומשי חמשת כי אחת, דעה יכלל באו החדשים התנ"ך מבקרי כלכטעט
 בשם יו )המבקרים( שקוראים המקור את מקורות. מארבעה מרכביםהתורה
 את ביחוד מיחמים ושאייו ברא" ב"כראשית המתחיי והיסודי, הראשיהמקור

 או ")1" באותיות המבקרים מסמנים והמהרה-הטומאה, הכהונה הקרבנות,חקי
 -D=Deu) ")[" משנה-התורה-באות המקור את (PC=Priestercodex), ק""ך(

(teronomiumתמיד מכנים ב":1" או"; ו האחרים-"[2" המקורות שני ואת 
 האותיות "הויה". בשם ובש"-עפי"ר "אלדים" בשם האלהות את דבריהםלפי

 האלהא(. המקורות משני שהרכב מפר מממנות"[1"
 עוד החדשה, הבקרת דברי לפי בתוכו, כולל (PC) כהנים" "תורתהמקור

 ושחלקו (H=Heiligkeitsgesetz). הקדושה" "תורת בשם לו שקוראים חקיםספר

 י"ז-כ"ו(. : ב"ויקרא" נמצאהעקרי
 הזמנים שסדר הטפורממים התנ"ך חוקרי כל כמעם חשבו 1866 שנתעד

 המאוחר התורה- משנה המקור ביותר, הקרום הוא ת"כ המקור כזה: באפןהיה
 לאור יצא 1866 בשנת אבל -. ו"1". ":1" המקורות את קבעו וביניהםביותר;
 הוא ובו des B~cher gesetzlich. e3~Die .(ל ).'ך גרף של מפרוהעולם
 החקים קם ביחד "ויקרא" שבמפר החקים כי שיטתו, את בפרפות ובנהימד

 ונתחברו ))[( תורה" ל"משנה הם מאוחרים ועבטדבר" *שמות" שבמפרי להםהשיכים

 ולהויזן של מפריו ע"י ביחוד ונתפשטה נתרחבה הזאת ההשערה בבל. גלותאחרי
Israels";"Ceschichte Hexateuchs"; des )20בהוצאות 10)["(, ח0510קחץ 
 Israels" Oeschichte zur ("Prolegomena בשם: הנ"ל הספר נקראהטאוחרות
 מדרשה בית יחיד.-השקפת לשיפון כטעם הניעה החדשים התנ"ך מבקריובקהל
 תקופת לפני כי היא, התורה התהוות עי העקריים ביסודותיה החדשה הבקרתשל

 המפורים חלק רק קים היה וכ"ד( כ"ג )מל"ב יאשיהו המלך שלהתקונים

 לפי כי יען ("Hexateuch"), התורה ספרי ששת על תמיד מדגרים המקרא מבקריא
 התורה. חומשי חמשת אל קדום בזמן מחוגר יהושע ס' היהדעתם

 Die" .5 .8 : הזה המחבר של מאמרו את גם השלמה לשם נוסיף הזה הספר אלב(
1869Archiv Merx 1ח Pentat". des ichrift irunds( .)נ 



 ה מ ד קהב

 ספר חקי את רק בתוכו ושהכיל 1:1(, )1 היסודוה, טשני מרכב שהיהשבתורה,
 , )ג-ט"ז( י"ג והפרשה )י-כ"ו( ל"ד הפרשה עם ביחד כ-כ"ג( )שמזתהברית
 התורה, משנה או דברים מ' של העקרי ההלק נתחבר יאשיהו של מלכותובימי

 ,המקורות אל וצרפוהו פרשות עוד המבקרים, דברי לפי עליו, הוסיפו הזמןשבמשך
(wIE. הראשונות ובשנים הגלות שלפני בתקופה מרככת, התורה היתה כזה וכאפן 
 )לפי עליהם נתוסף כבי גלות אתרי ורק 1. 8 1 ))[( התורה ממשנה בבללגלות
 סמדר קם יותר מאוחרת ובתקופה ; (PC) ת"כ מפר החדשים( המבקריםדברי

 הכהנים בחוגי ונתהוו שנוצרו חרשים חקים קבצי עם ביחד שצרפו )([(ועורך
 IED.למקורות

 מפר : שונות שכבות שלש החדשים המבקרים רואים כהניםבתורת
-הקדושה  ת"כ של והימודי העקרי החלק ת"כ, של ביותר הקדום החלק 

Grundschrift)(P0=Priesterl. כך. אחר עליה שנתוספו שניים וקבצי-חקים 
 ת821שפ~גפרסמתי, Judenthums fdrWissen.des ,1879 1880 ג(במאסף

 שבהם מאטרים הרבה ולהויזן, של ישראל" עם "תולדות הטפר לאור צאתאחרי

 השערהם את המבחן בכור בשומי במחי שהתעוררו הספקות את והרציתיהבעתי

 ע"י שנכתבו שונים, ומפרים מאמרים עוד לידי באו כך אחר גרף-וילהויזן.שי
 דברים קצת מצאתי שבהם החדישה, הבקרת של מדרשה לבית המהנגדיםאנשים
 ההשערה של אי-אפשרותה את המוכיחים חדשים דברים וקצת אמרתיםשכבר

 בענין וספרים מאמרים וכמה כסה שנדפסו אעפ"י זאת, בכל הזאת.הממופקת
 בבהירות ויהבלימ בפרצות הקוראים לפני להציע ומועיל טוב לדבר חושב אניזה,

 יביא אולי הנ"ל. יהשערה המתנגדות אחדות ומכריעות חשובות ראיות יותרגדולה
 גם לב יושם בדבר צרך שיהיה במקום אבל האמת. נצחון לידי הזההמחקר

 המתאימות הטענות על השיבו המודרנית הבקרת של באי-כחה אשרלתשובות
 מתנגדיהם.של

- - . -

 אל התורה( למשנה רברים ס' את דבריהם, לפי וצרף, עבד אשר והמסדר העוררא(

המקורות
 )מ~

 )6(1(. התורה" משנה "עורך נקרא ,1(
- ב ולויים" "כהנים : מאמרי את גם ראהב(-  1890 ..ASag~azin 


