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 א. מ. ליפשיץ

 ר׳ דוד הופמן דל*)
 תולדותיו וחייו, היי תלמיד חכם שהתפתחו כשורה, אעם עשירי מאורעוה.
 מולדתו אונגרן היהודית, הרי היא הטיבה מיוחדת, ארץ שאחרה להתעורר לחיי
 רוח, שנות דורות לא קם שם *א גדול בתורה, ולא מנהיג ברוח, אולם משהנצה
 בה תורה, זכתה לשחר קצר מרובה אורות וכחות. היא האצילה מכחותיה לכמה
 ארצות בגולה, ולכמה מקצעות שבתוך התחום היהודי, ושמעבר לתהום. לידתו
 היתה בקהלת וורבא (מחוז נייטרא) בארץ אונגרן בא׳ כסלו תר״ד. אביו היה דיין
 בקהלה. חנוכו היה חגוך החדר רגיל, אולם חנוך שיש בו תשומת לב והשגחה.
 ארץ אונגדן מבורכת מימות ר׳ משה סופר כישיבות שיש בהן מהלך למודים
 השונה מסדר הלמוד בישיבות ליטא. בעודנו נער קטן, יצא לו שם עלוי והיה
 ״בחור״ בישיבות כודרבא ובפאפא, ולבסוף היה בישיבתו של גדול חדור מחר׳׳מ
 שיק בשט׳ גיאודגץ הסמוכה לפרשבורג, והיה חביב על רבו עד לאחת. ביגתים
 קרה דבר באונגרן, ר׳ עזריאל הילרםהימר תלמיד חכם מאשכנז ששמש ברבנות
 באיזנשטט יםד בית מדרש ״תורה ולמדעים חלוניים, והיסוד חל בשעה שעברה
 על המדינה מלחמת קנאים ומהומת פושעים, ובדלו אלה מעל אלה בזעם, ועדת
 ישראל היתה לשתי עדות נבדלות. בשעה לא מהוגנת זו, נתקצרו חיי המוסד, וימי
 שבתו של המיסד בקהלת א״ש, מפני צווחת בעלי תדיםין. באונגרן היה צפוי
 לסכנה, שתערך כגגדו מלחמת קנאים, והקשה מזו שהוא ישיב מלחמה כנגד
 נושאי התורה. טהרה ותורה היו בסכנה להפך למינות — זהו כח מחלקת. הוא
 נמלט ממקום שהיה צפוי לתקלה וחזר לארצו לאשכנז, דשם היה לרבם ולמנהיגם של
 החרדים שיצא לפניהם וסלל נתיבות. ר׳ דוד הופמן היה תלמידו של ר׳ עזריאל
 הילדסחימר בבית מדרשו בא״ש, וכצאת רבו, יצא גם הוא משם, לישיבת פרשבורג,
 הישיבה המרכזית באונגרן. ולאחר בך היה תלמיד באוניברסיתא בווינא, ומשם
 עבר לאשכנז, והיה מורה במכינה של בית המדרש למורים בהכברג הסמוכה
 לווירצבורג, ושם היה קרוב לד׳ זליגמן בד במברנר, שהיה אף הוא מרבותיהם של
 החרדים באשכנז, ושאיפתו "שמר על מאור תורה בחיים, הוא היה עוד למדן לפי
 נוסח הדורות הראשונים, ודרכו במלחמת דעות היתה מתונה, עוד ראה לפניו את
 כלל ישראל בתור גוף אחד, ולא היה קל להפריד. בשי תרל״ה ערך חבור סלואים:
 ״תולדות מר שמואל׳׳ וקבל תואר דוקטור באוניברסיתא בטובינגן, אז נשא אשת

 *) !מאמר (מורחב בידי הסחכר) סתוך -חתור״ גליון ד, א׳ כסלו חרפ״כ|.
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 בת טובים שהאריכה ימים אחריו, והזמינו ר׳ שמשון רפאל הירש להיות מורה
 בבית הספר הריאלי שיסד. היה זה בית הספר המודרני הראשון לחרדים, ר׳
 ש״ר הירש יצא למלחמת התורה עם כלי הזין של ההשכלה המודרנית, הוא שאף
 לאהוד השכלה והשקפת עולם יהודית, מתוך הכיה, אולם הוא ראה את עצמו
 כמפקד צבא מלחמה, ונטה להבדיל ולהגביל את קהל היראים. ר׳ דוד הופמן שמש
 איזו שנים בתור מורה בבית םפרו, והיה קרוב אליו. בזמן קצר היה ר׳ דוד הופמן
 קרוב לשלשת המנהיגים הרוחניים של התנועה החדשה ביהדות התרדית באשכנז.
 היהדות החרדית נעורה אז לעמוד על נפשה, לקבע יחסים לתרבות החדשה — לבנות
 את חיי התורה בתוך ההיים והחברה הזרים. שלשת הגדולים האלה הם שעמדו
 בראש התנועה, לסדר את המחנה, ולעדור במערכה, ויש הבדל בתכונותיהם
 ובשאיפותיהם: ח זליגמן בר במברגר המשיך את קוי ההתפתחות הישנים, ולא היתה
 לו קורת רוח בהתבדלות, ושאף לשמור על התמימות לכל תפגם בתוך הנטיות
 החדשות, ר׳ שמשון רפאל הירש ראה את כל כובד המלחמה, ראה חובה בהשכלה
 מלאה בלי וותורים וביהדות מתוך הכרה מלאה, הוא העמיד את היהדות על
 ההשקפות, ועל ההכרה ועל יסודות אמונה בנה שיטות רציונליות, הוא חשב
 שתקופתו היא תקופת ימי הגבלה, ונפשו להבדל. ר׳ עזריאל הילדםהימר ראה כל
 משאת נפשו בהשגה מדעית של היהדות, לבל תמעט דמותה מתוך אספקלריא
 של מדע, וחפץ לשמר על התורה לבל תשכח מישראל, ואף אם ראה גם הוא
 הכרח להתבדל באותה שעה, אבל את חובותיו כנגד הכלל לא מחה מעל לבו
 מעולם. מנהיגי היהדות החרדית באשכנז הצליחו לשעה ולדורות ליצור טפום של
 יהודי המאחד בנפשו דרך ארץ ויראת שמים, וצורות חיים מודרניים לחברה
 חרדית, ואף ספרות ומדע לחרדים, אם גם לא במדד, גדולה. שנות מעבר אלה,
 ועמידתו בתוך מלחמות של מעבר, לא גרמו לר׳ דוד הופמן קרעים בנפש, ולא
 גרמו מהפכות ברוחו, הוא עבר ויצא בשלום. הוא היה קרוב לשלשתם בתקופה
 מכריעה בחייו, וקבל השפעת שלשתם, אולם בעיקר דרכו היא דרך רבו ראשון
 ר׳ עזריאל הילדםהימר, ויחד אתו הציב את המטרה, ויחדיו שאפו אליה כל הימים.
 כשיסד ר׳ עזריאל הילדםהימר את בית המדרש לרבנים בברלין, להיות
 לאכםניא של תורה ומדע בדורנו קרא לתלמידו הגדול להורות תלמוד, שמונה
 וארבעים שנה הורה תלמוד ופוסקים כמוסד, ואחרי פטירת המיסד היה הוא המנהל
 בבית המדרש לרבנים (תרנ״ט), אף המלכות והאוניברםיתא כבדוהו בתואר פרופסור
 (תרע״ח) וער ימי שיבה לא מנע עצמו מבית המדרש והורה גמרא ופוסקים

 לתלמידים ושעור גמרא לבעלי בתים.
 למכירים אותו מחיים, כתורתו כן אישיותו מופלאות. צריך לחזור לימי
 הכינים כדי לחזות אישיות כזו בין חסידי צדפת ואשכנז, אדם שלא ידע בגדולתו
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 כל עיקר. אישיותו מפיקה ענוה וכל תו וקו אומרים פשטות, דבריו, בין בכתב
 ובין כעל פה, נאמרו תמיד לצרכם, מעולם לא התהדר במלים, ולא התקשט
 בדבורים, ולא התיהר בידיעות. זוהי אישיות שבטויה אמת, ומדד. של רוחניות, של
 חסידות, של צניעות שכנו בגוף הקטן והשקט, שראש נפלא חופף עליו. כך ראיתיו
 שבועות אחדים לפני פטירתו, שהגיע למין שקט וישוב הרעת, למין השתוות
 והתבהרות ששוו יופי שלו עליו, מוכן היה לשמש את הקטן שבתלמידיו, ומימיו
 לא נעלב, ואין אדם יכול להעליבו. אדם זה שדקדק במצוות כאחד הצדיקים
 הראשונים, היה מטבעו נחבא אל הכלים ומצניע לבת עם אלהים ואנשים. ישרת
 נפשו קבעה יחסיו אל אדם חברו, מבלי השרות עליו מרה שחורה, ורוח של
 קפידות, דעתו היתה בדיחה, וקבל כל אדם כסבר פנים, אף ללעג קצת ידע
 לפעמים בלי להכאיב בדיה. בעוד שרבו היה איש מעשה, היה הוא יושב אהלים

 ונוטה למנוחת עיון ולמוד.

 בכל היותו אדם היוצא רק באקראי מארבע אמות של הלכה, לא היה
 רחוק מן החיים, והיה בקיא כהלכות חיים, ולבו היה ער לשאלות חיים, ואין דבר
 אנושי ויהודי זר לנפשו. טבלי היות אישיות פוליטית השתתף בתנועות החיים של
 עמנו, ועמד בתוך המפעלים של היהדות החרדית והיתה לו הבנה במעשים
 ובתנועות. קרוב היה ברוחו ״למזרחי״, וחבר להנהלת ״אגודת ישראל״, חבר למועצת
 גדולי התורה של האגודה, נשיא אגודת רבנים חרדים (זוהי אגודה הקרובה לנטית
 בית המדרש לרבנים בברלין, ואינה קצוגית בדרישת התבדלות. אגודת רבנים
 אחרת ישנה שמרכזה כפראנקפורט הםתבדלת בהחלט, ועוד אגודת רבנים כללית
 לרבנים מכל הזרמים); מפעליהם של נאמני תורה היו קרובים ללבו במרה שוה,
 ולא הוציא מכלל אף את היהודים שלא קבלו עליהם גזרת הגבלה, ובכלל לא
 היה זה מטבעו להבדל ולהגביל, לכלות קוצים מן הכרם, הוא היה רודף שלום
 באמת, והשתדל לחשוך ממחלקת, גם לא השיב מלחמה בשערי תורה, התווכח

 אבל לא תקף ולא התנצח. חותמו היה השלום.

