
 מבוא כללי לספרים החיצונים
 א. על ספרים חיצונים בתקופת התהוותם של כתבי הקדש.

 עוד בימי קדם, בתקופה שהיו הולכים ומתהוים כתבי הקדש, היו קיימים בצדם של
 דאשוני הספרים שנתקבלו ונתקדשו באומה, ואף בעצם שעת יצירתם של אותם הספרים, כמה
, כלומר ספרים שהיו חשובים למדי ומשמשים אף מקור ליצירות החדשות, ם י נ ו צ י  מפרים ח
 אלא שלא שחק להם מזלם שיהיו נכנסים אף הם, החיצונים, לתוך קבוצת הספרים שנתקבלו
 ונקבעו באוצרה הספרותי של האומה. כבד אז, בימים הראשונים, היו איפוא ספרים שנשארו
. ודאי חביבותם על קוראיהם לא פקעה. אלא שלדבר אחד לא זכו והוא ץ ו ח ב  עומדים מ
 גרם להם שישתקעו וישתכחו מן העולם: הם לא הגיעו לאותה המעלה שתהא האומה
 המטולטלת בתבל מטלטלת אתה אף אותם בגלגולי גליותיה, - כמו שהיתר! נוהגת בספרים

 המקודשים שהיו משמשים לה לאומה סמל שכינתה הגולה עמה יחד.
ם לאריכות ימים והלכו לאיבוד בהמשך הזמנים. י נ ו צ י ח ם ה י ר פ ס  לכך לא זכו אותם ה
 רק זכר נשאר להם בכתבי הקדש. יש מהם ששימשו אף מקור ליצירות שבכתבי
, ספר הישר > ׳ ל - ז ״ , כ ו ״ ט - ד ״ , (במד׳ כ״א י  הקדש והובאו מדבריהם, והם ספר מלחמות ה
 (יהושע י׳ ייג, ש״ב א׳ י״ח<, ספר דברי שלמה (מל״א י״א מ״א). ויש מהם ששמותיהם בלבד
 גרמזו, והם ספר דברי הימים למלכי ישראל (שם י״ד י׳יט, ט״ו ל״א), ספד דברי הימים
), דברי שמואל הרואה (שם כ״ט  למלכי יהודה (שם ט״ו ז׳), ספד מלכי ישראל (דה״א ט׳ א,
, כ״ט), נבואת אחיה השילוגי  ב״ט), דברי גד החוזה (שם), דברי נתן הנביא (שם, דה״ב ט
ת יעדי החוזה (שם), דברי שמעיה הנביא (שם י״ב ט״ו), דברי עדו־ החוזה ״  (דה״ב שם), ^
 >שם), מדרש הנביא עדו (שם י״ג כ״ב), דבר יהוא בן־חנני אשר העלה על ספד מלכי ישראל
 >שם כ׳ ל״ד), דברי עזיהו אשר כתב ישעיהו בן־אמוץ הנביא (שם כ״ו כ״ב), דברי חוזי

 >שם ל״ג י״ט).

 ב. על הספרים החיצונים שלאחר חתימת המקרא ועד תקופת המשנה.
 אף לאחר הזמן שנחתם הקובץ של המקרא, היינו בתקופת המעבר לכתיבת המשנה,
 ד»יתד, הולכת ונוצרת ספרות חיצונית בישראל. מעינותיה של היצירה הלאומית היו הולכים
p א  ומפכים כל אותו הזמן בסוגי הספרות השונים שהיו רווחים בעולמם של ישראל, הן ב

 והן בחוצה לארץ. ספרים חשובים נכתבו באותם הזמנים.
 אבל אף הספרים של אותה התקופה לא היו בני־מזל. אף הם נכנסו בתחום של ספרות
 זזיצונית, ולפיכך יש מהם שכלו מן העולם כליון גמור, ויש שכליונם היה למחצה: רק מתוך
 הספרות העברית נעלמו, אבל נתקיימו לדודות בתרגומים שונים. התרגומים יש מהם - והם
, בידי יהודים שנתפסו ללשונות לועזיות, ויש ו  תרגומים ראשוניים - שנעשו בידי ישראל, כל
 מהם - והם התרגומים השניים, ואף השלישיים - שנעשו בידי נכרים, שהיו מעבירים את

 הספרים.החיצונים שנתקדשו אצלם מן התרגום היווני או הדומי ללשונותיהם.

 ג. על הספרות החיצונית בתקופת ההתיוונות.
 משכבש אלכסנדר הגדול את יהודה והעביד משם מנין הגון של יהודים למצרים
 התחילה התקרבות יתירה בין היהודים וההילינים. אמת, עוד קודם לכן היו היהודים קשורים
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, ירמיה (מ״א-מ״ד) ידוע על כמה מושבות יהודיות שהיו באותו זמן במצרים,  עם מצדים. מם
 כמו־כן ידוע על המושבה היהודית של קהלת ?מה (באיליפנטינה), שהיו יושביה היהודים
 שומרים על גבול מצרים בבחינת חיל־כ״םפד. אף באגרת אריסטיאס (י״ג) מסופר על
 פםאמיטיכום 11 (589 - 594) שהביא חיל יהודי לעזרתו במלחמתו עם כוש. אבל על כל אלו
 הישובים היהודיים היה עולה במנינו הישוב היהודי שנתרבה במצרים, ביחוד באלכסנדריה, בימיהם
 של אלכסנדר והתלמיים שמלכו אחריו. למן יסודה של אלכסנדריה היו היהודים נמנים בין
/ נגד אפיון ב׳ ד׳). שוב שמענו / קדמ׳ י״ט ה׳ ב , י״ח ז  אזרחיה (ע׳ יוספוס מלחמות ב
 (אגרת אריסטיאם י״ב - י״ג) שתלמי 1 לגוס הביא למצרים מאת אלף יהודים ותלמי 11
 פילדילפום שחרד מעבדותם את כל היהודים השבויים שהיו בימיו במצרים. למן אותם הדורות
) היו בימיו n Fiaoco16,43 ) ואילך נעשית מצרים מרכז גדול ליהודים, עד שלדברי פילון 
 במצרים לא פחות ממיליון יהודים. באותו מרכז יהודי, שהיה לו קיום מזהיר אף בזמניהם
 של התלמיים והםליבקיים הראשונים, שהיה להם יחם הגון אל היהודים, היתה הקהלת
 היהודית שבאלכסנדריה תופסת מקום בראש. בכלל הגיעה עיר זו לידי מדרגה גבוהה
 בהתפתחותה, אוכלוםיה היו מרובין והיה לה כח גדול הן בחמריות והן ברוחניות, עד שעלתה
 במהירות גדולה ונעשית המטרפולין הראשית בעולמם של היוונים. ואף הקהלת היהודית
 שבתוכה תפסה שם בין הישוב הנכרי מקום חשוב, שהרי היו מרוכזים בה באותה קהלה

 כחות יהודיים גדולים.
 מתוך כמה טעמים היו מוכרחים היהודים שבמצרים, ובפרט היושבים באלכסנדריה
 להסתגל אל הלשון היוונית והיא געשית אף לשונם שלהם. נראה שענין זה לא עלה להם
 בקושי, שהרי עוד כמאתים שנה ויותר לפני החרבן היתד, היוונית רווחת אף בארץ ישראל
 גופה, כמו שנראה מתוך אגרת אריסטיאם, שאין בה אף תמיהה קלה שיהודים מארץ ישראל
 יבאו למצרים ויתרגמו את התודה יוונית והתרגום יצטיין בשלימותו לפי כל ההשגה שהיתה
 שוררת אז על עבודה כזו בעולמם של היוונים. אף בךםירא ומגלת אסתר גתרגמו יוונית בידי

