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   ט' טבת, תשנ''ח  בס"ד

 המחקר המדעי נוכחל ,התנ"ך

-מורים העלה, ביטאון "ארגון  73קשר עין" מס' ") שיפריסברצוני להתייחס לתגובותיהם של מר דן יהב ומר שמעון 

, עי""התנ"ך לאור המחקר המד יהב דן מר של לרשימתו התייחס מכתבי. ( 71 'מס" עין קשר") למכתבי( יסודי"

 (.  69' מס" עין קשר"" )המקרא בביקורת תוסוגי" הופמן יאיר' פרופ של פרובס דן אשר

 וה,ומל ביקורת המקרא" היה צריך להיות"ן אפריורי על נושאי ואני באתי במכתבי להעיר ולהאיר על כך שדי

 התורות יתששהרי  ,תבשבכרה בקשר לתו בעל פהקטיבית, לשם איזון, בידיעות מהתורה שייבומבחינה א

 תחותוהמפ - מתה מלה היא בהוהכת המלהנו, י, היכשלעצמה – שבכתב רהותה. סיני מהר יחדיו כותוכר וירד

אומות , ולא בכתב, כדי שבעל פהשימשיכו למסור אותה  על מנת רבינו למשה בעל פהדוקא  ניתנו זו לתורה

 כב([. , )יד במדבר רבהה, יזייפוה ויפרשוה כרצונם ]העולם לא ישלטו ב

קי בדעת המאמינים", אשר ראיתי שאינו "ה העליתי במכתבי בקשר לפירושים שהביא מר יהב בשם עוד נקוד

ה של בע מה דעתולכן כתבתי שהיה ראוי לפני כתיבתם להיוועץ בתלמיד חכם גדול, לפני שהוא קובהם כלל, 

 על התורה שבכתב.  בעל פההתורה ש

ת אשל יהב  וכל בר דעת מזהה ברשימתויאליים וובמכתבי הם טרי וכתבתי מכתב קצר היות והדברים שהובע

יהודי , הגדרה שהומצאה בידי אלו שפרשו מהעם ה"המאמינים" -אי הידיעה שלו בקבלת חז"ל וסר האיזון וח

ואר )מהתאת הא'  חז"ל ים ושפינוזה וחסידיו מראשי הציונות ולכן קטעויובעקבותיהם השבתא ,הנוצרים –

 . ם "מינים" )"הערוך", אות מ', מן ו'(ומאז קראו לה( הנ''ל "מאמינים"

בים רדיוקים -קראתי את תגובותיהם הארוכות של מר ד . יהב ומר ש . שיפריס, המלוות שוב באי, לתדהמתי

יביות נורמטההנחות ה בראותו אתיהודי, כעצמו את ובורות גדולה, אשר לעיתים אף מזעזעת כל אדם המגדיר 

ות, חופת ותן השאירון שהכותבים הנכבדים פונים אלי בכמה שאלות, אפריס. ומכיוושי בפרט של מרושלהם 

 ראיתי לעצמי חובה לענות עליהן.

 – ת"א( ראש החוג למקרא באוני' -)= של פרופ. י. הופמן  היתה ביקורתית כלפי ספרו -רשימתי "תב ומר יהב כ

יהב  אך מר ,לא אליי אישית"ו -קרי המקרא ות לחות מופנוערות צריכות להיהוה 'סוגיות בביקורת המקרא'

 זאתן א שאב אותן לעיתים גם מחוקרים אחרים, כפי שהביואף שה ,ות שונות משל עצמושיקע במאמרו דע

ל ע היתר ןבימר דן יהב, המסתמך " –בתו של מר ד. יהב ומר ש. שיפריס במכתב התגובה, שהיה צמוד לתג

ניכר  ןוכ כהתרשמות אישית שלו, ונכתבדבריו , אלא לא ציין זאת מר ד. יהב ,בכל מקרה .פמן"ויאיר ה 'פרופ

 הדבר גם בקטעי הקישור שלו ברשימתו.

ר מדובפרשנות". "ולא  ביחס לעובדות םל", אך ציטוטי ה"חז תנומפרשיהב כותב שציטוטי הם " מר ד.