 סגנונו בלשון הגרמנית בהיר ופשוט, בלי מליצה יתרה, זוהי לשון משובחת
 של איש מדע, ההולם תכני מדע, ויש עדינות בפשטות זו. סגנונו חעברי הוא
 סגנון רבני, אף הוא אינו מםובל במליצה (אם גם יש פה ושם השפעה מסגנון
 ההשכלה) אולם סגנונו הוא ככד תנועה, אין כנראה בכחו לבטא רעיונות מודרניים.
 המעשה חרב בתקופה האחרונה של הלשון העברית, היה סגול הלשון למושגים
 מודרניים, הרחבת הוראות המלים, חלוף הוראות ישנות בחדשות — הוא לא רכש
 לו דרג התפתחות זו של הלשון (אין לחשוב שהיה כאן נגור למעשה ההסתגלות
 האחרוגה). הוא לא הרכה לכתב עברית, בעיקר כתב עברית רק תשובות בהלכה,
 הערות או פרושים בודדים. למען הגיע "ידי הכרת חכמי העמים הקריבה חכמת
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 ישראל את העברית קרבן ללשונות העטים. החרדים באשכנז חטאו חטא כיוצא
 בזה, אף הס הזניחו את העברית לשם השוואה של היהדות החרדית ליהדות
 החפשית. חבל על ספריו של ר׳׳ד הופמן שנכתבו בלשון נכריה, ונגזר עליהם
 שיהא זמן שליטתם וערכם מוגבל. משנתו בכל לשון סדורה ומוסברת, סדר
 העניגים והתכן בהיר וברור, אין דוחק ואין גררה בדבריו, הוא מרצה סברא

 וראיות בהרצאה המתקבלת ומסתברת.
 ר׳׳ד הופמן חיה בעל השכלה ארופית רחבה, רכת צדדים, ידע את הלשונות
 הקלטיות על בורין, עםק בלשונות השמיות, ושלט בלשונות אירופיות אחדות,

 וידיעותיו היו מכל קצות ההשכלה והמדע.
 והוא היה גדול בתורה, ולא הניה כמותו באשכנז. את הגדול מציינים אצלנו
 גם היקף הידיעות, גם רוחב התפישה, בשני מובנים אלה, היה ד״ד הופמן גדול,
 במשמעות המלה הנהוגה בין למדנים. הוא היה בקיא בחדרי תורה, עסק בבל
 מקצעות תורה, שלא כדרך חוקרים חדשים שהתלמוד הוא להם רק מקצוע של
 עבר, עסק הוא גם בראשונים ובאחרונים. התלמוד לא היה עבורו מקצוע היסתורי
 לבד, אלא מקצוע חיים, שחייו לא פסקו, ושאין עברו מתפרש אלא מתוך המשכו
 בדורות. נפשו מבהרת ומפשטת, ומישרת הדורים, בשעת למוד ומחקר, סבכי
 ענינים נעשים פשוטים, אין הוא אוהב פלפול של הדוד, אם גם ידע ערך פלפול
 של אמת, ועמק בו כל ימיו. כל ימיו הרבי״ן תורה ברבים, דרך הסברו היה פשוט
 זםכורר, הסביר את הםוגיא בקלות ובפשטות, המבין ראה שתחת פשטות זו יש
 הכרעה בין חולקים, ברירה בין פרושים, ויש שבא להוציא מדעתו של אחד
 הראשונים או האחרונים. דרך הלומדים בהורותם תלמוד להשמיט יסודות והתחלות,
 בסמכם על ידיעות שנרכשו כבר, לא כן ר״ד הופמן, הוא פרש דברים יסודיים
 פשוטים לכל מבין, גם שמות מלאכותיים, ומבטאים נוהגים, גם מקצעות הלכה
 וידיעות ארכיאולוגיות, דרכי לסוד וצורות של סוגיות והמשך הענין, את הכל
 הסביר ביושר הגיון ובמיטב הסבר. אחר פטירתו יצאו תשובותיו בהלכה, שלא
 הוא סדרן לדפוס, והוא גם לא כוון לפרסומן, רובן נכתבו לצרך שעה. זה עשרות
 שנים שכל הדבר הגדול וכל שאלה חמורה בכל נפות אשכנז באה אליו, מאת
 בעלי בתים ורבנים, שכלם היו בבחינת תלמידים לו, ומימיו שתו. יש שנתעלמה
 הלכה מפי רב בעיר קטנה וקם אותיום ונסע לברלין ושאל שאלת חכם מפי רבו,
ת ן ך ה י ל ה ? ז»ב ן ד ג  או ששלח תלגרם או שכתב ושאל הלכה. הוא היה בית הדין ה
 האשכנזית. השאלות ברובן בנות יומן, והנושאים מענינים אותנו. בעיקר אלו
 שאלות שיש בהן משום קביעת יחם לחזיונות חיים וטכניקא, חרושת ומסחר ואף
 בחברה ובקהלה, במנהגי תפלה ובית הכנסת, שאלות בהלכות שבת, בקשר עם 'חשמל
 ותלפון, בקוד תלמידים בבתי ספד של נכרים בשבת, סדור מםחרים עם שותפים
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 נכרים לעניני שבח, הלכות רפואות בפסח, שאלת רב חרדי בקהלה חפשית, דין
 שבועה בגלוי ראש, תגלחת לרפואה, למוד תורה לבנות (הורה להיתר), זכות
 בחירה לנשים. בתשובותיו הוא מברר הלכה בפשיטות על פי ראשונים ואחרונים,
 ומסדר דבריהם ומסיק הלכה. יש שהוא משמש במדע החדש ובאמצעי בקרת לברור
 סוגיות, חוקר מפי חכמי הטבע, שואל מפי רופאים, מעיין בספרי מדע ומשיב
 הלכה למעשה. רק לעתים רחוקות הוא מפלפל במשא ומתן של הלכה, על פי רוב
 הוא מראה מקום ומסביר את הדין, ואינו נמנע להביא ספרי קצורים, שאין מדרך
 גדולים להשגיח בהם. צרך השעה היד. בתקופת מעבר זו, לקבע צורות חיים
 ודרכי חברה ליהדות בתוך העולם החדש המעיק על היהודי לרצונו ולאנםו.
 זוהי יצירה חשובה של החרדים כאשכנז שיצרו טפום של חיים מודרניים שבהם
 יכול החרד לחיות מבלי התנגש בחיים. לר׳׳ד הופמן יש חלק בברור כל השאלות
 הללו, הוא שעזר לקבע יחס ההלכה, ולקבע צורות להיתר ולאסור. יש שאלות של

 בעלי בתים שמראות על יושר לב הנותן כבוד לשואלים.
 אף הערכאות פנו תמיד אליו לברר דין ישראל, לא אחת היה הוא
 המומחה בבתי המשפט במשפטים מרעישים: בטשפטים כנגד שונאי ישראל, והדברים
 נגעו עד לבו. כשארעו המאורעות שערערו את קיום המלכות בגרמניה, שמעתי מפיו

 זהו ענש מן השמים, מדה כנגד מדה, על שלא מחתה המלכות במשפט פריטש,
 שחרף וגדף כלפי מעלה. קול ההתרגשות רעד בדברים. לרגלי משפטים כאלה חבר
 ספר על ״השולחן הערוך (מהדורה ראשונה—תרמית! שניה—תרנ״ה), שהסביר בו
 ערך פוסקים אצלנו, עם היות -המחבר״ הפוסק המקובל, וברר כמה פרטים בהלכות
 נכרים. על פי דפוסים ראשונים פרש חלוקי דינים בין נוצרים לשאר נכרים. יש

 בספר הרבה ידיעות של פרטים והסבר מתוך הבנה עמוקה.
 וחכמת ישראל הרשמית אף היא הכירה בו בתור אחד הבונים. המקצע
 של חכמת ישראל הוא בעיקר בנין העבר מתוך שרידי ספרות, והיא משמשת
 בםתודא היםתורית בלשנית וחובבת כל פנות היהדות. מטבעה היא משמרת, ועל
 מכורותיה עמדו יוצרים בעלי השקפה מסורתית, אבל בהמשך הזמן לא היה בה
 מקום ליהדות חרדית יסודית ועיקרית. זה היה מצער את היהודים החרדים שגם
 מנחלת אבות זו לא בא חזוק לתורת מורשה. ר״ד הופמן ורבו ר׳ עזריאל הילדסהימר
 הם שהציבו לעצמם מטרה לבצר עמדה בתוך גבול חכמת ישראל, לבל תפגום
 חכמת ישראל במסורת, ולבל תפגם ההשקפה המסורה מחקירת חכמת ישראל, הם
 הסכימו לחקור את המקורות במתודא מדעית, ובטוחים היו שהתורה לא תוכל
 ללקות מפני מדע של אמת. מעצמו ומאחרים דרש זהירות קפתית, ובכל מקום
 שמצא נגודים בין מחקר לתורה חשד, שהנגוד מקורו בחסרון דיוק, בלקוי מדעי,
 ובוותור שטחיות. הוא לא נצטמצם במנה צרה, כל חסדע הישראלי וכל מקצועות
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 של תורה היו גבולו. מלבד הספרים שחבר, פרסם המון מאמרים. הוא עמד על
 המשמר, קבע יחס אל בל הופעה מדעית במקצעותיו מתוך בקרת מדעית, ומתוך
 השקפת עולם מסורה. אמתות המסורת היתד, לו ענין של הכרה. לא היה גבול
 בין עיוניו התלמודיים ומחקריו המדעיים, אין לו שתי מתודות, אם גם שלט בשתי
 מתודות. יש שהוא מברר הלכה מתוך בקרת של גרסא, או מתוך שקול דעת
 בחיםתוריא, והוא משתמש בכל כלי זין של למדן לבםום פרטים במדע, הוא דלה