 בני ארץ ישראל.
 ויש להגיד בשבחם של יהודי מצרים שעם כל הכרתם במעלותיהן הגדולות של היצירות
 היווניות הכבירות ועם כל התעמקותם במחשבה היוונית והתפעלותם מיפי־קםמיו של הפיוט
 היווני לא נפתה לבס בכחם של כל אלו הסגולות היווניות עד כדי לסור מעל אוצרותיה של
 היהדות. והדי תהום עמוקה היתד, לפניהם בין ההיליניות והיהדות. היהדות היתד, מלמדתם
 השקפת עולם נבדלת ומיוחדת במינה, ועל סמך אותה ההשקפה וברוחה היתד, יוצרת להם
 יהדותם אף חיים מיוחדים מובדלים מכל אשר בסביבתם, חיים שהיו מבוססים על העיקרים
 הנעלים והקדושים שבתורת היהדות ועל מדות ומנהגי האומה שהיו מושכים ומשתלשלים מתוך
 עברה ההיסטורי. ועבודת שמים היהודית אף היא שונה היתד, הן בצורה והן בתכן
 מכל אותם הפולחנים שהיו נוהגים בהם השכנים הנכרים הקרובים קרבת מקום אל יהודי מצרים.
 ועוד זאת: הרי את ערכי תרבותם היהודית היו יונקים לא מתוך המקור הזך של הלשון
 העברית, אלא דרך צנורות של כלי שני שבתרגומים שונים, ומכל מקום לא היה בכחן של

 הלשון היוונית והתרבות היוונית לסנוור את העינים ולעבוד את הנפש היהודית.
 באמת, לנו האחרונים קשה לעמוד על התופעה המוזרה שבאותה מזיגה כפולה: מצד
 אחד הסתגלות לתרבות הנכריה והניגודית במדד, של התעמקות שלימה והשתתפות בחייה
 הפוליטיים והחברתיים, ומצד שני שמירה קפדנית על התרבות העצמית שלהם בחיים הלאומיים

 הפרטיים עד כדי מעשה יצירה מקורית.
 ולא עוד, אלא שמתוך התחזקות ההכרה העמוקה במעלת תורתם שואפים היו להכניס
 את אוד א?תה היהדותית אף אל תוך החברה האלילית ולשתף בדרך זו אף לאותה החברה
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 בקניניהם הרוחניים־התרבותיים ילידי אמונתם הטהורה והמזוככת מכל תערובת אלילית
 ובמוסרם הנעלה האידיאלי.

 ושאיפות אלו הן הן שהולידו ביוונית ספרות עשירה מאוצר המחשבה של היהדות.
 כך היתד. פעולתם הספרותית של יהודי מצרים בלשונם היוונית תרי־צדדית:

 תדגומית ומקורית.
 הספרות היהודית שביוונית פתחה בתרגומים של ספרי המקרא. נראה שהצורך בתרגום
 כתבי הקדש ליוונית לאו דווקא דתי היה אצלם, שהרי לא הסתפקו בתרגומים של אלו בלבד,
 אלא אף הספרים החיצונים שהיו רווחים הרבה במקורם העברי בארץ ישראל היו מגיעים
 למצרים ותובעים להם תרגום יווני. מתוך כך נראה שאצל יהודי מצרים לא היה שורר המושג
 על שלימותו של קנון לספרי המקרא, כמו שהיה מקובל בארץ ישראל: הקובץ של כתבי
 הקדש לא היה סגור אצלם בפני כל ספר חדש. אדרבה, כל אחד מהם היה מכנים אל תוך
 הביבליה שלו מן הספדים החיצונים החביבים עליו ביותר. דבר זה אנו למדים מן הכ״י
 העתיקים של הביבליה היוונית שנשארו לנו לפליטה: משינוי התכן של הכ״י מוכח שאלו היו
 מעדיפים לספרים אלו והכניסום לתוך קובצם ואחרים היו נותנים יתרון הכניסה לספרים

ל בעל ביבליה וטעם שלו. כ - , ם י ד ח  א
 והיו להם ספרים מן החיצונים שהיו חשובים בעיני כלם כל כך עד שהיו נוהגים לקבוע
 אותם במקום הנכבד ביותר: הס׳ ברוך נכנס לביבליה היוונית קודם מגלת איכה, ואגרת
 ירמיהו - קודם לס׳ ירמיה >םדדם הוא עד עכשיו: ברוך, איכה, אגרת ירמיה ום׳ ירמיה).

- ! ו ב ר  הרי הקדימו את סופרו של הנביא לנביא עצמו, את התלמיד ל
 אבל יהודי מצרים לא היו מוצאים, כאמור, את סיפוקם רק בפעולה תרגומית מעברית
 בלבד. כשהגיעו לידי השתתפות בעבודת הספרות היוונית עמדו להם כמה מטובי סופריהם
 שכתבו אף ספרים יהדותיים ביוונית. והואיל ואותם הסופרים קבלו השפעתה של הספרות
 העברית, אם גם בלבושה היווני והיו אדוקים בה, ממילא מובן שבכיוונה וברוחה של אותה
 ספרות היו יוצרים. וכך יצא שלםפריהם היה חסרונם כמעט דק מצד לבושם הנכרי, שיווגית

 נכתבו, ואילו תכנם היה מעיד על רוח היהדות המובהקה.
 אותם הספרים היהדותיים־היווניים במקצועות שונים נכתבו: בפילוסופיה ובמוסר

 ובהיסטוריה, ובעיקר באפולוגיה של היהדות.
 ודווקא הם, יהודי מצרים, לאפולוגיה של היהדות היו צריכים: היוונים, ואחריהם
 הרומיים, בורים גמורים היו בעניני היהדות. לא היתד. להם שום תפיסה בתורה זו ומתוך כך
 היו באים וטופלים על היהודים כמה האשמות, שהיו מונים אותם, למשל, שהם חסרי אלהים
, ואף בשנאת ("H^ 0 1 ה ( ר ב י ח ל ד ח  (;<ףש$60&) ומזלזלים באלהים (contumelia numinum) י
 אדם (!odium generis human) לא היו נמנעים מלחייב אותם. לפיכך ראו היהודים צורך בהגנה

 על יהדותם בעזרת הספרות וכתבו ספדי אפולוגיה.
 כך העשירו היהודים במצרים את הספרות החיצונית, שמולדתה העיקרית היתה ארץ
 ישראל, ונצטרף אצלם אוסף מעורב של ילדי א״י וילדי חוץ, שהיו שוים אצלם במעלה, ואלו
 ואלו היו להם דברי אלהיס חיים, עד שהיו נכנסים אצל אדם מישראל אל הקובץ של כתבי

 הקדש ונעשים כלם אגודה אחת.
 ויש להעיר שמנהגם של בני ארץ ישראל ליחס את ספריהם החיצונים לאנשים גדולים
 המפורסמים בהיסטוריה של האומה היה נוהג אף אצל יהודי מצרים בספריהם, אף על פי
 שברובם נתכוונו לכתוב דברי תוכחה כלפי עובדי אלילים דווקא ולהעיד את אזנם למוסד שהם

 חסרים רליגיוסיות ומוסריות צרופות שהן הן המאור שביהדות.
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 ד. על גורלם של הספרים החיצונים בתקופת התנאים ואילך.

 אבל לעומת עלייתם של הספרים החיצונים ביוונית היתה להם ירידה בעברית.
 בתחלה ודאי היתד. חשיבותם בלשון העברית גדולה בהמשך דורות הרבה: נראה שיחסם
 של ספרים אלו לגבי כתבי הקדש היה כיחס של ברייתא (=משנד. חיצונה, במד״ר י״ח י״ב)
 לגבי המשנה. יש רמז שהיו מונים בהם אף את הפסוקים, ממש כמו שהיו מונים בכתבי
, ואף היא ( A p .0. 1, 8) הקדש!<. על יחם הגון לספרים החיצונים נראה אף מעדותו של יוםפום 

 השתמש בהם בתורת מקור בר־סמכא בספרו קדמוניות היהודים.
 אולם בדורות הראשונים להתהוותה של הנצרות, כשרבים מקרב היהודים היו מקלקלים
 ונטפלים על אותה כת. ולא די היה להם במעשה שעשו לעצמם אלא היו שואפים עוד לדחות
 את אחיהם מן היהדות המקובלת ולמשכם אל תוך חבורתם, ולתכלית זו היו נכנסים בויכוחים
 שבהם היו מביאים ראיות של מה בכך לשם חיזוק עיקרי אמונתם מתוך תאות הניצוח׳
 לא רק מתוך כתבי הקדש אלא אף מן הספרים החיצונים, היו קדמונינו מתמרמרים על
 התנהגותם במדד, זו ומתוך כך היתד. הולכת וגדלה קרירותם ביחס אל חשיבותם של הספרים
 החיצונים. לבסוף באו לידי כך שנמנו וגמרו לוותר ויתור גמור על הספרים החיצונים המלאים
 ענין כל כך מן הצד הלאומי והדתי. במעשה זה גרמו להפסקת ההמשך של שלשלת האגדה.
 כדי להמשיך את החוט היי בעלי האגדה מוכרחים לטוות את רקמתה מחדש מבלי לשים לב

