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תמיד רוכב על חמור, ורק כחלק מהמקנה הכבד והרב ויוצא הדופן שיש לו, נמצאים גם גמלים 

המיועדים לשימושים מיוחדים. דומה הדבר למי שיטען כי לא היו בארץ בזמננו מכוניות 

יוקרתיות מאד, כי לא יהיו אלו שכיחות בין הממצאים הארכיאולוגיים. למרות שברור כי מכל 

סוג של מכונית יוקרתית כזו יש רק פרטים מועטים, שאין טעם לחפש להם שרידים ממרחק של 

אלפי שנה. שרידים נשארים מדבר שהוא מאד מצוי. על הוכחה מן השתיקה בכלל, ותרצנות 

סלקטיבית של ארכיאולוגים, ר' להלן הע' 1227.

מה שמעניין הוא שמאחרי התורה לא מצאו להם שום טיעון רציני, מלבד שתיקתו של גמל, ואיך   

יתכן הדבר, שספרות שלדעתם נוצרה במשך מאות שנים בתקופות מאוחרות מאד, לא שזרה 

בתוכה אפילו פרט אחד, שניתן להוכיח באופן ברור שהוא מאוחר לימי משה. כל הדרושים 

על הענינים הסתומים, צריכים להתחיל לכל הפחות עם איזו ראיה מוחצת, שהרי זה ענינו של 

מחקר, להוכיח זמנו או איחורו של מסמך או ספר. ובענינינו הטענה המרכזית והמוחצת ביותר 

אינה אלא מיעוט ממצאי הגמל בארכיאולוגיה. ואין שום ספק שדברים שנכתבו לפי תומם 

בתקופה האשורית, הבבלית, הפרסית, היו שוזרים משהו מהתקופות האלו, לפחות דבר אחד 

ברור שמוכיח איחור. אבל יבוקש הדבר ולא יימצא. מכל צד שמנסים לבדוק נתונים בתורה, 

מדינית, לשונית, גיאוגרפית, זיאולוגית, לא מוצאים אלא סימני קדמות, קישורים לאלף השני 

לפני הספירה. קינה היא למבקרים ותהי לקינה, כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה.

ומדהים הדבר, שעד היום, כאשר מאחרי מקרא צריכים לנמק את עמדתם, משתמשים הם תמיד,   

בכמה טענות של אבן עזרא על סוד היב', ובכל עמלם כבר כמה דורות, לא מצאו שום הוכחה 

אחת רצינית אמיתית שעומדת בפני הבקורת, מלבד טענות אבן עזרא. ולו היתה אחת כזו, היו 

כל הסקירות והמחקרים פותחים בה, כבסיס עכ"פ, אבל הגם שבקשו ככסף וכמטמונים חיפשוה, 

לא נמצא במכיתתם חרש להתגרד בו.

את זאת יוכל לראות כל קורא בכל מבוא למקרא, וכך למשל בסקירה שנחשבת מכוננת, מאת   

ברוך יעקב שוורץ )'התורה: חמשת חומשיה וארבע תעודותיה', )בתוך: צפורה טלשיר עורכת, 

ספרות המקרא, כרך ראשון, ירושלים תשע"א, נכתב כמבוא מדעי לתורה(, באות כטענות עיקריות 

וראשוניות שתי טענות: "שני קשיים מונעים כל אפשרות לקרוא את התורה כפשוטה כיצירה של 

משה: אופן הצגת דמותו ופועלו של משה בתורה ודברים הנאמרים שלא בדרך ניבוי העתיד, 

והמשקפים את הרקע והמציאות ששררו שנים רבות לאחר מותו".