 בשביל המדע חמרים תלמודיים ורבניים שהחוקרים לא היו מצויים אצלם.
 בספרו ״משנה ראשונה ומחלקת התנאים״ (י״ל כשנת תרמ״ב ונתרגם עברית
 על ידי ד״ר ש׳ גרינברג) הכניס אור חדש לתולדות תורה שבעל פה, והניח יסוד
 למקצע חדש של בקרת המשנה. לפניו נדמה היה, שרוב החוקרים סוברים שעד
 רכנו הקדוש היו רק הלכות מפוזרות, שלא היה להן כל סדר, ולא היה כל חבור
 וקשר ביניהן, עד שבא רבי וסדרן. זה נחשב חרוש כשנםו להוכיח שבימי ר׳ עקיבא
 היו סדרי הלכות בבית המדרש. אפשר שלו העירו את השאלה, כי אז פקפקו
 רבים מלהשיב ברורות, אולם השאלה בכל היקפה לא נתעוררה עדיו. והנה בא
 והוכיח, כהוכחות העומדות בפני הבקרת, שבימי זקני בית שמאי ובית הלל היתד.
 ״משנה ראשונה״ סדורה בלשון קבועה, ועיקרי משניות ויסודי ההלכות במשנתנו הם
 מתוך משנה ראשונה, והמלים ״משנה ראשונה״ בתוך המקורות, אינן מתפרשות רק
 ביחס למשנה אחרונה באוחה הלכה, אלא זהו שם סדרי ההלכה שבכית המדרש
 בדורות ההם. ראיות הביא מתוך משניות שהוכיח שהן מזמן הבית, מתוך לשונות
 אופיים, מתוך םדורן הפנימי של ההלכות, ובעיקר מתוך הסבר של מחלקת התנאים.
 לפי דעתו חלקו התנאים בעיקר בגרסא ובפרוש של משנה ראשונה, ויחם התנאים
 האחרונים אל משנה ראשונה הוא כיחס האמוראים אל המשנה בכלל. מאז נסדרה
 משנה ראשונה, עברו עליה כמה עריכות וזכתה למהדורות, ויש בה שכבות על גבי
 שכבות, עד החתום בימי רבי. מעכשיו הוא מנסה לברר צורת משנה ראשונה על
 ידי בקרת מנתחת, המםתיעת בסימנים פנימיים, וגם בדברי האמוראים שעוד
 ידעו את המציאות שבימי התנאים(באמצעי זה אמנם לא שמש די). בתור דוגמא
 השתמש במסכת אבות, שהראה בה שלוש עריכות, ופרקים בפסחים ויומא,
 שברר שכבות בהם. משניות שיש בהן מדרש הלכה היו בעיניו קדומות ביותר.
 לפי דעתו למדו הסופרים והתנאים, לפני היות משנה סדורה על הסדר, את תורה
 שבעל פה בצורת מדרש הלכה שלווה את המקראות, ליד כל פסוק נמסרה מסורת
 של הלכה, וכל פרוש מקובל, ומנהג רווח, ותקנות הדורות, והכל הסמיכו על
 המלים והמקראות, בהתנהלם לאטם מפסוק לפסוק, ובדרשם כל מלה, ובתלותם
 הלכות בכל תג ותג. משניות ששרדו מן המדרש הקדום הזה מושקעות במשנתנו,
 וזהו סימן מובהק שהן ממשנה ראשונה. אחריו קם ר׳ יצחק איזיק הלוי וקבל
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 שיטתו (מבלי להזכיר שמו עליה) אלא שהלק עליו בפרטים. הוא הקדים את זמן
 עריכת משנה ראשונה (יםוד המשנה בלשונו) עד לימי הסופרים האחרונים, משיירי
 אנשי כנסת הגדולה, וסברא זו מתקבלת על הדעת, אבל אינה יוצאת מכלל
 השערה, בעוד שהגבלת הזמן של ר״ד הופמן יש לה על מה שתסמוך, ויכולה לעמוד
 בפני בקרת מתודית חמורה. בכל זאת אין לדחות מטעם זה את רעיונו של ר׳ אייזיק
 הלוי בתורת השערה מסתברת. על ר״ד הופמן יש אולי להשיג על שלא הבליט
 די את הרעיון של ההתפתחות הספרותית האטית האנונימית המפרשת את התהוות
 המשנה מתוך השקפה היםתורית. עוד חלק עליו, במה שסבר ר״ד הופמן (זו היא
 גם דעת ר״ז פרנקל) שמדרש הלכה קדם למשנה. שיטת ר׳ אייזיק הלוי היא להפך,
 שהמשניות המופשטות קדמו למדרש הלכה המשמש הגדרה והגבלה להלכות.
 כמדומה שלא הצליח לערער את יסודות שיטתו של ר״ד הופמן. כמדומה שיש
 להבדיל בין מדרש סופרים שלמד הלכה מן המקראות, ובכל שאלה חדשה דרש
 מקרא, והוא היה מקור להלכות, ובין מדרש תנאים שבא לבסס ולהגדיר הלכות
 הסדורות ובאות. כאן הבהיר ר״ד הופמן במחת אחת את כל מהלך התהוות המשנה,
 והסביר את תקופת התנאים, והניח יסוד לבקרת מרעית של המשנה שעוד צפוי
 לה עתיד גדול, ושאינה פוגמת בהשקפה המסורה, אדרבה היא מקדימה את סדרי

 תורה שבעל פה, ומחזקת בזה את קדמותה של המסורת.
 ערך מדעי מבורר יש לספרו: ״מבוא למדרשי הלכה״ (י״ל בשנת תרמ״ח)
 שקבע בו את נתיבות ההתפתחות של מדרשי הלכה. הוא מצא שני זרמים ושתי
 תכונות במדרשי הלכה, מבית מדרשו של ר׳ עקיבא ומבית מדרשו של ר׳ ישמעאל,
 וברר את הסימנים שבהם אפשר להבחין בין שני בתי המדרש, חלוקים יסודיים
 באפני הדרשות, והבדלים בשמות התנאים שבמדרשים, ובדרכי דבור ובצורות
 המדרש. הוא הוכיח שהיו מדרשי הלכה של שתי הפנים שלמים לארבעה חומשים,
 שיטתו נתאמתה, כשגלה על פיה, שרידי מדרשי תנאים, והוציאם מסודרים ומפורשים:
 א) לקוטי מכילתא, ״שי למורה״ 1890 ; ב) לקוטי בתר לקוטי ברלין 51897
 ג) מדרש תנאים דםרים 1908 ; ד) מכילתא דר׳ שמעון שמות פרנקפורט תרם״ח;

 ה) וגם הוברת א״ב של המדרש הגדול שמות תרע״ד—תרפ״א.
 שני הספרים ההם יצאו מתחת יד המחבר שלמים ומושלמים, מסקנותיהם
 פשוטות, ודבריו מוסברים ומסודרים, באין בדק. כשדברתי אתו על שני הספרים
 ההם, אמר: קדמני ר״י לוי מברםלא ברעיונות, במחקריו על ״משנת אבא שאול״
 ״ומכילתא דר׳ שמעון״. אולם יש להעיר, שר״י לוי זה הגדול שבגדולים הסתפק
 ברמזים ור״ד הופמן בנה בנינים ערוכים בכל. הוא גם תרגם ופרש משניות סדר
 נזיקין (תרנ״ג — תרנ״ז, ברלין) והחל לעסוק בסדר טהרות, ובמנוחת נפש הביע
 ספק אם עוד יספיק לגמר פרוש טהרות בחייו. אף על פי שבעיקר מכוון
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 התרגום לבעלי בתים יש בפרושו הערות והסברים של ערך קים, ביהוד בפרוש טהרות.
 במאסרים ואף בתשובות, מפוזרים מהקרים מתוך מקצעות הבלשנות התלמודית
 ותולדות ישראל, הוא היה אחד הראשונים שהשתמש בלשון תרגום שומרונים
 לחקירת לשון המשנה והתלמוד, הוא הגיה בגרסאות התלמוד, פרש מאמרים
 סתומים, השתדל לכוון סדרי דודות, הקר תולדות בית הדין הגדול, פרש דברים
 קשים בספרי יוסף בן מתתיהו, השתמש בספרות ההיליגית היהודית להסביר דברים
 בתלמוד, חקר אחרי מקוד מלים שאולות ביונית ורומית, נסה כחו בהשוואה
 לשונית בין ארמית ועברית לבין לשונות שמיות אחרות, פרש פרקים קשים
 במסכת מדות, והסביר ענינים בארכיאולוגיא תלמודית, ופרש מקומות בסדור
 ובפיוטים, ויסד קוב״ן מדעי שהיה עורכו מספר שנים (״המגזין לחכמת ישראל״,
 תרל״ו — תרנ״ג). הוא השיג את המטרה שהציב לעצמו לחקור את היהדות
 בדרכי המדע והבקרה ולרכש כבוד לחקירה נאמנת למסורת. דבריו בנחת,
 ודרכו בענווה, ואין איש מן החולקים יכול להגים דעתו בו, ואין איש מטיל דופי

 במדעיותו.
 בסוף יצא מן הגבולות שגבל לעצמו בראשונה, ועסק בחקירת המקרא.
 ברוב בתי מדרש לרבנים במערב נהגו לבלי למד תורה שבכתב, אלא להורות
 מפרשים קדמונים, וכן לא עסקה חכמת ישראל במקרא, זה מתבאר מתוך שחשו
 להכריע בגופי תורה, ולא היה בהם האםץ לעמוד כגגד דעות רווחות של {חכמי
 העמים. בשני בתי מדרש לרבנים בברלין הורו חומש: גם בבית המדרש החפשי
 של מאיבוים, וגם בבית המדרש החרדי מיסודו של ר׳׳ע הילדםהימר שכגגדו, משום
 שלשני בתי מדרש אלה היתה השאלה ברורה, ודרכם בתורה מבוררת לעצמם.
 מתוך ההודאה בבית המדרש התחיל לעסוק בפרוש התורה ובחקירת מסקנותיה
 של בקרת המקרא. הוא כתב אז את ספרו כגגד הארי שבמבקרי המקרא כנגד
 וילהויזן ״הראיות המכריעות נגד גךף־וולהויזן ושיטתם״ (י״ל בתרם״ד) וקדש שם
 שמים בבקרת הבקרת. הוא בקר ובדק את ראיות הבקרת והוכיח את כל רפיון
 המופתים אשר לה, וכך נסה לחרם את הבנין שבנה וילהויזן בשמטו לבנה אחר
 לבנה מתוך הנדבכים. ביחוד אזר מלחמה נגד שיטת המקורות, וסתר את הנחותיה,
 של חלוקת שכבות, הוכיח את מלאכותיותה וחוסר הבםום, והסתירות הפנימיות.
 הוכחותיו הן לשיטתם ועל דעתם של המבקרים, את הראיות מתוך בטויים אופיים
 סתר בערכו רשימות, בהקבילו לשונות מדברי נביאים ללשונות של תורה, וכך
 סתר את הדעה שהנביאים לא הכירו הלקים של תודה. הוא הביא מופתים חותכים

 על הקשרים הפנימיים שבין המקורות והקביל את המקורות שלפי שיטתם.
 לאחר ספרו היסודי הזה, שם לבו להוציא אח פרושו לספר ויקרא ולספר
 דברים. כאן נלחם מלחמת המקרא כנגד הבקדת העוקרת, בכל כלי הזין של המדע
 וההגיון. אגב זה הראה כל מה שיכויה תודה שבעיי פה לתת להבנת פשטי
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 המקראות, וצובר חמרים מתוך הספרות התלמודית והרבנית. הוא הולך אחרי
 הבקרת מפרק לפרק וסותר כל מסקנותיה ומישב את הפסוקים.