 כמעט אל פרקי האגדה הקודמת שבספרים החיצונים.
 כך הלכו והתפתחו הדברים עד שר׳ עקיבא הוציא את פסק ההלכה המפורסם שהקורא
 בספרים החיצונים אין לו חלק לעולם הבא. אף הוא הביא דוגמה להגדרת הלשון של ספרים
 חיצונים ואמר שהכוונה היא לספרים כגץ ספרי בן־סירא (אבל לעומתיזאת אמד ד׳ יוסי:
 מילי מעליתא דאית ביה דדשינן לה0 וספרי בן־לענא. כמו־כן העבירו רבותינו קו מבדיל בין
 הספרים החיצונים שנכתבו עד לאותם הזמנים, שאסרו לקרא בהם כל עיקר, ובין הספרים
ך שאמרו כי הקורא בהם כקורא באגרת, שלהגיון ניתנו ל י א ן ו א כ  החיצונים שנכתבו מ

 ליגיעה לא ניתנו (ע׳ סנהדרין ירו׳ י׳ א׳).
 ויש להעיר שבעיקר החמירו על הקריאה בספרים חיצונים בארץ ישראל, אבל לא כל
/ וכן הוציאו , ב״ק צ״ב ב ם י ב ו ת כ  כך בבבל (כאן אמרו על פסוק מבן םירא: ומשולש ב
 הירונימוס בלשון scnptara sancta) משום שבא״י היו מינים הרבה (ע׳ פסחים בבלי נ״ב א׳).
. בשמו של חנוך בן ך ו נ ח ־ ת ו ר פ  דוגמה חותכת לכך יש בויתורם על חשיבותה של ם
 מתושלח היו תלויים כמה ספרים. כל אותם ספרי האגדה נוסדו על מה שאירע לחנוך הצדיק
 שנסתלק מן העולם בעודו בחיים. כמו שכתוב (ברא׳ ה׳ כ״ד< ויתהלך חנוך את־האלהים ואיננו
 כי־לקח אתו האלהים. במעשה זה מצאו להם בעלי האגדה מקום לקשור יצירות שונות על מה
 שראו עיניו של אותו צדיק בעולם העליון. וכאן מצאה לה המיסטיקה בית־אחיזה ובית־קיבול

 לסיפור על הענינים מן הנעשה בשמים ובארץ.
 אבל מוטיב זה גופו, שבשר ודם נסתלק מן החיים הארציים בלי שום שינוי ועלה
 למרום כמות שהוא קיים בעולם השפל ואף מקום נכבד נקבע לו בעולם העליון, שנתעלה
 להיות יושב בבחינת שר־הזכדונות על יד בורא העולם, - מוטיב זה חשיבותו היתד, מרובה
 לגבי הנוצרים, שהרי מכאן דווקא אפשר היה להם לשלשל רמזים וסיוע לעניניהס הדתיים
 שלהם. לפיכך היו מרבים להציק ליהודים ומונים אותם במעשה חנוך, וגרמו בהתנהגותם זו
ו של חנוך, אלא אף על עצם מ ש  שלא רק שביטלו רבותינו את הספרים החיצונים התלויים ב
 צ ד ק ת ו של חנוך היו חולקים, למדות הכתוב המפורש שבתורה. וד׳ חמא בד׳ הושעיא (במאה
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 הג׳ לםה״נ) אמר בפירוש שחנוך אינו נכתב בתוך טומוסן (T6[X05=ספר היחש) של צדיקים
ף היה, פעמים צדיק פעמים רשע, אמד נ  אלא בטומוםן של רשעים, ודי אייבו אמר שחנוך ח

 הקב״ה, עד שהוא צדיק אםלקגו (ב״ד).
 ואת גופו של הכתוב המפורש על הסתלקותו של חנוך בעודו בחיים הוציאו מידי
ם שאלו את אבהו. אמרו לו, אין אנו מוצאים מיתה לחנוך. אמר להם, למה. י נ י מ ה - : ו ט ו ש  פ
 אמרו לו, נאמר כאן 1ברא׳ ה׳ כ״ד1 לקיחה ונאמר באליהו נמל״ב ב׳ ג׳1 לקיחה. אמר להם,
 אם לקיחה אתם דורשים - נאמר כאן נברא׳ שם] לקיחה ונאמר ביחזקאל נכיד ט״ז1 הנני לוקח

.( , תנחומא, יפה השיבם (ב״ר כ״ה א,  ממך את מחמד עיניך ובמגפה!. אמר ר
 על כל פנים, במאות הראשונות לחרבן השני עוד היו הספרים החיצונים מתהלכים בעב״
 אבל עם אבדן חשיבותם בעיני האומה היו הולכים ונעלמים וכלים מן העולם בין שהיו ספרים
 של אמונות ודעות, כגון ספדי חנוך, ובין שהיו ספרים היסטוריים טהורים, כגון הם׳ דברי
, ט״ז כ״ג-כ״ד, וכבר לא היה ידוע ליוספום)  ימי יוחנן הודקנום (שמביאהו בעל ם׳ המקבים א

 או ספרים שהיו בגדר של יצירה ספרותית־לאומית.
 דוגמה לכך הוא גודלו של הס׳ ברוך. ספר זה סופרו גופו יעדו לקריאה בשעת תפלת
 ציבור (א׳ י״ד). ובאמת זכה שיהא נקרא בישראל יחד עם הקינות שבמגלת איכה בתשעה
.(Constitutiones Apostoiorum) באב (ע׳ לקמן עמ׳ שנ״ד): כך מביא בעל הם׳ תקנות האפוםטולין 
) על סמך מקורות קודמים שהיו לפניו. אבל  שנכתב בסוריה בסוף המאה הד׳ (או בתחלת הה,
 בתחלת המאה הד׳ מעיד כבר הירונימום (ודאי לפי הידיעות שהיו לו מיהודי א״י) בהקדמת
.(neo legitur nec habetur) תרגומו לס׳ ירמיה שספר ברוך אצל היהודים אינו נקרא ואינו במציאות 
 ואף משאר הספרים החיצונים יש שכבד היה לו, להירונימום, קשה לראותם במקורם העברי.
 כן, למשל, אע״פ שהוא אומר בהקדמתו לס׳ יהודית: אצל היהודים נחשב הספר יהודית
 בין הגנוזים (inter apocrypha), מכל מקום הוכרח כבר הוא גופו לעשות את תרגומו לספר זה
 מתוך ספר ארמי, שהיה יהודי מתרגם לו מארמית לעברית והוא מתרגם לרומית מעברית, _
 משמע שכבר לא היה בידו למצוא לו ספר עברי לשם עבודתו. כמו־כן תרגם את הס׳ טוביה
 מארמית ולא מעברית. וכבר כתב אוריגינס (ע׳ Swete, introd. 273) שאין היהודים מחשיבים

 ספר זה.
 היו ספרים שמרוב חביבותם על העם קשה היה לו להפרד מהם והם האריכו ימים
Bp. L X X V I I I , ad) בתוך האומה יותר מן הספרים האחדים. כן מצינו לאותו הירונימוס אומר 
 Fabioiam mansio 18) בדבריו על פירוש השם ךםה (במד׳ ל״ג כ״א): עד כמה שזכרוני מגיע
 איני יודע אם מצאתי מלה זו במקום אחד בכה״ק של העברים, חוץ מבםפר האפוקריפי
 שהיוונים קורין לו ]Mntf כלו׳ בראשית זוטא (=ספר היובלים). ושוב הוא רומז (באותה
apoorypho) לספר היובלים בכנותו אותו בשם ספר בראשית מן הגנוזים (mansio 24 אגרת 

•(Geneseos volumine 
 הוי אומר שם׳ היובלים היה מצוי עדיין אצלי בני ארץ ישראל ואף ניתן לו להירוגימום