 לש ניםעשרות מיליו על ידי, כאשר הם נתמכים םעשרות אלפי גאוני דייל ו ענאלי ובדות שהועברועב

ו אדם היכול להצביע על נתק מסוים בשלשלת קבלה ז םזאת מאב לבן, כאשר אין שו םיהודים המעבירי

 ת. לא הכחישו זא ו,נאתן ורדיפתן אותנעל אף ש - צרותנהאיסלם וה - תרוואף בני הדתות הגדולות בי

 תחונההול היה ראוי להביאן לפחות כאיזון מלמעלה מכל עדות,  ןוקבילותן ה ןעובדות כאלו שתקפות

ופיסות  השערות היא על מערכת םאשר כל הסתמכות ,"חוקרים"השל  השערתיות ולעיתים שערורתיותה

 .םהכתיב לה נםלכתוב כפי שהשליט בזמ םסינוא ושהי םקדומי םינהיסטוריו וכתב שנמצאו בחפירות א

דד להתמו םצריכישתלמידינו  וא... ? םהמקראיי םהטקסטי םזו הדרך להתמודד ע "האם. יהב שואל דמר 

י נלפ כרוניסטית, כיוון שהיא כבר נשאלהנ" שאלה זו היא מעט א? םינהשו םהטקסטי םע םמודרניי םבכלי

 ונעלמ םהיושצאצא התבוללות בשלבי שהיו םיהיהודי המקרא ביקורת חוקרי ידי על יםשנ -150למעלה מ

 םג ברם,. היהודי בעם םרבי יםנלספק' ינדרש' אמרה זו ועובדה היהודי םהע מתחומי קצר זמן פרק תוך

 .נגד אותם "חוקרים" תקופה באותה גדולים חכמים תלמידי ידי על נחרצות די תשובות נאמרו

   12-ב  "ךאז את יצירתו המונומנטלית על התנ ם, כאשר פירס"םהמלבי דייל תשובה אחת ניתנה ע 
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( טיברנא) הסיפר" - וןנהסג לגבי יהב. ד מר שמעלה בעיות אותן לכל ספציפית התייחס הוא בה, םכרכי

 ארהמק ירחוק. וךרתיא לש ובעיות "ךבתנ דקדוק של שונות בעיות לגבי ןוכ" יזהרהח אתו המקצב את

 ך"התנ את ללמד יש כיצד לשאלה ביחס ,םלב תומשאל כל על כעונה, בהתלהבות תוריצי את וקיבל בזמנו

 אלא מודרניים כלל אינם הללו הכלים שכל הארמ הוא שלמעשה לדעת נוכחו כאשר ךא ,נייםרמוד בכלים

נוכחו  רכאש ,טר. בפםאת חמת רל, העלה הדב"חז דייל ע לנו רמסנש כפי, בעל פהש הרבתו משוקעים

 אותם כל שבה, למניינם  1844ת נשויג בשנבבר םשל הרפורמי םעידתולדעת שהוא מתייחס בשלילה ל

 . םנלהבי םמשתתפי היו המקרא חוקרי

בפני השלטונות כדי  רוהעלילו עליו עלילות שק אנוש-כחסרי צלם םף אותו בחמת זעודרהם החלו ל

 וח על נפשו.רלהעמידו בסכנת חיים, עד שהוא נאלץ לב

מהר  קבלת חז"ל יפל לין נכתבו עבודות גדולות בכל התחומים הללו והכל ערבב םהרבני ר, בסמינןכמו כ

 .'פמן וכובי דוד צבי הורופ' רברלינר ופ ר"ד על ידיי נסי

 יותרב םשל הגדולי ם, אשר התייחס ישירות לספריהרבינוביץ היה גם גאון גדול בשם רבי יצחק א. הלוי

 ם".דורות ראשוני"אחרים בשבעת כרכים של  םא והתלמוד מעמנו ומעמירביקורת המק "מלומדי"בין 

מניה וביה את עצמם  םש"מלומדים" אלו סותרי ,יםנה שאינה משתמעת לשתי פרהוא הוכיח בצו

ולעיתים הבורות היא  םדני םה םבה םאפילו בפרקי םך לפעמינ"ות עצומה בתרבו םומגלי ריהםבספ

כן,  נםחום סוקולוב, נאלץ אז להודות באחד ממאמריו "...אמנ רת, ד"נית הציורו. נשיא ההסתדמכוונת

 נים"(."דורות ראשו )הובא בהקדמת ..." 'מד וניצח את גרץ ואת ווייס וכוופטיש החזק ע הלוי החוקר,

" ? ותחז"ל על סוגיות שונ ומה אמר ונ"ך שואלים את תלמידינת בתוות הבגרנהאמנם בבחי". יהב שואל דמר 

 לגבי לאויסודיים, -את השאלה, הרי אני כתבתי את הערותי לגבי סקירה בירחון של המורים העל ןי מבינאינ

י לגב םתלמידיהאת  וןן בתיכולבחוצריכים ללמד האם  -לגבי השאלה  ברם,ן של שמיניסטים. ורשימה בעת

נו את התשובה היא יותר מחיובית ויש ל -מבקרי המקרא  על ידיות שמועלים נגיות שוומה שאמרו חז"ל על ס