 הוא שם לב גם כן לצד, שכבר קדמוהו בו הכמי ישראל (רנ׳׳ה וויזל,
 רמ״ל מלבים, ר״צ מקלנבורג) להראות את אחדות תורה שבכתב ותורה שבעל פה,
 גם במבואו הגדול, וגם בפרושי הכתובים הבודדים. הוא העמיק בחלוקת הפרשיות
 דבסדורן, אף משאלות של השקפת עולם וטעמי מצוות לא מנע עצמו. פרושו
 יכול להחשב לפרוש המדעי של היהדות החרדית. עד ימיו וותרה היהדות חחרדית
 מלהשיב על הבקרת, בחרה לה פלך השתיקה, הוא פרץ דרך זו שאינה נאותה
 לצבור גדול. חבל שלא כתב פרושיד עברית, נוכל לשמח שנתרגם עכשיו ספדו

 היסודי כנגד וולהויזן.
 אפשר שיש להשיג עליו בזה שהשיב על הבקרת בשלילה לבד, בהוכיחו
 את אפסות ראיותיהם של המבקרים, בלי לנסות לפתור את השאלות בחיוב, לערוך
 חזית של ודאות כנגד חזית של השערות, לפתור הסתירות בסברא, ולהסביר
 את החיוב. אפשר היחה כוונתו לברר את השלילה ולהשאיר את החיוב

 לאמונה ולמסורת.
 היום לפני שש שנים בי״ט מרחשון תרפ״ב נפטי והלך לעולמו, בן 78 שנים,

 וכלנו הרגשנו בה בשעה, שאין לו תמורה, ושהדור נתיחם.
 כבוד גדול חלקו לו תלמידיו וכל החרדים באשכנז, כביד שבני תרבות

 יודעים לחלק לרבם, כבוד המכבד אף את המכבדים.
 אין תשלומים לגדול, אבל יש תנחומים בתורתו.

 תהי נשמתו צרורה בצרור חהיים.
 י״ט מרחשון תרפ׳׳ח.



 הקדמת המתרגם
 מדע התנ״ך הוא בבחינת תינוק שנשבה לבין הגרם. זכינו — ומלאכתנו
 נעשתה ונעשית ע׳׳י אחרים; אחרים, ולפעמים—גם שונאים ומנדים, עמדו ועשו
 בו כאדם העושה בתוך שלו ואנחנו עמדנו מרחוק והתיחםנו ב״בטול היש״ לכל

 עמלם ויגיעם, לכל חקירותיהם של חכמי הגוים.
 וצריך להודות על האמת המרה, כי גדולות ונפלאות עשו התיאולוגים
 ותפילולוגים שלא מבני ישראל — עם כל מעיותיהם ושבושיהם — במקצע חקירת
 התנ״ך והאפוקךיפים. כל הרוצה להתעמק בהיסטוריה העברית ובספרות העברית
 בתקופת יצירת התנ״ך והתהוותו מוכרח בכאב לב לרוות את צמאונו ממי מעינות
 ״זרים קדים״. ומי המעינות האלה יהפכו בקרבנו, לפעמים קרובות, למים מרים

 ומאררים הגורמים כאב ויםורים לנשמתנו הלאומית.
 נכבש את פנינו בקרקע ונודה על האמת: נחלתנו נהפכה לזרים ואנחנו
. פרופסורים גוצרים לתיאוילוגיא מנתחים את התנ״ך .  מלקטים לקט, שכחה ופאה.
 ומרסקים אותו, ואנשי מדע מאחינו בני ישראל, העומדים במחיצתה של ההיסטוריה
 הלאומית שלנו והכותבים עברית לעברים, נהנים למראה הנחוח הזה ומקבלים מן

 המוכן את כל מסקנותיה של הבקרת החדשה.
 חכמי אוה״ע הוציאו את הנביאים מתוך שלשלח היהדות ההיםטוריח,
 ההולכת ונמשכת מסיני עד ימינו אלה, ויעשום לחוליה בפני עצמה, שאינה שיכת
 כביכול לאורגניזמום של התרבות הלאומית שלאחריהם... הנביאים והספרות
 התלמודית הגדולה והרחבה, שנוצרה אחרי חתימת התנ״ך, חם, לפי דעתם, שתי
 רשויות נפרדות ונבדלות אשה מרעותה שאינן נוגעות זו בזו. התנ״ך בחלקו הגדול
 הוא, לפי דעתם, רק כעין מבוא, כעין הקדמה לעצם הספר, שבא לבשר את

 בשורת האהבה והרחמים לאנושות הדוויה והםחופה—לאיונגליון...
 הצד השוה שבהם, שכל מבקרי המקרא הנוצרים — מלבד אחדים יוצאים
 מן הכלל — מדברים בשנאה כבושה או גלויה על ספרותנו התלמודית שלאחרי
 חתימת התנ״ך, מגנים אותה ומבטלים אותה כעפרא דארעא... דברי התורה שבע״פ
 הם פסולים מלמפרע לגבי חקירת התנ״ך... כתבת חקוקה באבן או בלוח חמר
 שגמצאה באדמת בבל ואשור או מצרים (שערכה מוטל בספק גדול ושיש חלוקי
) והספרות התלמודית הרחבה (  דעות בין החוקרים השונים בנוגע לקריאתה הנכונה א

Altisr Oberlief. in inschriftl. Beleucht : Hommel א) עין בספרו של השרופ׳ 
 ובמחברתו של ר״ז יעבץ ז״ל: .תוצאות חחטיטות והחקיקור.״ ברלין! תר״ע.
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 בכל היקפה ובכל גלריה השונים—הכתבת המספקת עדיפה וידה על העליונה.
 ״גם מעט הטוב שולהויזן מוצא ביהדות — אומר הרב ד״ר י. אשלבאכר
 בספרו ״היהדות ומהות הנצרות״, בעמ׳ כ״ג (עפ״י תרגומו של א״ש הרשברג, וילנא)
 —פוסק והולך במרה שהוא מתקרב אל תקופת הנצרות. על היהודים ועל מנהליהם
 הרוחניים, על הפרושים והסופרים, כבר הוציא משפט לחובה עוד בטרם הגיעו
 לישו, והמשפט הזה מתפשט כטעט גם על כל המקורות העבריים השייכים להעת
 ההיא. הוא מזכיר אותם רק בדרך אגב, בהביעו עליהם השקפה המקלה בערכם,
 ובדרך כלל הוא עובר עליהם בשתיקה גמורה... ומזה יצאה תמונה מוזרה מדברי
 ימי ישראל בתקופת ישו... אין בהיסטוריה זו דבר על אורות איש כהלל וחבריו,
 אין בה השקפה על דעותיהם ומטרותיהם, כפי שהן רשומות במאמרים הקצרים
 של פרקי אבות וכפי מסורת התלמוד, ואין בה רמז שיעוררנו לשער אף מקצת
 מהיפה, המשמח והמרומם שנראו בחיי היהודים בדור ההוא למרות הלחץ המדיני״.
 ולהויזן, הארי שבחבורת מבקרי המקרא, לא ללמד על עצמו בלבד יצא אלא
 ללמד על הכלל כלו יצא. כך דרכם של רב המבקרים: כל מתויךה פסולה לגבי

 מדעים אחרים כשרה בעיניהם בבואם להשחיר את פני היהדות כשולי קדרה...
 ״האם אין התנ״ך כדאי וראוי לכך — שואל בצדק ד״ר ע. פ. מהאמבורג
 במכתבו הגלוי חשלישי (בגרמנית) לפךידךיך ךליץ׳, שהוציא את מדע התנ״ך אל
,,Bibel u. Babel" השוק הגדול ושהרעיש בשעתו את העולם בנאומיו הפומביים על 
 — שידרשוהו ויחקרוהו בכל האמצעים המדעיים אשר ברשותה של הבקורת, כשם
 שאנשי המדע דורשים וחוקרים את מקורות החקים הרומיים העתיקים או את קטעי
 הספרים הפילוסופיים שנשארו לפלטה מחכמי יון הקדמונים ומאלה שחיו

 אחריהם?!...

 ואתה, פרופסור נכבד, רוצה לבקר את התנ״ך מבלי לדעת ידיעה כל שהיא
 את ספרי התלמוד והמדרשים העתיקים. איה כאן המדעות? איה הלמדנות?... לו
 חפרת וגלית את ספרי התלמוד והמדרשים ואת יתר היצירות של התקופה העתיקה
 שעל מציאותם וקיומם שמעת בודאי מפי אביך (פרנץ דליץ׳) המנוח, כי עתה
 היית טורח ועמל פחות מאשר טרחת ועמלת בחפרך באדמת בבל... ואם יש
Bibel und :צרך בבבל, הרי •אני מציע לפניך את התלמוד הבבלי; גם כן 

Babel". 

 ואם יש לנו רשות לדרש מאת חכמי אוה״ע, שיתיחםו בכבוד אל המקורות
 התלמודיים—מחכמי ישראל על אחת כמה וכמה. שרשי ההלכה והאגדה אינם
 תלויים באויר, אלא נעוצים ומעורים בקרקע הלאומית וחם מתפשטים ומגיעים
 עד םיני ועד אבות האומה. ומי שרוצה לנתח ולהפריד בין הדבקים, בין התי״ך
 ובין הספרות התלמודית שלאחריו, חוטא לאמת ההיסטורית וקובע את נפש האומה.
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 אמנם איש המרע הוא בן חורין ואין לשים בכלים על ידיו ועל רגליו, אולם
 איש המדע, הראוי לשם זה, צריך לזלר גם את האמתה הזאת: בקרת המקרא
 היא אילן שענפיו מרבים וששרשיו מועטים; בקרת המקרא היא מדע שרבו—
 השערות והיפותיזות. ההשערות מתחלקות לשני סוגים: השערות קרובות לאמת
 המפיצות אור על המקומות הסתומים והחתומים אשר בחנ״ך והשערות חריפות
 הפורחות באויר. חוקר המקרא האוביקטיבי צריך תמיד לשים לנגד עיניו את
 האמת הזאת. ובבואו לבנות בנין היסטורי על יסוד השערות והיפותיזות, הוא צריך
 להדגיש תמיד, כי היסודות אינם מוצקים וכי ה״שמא״ וה״אפשר״ הס אבני
 הפנה שעליהן הושתת בל בנינו. אבל מי שבא ודן בחקר המקרא כאלו אמתוית

 הנדסיות לפניו—את נפש האמת הוא קובע.
 בקרת המקרא היא בעצס טבעה, מהותה ואפיה חומר נוח מאד ללבש
 צורות דתיווד־לאומיות־סוביקטיביוח. כל חוקר רואה בה בעל כרהו מהרהורי
 אומתו ודתו והוא מבליט בה — לפעמים שלא ברצונו — את היסודות והעיקרים
 שמהם הרכבו הכרתו ואמונתו. וגס אם ישתדל החוקר להיות אוביל,טיבי ולהשתה״
 מכבלי הסביבה—לא יעלה הדבר הזה בידו, מפני שגורמים נפשיים־פסיבולוגיים
 יעמדו לשטן על דרכו. ומכאן אנחנו למדים, שתועלתו של ספר עברי במדע
 המקרא, שאיגו אלא קומפילציה מספרי חכמי אוה׳׳ע, מוטלת בספק גדול, מפני
 שםפר כזה מכנים לתוך עולמנו השקפות ודעות שהרו והגו אנשים שהיהדות
 ההיסטורית היא לצנינים בעיניהם ושמתיחםים אל התנ״ך כאל ״ברית ישנה״ שכבר

 עבר זמנה.
 ואולם אין כונתי להגיד, שאנחנו צריכים להקיף את עצמנו בחומה סינית
 ולבטל את כל עבודתם הכבירה של חכמי אוה״ע במקצע מדע המקרא. לא,
 מחשכה כזאת רחוקה ממני. תמיד נםתיע ברכוש המדעי הגדול של הטובים
 שבחכמי אוה״ע, אולם עצם השיטה במדע התנ״ך צריכה להיות עב־ית״מקו־י־
 הנובעת מתוך חיי אומתנו והרואה את היהדוח כדבר אורגני ההולך ומתפתח.
 מדע המקרא העברי־הלאומי צריך להתבסס על היסודות האלה: התנ״ך אינו
 ״ברית ישנה״ אלא ברית שלא נתישנה ושלא תת^שן לעולם והתלמוד אינו בבחינת
 Coup d'etat בחיי היהדות, אלא התלמוד והחניך משלימים זה את זה וממלאים
 זה את זה בכל הדורות ובכל הזמנים ואין האחד יכל לחיות ולהתקים מבלעדי

 חברו.