 לקריאה.
 ובהמשך הזמן נתנכרו החיצונים כל כך עד שכשנזדמן לרז״ל ספר חיצוני כבר היה
 להם הענין למאורע ארכיאולוגי חשוב: שלח ליה רב חנן בר תחליפא לרב יוסף, מצאתי אדם
 אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית ולשון קדש. אמרתי לו, זו מניין לך. אמר לי,
 לחיילות של פרם נשברתי ובין גנזי פרם מצאתיה. וכתוב בה, לאחר ד׳ אלפים ומאתים
 ותשעים ואחת שנה לבריאתו של עולם העולם ?מם, מהן מלחמות תנינים, מהן מלחמות גוג
 ומגוג, והשאר ימות המשיח, ואין הקב״ה מחדש את עולמו אלא לאחד שבעת אלפים שנה

 נםנהד׳ צ״ז ב׳).
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 מציאותו ותכנו של אותו ספר חזון (אפוקליפםים) עשו רושם גדול על רב חנן בר
- ! ף ס ו  תחליפא עד שלא יכול להתאפק וכתב על כך אל רב י

 כך נדחו מבית חייהן הרבה יצירות לאומיות־דתיות שהיו ממלאות בספרות ישראל
 ובמחשבת ישראל תקופה שלמה, הזמן שבין אחרוני הספרים שבמקרא ובין הראשונים שבספרות
 התנאים. והדי אותה תקופה - כארבע מאות שנה - כבידה היתד. במומינטים החשובים שחלו
, כגון התנצרותה של אמונת ם י ש ד ש  בהתפתחותם של חיי המחשבה והעיון שבישראל, הן ב
, ם י פ נ ע  היחוד המוחלטת ביהדות והתעקרותו של יצר עבודה זדה מן העולם הישראלי, והן ב
 שכמה פרטים קבלו צורה בולטת, כגון אמונת המשיח ותחיית המתים וכיוצא בהם. כל אלו
 הענינים מצאו להם ביטוי מלא בספרות החיצונית דוקא, שבאותה תקופה נסתמנו לה לאומה

 ההכנות וההכשרות לחיי עולם.
 אבל קשה היה להשלים עם הרעיון על העדרם של הספרים החיצונים, ולפיכך היו
 הדורות הבאים מכניסים במקומם יצירות חדשות בצודה של מדרשים קטנים וגם גדולים,
 שבעצם היו אף אלו מתעסקים כמעט בכל אותם הענינים שהיתה הספרות החיצונית מלאה
 אותם, אלא שכל אלו החדשים ברוח אחרת ובכוון אחד נאמרו וחותם זמנם המאוחד הוטבע
 עליהם. ואילו הספרים החיצונים גופם עטופי לבוש יווני נתגלגלו ובאו לידי נכרים לבין
 אומות שונות, בתרגומים ובתרגומים מתרגומים, וכל המעין בגורלם יאמר: גודלם של ישראל

 סימן לפרי רוחם.

 ה. על גלגולם של הספרים החיצונים אצל הנוצרים.
 למן אותו פרק שהיהדות ויתרה מכמה טעמים על חשיבותה של הביבליה היוונית
, והניחתה ברשותם של הנוצרים לדורות נשתקעו אצלם, יחד עם  מיסודו של תרגום הע
 ד״ביבליה, אף הרבה מן הספרים החיצונים, הן מן המתורגמים מעברית ליוונית והן מן
 הכתובים מלכתחלה יוונית. מן הביבליה היוונית העבירו להם הנוצרים את הספרים החיצונים

 אף אל הביבליה הרומית, ואף לביבליות שבשאר לשונותיהם.
 הם היו קורץ לאותם הספדים החיצונים שבביבליה היוונית בשם ספרים אפוקריפיים
 (axoxQvcpa, pifftia ־־ספרים סודיים או נסתרים, נגזר מן הפעל xp-wrceiv), כלומד ספרים
 שאינם ניתנים לקריאה לעם מחמת חכמת הנסתר שבהם, שהיא קדושה ביותר או עמוקה
 ביותר (מעין מעשה בראשית ומעשה מרכבה לרז״ל). התאר אפוקריפיים שניתן להם לשבח
 ניתן (ולא כמו שהושאל במשך הזמנים הלשון אפוקריפי לגנאי, היינו לדבר שהוא מזויף או
 אפיקורסי מעיקרו). כן, למשל, מצינו התאד אפוקריפום בשער של ספר קדוש המיוחם למשה
, לסה״נ, הו״ל Dietrich, Abraxas, 169) בזה הלשון:  (משערים, שספד זה הוא מן המאה הא
 ספר קדוש למשה אפוקריפי Mcoaecog lepd (310X0? djioxpuqpog)). ויש כאן מבחינת מה
ם הספר עד־עת קץ ישטטו רבים ת ! ן ם הדברים ו ת : ואתה דניאל 9  שנאמר בדניאל י״ב ד׳

 ותרבה הדעת (כיוצא בזה נאמר בחנוך א׳ צ״ג י׳ ובעליית משה א׳ ט״ז - י״ז).
 לפי זה יצא שהספרות הביבלית נתחלקה לשנים: החלק האחד ירוץ בו כל קורא מן
 העם והחלק האחר לא נועד אלא לנבחרים (והשוה חזון עזרא י״ד מ״ז-מ״ח על הספרים שרק

 ראויים מותרים בקריאתם ועל הספרים שאף לבלתי ראויים ניתנו).
 בהמשך הזמנים הושאל התאר אפוקריפים אף לספרים שהיו בבחינת טפלים ועומדים
( x n r , 1 8 ) 5 7 , Comm. in Matth. במדרגה שניה לגבי ספרי המקרא. כן, למשל, מבדיל אוריגינם 

 בין ספרים שנקראים בציבור ובין ספרים אפוקריפיים.
ך ד ר ו ש היה מבחין ר  אבל דבריו אלו של אודיגינם רק דברים בעלמא הם, כלומר ד
ה היו אצלם כל ש ע מ ל  הוא וכיוצא בו בין ספרים קנוניים ובין ספרים בלתי קנוניים, ו
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 הספרים כלס קדושים מבלי שיבחינו כלל בין אלו לאלו. הספרים החיצונים היו מושכיט את
 לב הקוראים בפרטים המענינים שבםיפודיהם על המאורעות ועל האישים המפורסמים שבספרי
ר וברמז עד כמה שהיה ו צ י ק  המקרא. שם, בספרי המקרא, המאורעות והאישים נזכרים ב
 צורך בהזכרתם לשם ההמשך הכללי, ואילו בספרים החיצונים מסופר עליהם בפרטות ובאריכות
 יתירה. הרי מה שנעלם בהיסטוריה שבספרי המקרא נגלה כאן לפרטי פרטיו: על אדם
 וחוח, למשל, ניתנו אף היום והשעה של חטאם ופרטי חייהם לאחר שנטרדו מגן עדן. או
 שניתנו הפרטים על חיי האבות, או הידיעות על מה שעתיד לבוא באחרית הימים ובעולם
 הבא, וכיוצא בהם באלו העניניס. ועוד חשיבות נודעה לאותם הענינים שלא סופרים סתם,
 אלא גדולי עולם ומן הראשונים דוקא, כגון חנוך ואברהם ומשה ושלמה, מספרים עליהם.