 כפי שכתבתי לעיל. ך,הכלים לכ

ל "ך בסדר עדיפויות שקיבלו חז"נים לימדו את התנבמשך אלפי ש -דבר אחד ברור מעל לכל ספק עובדתי 

 הם תהדעו דעווושי הסדר שיהיה ראוי וכן" – (נד, ג) בוכים"נרה ומ"מעמד הר סיני, כפי שכתב הרמב"ם במ

 אשר ,ך"בתנ גם אדירים גאונים לנו הצמיחה זו לימוד שיטת". במופת יתבארו ר כךואח הקבלה דרך על תחלה

  . ובמדעים ך"בתנ חכמתם צםוע מול מרעידים עמדו העולם ומדעני חכמי כל

 וריםב מליוני לנו הצמיחה ,יהב. ד מר מאמץ אותה השיטה על פי ,ך"התנ נלמד בהן תוהאחרונ השנים 50 -ב

 דויס בלימודי מזורז קורס אותו להעביר צריכים המדינה את לייצג נשלח שלנו הנוער מיטב שכאשר עד ך"בתנ

 אשר ותלמוד ך"לתנ קותהמחל פני על באוניברסיטה אחרות מחלקות מעדיפים ושלנ ןוכתי בוגרי. ביהדות

 .לשנה משנה ומצטמקות הולכות

ם אברה: מדים המוריםומציגה באופן חד ביותר את הדילמה שלפניה ע ת,באוגמה שמומר ד. יהב קובע ש"הד

? מיבידי )ה ? האין כאן קושי לוגי, שאם לא נהגתה ונכתב הכיצד -אבינו קיים את כל התורה עוד טרם נתינתה 

 ךתנ"ב, לכאורה, דוגמה שגם כאשר בסיס ההבנה שלנו ן. יהב מציג כאדמר  לקיימה". , כיצד ניתן ?( ומתי

 , זה יוצר דילמה לוגית. פה-רה שבעלתוהו ךהוא התנ"

ספור -ןרה חדה יותר מאשר עוד איולא בצ ךמדים המורים, אווגמה זו מציגה דילמה אשר בפניה עאכן, ד

. בעל פהבתורה ש ןוכל שכ ךבורות אדירה בתנ" -א פשוטה זו הילהציג. הסיבה לדילמה  ןדוגמאות, אשר נית

ספור מובאות, ההופכות מובאה זו -עוד אין על ידי, אלא נתמכת בעל פהמובאה זו אינה יחידה בתורה ש

ב"ר )ח,ב(, ]לברורה ובהירה, נביא רק מעט. בכמה מקומות מובא שהתורה היתה כבר לפני בריאת העולם 

]תלמוד אש לבנה  ביגל והיתה כבר כתובה אז באש שחורה ע א([ם )ו,למי/שקליי(, תלמוד ירושם )נד, פסחי

ובתורה  [כא,א()ב"ר ]והתורה היא תכנית המתאר על פיה נברא העולם  [אדר"נ )לא,ג( ,)ו,א( םירושלמי/שקלי

ורה כלשהי ז בצומרגע בריאת העולם שאינו רמ אין דבר שיתרחשוים כל חוקי הטבע של כל העולמות רמוז

מבהירים מבחינה לוגית ור חוברו ספרים ומאמרים המסבירים על נושא זה בלבד כבו ]זהר )ג, רכא([ורה בת

ושם הובא במדרש שמרוב תשוקתו של אברהם אבינו להבין את המציאות האלוקית האלוקים  את הדברים
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 .פה-שבעל הכשיר את נפשו כדי שהוא יגיע לבד על ידי חקירתו לידיעת שתי התורות תורה שבכב ותורה

, של הבתורודילוגים גימטריאות  על ידיחיזויים מדויקים ביותר, אינספור יתן לראות נגם באמצעות המחשב 

 .כל תולדות האנושות והיקוםכל מה שהתרחש במשך 

 רי טבע הבריאה שלכיוון שישנה אקויולנציה לוגית בין מהות הבריאה והתורה, ממילא מי שמעמיק בסת

יש "והדבר הראשון שהבין הוא כי  עשה זאת;תיה. אברהם אבינו וורה ומצות התויסודת נמגיע להב ,העולם

לם לא שהעווהיות מסובב ותכלית. חייב ל שיש מנהיג לעולם ושלכל סובב ול, היינ"כלשון חז ,"מנהיג לבירה

פיה ך כיתנהג ביושר מסוים אך לא מתו, האדם –ושהבורא מבקש שבחיר הבריאה  ,הבורא על ידילתוהו נברא 

  אלא מתוך בחירתו החופשית. ודטרמיניזם,

 אם ,שצריך לקיים אותו, ת התורה שכל אדם פשוט יכול להביןישנו גם חלק די גדול מתוך מצוו אמנם,