לגבי הצגת משה בגוף שלישי, זו טענה מתחום הספרות, ולא מהתחום העובדתי, וגם כטענה   

ספרותית היא חסרת ערך, שהרי זה הסגנון העברי המוכר לנו מכל ספרי המקרא, של העלמת 

המספר, )וגם יוסף בן מתתיהו מספר על עצמו בגוף שלישי, וראה שמואל א יב יב, בתוך נאומו 

של שמואל 'וישלח ה' לכם... את שמואל', ויחזקאל כד כד 'והיה יחזקאל לכם למופת'(, ובודאי 

כאשר מדובר בספרו של האל. על חילופי הגוף המספר תוך כדי המשפט, ר' הע' 1579, כמו"כ 

טוען שוורץ שהתיאורים של משה כותב חלקים מהתורה, מוכיחים שהוא לא כותב הספר הנוכחי, 

בעוד ברור שהתיאורים האלו משקפים כתיבה ראשונית בזמן המאורעות, מה שהיווה בסיס 

לספר התורה שנכתב בסוף ימי משה.

ולגבי ה"דברים המשקפים את הרקע והמציאות ששררו שנים לאחר מותו", באות טענות אבן   

עזרא, שהן לכשעצמן טענות די רופפות, ובודאי אינן טענות עובדתיות. מה שלא מפריע לשוורץ 

להציג אותן כ"חכמי ימי הביניים כבר ציינו כתובים לא מעטים בתורה המעידים על ריחוק רב 

מימי משה", )הוא מביא 5 דוגמאות בלבד(.

כך כותב שוורץ:  
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"כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ערשו ערש ברזל הלה הוא ברבת בני עמון   

תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת איש - והרי האפשרות לראות מוצג מוזאוני 

ברבת בני עמון לא הייתה קיימת בימי משה, מה גם שלא היה צורך להפנות את השומעים 

בימי משה לבקר שם; הם ראו בעיניהם את מידותיו הענקיות של עוג".

קשה להאמין שטיעון זה מובא ברצינות מלאה ולא כמהתלה, מנין שלא היה ניתן לראות את   

המיטה הזו ברבת עמון בימי משה? ועל מה נסמך החידוש הפסיכולוגי שלא היה צורך להפנות 

את השומעים – כי ראו בעיניהם, וכי כל בני ישראל ראו בעיניהם? ומה יותר טבעי והגיוני 

מאשר מי שמספר סיפור על ענק, ושולח את הקורא )שמא יהיה זה בנו או נכדו של מי שראה?( 

להתרשם ממיטתו שמוצבת ברבת עמון? אין כאן לא טיעון ולא טענה לאיחור. ולהיפך, מכיון 

שלא היו באמת מוזיאונים ברבת עמון, סביר שהמטה הזו לא עמדה שם זמן רב, אלא רק סמוך 

לימי המלחמה בעוג נודע למשה שהיא עדיין עומדת. 

חמשת הטיעונים הבאים, גם הם טיעונים בלתי מובהקים, 1( הכינוי 'עבר הירדן' לעבר המזרחי,   

יכול להיות כינוי ישראלי קדום, שהשתמשו בו האבות, ואף בני ישראל בכל שנות הנדודים בהן 

כמהו לארץ אבותיהם, היא היתה בעיניהם המרכז, והמזרח 'עבר הירדן'. יתכן גם שהיה זה כינוי 

אזורי שגור בפי העמים. 2( 'כאשר עשה ישראל לארץ ירושתו', לפי שוורץ "הרי שבימי המספר 

כיבוש הארץ היה שייך לעבר", אבל ארץ ישראל לא נקראת בשום מקום ארץ ירושתו, והכוונה 

לארצות עבר הירדן, שהורישום באותו הזמן, ארצות אלו לא היו נחלת ישראל ולא ארץ הקודש 

ואף לא הארץ המובטחת, אלא רק ארץ ירושה. עכ"פ לפי המסופר, הדברים מושמים בפיו של 

משה לעודד את ישראל לעבור אצל מואב, ולא יתכן שמשה ידבר על כיבוש א"י, כדי לעודד 

את יוצאי מצרים להתקרב לארץ ממרחק. 3( 'והכנעני אז בארץ', הפרשנות 'הכנעני עדיין היה 