 חוץ מזה, עוד יש שם, בספרים החיצונים, כמה דברים מעולים בחקירה ובמוסר ובמדות.
 כל אותו החומר מענין היה ומלבב לא רק לתאבי דעת אלא אף לקוראים סתם מתוך

 סקרנות.
י לאותם הספרים ניכרת אצל הנוצרים מ ו ק מ  ומוזר הדבר שאף בבחינת היחס ה

 השפעתם של היהודים, בעלי הספרים.
, ומשום כך היה עסקם בכתבי הקדש ל א ר ש ץ י ר א  אותם הנוצרים שהיו קשורים ב
, כגון אפדיקנום והירונימום, היו רואים את הספרים החיצונים כספרים י ר ב ע  במקורם ה
 ממדרגה שניה, כאפוקריפיים, אם גם היו סבורים שהקריאה באלו הספרים מביאה תועלת
- ן ו מ ה  גדולה בתיקון המוסר והמדות (הירונימום אומר שהאפוקריפין מועילים לתיקון ה
.(iastici8ecc!e) 1 ( והיו קורץ להם בשם ספרים של הכנםיה)ad aedificationem piebis 
 והוא ההבדל שעשה הידונימום בין ספרים קנוניים (Hbri canonici) ובין ספרים של הכנםיה
 (Ubri ecclesiastic). ואע״פ שהוא, הידונימום, גופו הכנים כמה מן הספרים החיצונים אל
 תרגומו לכתבי הקדש 2), מכל מקום אמר בפירוש 3) - ועלינו לידע שכל ספר מחוצה להם (כלו׳

 לכתבי הקדש) נכנם לאפוקריפיים. -
, כגון אוריגינס ם י י נ ו ו י  כך היה סבור הירונימום, תושב ארץ ישראל. אבל הנוצרים ה
 וקלימינם, היו מכבדים את הספרים החיצונים בתארים כגץ כתבי הקדש, בעלי רוח הקדש.
, כגון אצל אבגוםטינום שהעמיד את הספרים ת י ב ר ע מ  יחם כזה היה שורד אף בכנסיה ה
 החיצונים במעלה שוה לכתבי הקדש, אלא שהוא חילק את החיצונים גופם לשתי מחלקות:
 ספרים שנתקבלו אצל כל הכנסיות. והס גדולים במעלה, וספרים שלא זכו להתקבל אצל כל

 הכנסיות.

 ו. על הספרים החיצונים שהלכו לאיבוד.
 ברירה זו שעשו בעלי הכנםיה הנוצרית, שהבדילו בין ספרים חיצונים ממדרגה ראשונה
 לבין ספרים חיצונים ממדרגה שניה, העמידה בסכנה כמה מן הספרים החיצונים שהלכו
 לאיבוד מחמת שהיו נחשבים בין נחותי דרגה. יש מאותם הספדים האבודים שנשתייר להם
 זכר או לכל הפחות שם בשני מקורות: א) בציטטות המועטות שהביאו מהם אבותיה הראשונים

 1) בפעם הראשונה 1מ*א תאר זח אצל רופינום (פת 410). —
 2) הוא הכנים לתוך תרנומו את הםםרים הללו: תפלת מנשה׳ ם׳ ברוך, אנרת ירמיה, הכמת שלמת,

 תוספות לאסתר, תוספות לדניאל, עזרא החי1וני, חזץ עזרא, מקבים א• ובי, בךסירא, םוביה ויהודית. -

3) Prologus galeatus: ut soire valeamus, quidquid extra hos est inter apocrypha esse 
ponendam. — 
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 של הכנםיה הנוצרית (רוב הציטטות הוא אצל היוונים ומיעוטן אצל הרומיים), ב) ברשימות
 הספדים שנאסרו לבוא בקהל. כשראו בעלי הפנסיה הנוצרית צורך לחוות דעתם על הספרים,
 אילו מהם מועילים למאמיניהם ואילו אינם מועילים, חיברו לכך רשימות מיוחדות לספרים
 המותרים והאסורים. מאותן הרשימות הגיעו אלינו ג׳ יווניות, אחת רומית ועוד כמה בלשונות
 אחדות, ביחוד בארמינית. באחת הרשימות היווניות ניתן לגבי שמו של כל ספר אף מנין
 השורות (Stichoi) הנמצאות בו (הסופרים היו מקבלים שכר העתקה לפי מנין השורות, שהיו
ל״ו אותיות השורה), ועל שם כך היו קורין לרשימה  כמדת השורות שבהומירום, היינו ל״ד-
 ממין זה בשם stichometros (=מדת השורות). מתוך רשימה זו אנו עומדים אף על ערך

ו של כל ספר וספד מן האבודים 1). ת ו מ  כ

 ז. על יחם הנוצרים בדורות המאוחרים לספרים החיצונים.
 על כל פנים, אותם הספרים שמזלם גרם להם להתקיים בעולם היו רווחים ונכבדים
 אצל הקוראים הנוצרים לכל כתותיהם. גם הקתולים הכריזו בועידתם שבטריאנט (1546) חרם
 על מי שלא יחשיב את הספרים החיצונים לכל חלקיהם כפי שנתקבלו בכנסיה ונכללו בוולגאטה
 הקדומה, וגם הפרוטיםטנטים הודיעו שהספרים החיצונים מצטרפים אל כתבי הקדש שבעברית:
 לותיד הכנים את הספרים (חוץ מעזרא החיצוני וחזון עזרא) מתוך הוולגאטה אל התוספת
 שביבליה שלו (1534) ורשם בתחלתם: ״אפוקריפין - הם הספרים שאינם חשובים ככתבי

 הקדש ובכל זאת מועילים הם וטובים לקריאה״.
 כך היה היחס מצד הכנסיה הדתית. אבל מן הצד המדעי לא היו מתעסקים בספרים
 החיצונים כלל עד לאמצע המאה הי׳יט. באותו פרק נתעוררה באירופה השאלה אם הספרים
 החיצונים ראויים להיות מצורפים אל כתבי הקדש. פולמוס גדול היה אז״. הללו מתירים והללו
 אוסרים. פולמוס זה הביא את אנשי המדע, ביחוד בגרמניה, לידי חקירה בערכם של אותם
 הספרים. מזמן לזמן היו מופיעים מאמרים וספרים במקצוע זה. הענינים היו הולכים ומתפתחים עד
 שזכה המקצוע של החקירה בספרים החיצונים לתפוס מקום חשוב במדע הכללי של חקירת המקרא.

 ח. היחס אל הספרים החיצונים בספרות העברית המאוחרת.
 בדורות הבינונים היו חכמי ישראל הוגים בספרים החיצונים ומוציאים מהם חומד

 לעבודתם הספרותית.
 הספד הרווח ביותר בתקופת בעלי התלמוד היה ם׳ בךםידא, שהיה מצוי עוד זמן רב,
 כנראה, במקורו העברי. נראה שגם משאר הספרים היו נמצאים עוד בידם ספרים בעברית.
, רפואות שנקרא על שם אסף הרופא (חי במיםופוטמיה בסוף  ואם מן ההקדמה שבראש ם
 המאה הט׳) הכוללת תולדות הרפואה למימי קדם ושםופרה השתמש לכך בעיקר בפרק י׳
, היובלים 2) אין בידנו להכריע על האבטינטיות של אותה הקדמה, שנראית כתובה בידיו ם  מ
, היובלים בנוסח עברי או באחד התרגומים,  של אחד מתלמידי אסף הרופא, ועל השימוש בם
 הדי מדברי אחד מתלמידיו של רם״ג המזכיר ״ספר היובלות שהביא אלפיומי רב סעדיה
 גאון מספרי הישיבה (שבאלפיום?)״ נראה מן הלשון ושמו של הספר שאותו הספר בעברית

 היה כתוב (השאלה היא רק אם היה אותו נוסח כנוסח ם׳ היובלים הכושי) 3).

— . L o n d o n , .T 1920ע׳ על כל זה בס׳ M R. Jamas, The Lost Apocrypha of the 0. (1 
— •L. Venetianer, Asaf Judaeus, 6—8 2) ע׳ 

 3) ע׳ פירוש על דברי הימים מיוחס לאחד מתלמידי סעדיה גאון, מוצא לאור בדפוס עיי רפאל
יש, םראנקפורט דמיין תרל״ד, 36. - ״י י  קי
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 שוב מצינו לבעל מדרש תדשא!) ולבעל מדרש ויםעו או ספר מלחמות בני יעקב*)
 שהשתמשו הרבה בם׳ היובלים ובצוואות השבטים.

 על כל פנים הדורות הבאים אחר אלה היו משתמשים בספרים החיצונים מתוך תרגומים
 לועזיים, וכבד הביע בעל ם׳ הזהר 3) את צערו על כך, כלומר על אבדן הנוסח העברי
 והצורך להשתמש בתרגומים: דבי שמעון אמר, אילו הוינא שכיח בעלמא כד יהב קודשא
ם אתקיפנא דלא ישתכחון ביני נשא, ד א א ד ר פ ס ך בעלמא ו ו נ ח א ד ר פ  בדיך הוא ס
ו ש  בגין דלא חיישו כל חכמאן לאסתכלא בהו וטען במלין אחרנין לאפקא מרשו עילאה ל ד

 א ח ר א, והשתא הא חכמי עלמא ידעין מלין וםתמין לון ומתתקפי בפולחנא דמאריהון. -
 יש מהם מחכמינו שהיו מתיחםים אל הסופרים החיצונים בשלילה ויש מהם - בחיוב.