 ועל היסודות האלה שמר רבי דוד הופמן ז״ל, מחבר הספר הזה, במשך
 כל ימי חייו. כל קורא אוביקטיבי שיקרא בעיון את הספר הזה של ר״ד הופמן
 ואת פרושו לויקרא־דברים ימצא שראיותיו נגד ולהוי״ץ(Wellhausen) הן מבוססות
 לא פחות (לפי דעתי—יותר) סראיותיהם של גראף ולהויזן ואחרים... הי־מן הנקל,
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 אורינטליסט ופילויליוג נוצרי, כותב באנציקלופדיה העברית־חדוסית (שיצאה לאור
 בעריכתם של הברון דוד גינזבורג וד״ר י. ל. קצנלםון), בברך ד׳ (ערך ״בקרה
 המקרא״) את הדברים האלה: המחשבה האנושית, שפרצה גדרות וסיגים, החלה
 לרוץ ארח במהירוח ובחפזון ובכל מקום שלא היו לה עובדות היסטוריות ממשיות
 השתמשה תחתיהן, לפי הודאת בקרח המקרא גופא, בהיפותיזות ובהשערות. . . .
 אולם בזמן האחרון קמו חכמים שהחלו לשים מעצורים על דרכם של חבריהם
 הלוהטים וקלי המרוץ. ביחוד ראוי לשימת לב ספרו של ד׳׳ר דוד הופמאן:
 Die wichtigsten Instanzen gegen die Graf-Wellhausensche״
 "Hypothese, שיצא לאור כשנח 1904. מחברה של המונוגרפיה הזאת נלחם
 כשהוא מזוין בידיעות רבות ועמקות בהנחותיה ובהשערותיה של בקרת המקרא
 החדשה והוא סותר אותן לגמרי. חושבני, שרבים יעשו כמוהו ויפרידו במרע
 התג׳׳ך בין הדברים שיש להם ערך ובין הדברים שאין להם ערך ויסירו את הסיגים

 מהזהב״.

 זאת היא דעתו של חכם מחכמי אוח״ע על ספרו של ר׳׳ד הופמן ז״ל.

 הערכה נכונה ואוביקטיבית של העבודה המדעית הגדולה אשר עבד ר״ד
 הופמן ז״ל כל ימיו בשדה חכמת ישראל אנחנו מוצאים במאמרו של ״רב צעיר״
 בהתקופה י״ג, עמ׳ 491־479. אמנם על ר״ד הופמן צריך לכתב ספר שלם וקשה
 מאד להכניס את פרצופו הרוחגי לחוך מסגרה של מאמר אחד, אולם ״רב צעיר״
 הצליח למסור לקוראים ראשי פרקים מספריו העיקריים, שעליהם עומדת כל שיטתו.
 רב צעיר התבונן אל ר״ד הופמן ז״ל מקרוב, קרא ושנה את ספריו וראה את כל

 שעור קומתו של ענק הרוח הזה ולכן הוציא משפט אמת.

-הוא היה הראשון בין החוקרים האדוקים שקים ״ענה״ בנוגע לשאלת בקרת
 המקרא—אומר רב צעיר על ספרו של ר״ד הופמן נגד ולהויזן, שאני נותנו עחה
 לקוראים בכלי עברי—מפני שהיה בעל הגיון והיה מתלמידיו של הרמבים שחזק
 את האמונה בשכל ולא היה ירא מפני הבקרה . . . הופמן נגש אל מסקנותיו
 של ולחויזן כחוקר יבש, באיזמל של מנתח קר המזג, בלי שום חשש של מינות,
 כאדם המבקש את האמת. דומה שאלמלי היה בא לידי מסקנות אחרות/ המסכימות
 לדעותיו של ולהויזן, היה מרכין לו בראשו. אלא לפי שההגיון מתגגד לדעות
 הללו, לפיכך אין הוא יכל להסכים עמו. הופמן אינו בא על ולהויזן בהתנפלות
 ואינו עושה את השערותיו למגוחכות, אפילו במקום שזה טעה טעות גוי, אלא
 הולך ומוכיח לו בנחת מן ההגיון ומן הכתובים עצמם, שהנחותיו אין להן
 יסוד... הופמן בחר בספרו זה כנגד ולהויזן את האפן השלישי, בלומר, הוא מוכיח
 את חולשת הנחותיו של מתנגדו, אבל אין אצלו הוכחות חיוביות לשיטת קדמות
 התורה. וטעמו ונמוקו עמו, כי בשאלה זו דיה שלילת השלילה. שאין מעוט אחר
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 מעוט אלא לרבות: מכמן שאין ראיה מן ההגיון וטן הכתובים להנחותיו של
 ולהויזן, כבר יש כאן דין המוציא מן המסורה עליו הראיה . . . בחקירתו זו כאלו
 רצה הופמן להוכיח לאלה שמאמינים בשיטת בקרת המקרא—כי באמת אף שיטה
 זו כבר נעשתה לאמונה לרבים מחוקרי הגויים וגם לחוקרים יהודים — שאמונה
 זו רופפת היא ואין לה םמוכין מן ההגיון ומן הבקרת, ולפיכך בל המאמין
 במסורת אף הוא לא הפסיד... חוקרי הגויים, כמובן, אינס מקבלים את חקירותיו של
 הופמאן במקצע זה למדעיות גמורה, כי כלל הוא אצלם, שכל מי שאינו מודה
 בתורת בקרת המקרא לפי שיטתם פסול הוא לגבי מדעיות. אבל לא ראיתי במקצע

 זה םפד כתוב בהגיון ישר כל־כך ובלי משוא פנים כםפדו של הופמן״.
 תנאי הגלות גרמו לכך, שספרי ר״ד הופמן ז״ל נתנו בכלים זרים. נשמת
 ישראל, נשמת היהדות החיה מדברת אלינו מתוך הספרים האלה והיא מבקשת
 את תקונה ומחכה לגואלים שיבואו ויגאלוה וישיבו את הנחלה לבעליה. ספרי
 ר״ד הויפמן ז״ל ראויים הם לבך, שיהיו מוגהים בבית גנזיו של מדע היהדות

 בשפתנו העברית. ודבר זה היה גם רצונו של המחבר ז״ל.
 הספר הזה נתפרסם בשנת '׳התרם״ד ונצטרף אל ה״דין וחשבון׳ יג־ל בית
 המדרש לרבנים בברלין, שר״ד הופמן ז״ל עמד בראשו. דברי ת״ח שכמותו צריכים
 למוד ולכן השתדלתי עד כמה שידי מגעת להיות נאמן למקור ושלא לשנות מהמטבע

 שטבע בו המחבר דיל.
 אני מביע את תודתי להרה״ח דא״מ ליפשיץ, מנהל ביה״מ למורים של
 ה״מזרחי״ בירושלם, שכתב מאכר־הערכה על אישיותן ועל עבודתו המדעית שי

 המחבר ז״ל, ולד״ר יעקב אנגל שהעיר את לבי לתרגם את הספד הזת לעברית•

. ם ג ר ת מ  ה
 ירושלם, כ״ז במרחשון ה׳תרפ״ח.



 המדמת המחבר
 כמעט כל מבקרי התנ״ך החדשים באו לכלל דעה אחת, כי חמשת חומשי,
 התורה מרכבים מארבעה מקורות. את המקור שקוראים (המבקרים) לו בשם
 המקור הראשי והיסודי, המתחיל ב״בראשית ברא״ ושאליו מיהםים ביחוד את
 חקי הקרבנות, הכהונה והטהרה־הטומאה, מסמנים המבקרים באותיות ״P״ או
(D-Deu- ״Dאת המקור משנה־התורה—באות ״ ,(PC=Priestercodex) ״P C״ 
i; 2״E״ מכנים תמיד  teronomium) ואת שני המקורות האחרים — ״E״ ו ״
 לפי דבריהם את האלהות בשם ״אלדים״ וב״1״~עפי״ר בשם ״הויה״. האותיות

 ״IE״ מסמנות ספר שהרכב משני המקורות האלה א).
 המקור ״תורת כהנים״ (PC) כולל בתוכו, לפי דברי הבקרת החדשה, עוד
 ספר חקים שקוראים לו בשם ״תורת הקדושה״ (H-Heiligkeitsgesetz). ושחלקו

 העקרי נמצא ב״ויקרא״: י״ז—כיו).

 עד שנת 1866 חשבו כמעט כל חוקרי התנ״ך המפורסמים שסדר הזמנים
 היה באפן כזה: המקור ת״כ הוא הקדום ביותר; המקור משנה התורה — המאוחר
 ביותר; וביניהם קבעו את המקורות ״E״ ו״1״. — . אבל בשנת 1866 יצא לאור
 העולם ספרו של גרף (.Die gesetzlich. Biicher des A. T-*)) ובו הוא
 יסד ובנה בפרטות את שיטתו, כי החקים שבספר ״ויקרא״ ביחד עם החקים
 השיכים להם שבספרי ״שמות״ ו״במדבר״ מאוחרים הם ל״משנה תורה״(D) ונתחברו
 אחרי גלות בבל. ההשערה הזאת נתרחבה ונתפשטה ביחוד ע״י םפריו של ולהויזן
; בהוצאות D i e Compostion des Hexateuchs״ ;״)״ i c h t e Israels1Gescl"; 
(*Prolegomena zur Geschichte Israels" :המאוחרות נקרא הספר הנ״ל בשם 
 ובקהל מבקרי התנ״ך החדשים הגיעה כמעט לשלטון יחיד.״ השקפת בית מדרשה
 של הבקרת החדשה ביסודותיה העקריים על התהוות התורה היא, כי לפני תקופת
 התקונים של המלך יאשיהו (מל״ב כ״ג וכ״ד) היה קים רק חלק הספורים

 א) מבקרי המקרא מדברים תמיד על ששת ספרי התורה (״Hexateuch״), יען כי לטי

 דעחם היה ס׳ יהושע מחובר בזמן קדום אל חמשת חומשי התורה.