יתן הן המצוות שטעמן גלוי וטובת עשי„ -" משפטים" –ואותו חלק נקרא מידותיו יהיו מתוקנות בשלמות 

 .ילה[מע תסוף הלכו/ה"יד החזקה"/ם"]רמב “ות דמים וכיבוד אב ואםכושפי בעולם הזה ידועה כגון איסור גזל

בהן  נןוי להתבורא„  ,“ורוב דיני התורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה לתקן הדעות וליישר המעשים„

 .סוף ספר קרבנות[/שם/]רמב"ם “שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה ...שהמלך

גם שולא מבנו ונכדו  -על אברהם אבינו שקיים מצוות לפני מתן תורה  וובאה זהבאתי דוקא מ לא בכדי,

ם המכילים היגדים הדומי ושהרי המלך חמורבי שהתגלו כתבי - כמובא במס' עירובין קיימו מצוות אלו

)צא([  )יד(, ב"ב]ל "וכבר הבאנו את עדות חז יה כידוע בתקופתו של אברהם אבינוה ,רהולמצוות הת

מוע אבינו לששכל מלכי העולם היו משכימים לפתחו של אברהם  , על פי מה שנמסר בהר סיני,נוהמוסרים ל

 ובכללם ודאי היה חמורבי שגם היה מלך וכך למד להכיר את מצוות התורה.  את עצותיו והדרכותיו

 -20ההאם עלינו בשלהי המאה " –יהב מסיים את מכתבו בשאלות כלליות שאינן רלוונטיות למכתבנו  ד. מר

 ."? וינתלמיד את להכשיר צריכים אנו ךוכ ו,אבותינ שחיו כפי כיום מתנהלים חיינו האם?  זו בדרך להמשיך

 ניםיישהוא שייך לכל זמן, היינו, בענ ,נו לעיל שרוב התורה, אמור מר ד. יהב עצמו להביןהנה כבר הרא

לא  ודבריו נשענים על חיקוי הטבענו שהם מוטבעים על יסודות אך גם שאר דברים הרא ,שבין אדם לחברו

 ידי אבות הכנסיה לפי הידע-עלרלוונטי של טענת הנצרות הפרוטסטנטית כלפי הקנון הנוצרי שהומצא 

ל ד סוף כאת כל הכל מבריאת העולם ועידי אלוקים שברא -זמנם, אך תורותינו ניתנו עלב המוגבל שלהם

יה ומם משטיפת המוח הפרימיטיבית שהוא חונך עלשיהיה לו היכולת להתר הדורות והייתי מצפה ממר יהב

  .מגיל הגן המבוססת על רפיסות וחיקוי עיוור של הנצרות הפרוטסטנטית

מית מדוע בחינוך הממלכתי והממ"ד מחנכים את תלמידנו לפאר את התרבות הרו, נבצר מבינתי להבין ,ברם

של  ,ל אף התופעות שהיו בחברה זוע ,ומציינים את מערכת המשפט שהעניקה תרבות זו לתרבות המערב

י אשר לעינ ,כגון תופעת הגלדיאטורים ,חוסר צלם אנוש, אשר היו מעוגנות במשפט הרומי כדבר לגטימי

 נתינתםומורעבות, או תופעת קרקוף הראשים חיות טורפות  על ידיון מריע נקרעו בני אדם לגזרים המ

אל מונח קרקפלו של ר' ישמען שאין לו כמה קרקפלין...ולגיו שאין לך כל לגיון„ –בראשי שרי הצבא הרומי 

  .]מסכת חולין )קכג([( “עור ראש אדם מת וזה למכשפות במלחמה„ - "י)רש “םבראש מלכי

ט אשר על פיה חיים אזרחיה ומחנכים אנו את תלמידנו שמערכת המשפ ,וכן מערכת המשפט במדינת ישראל

 אך מערכת זו נשענת גם על המשפט התקדימי ,ות על פיועל חוקיה זה דבר קדוש אשר אנו חייבים לחי

סק פ על פיצ, "לעיתים פסקי דין נחתכים, אף בבגת ישראל ירשה מהשלטון המנדטורי. אשר מדינ ,האנגלי

, אשר היה אולי קצת פחות נבער מדעת ,דח באנגליה מראשית ימי הבינייםידין של שופט אנגלי בכפר נ

 ר ושפט.מתושבי הכפר האנגלי בו הוא ד

 ואשר הי ,ןניבליים למהדריקים וקופת ימי הביניים, כלל גם חקהגרמני, בת טהו כמשפוהאנגלי, כמ טהמשפ

 Rechtalterthum] ולופדיסטי גרהם מדגים בספרקצינף האוסו)צב([. הפיל ן]מסכת חולידומים קנחלת כל העמים ה