 כן, למשל, מצעו לרשב״ם שהוא מתיחם בשלילה אל הספרים החיצונים: ,ואין לחוש
 לספרים חיצוגים״ (שמות ד׳ י״א, והשוה ג״כ דברי דאב״ע בשמות ב׳ כ״ב, ד׳ כ׳). אבל
 רמב׳ץ היה לו יחם חיובי אל הספדים החיצונים, והוא השתמש בתרגומם הסורי: בהקדמתו
 לפירוש התורה הביא דברים מם׳ חכמת שלמה ובפירושו לדברים כ״א י״ב הזכיר ם׳ שושנה
 (הוא קורא לו ם׳ מגלת שושן). שניהם מובאים אצלו דבריהם בסורית. ממקום אחר בפירושו

 נראה שעיין אף בספר או ספרי המקבים. ודאי ג״כ בסורית.
 כמו־כן היו משקיעים בעלי הכרוניקות בספריהם סיפורים מתוך הם׳ החיצונים, כגון ם׳

 יוםיפון ום׳ ירחמאל ום׳ יוחסין, ואחדים.
 בזמנים שונים נעשו אף נםיונות לתרגם ספרים מן החיצונים לעברית. התרגומים נעשו

 על הרוב מן הרומית, ויש שנעשו מתרגום שבלשון מאוחרת, כגון הגרמנית.
ן הגיע אלינו קטע של תרגום שהמתרגם שילב לתוכו אף ו ש א ר ם ה י ב ק  מם׳ מ

 פרטים מתוך הספר השני. תרגום זה נעשה לפני ראשית המאה הי״ב *).
ה נדפסו בקושטאנדינה שני תרגומים (בש׳ 1516 ובש׳ 1519 בתוך ס׳ מעשיות). י ב ו  מם׳ ט
 מענין הוא ששנים מגדולי התאולוגים הנוצרים, שידעו עברית, היו סבורים שהתרגומים הללו
 אינם אלא גופו של המקור העברי, ולפיכך נזדרז כל אחד מהם והוציא הנוסח שבא לידו
: םיבאםטיאן מינשטר הוציא ם׳ טוביה עם תרגומו הדומי ועם הערות  עם תרגום רומי בצדו
 פעמ?ם (בםיליאה 1549, 1542) ופאגיום אף הוא הוציא את הנוסח השני עם תרגומו הדומי
 (איםנה 1542, ובשער הם׳ כתב בפירוש: ut is adhuo hodie apud iudaeos invenitar). אח״כ

 נדפסו שני הנוסחאות שוב בפוליגלוטה (בש׳ 1657).
 חוץ מאלו יש עוד נוסח של תרגום עברי לס׳ טוביה שפרסם גאםטר5).

ת נעשו כמה תרגומים: האחד נדפס בקושטאנדיגה 1519 (ושנית בוויניציה י ד ו ה ׳ י ם  מ
 1544) ושני - בוויניציה (בערך 1651-6) 8) בספר מעשה יהודית ודניאל (כלו׳ מעשה בל
 והתנין), ועוד תרגום שלישי נעשה (בש׳ 1679) ע״י עקיבה לוי מהאלבירשטאדט ונדפס בברלין

 1766 (יחד עם תרגום לעברי־טייטש מאת מאיר בן אשר כץ ועם מגלת אנטיוכם).
 חוץ מאלו נעשו הרבה קיצורים מם׳ יהודית, למן הקיצור שנמצא בס׳ חיבור יפת

 1) ע׳ אברהם אפשטיין, מקדמוניות היהודים, ווינא תרמ״ז. —
 2) הו1יאו יעקב מנלאל לויטירבאך בקובץ מאמרים לזכרון ר»״« חיות׳ ווינא תר1״ג. —

 3) זהר לבראשית עיב ב׳. —
 4) כך העלה חוולסץ בהקדמתו לקטע זח שחו״ל בשם ,שריד ופליט״ בקובץ על יד של .מקי1י נרדמים״־

 *׳ (ברלין תרנ״ו-תרנ״ז). -

- .Studies and Texts i n ,1-14 5) עי ס1רו 
- No. 1340 יידר יגשנ ג בודליאגה לשטי י ל ט  6) ע׳ ק
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 מהישועה לד׳ נסים בן יעקב ובם׳ ירחמאל ועד ההרצאה החםשית שבם׳ חמדת ימים (בפרק
 של חנוכה).

 ויש להעיר שר׳ עזריה מן האדומים (מאור עינים פרק נ״ו< מבחין בין מגלת יהודית
ה המקובלת לנוצרים״. מ צ  שבעברית ובין *מגלת יהודית ע

ת ו פ ס ו ת  חוץ מן התרגום שבם׳ יהודית (כאמור לעיל), הכנים אף ירחמאל את ה
. כמו־כן הכנים a ל (תפלת שלשת הבחורים ומעשה התנין) לתוך ספדו בתרגום ארמי א י נ ׳ ד ס  ל

 לספרו תרגום עברי לצוואת נפתלי בן יעקב 2).

- ועתה אעתיק חסרון ההודאות : ל א מ ח ר  בפתיחה לתרגום של תוספות ם׳ דניאל כתב י
 והשירים אשר היללו ושבחו שלשת הבחורים, שמצא תודום8< שאינו בכ״ד ספרים. ודין הוא
 םידדא די סדר בסידריה תודום גבר חכים די פתר ביומוהי דקומודום מלכא דרומאי, דהא לא
י  אישתכח בספרא דעבראי, אילהין מן שבעים םבייא די פתרו םיפרא דאורייתא עם אלעז
 כהנא רבא, דאיתקטיל ביומוהי דאנטיוכום שחיק טמייא, די פתרו כל אורייתא ביומוהי דתלמי
 מלכא דמצדאי. ואף גובריא אילץ תרץ די שמהתהץ םומכום ועקילס די פתרו ביומוהי
 דאדריינום מלכא הוו מן פותרנייא ואקילם הוא אוגקלום. ודין הוא םידדא די לא כתיבא

 בסידרא דעיבראי דהא תודום אשכחא. -
י היה, הוציא את התרגום הארמי מתוך ר ב  מתוך פתיחה זו נראה שירחמאל, שסופר ע

 ספד ארמי או סורי וקבעהו בספרו כמות שהוא.
ר תרגם מרומית ר׳ יעקב בן מכיר ת ס ת א ל ג מ ת ל ו פ ס ו ת ה י ו כ ד ר ם מ ו ל  ח

ס מדומית גיתרגמה ע״י ר׳ עזריה מן האדומים, שהדפיסה א י ט ם י ר ת א ר ג  אף א
 בספרו מאור עינים6).

 אבל ביחס לאגרת אדיסטיאם נראה שבין היהודים היתד״ רווחת סברה שהאגרת היא
 יצירה נוצרית, כמו שמשמע מדבריו של בעל שלשלת הקבלה»):

- בימיו נשל יוסי בן יוחנן איש ירושלים] היה אלעזר הזקן כ״ג שכתב לו
 טולומיאו מלך מצרים שישלח אליו זקנים להעתיק התורה מעברית ללשון יוונית,
ם השימו כל המעשה הזה בספר בפני עצמו ותלו אותו במנץ י ר צ ו נ ה  ו

 הביבייה (Bibbia) שלהם וקראוהו אריםטיאו. -
. ה ל כ ש ה ת ה פ ו ק ת  ביחוד התחילו מתעניניס בםפריס החיצונים ב

ה ואף פירוש גדול מ ל ת ש מ כ p וויזל שפרסם תרגום הם׳ ח \ n הראשון היה נפתלי 
 בשם דוח חן כתב לו 7).

ת הוציא י ד ו ה ת י ל ג 8<, ואף מ א ר י אב תרגם מסורית את הם׳ בךם  יהודה ליב בךז
 לאור בעברית ועברי־טייטש עם פירוש עברי 9).