בארץ', דחוקה, שכן ברור שבימי אברהם, לא היה עדיין עם ישראל ולא היה כיבוש, לא היה 

שום צורך לספר לנו שהכנעני עדיין היה בארץ ולא התרחש הכיבוש של יוצאי מצרים. הפירוש 

היותר סביר הוא להיפך, שהכנעני כבר הגיע לארץ, כי הכנעני פלש לארץ באיזור ימי אברהם, 

על חשבון התושבים השמיים הקדומים. דבר שמבואר בבראשית י, וידוע גם מהממצאים 

הארכיאולוגיים )ב' מזר 'כנען וישראל', הוצ' מוסד ביאליק תש"מ, עמ' 13(. הצירוף 'והכנעני 

והפרזי )אז בארץ(', הוא צירוף קדום ולא נמצא בספרים המאוחרים המונים שבעה עממים. 4( 

המשפט 'לפני מלך מלך לבני ישראל', הוא שוב משפט סתום, הרי כה קל היה להוכיח איחור 

אם היה נכתב 'שאול' או 'דוד'. משה נקרא מלך לפי פירוש שבודאי אפשרי בדברים לג ה, וכן 

בבמדבר כג כא. עיקר הכוונה בתיאור מלכי אדום 'לפני מלך מלך לבני ישראל', היא להתייחס 

לנבואת יצחק ליעקב 'הוה גביר לאחיך', שברגע שבני ישראל יקימו מלך, ראויים הם למלוך על 

עשיו. וכשיצאו בני ישראל ממצרים ברור היה להם שנכנסים הם מיד לארץ וממליכים מלך )וכן 

בתורה: 'יולך ה' אותך ואת מלכך'(. אם היה מלך לבני ישראל היו צריכים לציין אותו, והכוונה 

היא להיפך, עדיין אין מלך לישראל, ולכן אפשרי שיהיו מלכים לעשיו. כך או כך ברור שמדובר 

בענין הנתון לפרשנויות ולא ענין עובדתי.

)כמו"כ מביא שוורץ את 'ולא קם נביא בישראל כמשה', אך המדובר בפסוקים אחרונים שיש   

סבורים שנכתבו בידי יהושע, ובודאי נכתבו הם כצופים פני עתיד, שלא יתכן שיקום עוד נביא 

כמשה. והרי גם בימי הנביאים, לא יכלו לדעת 'מן הנסיון' שלא יקום נביא כמשה, שהרי מחר 

יכול לקום נביא גדול, ולכן ברור שזו אמירה בסגנון התורה הקובעת זאת(.

אין כאן המקום להאריך עוד בכתובים דומים שמזוהים כ'אנכרוניזמים', המשותף לכולם שאינם   

באמת נתונים עובדתיים, המצויים לרוב בספרי הנביאים, שמונעים אפשרות להקדימם לימי 
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"ופרסה וגו'"  רש"י מעיר להלן בפסוק כו: "כגון גמל שפרסתו סדוקה למעלה אבל למטה היא 
מחוברת", וי. ד. מיכאליס העיר: "משה דרש שהחיה תהיה לה פרסה שסועה לשתים לא רגל 
מעלה, אלא גם שהשסע יגיע בכל הרגל עד למטה ושהיא תדרוס על הקרקע ממש ברגל שסועה 
לגמרי עד למטה, בלי שיישאר עוד גוש מחובר מתחת לשסע. רגל הגמל סדוקה למעלה עד 
עצם הרגל, היינו לשתי פרסות. סדק זה נמשך אמנם גם למטה אבל לא לאורך כל הרגל אלא 
מלפניה בלבד, ואילו מאחוריה אין הרגל סדוקה, וחוץ מזה יש שם עוד גוש מחובר שהגמל דורס 
בו בשעת ההליכה".695 מכאן אומר היסט: "רגלי הגמל סדוקות במקצת ואין להן פרסות ממש", 
ראה רוזנמילר, Alters, 4, מחלקה 2, עמוד 696.15 לפי זה משמעות "ופרסה איננו מפריס" היא 

אין לו פרסות מפני שהפרסה איננה פרסה ממש.697 

משה. אלא כתובים מעורפלים הנתונים לפרשנויות. הוכחה לא נמצאה כי איננה בנמצא. ולא 

נותר להם למבקרים, אלא לרכב על היעדר גמלים.