ניני, וברשותי ק"העבד הוא  -ינה משפטית ף אז מבחקנוסח סטנדרטי של שטר עבדות אשר היה ת [ 375'עמ /

  ".תוולצלולבשלו 

משפטיים השאובים ממערכת משפט כה ים קחו על פימר ד. יהב, ש ןקשה מאד להבין, מדוע מבי ם כןא
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י התורה קחו על פיאילו ולכך  ולהכשיר את תלמידנו םת במאה העשריואפשר לחי ,שוחסרת צלם אנונדלית ו

השפיעו על כל  םבאומרו שה, השמדת העם היהודי על ידימפ" רצה להכחידו ק ן)שהיטלר ב"מייהיהודי  םהמוסר של העו

בכל  םאלפי גאוני על ידידי ממעמד הר סיני ונלמד ואשר נמסר בעם היה מערכת מוסר( על פיג ולנה םהעול

. יהב דמר  שהקא מתוקע כאן דוובו ערך מוסרי עליון עד ימינו. מד, רואים הדורות, ואשר המערב הנוצרי

של תרבות ומשפט  על פישי, ואילו והאנ ןנורמות החשיבה והמוסר של פסגת המי פי-על םלעכל יכולת חיי

 .ש להכשיר את תלמידינוודוקי ואפשר ואף רצ ,שוחסרי צלם אנ

 .יםקוהאל על ידיא( נתינת התורה למשה ) שאים:ושני נ ןשיפריס מבוסס על בלבול בי. רוב מכתבו של מר ש

 וגם פ"עם חולק בתורה שבוש ןאי ,םהאלוקי על ידישהיתה תה. ביחס לנתינת התורה וורת נתינתה וזמינ)ב( צ

 ופרשימ על בעל פהש בתורה מחלוקות או/ו הדעות כל .כך על םדעיויו םמסכימי סלמיווהמ צריוהנ העולם כל

תבו אחרי אמירתם , מתי הם שוב נאמרו ונכישראל םלע בכתב התורה ונתינת התורה לכתיבת ביחס הוא

 אול, במכתבי מובאות הבאתי כך עלשנות נדודי עם ישראל במדבר.  40במעמד הר סיני, בתוך הטווח של 

 לע הדיבור את שהרחבנו", מסיני רהות קיבל משה"ש העובדה לגבי, בסיני ניתנה שהתורה כך על" תוהשג"

 כאלה תשובות לקבל םיכולי נםאי המקרא חוקי" הופמן, י' פרופ את שיפריס .ש מר מצטט, לעיל כך

 ". מדעית בדרך השאלה על לענות מנסות ואינן אמוניות אמיתות על המבוססות

בין מאקדמית. הוא אמונה" כפי שכשלו רבים בקהיליה ה"גי במונח ולודומת כשל ןכשל כא ןפרופי י. הופמ

מדע הד שובע םר מסויתחושה אינסטינקטית, אקראית, אשר נתפסת כאמונה עוורת בדב ןשאמונה היא מעי

ת הבנבר על ואם מד בדות. בעוד שלמעשה,וח רציונלי של עומתבססת על ניתהכביקורת שכלית  ונתפס אצל

 ופכית. הבדתית היא ומציאות העהך, מדע בתנ"ה

כפי  ,פרכההת לויות בלתי ניתנועדועובדות  על ידיטית ורה אקות בצות הנסתרומתבסס על הנח ךתנ"המדע 

תוודה בפני פעם הה. טמשתנות, למשל כאן בארץ, מאוניברסיטה לאוניברסי ות אלוהנח םוגשכתבנו לעיל. 

ך "בתנ  .M.A - הואת  ןאיל-ך בחר לעשות באוניברסיטת בר"בתנ  B.A - הידוע, אשר את  "ךפרופסור לתנ

ת וובלומקקבילות  ןאינ םקודהת במוסד וובט ות שהיואמרו לו שההנח םת באוניברסיטת ת"א. שולעשבחר 

 - את ה האביב, עש-ת באוניברסיטת תלויו מקובלההנחות שה על פי M.A - וכשגמר את עבודת ה םעליה

PH.D  לו שההנחות באוניברסיטת תל ואמר :ריטואלעברית ושם חזר שוב אותו הך באוניברסיטה "בתנ-

עליו מתבסס מדע אלי ואחרי שלב ההנחות, החומר החיצוני והטקסט ם. גםאביב אינו מקובלות בירושלי

   . ןאל ועלי הכהוקים או שמואלואל הנביא ושמ ןהיחס בי ,ך הוא פרובלמטי. למשל"התנ

ין בחינה מדעית היחס במ ם. האםאת שאר המדעי םלגייס ג םיבצורה מדעית חייבר בלנתח את הד םרוצי אם