 1) עי טוסטר, עם 21—16. -
- .22—30 a* (2 

 3) כוונתו לתאודוסיק המתרגם היווני על מקר*. —
 4) ע׳ בית חטדרע ליילינק, חדר חי. —

 5) מאור עמים, מנטובה על״ד—על״ה. —
 6) עלעלת הקבלה, וויניציה עמ״ז, דף כ״ג »׳. —

 7) ם׳ חכמת עלמה. !ברלין] 1780. —
 8) חכמת יהועע בךםירא נעתק בלעק עברי ואעכנזי ותרגום ארמית עם ביאור, ווינא 1814 (מחדורח ב׳,

 ךיינא 1828). -
 9) מגלת יהודית... נעתק ללעוז עברי ומתורגם אעכנזית ומבואר, וומא 1819.-
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ה בתרגום אנונימי. ש נ ת מ ל פ י העתים״!) נדפסה ת ר ו כ ב  ל
 אחריהם בא יצחק זיקיל פרינקל איש המוניא (=המבורג) והוציא בשם כולל *כתובים

 אחרונים״ קובץ הספרים החיצונים שהנוצרים קורין להם בשם אפוקריפין.
 בשער הספד כתוב: *כתובים אחרונים הנודעים בשם אפי־קךיפא אשר לא נודעו לישראל
 מימי הכתבס (!) עד היום הזה ועתה העתיקם מלשון יון לשפת עברית ויוציאם לאור יצחק

 ןעקיל םדענקיל איש כ!מ1{יא, שנת תק״ץ לפ״ק״.
 אחר השער יש הקדשה לג׳ אנשים: לגיזינום החכם מן הנכרים, לישראל קלייא חתן המחבר
י במלאכה הזאת םופר נאמן הוא בקהל־ ה ל ד מ ו ע ת מ כ ד ח ש  *ועם השנים השלישי נכבד א
 עם וחננו אלהים רוח דעת עצה ובינה חכמתו תאיר כשמו רב מאיר סמכןה בךעםעלוי ני״ו״.
 אין פריגקל אומר מה היתד! עזרתו של מאיר בדיםלו בעבודתו. ובאמת נראה שהשנים
ת בתחלת י ר ב  האחרים, גיזיניום וקלייא, אף הם חכמתם עמדה לו, שהדי אין שום הקדמה ע
 הספר, אלא הקדמה רומית ארוכה (שבעה עמודים) דוקא, ובאותה הקדמה נאמר שהאפוקריפין
 לא נכתבו כלל בעברית, ממש כמו זינד־אוויסטה והקוראן, ומבחינה זו בלבד הוא משיג על
 נפתלי הידץ וויזל, שהוא היה סבור בתומו שהם׳ חכמת שלמה נכתב באמת על ידי שלמה
ם י ר כ נ ן ה  המלך. שוב יש בהקדמה מקום שמדובר בו על התועלת שיביא הספר לתלמידים מ
 הלומדים עברית שיוכלו להתרגל בו בקריאה עברית. מתוך כל זה נראה שההקדמה נכתבה לא
 ע״י יהודי, אלא ע״י נכדי דוקא, ויש לשער שבעל ההקדמה הוא גיזיגיום. ועל סמך הסברה
 שהאפוקריפין לא נכתבו מעולם עברית נטל המתרגם רשות לעצמו למםד תרגומו בדרך פראפראםה
 ובסגנונם של בעלי המליצה מן המשכילים. והתרגום לא נעשה מן היוונית, כנראה מהרבה מקומות.
 ומה שכתוב בשער שתרגם מיוונית (ועל ם׳ טוביה נאמר בהקדמה שגתרגם לא מיווגית, אלא
 טרומית, מחמת שביוונית יש בו בספר זה חזרות מיותרות) אולי אין זה אלא לתפארת המלאכה

 והמליצה, ואפשר שאחד משני עוזריו היהודים הכשילהו, שהיה סבור שהוא יודע יוונית.
 יותר מפרינקל הצליח בעבודתו שלמה פליסנר. כשהיה בן י״ז נתקנא בוויזל ובבן־זאב
 ואמר לתרגם שאר הספרים החיצונים ותרגם אחדים מהם מתוך הביבליה הגרמנית. אח״כ ראה
 שעבודתו זו לא תצלח וגמר בדעתו לעשות כבן־זאב ולתרגם מן הסורי שבפוליגלוטה. לתכלית

 זו למד סורית ואף ערבית קצת ותרגם אותם הספרים שוב מסורית.
 ז׳ אדר תקע״ז פרסם *מודעה גדולה״ בעברית וגרמנית על קבלת חתימה על הספרים
 החיצונים בעברית. אבל חותמים לא היו והענין נשתקע. בשנת תקע״ט הוציא את התוספות
. ורק בש׳ תק״ב כשיצא ממקומו לאסוף חתומים על ספר שהיה י נ מ ר  למגלת אסתר בתרגום ג
 בדעתו להוציאו ושהיה כולל ענינים שונים העירוהו רוב החתומים על הצורך להוציא אף את
 הםפריס החיצונים, ואז החליט להוציאם בארבעה חלקים. אבל בינתים שמע שפרינקל
 הוציא את ספרו *כתובים אחרונים״ ורפו ידיו. ודק לאחר שעיין בספרו של פרינקל והכיר
ך כ - ה א  שמקום הניח לו להתגדר בו, משום שפרינקל *היה כמחבר ולא כמעתיק״, ואף ד
 משמע מדבריו - שפר׳ לא תרגם מכלי ראשון. והוא באותו הזמן כבר הספיק ללמוד אף את
 היוונית ולתרגם מתוכה שנית אותם הספרים (חוץ מאגרת ירמיה ותפלת חנניה מישאל ועזריה

 זשירתש שכבר תרגמם פעמים - פעם מגרמנית ופעם מסורית,
 אולם אחר כל התאמצותו לא נתקיימה מחשבתו בידו להוציא קובץ הספדים החיצונים
 בפני עצמם, אלא אחדים מן הקטנים שבהם פרסם בקובץ נוזלים מן לבנון 2) הכולל חידושי
 תודה ושירים ודרשות, הספרים שהדפיס בקובצו זה הם: ברוך א׳ וב׳. אגרת ירמיה, תוספות

 לס׳ דניאל, תפלת מנשה ותהלים קנ״א.

 1) בכורי העתים, כרך ח׳ 1824 (עמ׳ 12 ואילך). —
 2) םםר נוזלים מן לבגמ, חלק ראמץ (יותר לא י*א), ברלץ 1833. -
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ץ ״כתובים אחרונים״ של פרינקל יחידי בספרות העברית ונדפס כמה ב ו ק  כך נשאר ה
 פעמים (בתיקונים בלשון ובניקוד מצד המדפיסים) בכמותו, עד שבא המדפים יצחק גולדמאן
 והוסיף עליו (בתרגום מגרמנית) את הספרים: אגרת ברוך אל עשרת השבטים ומזמור קנ״א

 על נצחון דוד במלחמתו עם גלית.

 המדפים גולדמן היה סופר בן־תורה ובקי בספרות ולפיכך כדאי לעמוד על יחסו אל
 הספרות החיצונית.

 הוא היה מחשיב הרבה את הספדים החיצונים והיה שואף להכניסם אל תוך הסביבה
 של הקוראים בבחינת ספרי קדש. דבר זה, אם לא בפירוש אמד, נראה על כל פנים מהשתדלותי
ת ת  להדפיס את הספר בצורת תנ״ך עברי. ומכיון שלא היתד, לו הוצאה עממית יפה מן ה
 העברי, חוץ מן התנ״ך הקטן של הוצאת החברה הביבלית שנפוץ הרבה בעולם, לפיכך יאה
ת י י מ ו  צורך לחקות אותה ההוצאה בכל, לא רק בתבנית ובאותיות, אלא אף בכתבות ר
0 י ר פ ס  בצדן של העבריות לשמות הספדים בראש כל עמוד ועמוד ואף ברשימה של שמות ה

 שבראש הקובץ ובציוני הפרקים והפסוקים בכל הפרטים!).
 ומכל מקום, מצד אחר, אופיים הם דבריו בהערתו לפני הספרים שהוסיף הוא על הקובץ

 של כתובים אחרונים:

- עד פה באו ספרי האפוקדיפי הנעתקים ברוב הלשונות הישנות והחדשות.
ך אשר שלח לגלות ו ר ת ב ר ג  ולהשלמת ההדפסה החדשה הזאת הוספתי בזה העתקת א
 עשרת השבטים ע״י שלמנסר מלך אשור, כפי שנמצאה בלשון ארמית (זיריש) לבדה. ועוד
 מזמור אחד כעין מזמורי תהלים נמצא בתנ״ך הגדול (בפוליגלוטה) בסוף תחלים, בארבע

 לשונות קדמוניות, יונית ארמית ערבית כושית.