״ e s. g1D. : ל הספר הזה נוסיף לשם השלמה גם את מאמרו של המחבר הזה ) א  ב

 Grundschrift des Pentat•. W18in Merx Archiv״
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 שבתורה, שהיה מרכב משני היסודות, (I וש), ושהכיל בתוכו רק את חקי ספר
 הברית (שמות כ—כ׳׳ג) ביחד עם הפרשה ל״ד (י—כ״ו) והפרשה י״ג (ג—ט״ז);
 בימי מלכותו של יאשיהו נתחבר החלק העקרי של ם׳ דברים או משנה התורה,
 שבמשך הזמן הוסיפו עליו, לפי דברי המבקרים, עור פרשות וצרפוהו אל המקורות
 IE*); ובאפן כזה היתה התורה מרכבת, בתקופה שלפני הגלות ובשנים הראשונות
. ורק אחרי גלות בבל נתוסף עליהם (לפי D ( 1 E J_ ) לגלות בבל ממשנה התורה 
 דברי המבקרים החדשים) ספר ת״כ (PC) 'י ובתקופה מאוחרת יותר קם מסדר
 ועורך (R) שצרפו ביחד עם קבצי חקים חדשים שנוצרו ןנתהוו בחוגי הכהנים

.IED למקורות 
 בתורת כהנים רואים המבקרים החדשים שלש שכבות שונות: ספר
 הקדושה — החלק הקדום ביותר של ת״כ, החלק העקרי והיסודי של ת״כ
 (PG=Priesterl. Grundschrift) וקבצי־חקים שניים שנתוספו עליה אחר כך.

Magazin furWissen.des Judenthums 1870,1880 פרסמתי, (  במאםף ג
 אחרי צאת לאור הספר ״תולדות עם ישראל״ של ולהויזן, הרבה מאמרים שבהם
 הבעתי והרציתי את הספקות שהתעוררו במחי בשומי בכור המבחן את השערתם
 של גרף־וילהויזן. אחר כך באו לידי עוד מאמרים וספרים שונים, שנכתבו ע״י
 אנשים המתנגדים לבית מדרשה של הבקרת החדישה, שבהם מצאתי קצת דברים
 שכבר אמרתים וקצת דברים חדשים המוכיחים את אי־אפשרותה של ההשערה
 המסופקת הזאת. בכל זאת, אעפ״י שנדפסו כמה וכמה מאמרים וספרים בענין
 זה, אני חושב לדבר טוב ומועיל להציע לפני הקוראים בפרטות ולהבליט בבהירות
 גדולה יותר ראיות חשובות ומכריעות אחדות המתנגדות להשערה הנ״ל. אולי יביא
 המחקר הזה לידי נצחון האמת. אבל במקום שיהיה צרך בדבר יושם לב גם
 לתשובות אשר באי־כחה של הבקרת המודרנית השיבו על הטענות המתאימות

 של מתנגדיהם.

 א) העורך והמסדר אשר עבד וצרף׳ לפי דבריהם, את ס׳ דברים (משנה התורה)
.(Rd) נקרא ״עורך משנה התורה״ (I, E) המקורות 

.Magazin 1890 — ב) ראה גם את מאמרי: ״כהנים ולויים״ ב 



 קרבן פסח ב״תררת נהנים״.

 (פרק א׳)

 בעיני המבקרים נחשב למושכל ראשון, כי מימי תקופת התקינים של
 יאשיהו שאפה מפלגת הכהנים בחריצות ובהתמדה לזאת, שעבודת ה׳ תרוכז
 במקום אחד. ת״כ RPC<), לפי דברי הבקרת המודרנית, הרחיקה כל כך ללכת
 בענין הזה עד שהיא הקדימה ע״י אהל המועד את הדבר הזה (רכוז הפולחן)
 לימי קדם ותאסר את הקרבת הקרבנות בכל הדורות שלפני הקמת המשכן ומזבח
 העולה, ולכן לא הזכירה גם את מזבחות האבות. ואולם איך אפשר להביא את
 זאת לידי הסכמה עם העובדה שדוקא ת״כ, בקראנו בה מבלי שים לב אל המקורות
 האחרים של התורה, מצוה את בני ישראל לשחט את קרבן הפסח בבחיהם
 ולזרק את דמו לא על מזבה ה׳, כי אם על שתי המזוזות ועל המשקף (שמות יב,
. נוסיף לדבר הנ״ל גם את זאת, שאפילו בחג הפסח של השנה השנית(במדבר (  ז)ב

.Abriss der Geschichte 190 :א) ראה קוטש 
 ב) חלקי התנ״ך האלה שיכים׳ לפי דברי וילחוזן, למקור ת״כ: בראשית א, א—ב׳ ד א ;
 פרק ה׳ (מלבד פסוק כ׳׳ט); ו, ט־כ״ב; ז, י״א; ז, י״ג־ט״ז א; ז׳ י״ח־כ״א; ז, כ״ד— ח, ב״א;
5 י, ל״א־ל״ב; י״א׳ י־ל״ב (מלבד  ח׳ ג־ה; ח, י׳׳ג־י״ט; ט, א־י״ז; ט, כ״ח—י, ו; י׳ כ; י׳ כב
; ב  פסוק כ״ט); י״ב, ד ב— ה; יג, ו; יג, י״ב; ט״ז, ג; ט״ז, ט״ו—יז׳ כ״ז; י״ט, כ״ט; כא, א
 כא, ב ב—ה; פרק כ״ג; כ״ה, ז־י׳׳ט (מלבד הפסוקים: י״אב וי״ח); כה, כו ב; כ״ו, ל״ד־ל״ה;
, בא  כז, מ״ו— כח, ט; ל׳׳א, י״ח? ל״ה, ט—ט״ו; ל״ה, כ״בב— כ״ט; ל״ו, ו-ח; ל״ו, מ—ל״ז
מ״ז, ה־י״א; מ״ז,כ״ז—כ״ח; מ״ח, ג־ז  (עד ״יעקב״); מ״ו, ו־כ״ז (הפסוקים ח־כ״ז מוטלים בססק);
 (פסוק ז׳ ?); מ״ט, כ״ח (?); מט׳ צ״ט־ל״ג; נ, י״ב־ייג.—שמות א, א־ה; א, ז(בלי ״וירבו ויעצמו״):
; ז. כ״ב־כ״ג; ח׳ א־ע;  א, י״ג־י״ד (מלבד י״דא); ב, כ׳׳ג־כ״ה; ו׳ ב—ז, י״ג; ז, י״ט — כ
— מ״א; י״ב, כדג — ; י״ב, ל״ז א; י״ב, מ ; י״ב׳ כ״ח כ ־  ח׳ י״א ב — ט״ו; ט, ח־י״ב; י״ב, א
ב — ט (מלבד -כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו״); י״ד, י  י״;, ב; י״ג, כ; י״ד׳ א־ב; י״ד, ח
; י״גב—ט״ז א; ה ־  (מ-ויצעקו״); י״ד, ט״ו(מלבד ״מה תצעק אלי״); פרק ט״ז(מלבד הפסוקים: ד
 י״ח ב— כ״א; כ״ז־ל׳; ל״ה ב; הפסוקים: ו־ח ול״ו הם של העורך); יז, א (עד ״ברפידים״);
 יט׳ א—בא (כ׳ י״א—של העורך); כ״ד׳ ט״וב—י״חא; כ״ה, א—ל״א׳ י״ז; (ל״א, י״ח?); ל״ד׳
א -י״זא;ייג׳ ג, י ;  כ״ט־ל״ב;(ל״ד׳ל״ג־ל״ה?)ל״ה׳א—מ(סוף). כלספר ויקרא.—במדבר א, א—י, כ״ח
; י״ד׳ י; י״ד׳ כ״ו—כ״ט ז ־  כ״א; י״ג׳ כ״ה־כ״ו; י״ג׳ ל״ב (עד .הוא״);י״ד׳א אןי״ד׳ב א; י״ד׳ ה
 (כ״ח־כ״ט?); י״ד׳ ל״ד־ל״ו; ט״ז׳ א־ב (מקצתו של פסוק ב׳); ט״ז, ח־י״א; טיז׳ ט״ז—כ״ב;
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 ט׳) לא נזכר כלל וכלל, שבני ישראל הקריבו את הקרבן הזה באהל המועד?
 ולכן היתה הרשות לדילמאן להעיר בפרושד לס׳ במדבר ט, י״ד, כי ״אין שום
לא נשחט בבתיהם, אלא כאהל המועד :  רמז בתורה לזאת, שקרבן הפסח השני הזה
 (כמו שםובו/קיל). ואולי רק ע״י צרוף עם הדברים שנאמרו בויקרא י״ז אפשר
 לבוא לידי מסקנה זו״—אבל פרק י״ז שבויקרא שיך, לפי דברי הבקרת המודרנית,
 לספר הקדושה (H), ולפיכך אין להביא ראיה מהפרק הזה למקור היסודי של

.(0)P ת״כ 
 נדמה לזאת את המצוה ששוננה בכל תקף בם׳ משנה התורה לחג ולהקריב
 את הפסח במקדש המרכזי. ״לא תוכל לזבח את הפסח באחר שעריך אשר ה׳
 אלהיך נותן לך, כי אם אל המקום אשר יבחר ה׳ אלהיך לשכן שמו שם תזבח
 את הפסח בערב, כבוא השמש, מועד צאתך ממצרים. ובשלת ואכלת כמקום אשר
 יבחר ה׳ אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך״ (דברים ט״ז). כמעט שעולה על
 לבנו מחשבה כזאת, כי המצוה להקריב את קרבן הפסח רק -במקום אשר יבחר
 ה׳״ נאמרה והדגשה כאן בכונה מיוחדת בתור התנגדות לת׳׳כ שהתירה לזבח את
 הפסח בבתיהם. אליבא דאמת חגגו כל בני ישראל גם בימי המלך יאשיהו,
 אחרי שקראו באזני העם את דברי משנה התורה, בפעם הראשונה את חג הפסח,
 שהזניחוהו במשך שנים רבוח, במקדש המרכזי. ״כי לא נעשה כפסח הזה מימי