על  פרוידני פסיכולוגה רק באקדמיל לענות או לא. על כך יוכ" הסופר אגו" ל"אגו"ין בעלי ושמואל הוא יחס 

תהיה  ,ת על כךולענכיוון שהוא אינו יכול אמנם, ך. "מחה למדעי התנואך לא מ ,נחו כפניוופי הנחות שי

יחס לשאר בוכן כך הלאה  נושא הנדוןבמדעית הסיסית בנה הביחס להבהמדעית  ויעתבמפוקפקת מאד ק

הכל ות ויבילות מדעית, אלא נורמטיבויות קעד םאינ םוספרות העמי םהארכיאולוגי םהממצאי ם. גםהמדעי

  שמשתנות כאמור ממוסד למוסד. ,ך"תנבמדעי הקר חוה ותיו שללפי הנח

 םהמושכלות הראשוניי בנויה עלסיסה ב. בעם היהודי, מקורה במושג ה"אמון" "האמונה"מושג ו מאידך,

(Commen Sense)  נויה ב םיישותו של האד אז כאשר כלרק ו יותרבוהמשכה מחקר עיוני מקיף ומעמיק

 םאז הוא מגיע לדרגת אד ודבר, אבההכרה  בובלודמו בצורה מחקרית מוחלטת על עיון זה, אזי נמסכת ב

את המסה  ב"ם)אשר על ספר זה בנה הרמ" דעותות ואמונ"רס"ג בהקדמה לספרו  בכפי שכות נה.ומאמין ולאמ

יקיפנה ויכניסנה ו השכליקבלנה  העיוןתצא חמאת  וכאשרמה היא אמונה..."( ם"רה נבוכיומ"הפילוסופית שלו 

ואז  "לעיתים וענין אשר הגיע אליו ויצניענה לעת אחרת אבהאדם מאמין  םהב, ויהא םתמזג בהובות בבל

י "]ר "קרית ומן הדברים הטבעייםשהיא למעלה מן הידיעה המ"הופכת אצלו הכרה עיונית זו לאמונה 

 "כי אומתנו אומה חכמה ושלמה" ,ס אמונה זו נמסרה לנו התורהסיבעל . אלבו/ספר העיקרים )א, כא([

  .]מו"נ/ח"ב מתוך פי"א[

תיאוריה  םומפתח ג בעל פהל בתורה שבי א. אכן עזרא שמפרש בניגוד למקויא ראיה מרבבמר ש. שיפריס מ
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פר לס ופירושב]רתיים של א"ע ויקבל את כל הרמזים הבלק ןמוכ אתה םהתאם ושואל אותי "האבמעניינת 

  ".ותקופתבדעת הקהל הקנאית שצגו כ"סודות, בגלל יראתו מושה ([ו,בראשית )יב

ו על פרשת שיבוצי הזיופים נרות. ישנם ספרים ומאמרים שדויחס למקבורות מדהימה בבגשים ואנו פ ובש

/ החיד"א/בערך א"ע.  ם"שם גדולי"כוז מקורות חלקי על כך ימצא מר שיפריס בספר יבפירושו של הא"ע ור

 בעל פהושק "אותו רק למוד תוה ביאנו לאהובן דבר שיאי" –יסוד מורה" "הא"ע עצמו כותב בסוף הספר 

 -שו תכופות את פירוש הא"ע שהיה סמוך לתקופתו ון שמתקיף בפיר". לרמב"גם הוא מפי גבורה נאמרה

 ע"בפירוש האזרים הנמצאים ולדברים המ ושוהיה העתק אחר בלא הזיופים ולכן אין התייחסות כלל בפיר

היהודי הראשון שהעז תקופה שלאחר ההומניסט בכבר  וחיים אנ" ב. מר שיפריס ממשיך וכותשלפנינו

". מפליא שמר שיפריס מצטט את ( 98 ')מאמר תיאולוגי מדיני, עמ...משה על ידיר במש לא נתחולהכריז כי הח

, "צירתו"ימים של והתרגראה את אחד אני מניח שמר שיפריס  איננו כותב.  ושמאך את  ,האיש מפיו הוא חי

  . )גליון דתי פוליטי(  heologicum Politicus T Tractatusזה : ושפינ - של אותו האיש

תקופת הדינסטיה בכבר  םיכרינ, שרישומיה "שלו שאב מה"פנתאיזם  HIC PROFITEO- אשר את ה ,זהנושפי

 םבספרדית( באמסטרד - ם)חזירי "םמרני"ית, נמנה על חוגי הוהמשכה בציויליזציה ההלניסטית הפגאנ 2-הפרעונית ה

האינקויזיציה  יביד ב, ובכך נתן חרבעל פהת בנוגע לתורה שבכתב ווגד כל העדויות והעובדות ההיסטוריויצא נ