 בכל העמים
 אבל בדקתי

 עד סוף ד״ה, ואח״כ יתחיל מן תחלת עזרא ומעתיק והולך באיזה שינויים קטנים, ואח״כ באים
 דברים מן נחמיה (עזרא ב׳), וכן מדלג מזה לזה, ומסיים בנחמיה ח׳ פסוק י״ב. כי הבינו
 בדברים אשד הודיעו להם. ומאשר אין בו כל חדש נחמתי מלהעתיקו. וכן ס׳ חשמונאים ג׳

 מלא ספורים מגוזמים, ולא לחנם שמטו ידיהם ממנו המעתיקים לרוב הלשונות• ־
 אף נכרים היו במתרגמים לעברית: ם׳ ברוך נתרגם ע״י Kneuok»r הגרמני (9ד18<
 ואנטונין הרוסי (1902), ומזמורי שלמה נתדגמו עיי פראגץ דליטש (התרגום נמצא בכ״י

 באוניברסיטה שבליפםיה) וע״י פראנקינבירג (1896).
 אחר הקובץ של ,״כתובים אחרונים״ הופיעו כמה ספרים בודדים, מהם תרגום מתוך
 תרגום 0 ומהם תרגום מתוך המקור 3). אבל שום נםיון לא געשה להוציא את הספרים
ם ובשיטה מדעית. אמת, מפעל כזה אי-אפשר היה ש!ע&ה כהוגן בזמן ל ץ ש ב ו ק  החיצונים ב
 הקודם, שהרי רק בעשרות השנים האחרונות נעשו מהדורות בקרתיות לגופם של כמה מן
 הספרים. דק עכשיו נעשה הדבר אפשרי ובכחות משותפים של כמה מאנשי המדע יוצאים
: א) הספרים המתיחסים בצד מן הצדדים אל ם י כ ר  בזה הספרים החיצונים מכונסים כלם ב ש נ י כ

 1) בחוגים אחרונים... ונוסף עוד םח שלא חיה בראשוגים..., ווארשה בדמום ר׳ יצחק גולדמאן נ״י, שנת
 תרמ״ו ל«״ק.

 2) כגץ 0' היובלים מאת ש. רובין (ווינא 1871, מגרמנית) חזון הסבילות מאת יהושע שטיינברג (ווארשה
 1881, מגרמנית) סי חנון• מאת גולדשםיט (בדלק 1892, מגרמנית).

 3) כגון תהלות שלמה ועליית משח מאת א״ש קאמינינקי (בחשלח, כרכים י״ג וט״ו).
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 תורה נביאים וכתובים, ב) ושאר ספרים שאין לתלותם במחלקה מן המחלקות שבכתבי הקדש
 לא מצד חתכן ולא מצד היחום לאחד האישים שבמקרא.

 ט. על שיטת הסידור הנכונה לספרים החיצונים בעברית.
 בין הנוצרים מקובלת חלוקת הספרים החיצונים לשתי מחלקות: אפוקריפין ופםיבדאפיגרפין.
 בשם אפוקריפין (djroxQuqpa) הם מכנים (למן תרגומו של לותיר, כשהדפיםו אותם הספרים
 בסוף הביבליה שלו) את הספרים שנתקבלו בועידותיה של הכנםיה הנוצרית בבחינת ספרים
 מועילים לתיקון המוסר, ולשאר הספרים החיצונים נהגו לקרא בשם פםיבדאפיגרפין
 (0קף90ץ1ש567ס8^=מיוחםים), כלו׳ ספרים המיוחסים לאדם גדול שבאמת לא הוא כתבם כלל.
 אבל חלוקה זו בעצם אין לה שום זכות לקיום, שהרי אין הבדל, למשל, בין הספד חכמת
 שלמה, הנחשב אצלם בין האפוקריפין, ובין הספר מזמורי שלמה, הנמנה לגבם בתוך
 הפםיבדאפיגרפין, כאילו באמת אפשר להניח שהס׳ חכמת שלמה נכתב בעצם ידו של שלמה

 והס׳ מזמורי שלמה הוא רק מיוחם לשלמה.
 ויש מחכמיהם שהרגישו הזרות שבחלוקה זו, ולפיכך סידרו את הספרים לפי אלפבית,

 כלו׳ לפי האות הראשונה שבשמות הספרים.
 אפשר היה לחשוב עוד על חלוקת הספרים לפי הלשון העיקרית שבה נכתבו, היינו
ו בתרגום ובין י ש כ , אלא שהם מצויים ע ת י ר ב  להבחין בין הספרים שמלכתחלה נכתבו ע
ת נכתבו. או לעשות את החלוקה לפי ארץ מולדתם של הספדים: י נ ו ו  הספרים שמעיקרם י
 אותם שנכתבו בארץ ישראל, והם עברית נכתבו, ואותם שנכתבו בחוצה לארץ, והללו יוונית
 נכתבו. אבל משתי החלוקות הללו, שבעצם הן ממין אחד, אי־אפשר לאחוז אף באחת, שהרי

 עדיין לא הכריעו חכמים על הלשון העיקרית של כל ספר מן החיצונים ועל ארץ מולדתו,
 ואף בסדר כרונולוגי, לפי זמן כתיבתם של הספדים, לתחום להם תחומין ולומר,
 למשל, שאלו לפני תקופת החשמונאים ואלו בתוך אותה תקופה ואלו לאחריה נכתבו, אי־אפשר
 לערוך את הספרים, משום שאין בידנו לברר בדיוק לגבי כל ספד וספר את הזמן שבו נכתב.
 כמו־כן קשה לחלק את הספרים למחלקות לפי תכנם - כגון למחלקות של היסטוריה,
 חזון ודברי מוסר, - שלא דבר קל הוא לעשות חלוקה פרטית ולהכריע, למשל, בין דברי

 היסטוריה לדברי אגדה, או בין דברי מוסר ודברי שיר, וכיוצא בכך.
 לפיכך נראית לנו דרך חדשה לסידורם של הספרים החיצונים, והדרך החדשה ישנה
 היא, משום שהיא קרובה להגיון המקובל שבמסורת ישראל, - היינו לערך את הספרים על
 הסדר המקובל בישראל בקובץ ספרי תנ״ך. כל ספד וספר יתכן להכניסו למחלקה המתאימה

 לו אם מצד הענינים הכלולים בו אם מצד האיש שאליו מיוחם אותו ספר.
ל בארבע מחלקות: א) לתודה, ל כ  לפי שיטה זו נםדרו בזה הספרים החיצונים ב

 ב) לנביאים, ג) לכתובים, ד) שאר הספרים.
ט כך סידורם: ר פ ב  ו

- , ר חנוך ב פ ס - ׳ ר חנוך א פ ם - ה ו ח : םפד אדם ו ה ר ו ת  א) הספרים החיצונים ל
 צוואות השבטים - ספר היובלים - עלית משה.

: תפלת מנשה - אגרת ירמיה - ספד ברוך - חזון ם י א י ב נ  a הספרים החיצונים ל
 ברוך א׳ - חזון ברוך ב׳.

: תהלים מזמור קנ״א - מזמורי שלמה - חכמת שלמה - ם י ב ו ת כ  ג) הספרים החיצונים ל
 ספר דברי איוב - תוספות למגלת אסתר - תוספות לכפר דניאל - עזרא החיצוני - חזץ עזרא.
: אגרת אריסטיאם - ספד המקבים א׳ - ספר המקבים ם י נ ו צ י ח ם ה י ר פ ס ד ה א  a ש
 ב׳ - ספד המקבים ג׳ - םפר המקבים ד׳ - טוביה - יהודית - חזון הסבילות - ספר בן־םידא.