; א  ט״ז׳ ל״ה; י״ז׳ א—כ/ א א ; כ, ב; כ׳ ג ב; כ, ו; (כ׳ ט?); כ, י״ב; כ, כ״ב־כ״ט; (כ״א׳ ד
 כ״א, י—יא?); כ״ה׳ ו—ל״א׳ נ״ד; ל״ב׳ ט״ז—י״ט (מלבד ״המשים״ בפסוק י״ז); ל״ב׳ כ״ד; ל״ב׳
 כ״ח־ל״ג; ל״ג, א עד סוסו של ס׳ במדבר. דברים ליב׳ מ״ח־נ״ב; ל״ד א א; (לד׳ ז א ?);
 ל״ז/ ח־ט. יהושע ד, י״ט; ה׳ י—י״ב; ט׳ י״ז—כ׳יא; ט״ מ״וב (*לעדה״ בפסוק כ״ז—של העורך)
 ייג, ט—ל״ג(מהחלקים השניים); י״ד,א—ה; (ג—מהחלקים השניים); ט״ו, א־י־׳בןט״ו׳כ—טז׳ ח(מלבד
 ט׳ז, א—ג ועוד). (ט״ז, ט—של העורך); י״ז׳ א־ד; י״ז, ז; י״ז, ט (מלבד ״ערים האלה לאפרים
 בתוך ערי מגשה״); י״ח׳ י״א־כ״ה; פרק יט (מלבד הפסוקים; מ״ז ומ״ט ועוד); פרק כ׳; כ״א׳
 א־מ״ב; כ״ב׳ ט—ל״ד. וילהוזן ובית מדרשו מבדילים מלבד זאת בין החקים המקוריים של
Q = quatuor foederum liber ת״כ השיכים לגרעינה היסודי (וילהויזן קורא לו בשם 
 = ״ספר ארבע הבריתות״ י)׳ אחרים Pg— או 2p) ובין החכןים האחרים שמקצתם קודמים
 להם ומקצתם מאוחדים להם. למקור Q שיכים- לפי דברי וילהויזן, החלקים האלה: כל הקטעים
 של ת״כ אשר ב״בראשית״; הפרקים: כ״ה—כ״מ ב״שמות״; ״ויקרא״ ט; י׳ ,א־ה, י״ב־ט״ו;
 הפרקים: י״א—ט״ו (בפרקים האלה יש פסוקים יוצאים מהכלל); פרק ט״ז; במדבר א׳ א־ט״ז;
 א, נדה—ג. ט; ג, מ״ו—י/ כ״ח; מקצתם של הפרקים י״ג וט״ז; פרק י״ז; פרק י״ח; כ״ת׳ ו־י׳יט;
 כ״ו; כ״ז; מקצתו של פ׳ ל״ב; ל״ג׳ נ עד ל״ו׳ י״ג; בדברים: מקצתם של הפרקים ל״ב־ל״ד. —
 וילהויזן ובית מדרשו חושבים לכלל׳ כי החקים אשר בגרעינה המקורי של ת״כ (Q) הם תמיד
 בתוך המסגרת של התאור ההיסטורי. תוצאות החקים מנומקות בנמוקים היסטוריים. אולם חקי
 תיכ׳ שאינם מתאימים לקשר ההיסטורי׳ אינם שיכים׳ לסי דברי בית המדרש הנ״ל׳ למקור

 היסודי (Q) או ששיכותס למקור הנ״ל מוטלת בספק.
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 השופטים אשר שפטו את ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה״ (מל״ב כ״ג,
 ל״ב). הפסוקים האלה מלמדים אותנו, מה רבה וגדולה היתד, החשיבות, שיחסו
 לכל הפחות מזמנו של יאשיהו ואילך להקרבת הפסח, קרבן המשפחה והאומה
 החביב והחשוב ביותר, במעמד כל העם במקדש המרכזי. ומתבר ת״כ יבטל אחרי
 גלות בבל את המנהג הזה המקודש משנים קדמוניות ויתיר להקריב את הפסח
 בבתים, מחוץ למקדש—אותו המחבר אשר בכונה ידועה עבר בשתיקה, לפי דברי
 המבקרים, על קרבנות האבות כדי שלא לגרם נזק לאידיאה השואפת לרכז את

 הפולחן במקום קדוש אחד!
 והאם נכון אפוא הדבר, שספר ת״כ התיר לשחט את קרבן הפסח מחוץ
 למקדש ולזרק את דמו על מזוזות הבתים? בכל אפן יש צרך מחלט בהנחה זו
 לפי דעתם של המבקרים החדשים האומרים, כי כל הספור ההיסטורי הזה בת״כ
 הוא רק בדותא בעלמא, שעל ידה רצה המחבר לתת תקף ואשור להקיו ביחסו
 אותם למשה, ואולם לאמתו של דבר לא עשו בני ישראל, לפי דברי המבקרים,
 פסח בצאתם ממצרים. ואם בכל זאת מתאר המחוקק בפרטות את אפן עשית
 הפסח במצרים (שמות י״ב), אז רק המטרה הזאת היתה לנגד עיניו: לצוות על
 עשיתה של מצוד, זו את בגי כל הדורות הבאים. גם דילמן (המתנגד לבקרת
 המודרנית) םובר בפרושו לשמות—ויקרא עם׳ ק״כ, כי ״אין לנו שום רשות להחליט
 שהמחבר נתכון, בצוותו על מנהגים אחדים הכתובים, למשל, בפסוק ג׳ ובפסוק
 י״א וגם על עשית הפםח בבתיהם, רק לזמן צאת בנ״י ממצרים,- להפך, כל שיטתו
 לקשר עד כמה שידו מגעת את החקים על דבר המנהגים המקובלים לגורמים
; ולשנויים במצוות הכתובות כאן אין שום ו  היסטוריים ידועים, מתנגדת לדעה ז
 רמז לא בפסוק מ״ג ואילך ולא בויקרא כ״ג ולא בבמדבר ט׳. וזהו למעלה מכל
 ספק, כי גם לפי ת״כ וגם לפי המקור I (שמות יב, כ״ד) יעשה קרבן הפסח
 בבתים גם בימים הבאיםא<.—אולם באפן כזה אין שום יסוד להיפותיזה של ולהויזן,
 כי הנחה כזו, שמחבר אשר חי אחרי גלות בבל או אפילו אחר תקופת יאשיהו

. (  יתיר להקריב את קרבן הפסח מחוץ לירושלם, היא מופרכת מעקרהב

 א) ואס בנץ/ אחד מתלמידי וילהויזן׳ סובר אפוא בפרושו לשמות (עמ׳ צ״א), כי אחרי
 הבנות מקדש ומזבח היו זורקים, כנראה, את דם הפסח (גם לפי ת״כ) על המזבח ולא על דלתות
 הבתים—הרי הוא מתנגד בזאת למבקרים של בית מדרשו האומרים, כי ת״כ נתכונה לקבע את
Wurster in :חקיה, שהיא קושרתם למאורעות היסטוריים, לכל הדורות ולכל הזמנים;—ראה 

. s 1 8 8 4 120. zeitschr. fur Alttest. wissen. בהערה א׳ 

 ב) בשמות י״ב, כ״ד צוו על ״הדבר הזה״ כעל ״חק עולם״. ודילמן מעיר על זאת (בעמ׳
״0: ואעפ״י ש״הדבר הזה״... מתכון לכל שלשת הפסוקים כ״א־כ״ג, הלא בכל זאת אי־אפשד כ  ק
 להוציא מהכלל את הפסוק כ״ב. להפך, עוד הרבה יותר מאשר בת״כ הדגשו כאן מצות
 חגיגת הפסח בבתים ומצות נתינת הדס על שתי המזוזות ועל המשקף כמצוות שנתנו לכל
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 ״האלהים עשה את התורה ישרה והמה בקשו חשבונות רבים״ אפשר להגיד
 עפ״י קהלת (ז, כ״ט) על אודות הענין הזה. אדם פשוט וישר שיקרא בתורה לא
 ימצא בענין הזה שום סתירה בין החלק הקדמי של ספר הברית (שמות) ובין
 משנה התורה. לאמתו של דבר צוו בג״י במצרים לחג את חג הפםח בבתיהם,
 ולפי טובנה הפשוט של מצוה זו היו צריכים לעשותה באפן כזה גם בימים
 הבאים. ואולם אחרי הקמת אהל המועד צוה ה׳ שאסור לשחט צאן ובקר בלתי
 אם יביאום אל אהל מועד להקריבם קרבן (ויקרא י״ז), ובזאת גאםרה ממילא גם
 שחיטת קרבן הפסח בבתים. הם היו מחויבים לעשות גם אותו בחצר אהל מועד
 ולהזות את דמו על המזבח. ומובן מאליו שבשנה השנית (במדבר ט׳) עשו את
 הפסח, כמו את כל הזבחים, כחצר המשכן. ורק באפן כזה תובן היטב המצוה
 הכתובה שם, שמי שהיה ב״דרך רחוקה״ (בטדבר ט, ט), כלומר הרחק ממקום
 המקדש, היה צריך לעשות את הפסח בארבעה עשר יום לחדש השני.— מלבד
 זאת יתברר לנו הדבר, מדוע רק בספר במדבר ט׳ נאמר בראשונה ענש כרת על
 החדל לעשות הפסח והענש על אכילת חמץ נאמר כבר בשמות יב, ט״ו, יען כי
 רק אי־עשית הקרבן הלאומי במקדש המרכזי גוררת אחריה עונש קשה ולא אי־

 שמירה סתם של החג הביתי־המשפחתי.
 אבל כאשר בוטל אסור השחיטה מחוץ למקדש (דברים יב, כ), היתה
 יכולה לעלות על הלב מחשבה כזו, כי מעכשו הותר שנית לעשות את הפסח
 בבית ככתוב בשמות י״כ ולכן נאסר הדבר הזה בכל תקף בדברים טז, ה׳ ובני
 ישראל גצטוו להקריב את קרבן הפסח רק בבית הבחירה גם בשבתם בארץ־ישראל.
 ואפשר להבין על נקלה, שעם הקמת הבמות לא שמו לב אל הטצוה הזאת ורק
 בימי יאשיהו, כאשר נשמדו ונכחדו הבמות, שב החיק הכתוב בדברים טז, ה׳
 לקדמותו ולתקפו. אבל איך תוכל הבקרת המודרנית מבית מדרשו של וילהויזן
 וסיעתו לבאר את התופעה הזאת, שתורת כהנים, המוצאת, לפי דבריהם, את רכוז
 הפולחן עוד בימים קדומים, תחק חק מיוחד בענין קרבן פסח ובעבודת אלהים
 זו תפרץ פרץ בפרינצפיון של רכוז הקולמוס?! ועל השאלה הזאת לא ימצאו

— .(  וילהויזן וחבריו תשובה משביעת רצון לנצח א

 הדורות. גם קאליש (Lev. II 498) בעצמו דוחה את הרעיון, שרק בימי גלות בבל הנהיגו
 את שחיטת הפסח בבתים (George 237 ;Graf.: gesch. Biich. 34), כרעיון הפוך.