שתורת  ,לכך קבלת לגיטימציה, מיהודי פילוסוף על ידיאת המוני בני עמנו,  רקוומדית בספרד להמשיך לרצוחוהט

  כביכול, איננה תקפה וזאת רק משום שנקלע למשברים ונסחף לפילוסופיה אלילית פרעונית. משה, 

לי העם היהודי פרסמו מניפסט מחאה וממנהיגי וגד  400כאשר כד את כל העם היהודי נגדו.יהיחיד של םהאדהיה הוא 

  תחומי העם היהודי. ב  Persona Non Grata-וכ :ןהמוקיע את שפינוזה, כאדם חסר מעצורים וחסר מצפו

הומניסט היהודי "ומצפון כשפינוזה כ םהזדעזעתי בקוראי את דברי מר ש. שיפריס שמכתיר אדם חסר מעצורי

בו בזמן שהוא האחרון שניתן לראות בו איזו איזמורפיה כלשהי לתואר הומניסט. מר שיפריס מציג עצמו  ,ן"והראש

 לוליםשעגים צפים ועולים בי בחושבי על הנזקים הגדולים הרהורים נוכמי שעסק שנים רבות בהכשרת מורים. 

 .מוסרי שכזהמקצועי ווות יעו, עם יחס כזה למקורות ךוממילא למערכת החינו םלמוריעל ידו  םהיו להגר

 מה על פי" ? האם סיפור המבול שבתורה קדם לגרסאות השונות של הסיפור הבבלי"מר ש. שיפריס שואל 

 יהב, יכול כבר להבין מר שיפריס את התשובה, הלוגית:  .של מר ד שכתבתי לעיל ביחס לדבריו

 .. התורה ניתנה למשה ממחולל המבול שמסר לו מה התרחש במבולא

 לם, ואין על כך חולק,ורבות, ויעקב אבינו, כפי הידוע לכשם, שחי שנים  -. נח קדם לסיפור הבבלי וכן בנו ב

כמקור בלתי אמצעי על מה  רש"י סוף )י([ ,סוטהת מסכ]שנה ושמע שם   14ישב בבית מדרשו של שם

לאחר מבן האלוקים העביר עובדות  שהתרחש במבול. ויעקב העביר זאת לבניו שהעבירו זאת לעם ישראל.

  אלו לכל עם ישראל, בהתגלותו אליהם, במעמד הר סיני.

התרבות האלילית בו החלה  -ובד לאחר המבול בתקופת דור אנוש סולף ועהסיפור הבבלי" של המבול "

לסיפור אלילי. דברי אלו, בהבאתם, הם דוגמה לאיזון מול  - "ם(ולת הלכות עכיתחה"יד החזקה"/)רמב"ם/לפרוח 

פי מבנה החשיבה של -עלהשערותיו של מר שיפריס ו"חוקרי המקרא" לגבי מה קדם למה. מר שיפריס שואל 

קות על המקרא יש משום פחיתות כבוד האם בהודאה בהשפעות של תרבויות עתי"השיויון הפרוטסטנטי 

הונגריה פרנץ יוזף, כאשר הוא עודד את יסוד התחום של -וקיסר אוסטר ןבה לכך נתו?" את התש למקרא

השפעה כזו אינה קיימת מלבד  ,של ענין ולגופ. ירדה הפרסטיז'ה של העם היהודי"מעתה " –בקורת המקרא 

ך כוונות מסוימות. יתר על כן, אם מר וה בתורה מתרמית או מלה מצרית מסוימת שנכתבבאמלות מספר 

תאיסטית שבמקרא", הרי שהמציאות וך של התפיסה המונוהשפעות אלו בכור ההית"שיפריס מייחל לראות 

ב יהיהודי מחו )או ביתר דיוק האחדותיות של אלוקים השונה ממונותאיזם( טופחת על פני גישה זו, כי המונותאיזם

שך כל גם בעליל, שבמ אחרת הוא הופך מיד לפנתאיזם. אנו רואים זאת ,חינה לוגיתלהיות במהותו מופנם מב

וה העם היהודי ותורתו, רק גורם משפיע. ובכל מקום לשם נשא הוא את תורתו שם יה תולדותיו של עמנו,

מצעות תורת האלוקים ומצוותיה, שירש בעקביות את האלילות מן באפסקה עבודת האלילים, כי העם היהודי 

אין שום זכר להשפעה  בעל פה. גם בתורה שות את אושיות החברה על מסד מוסריהעולם הנבער וחינכו לבנ

  ת ששלטו אז בזמן כתיבתו. ווניות והיוכלשהי של התרבויות הרומי
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השפעה בתחומי  םשו ןשלא רק שאי - 1963משנתויונות",  םוני"י –מציין בספרו  ןשאול ליברמ 'פרופ

ל במלה כלשהי מבחינה טכנית, והיה לה מובן "כשהשתמשו חז םאלא ג -רטית והמעשית הפילוסופיה התיאו

ארור אשר ילמד " –חז"ל  םבסוף מסכת סוטה פוסקיוכן  .מתרבות זרה, סירסוה חז"ל במכוון םפילוסופי מסוי

  את בנו חכמת יוונית".