האמירה של שוורץ לסיכום הדיון הזה: "אין בכל התורה אפילו רמז אחד לכך שהמספר מציג   

עצמו כמשה או כמי שחי בימיו; זו דעת המסורת המאוחרת ואין היא באה לידי ביטוי בתורה", 

מגוחכת, התורה איננה יודעת שום חוק מאוחר, ושום אירוע מאוחר, ולא מכירה בשום מחוקק 

אחר, זה מוכיח בבירור שהיא 'מציגה עצמה' כחיה בימי משה, ראה למשל באריכות הע' 58, 

והע' 1683.

ככל המחזה הזה ניתן למצוא בכל הספרות המקבילה בת זמננו, כך ב'מבוא לספרות המקרא'   

של אלכסנדר רופא, מ2006, בא פרק 'ערעור התפיסה המסורתית', מעמ' 23 ואילך, ובו מובאות 

שוב ראיות אבן עזרא, ולא שום דבר רציני מעבר )הוא מוסיף את אזכור 'דן' בתורה, כמוכיח 

איחור. בעוד זו הטעיה, השם 'ירדן' נזכר כבר בפפירוס אנאסטזי א, ומבחינה אטימולוגית הוא 

מורכב מהמלה דן, יש הגוזרים אותו 'יאור-דן', ור' בכורות נה.(. גם הוא כותב, ברצינות מלאה: 

"לו היה המחבר משה, שהכה זה עתה בראש צבא ישראל, את הענק הידוע, לא היה צריך להביא 

ראיה 'ארכיאולוגית' למדותיו של עוג מלך הבשן, הראיה נחוצה לבני דור מאוחר יותר".  'ראיה' 

נוספת: הכתוב 'על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה', - "המחבר וקוראיו מכירים אותה היטב 

משום שהם יושבים בארץ ולא נודדים במדבר", האם זו ראיה? ואם הכותב מבין שזו לא באמת 

הוכחה, מדוע זו משמשת כאן כחוד החנית של 'ערעור התפיסה המסורתית', במקום להביא 

בו לפחות אחת מן ה'הוכחות'? במצב הנוכחי עדיף לקרוא לפרק 'חיזוק התפיסה המסורתית', 

שהרי אם אף מחבר לא מצליח להביא הוכחה אמיתית, אין כאן ערעור אלא חיזוק. לאיחורו של 

מסמך מאוחר, חייבת להיות לפחות הוכחה אחת חד משמעית.

)Johann David Michaelis )1717- 1791, חוקר מקרא ואוריינטליסט פרוסי, תרגם את התנ"ך   695

בתוספת הערות, וכן כתב ספר בן ששה כרכים, בשם 'חוקת משה'. עסק רבות בשאלות תיאולוגיות, 

בתפקיד היהדות, והוא שיצר את הכינוי 'אורטודוקסי', כמסמל יהודי מאמין ומסורתי.

עליו ר' הע' 674, כנר' הכוונה לספרו: Handbuch der biblischen Alterthumskunde, שנדפס   696

החל מ1818.

לפי דברי רד"צ לעיל בראשית הפרק, ע"פ המפרשים הקדמונים, יותר פשוט לבאר ופרסה   697

לא יפריס, שאין הפרסה נפרסת ע"י השסע, והאמירה שהפרסה איננה פרסה, לא מבוארת כל 

צרכה. מתוך שלשת הסדרות של בעלי הפרסה: מפריטי פרסה )Perissodactyla(, מכפילי פרסה 

)Artiodactyla(, ותת-פרסתנים )Paenungulata(, המונח הקרוב ביותר למפריס פרסה הוא "מכפילי 

פרסה", אותם מינים שהפרסה שלהם מחולקת לשניים. גם מכפילי הפרסה אינם כשרים בהכרח, 