את יים בכל "מדעי היהדות" אמנם, יש לתמוה מה גורם למר שיפריס לדקלם את הפרופסורים ובפרט היהוד

 משדות זרים פרימיטיבים של חוכמות אשור, בבל, מצרים, יון ורומא ?שתורותינו שאבו רעיונות   הפנטזיה,

התשובה לכך היא פשוטה. ידוע לכולם בעולם העתיק, שכל העמים רק שאבו מהעם היהודי ידע לגבי 

" לדרגה גבוהה יותר של "בהמות", ת גמורותבהמורק ידע סמלי ולא להפך ובכך הם הפכו מ" המציאות אך

"...ואל  – שעוול, הוצ' מוסד הר"ק[ -ד. המהדיר -]"כתבי הרמב"ן", חלק א', עמ' קמ"גכפי שכבר העיר הרמב"ן 

)= ארץ ישראל, תשתבשו באומות שאף הם )= כאילו( נוחלי התורה, )= שהם( היו קרובים לאמצע הישוב 

, כגון הנוצרים והישמעאלים, לפי שהעתיקו שפו לקיומה של התורה האלוקית(ששם היה העם היהודי ולכן הם נח

על קצת הקצוות  לספה"נ( 315)לאחר התנצרותו של הקיסר בניקאה בשנת את התורה והמצוה וכשגברה רומי 

יוצר המשפט  - )או ציצרו( כגון קיקרו]תורה ועשו חוקים ומשפטים   )= למשל מערב אירופה( למדו ממנה

אדם יושבי קצוות הרחוקות )= -, אבל בניור ועלוב של התורה(ו= רק חיקוי חידוגמא  של תורה ) [הרומי

כדוגמת אפריקה, אמריקה והמזרח הרחוק( שלא למדו תורה ולא ראו )= את עם( ישראל ואת מנהגם או שלא 

הכתוב  הם ועליהם אמר בהמות גמורותשמעו עליהם מפני גבול )= המרחקים הגיאוגרפים( שביניהם, 

  'האיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי )= את שם אלוקים ומשמעותו( ולא ראו את כבודי'...",

שאלה מצפונית מעיקה, האם כדי שהם יוכלו לחיות באורח חיים  עומדת בפני אותם פרופסורים ,מסיבה זו

ים את עם ישראל מופקר תוך מימוש תאוות אפלות, לכן הם צריכים לקיים בעצמם את מה שהוכיח האלוק

מקור מים חיים וחצבו להם בורות נשברים", של אותם עמים שרק חיקו וסיגלו   -"אותי עזבו  –בפי נביאו 

נוצרים -לעצמם משהו  בחיקוי חיוור  ועלוב של תורותינו. לכן, תגובתם של כל אותם פרופסורים יהודו

רעיונות גם התורות שלכם אימצו  –כלפי היהודים היא קטנונית וילדותית באמצעות "המצאת העבר" 

ולכן התורה אינה אלוקית ואינה מחייבת אותנו בקיום המצוות וכך אנו יכולים להמשיך  מתרבויות העמים

 , תגובה מטופשתלהתבוסס בתוך חיינו המופקרים והמבוהמים, בלא כל צורך לתת דין וחשבון על מעשינו

   מהמציאות.שהיא הפוכה  כפי שמסית אותם כפייתית יצרם הרע,

 לעשות את םדעיוהכללי י םבזר םל אני להעיד שרוב המוריואת תגובתו באומרו ש"יכ םמסיישיפריס מר ש. 

  להעלות רק חיוך מריר ותו לא.  םאלו יכולי םדברי ."המסורתהמקרא לבין...-איזון בין ביקורתה

 כלוסיה מגוונים של בוגרי תיכון,וונתקלתי בסוגי א 'מדעיםפילוסופיה של ה'אני עוסק במשך שנים כמרצה ב

ע וואני מצטער לקבוע שמלבד ידע קלוש ומעוות בנושא המקרא ומורשת העם היהודי, לא זכיתי לראות ולשמ

תפיסת  על פיהאנליטיים של המסורת ביחס למקרא, אלא רק התייחסות דיפוזית  םכל ידע בסיסי על המבני

 בקורת המקרא ותו לא. 

  בכנות                                                                 

 דב ברקוביץהרב                                                           

  

 