 א) יש מי שמחליט ואומר׳ כי לפי ת״כ אין לפסח דין קרבן כל עקר ולכן מותר לעשותו
 בבית. אולם גם אם לא נשים לב לזאת׳ שעצם ההנחה — שהיה קיס ועומד מנהג דתי אשר
 הספרים הקודמים (ספרי הכרית ומשנה תורה) חשבוהו לקרבן ולפתע פתאם באה תודת כהנים
 (למען מצא חן בעיני הבקרת) ושללה ממנו את דין הקרבן — מתנגדת לשכל ולהגיון; הלא גם
 בבמדבר ט, ז, י״ג (והקטע הזה שיך לת׳־כ; אמנם יש אומרים — לחלקים השניים של ת״כ)
 נקרא הפסח בפרוש בשם ״קרבן ה׳״ וגם המצוות הכתובות בשמות י״ב, י (מ״ג, מ״ח), שלא
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 ובמקרה הזה יקרה גם את השאלה השניה, והיא:

 •םחיטת בקר וצאן בשר תארה.
 (פרק ב׳)

 קודם לכל נשים לב לפסוקים אחרים בדברים יב, כ. שם נאמר: ״בי ירחיב ה׳
 אלהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר. יכי תאוה נפשך לאכל
 בשר. כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה׳ אלהיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך
 ומצאנך אשר נתן ה׳ לך כאשר צויתך ואכלת בשעריך בכל אות נפשך״. הפסוקים
 האלה מניחים בכל אפן הנחה מוקדמת, שעד הזמן ההוא היתה שחיטת בקר וצאן
 לשם אכילת בשר, אם לא הובאו לשם קרבן לה/ אסורה או כמו שאומר ר׳
 ישמעאל (חולין ט״ז ע״ב), ״שבתחלה נאסר להם בשר תאוה״. אולם איה מקומו

 של האסור הזה?

 יותירו ממנו עד בקר ושכל בן נכר או ערל לא יאכל בו- מאשרות ומקימות למדי את הדבר
 הזה- כי לפסח היה דין קרבן 2). —קיונן סובר(Einl. s. 281)-כי ״ההשקפה הזאת, שתורת כהנימ
 עשתה את אכילת הפסח לטקס ביתי..., איננה נכונה. בשמות י״ב כבר צוו בני ישראל, אעפ״י
 ששם מדבר בראש ובראשונה על פסח יציאת מצרים, על זאת, שביום הראשון וביום השביעי
 של חג המצות ״מקרא קדש״ יהיה להם... השערת דילמן׳ כי עריכת הפסח ואכילתו, שנאמרו
 בת״כ, העברו רק בתקופה מאוחרת, כאשר התעוררה שאיפה לרכוז הפולחן במקום אחד, לעיר
 הקדש והמקדש, סותרת את הדבר שנאמר בבמדבר ט, ז, י״ג, ששה הפסח נקרא בשם ״קרבן
 ה׳״; הלא דילמן איננו יכל בשום אפן להחליט ברצינות שהיה מותר להקריב קרבן כזה בכל
 מקום״. עד כאן דברי קיונן. אנחנו מיחסים ערך רב להודאתו זו של קיונן, כי תורת כהנים,
 בתור ספר חקים שנוצר אחד גלות בבל, לא היתה יכולה לצוות שיקריבו את הפסח, בתור קרבן
 ה׳, בכל מקום. ואם תורת כהנים צותה בכל זאת את הדבר הזה (שמות י״ב), הרי מכאן ראיה,
 שתורת כהנים לא נוצרה אחר גלות בבל. —ואם קיונן סובר, כי פרושה של מצות ״מקרא קדש״3)
 הוא: ״אספת העם במקדש המרכזי״, אז עלינו להגיד, כי הוא לא הבין כלל וכלל את פרושן
 של המלים האלה. הלא ויקרא כ״ג, ג מצוה *מקרא קדש״ גם ליום השבת. האם עלה יעלה
 העם מדי שבת בשבתו אל המקדש?! רק המלה *חג״ מסמנת בת״כ את העליה ברגל לבית ה׳-
 ולא המלים *מקרא קדש״. ובשם *חג״ נקרא רק היום החמשה עשר בניסן ולא יום אחר של חג
 הפסח. אולם גם הטרמינוס *חג״ יובן רק אם ידע נדע את סרושו ובאורו מתוך מקורות אחרים,
 מתוך ספר הברית וספר משנה התורה. והיוצא מדברינו הוא, כי לקיונן גשאר רק המוצא היחידי
 הזה: להניח הנחה, כי בשמות י״ב צוו בני ישראל רק על פסח מצרים. ואולם ביחד עם וורסטר
) קרא נקרא אליו אז את הקריאה הזאת: *מה גדולה טעותו ואי-ידיעתו את s . ZATW 84. 120) 
 אפיו של המקור היסודי של ת״כ— Q ״! אגב אורחא נעיר גם את ההערה הזאת, שתורת כהנים
 איגה מצוה כלל לעלות בשלש הרגלים אל העיר הקדושה. ואיך אפשר להביא את העובדה

 הזאת לידי הסכמה עם הדעה האומרת, שתורת כהנים נתהותה אחרי גלות בבל?
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 עד הזמן האחרון באו אפוא כל האקסגטים, שבארו את הפסוקים הנ״ל
 אשר במשנה התורה, לידי דעה אחת כי הדברים שנאמרו שם מכוונים לאסור
 שנאסר עליהם במדבר הכתוב ב,.ויקרא״ י״ז(למשל, קנובל בפרושו לדברים י״ב, כ
 ושולץ—לפסוק ט״ז). ומובן מאליו, שוילהויזן אינו יכול להסכים לדעה זו, כי
 הסכטה כזו תביא את שיטתו לידי התמוטטות ואפשר—לידי הריסה גטורה. אם
 יוכחו, שויקרא קדם לם׳ דברים, אז יכבד הדבר מאד או ככלל לא תהיה שום
 אפשרות להחזיק ולתמך בהשקפתו, שם׳ ת״כ נוצר אחרי גלות בבל. ולכן היה
 צרך למצא את נקודת המוצא של הדברים הכתובים במשנה התורה (י״ב,כ) לא
 בחקים שנאמרו במדבר (ויקרא י״ז) אלא באיזה מנהג, כביכול, ישן נושן אחרא).
 וילהויזן (Gesch Isr. s. 18) רוצה למצא_את האסור לאכל בשר, אם לא נתן
 דמו לה׳, בשמואל־א׳, יד, לב—לה. את המאורע המסופר בפסוקים האלה מוסר
 לנו וילהויזן באפן כזה: ״כאשר עטה העם הרעב והעיף, אחר המלחמה במכמש,
 אל שלל הבקר והצאן ויאכל הבשר על הדם (כלומר, מבלי לזרק את הדם על
 המזבח), צוה שאול למל אליו אבן גדולה ולאמר לעם, כי ישחטו את בקרם נצאנם
 עליה. זה היה המזבח הראשון שבנה שאול לה׳—מוסיף ואומר המספר״. כך אומר
 וילהויזן.—אבל כאן השמיט פסוק חשוב של המקור. במקור כתוב: ״ויבן שאול
 מזבח לד׳, אותו החל לבנות מזבח לד׳״. ע״י השמטת המשפט: ״ויכן שאול מזבח
 לד׳״ אפשר לבוא לידי טעות ולחשב, כי המלים ״אותו החל לבנות מזבח לד׳״
 מתיחסות ל״אבן הגדולה״ אשר שחטו עליה. אבל לפי המקור שלנגד עינינו אין
 לבנין המזבח שום יחם לשחיטת הבקר והצאן שעליה מסופר למעלה. הדבר הזה
 נעשה רק אח״כ לזכר עולם, כנראה, לנצחונם על הפלשתים (ראה: שמות י״ז, ט״ו
 ושטו״א ט״ו, י״ב)ב<. ומםתברא שאין המספר יכל לסמן את האבן שגללו העם
 לשאול בתור המזבח שנבנה ע״י שאול. — ומלבד זאת הלא גאמר שם בפרוש
 ובדברים ברורים, שחטאת העם לא היתד. בזאת ששחטו לשם חולין; שם כתובות
. ומחוור הדבר שהאסור (  רק המלים האלה ״הנה העם 'חוטאים לה׳ לאכל על הדם״ג
 הזה איננו אלא אותו האםור ממש הכתוב בויקרא יט, כ״ו: ״לא תאכלו על הדם,
 לא תנחשו ולא תעוננו״. מה גדול אנסו ורחקו של הפרוש הרוצה לבאר את

 א) גראף היה הראשון שדבר על *המנהג העתיק״ הזה במאמרו ״לתולדות שבט לוי״
. s 1 8 6 7 Merx Archiv fur Wissenschaftl. Erforschung des A. T's —81. ב׳ 

 ב) אין למחק את הפסוק: ״ויבן שאול—לד״, יען כי הפסוק הזה היה לנגד עיני תרגום
 השבעים והפשיטא; התרגומים האלה מוסיפים עוד את המלה ״שם״ אחרי ״ויבן״. גם וילהויזן
 בספרו ״Der Text der BB Samuelis״ לא התנגד אפילו במשהו לפסוק הזה. וככה גם קוטש.
 ג) אגב רואים אנחנו, כי כבר בימי שאול נחשבה האכילה על הדם לעון חמור 4), אולם
 לפי דברי הבקרת החדשה נכתב האסור הזה אשר ב״תורת הקדושה״ (H) רק אחרי גלות בבל!
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 המלים ״לא תאכלו על הדם״: אל תאכלו מבלי לזרק את הדם על המזבח! הפרוש
 הזה מכניס לתוך הענין דבר עקרי, מפני ששיכותו של הדם למזבח לא נאמרה
 שם כללא<. גם החק אשר בויקרא י״ז מדבר קודם לכל רק על אסור השחיטה,
 מפני שהשחיטה (״אם לא הביאו אל פתח אהל מועד״) גחשבת כשפיכת דם (״דם
 שפך—יז, ד) אכילת בשר לא נזכרה שם כלל. ומלבד זאת מוכיחה עצם סמיכות
 הענין אל ״לא תנחשו ולא תעוננו״ את הדבר הזה, שבכתוב ״לא תאכלו על הדם״
 יש לנו עסק עם אסור מנהג שמקורו כאמונה תפלה, מפני שהיו, כמו שאומרים
 הרמב״ם (מו״נ ח״ג, מ״ו) והרמב״ן ואחרים, עובדי אלילים שהיו אוכלים את הבשר
 ע״י הדם בהאמינם, כי בתתם את הדם לשדים ולרוחות יבואו אתם האחרונים
 במשא ומתן ויגידו להם עתידות. ולכן חשב גם יחזקאל את ״על הדם תאכלו״
 לעון חמור כעבודת אלילים; ולפי באורו של וילהויזן אין הדבר הזה מובן כלל
 וכלל, יען כי בזמנו של יחזקאל כבר הותרה השחיטה, ע״י החק שנאמר בם׳
 דברים, בכל מקוםב<. וברור אפוא הדבר, ששאול אסר רק את האכילה ע״י הדם
 וטפני זה צוד• לשחט את הצאן והבקר על האבן הגדולה שהיתה אצלו ולאכל

 את הבשר במחנה למען לא יאכלו ע״י הדם. י י

 ועוד: לפי דברי וילהויזן היתה אכילת בשר חולין, חוץ מבשר קרבנות,
 אסורה עד זמנו של יאשיהו,- אולם אין אנחנו מוצאים שום סמן ורמז לאסור
 כזה. להפך, יש הרבה מקומות בתנ״ך המעידים, כי מעולם לא עלתה מחשבה
 על אסור כזה על לב מי שהוא. אברהם עשה לאורחיו, בלי שום פקפוקים, בן
 בקר רך (בראש׳ יח, ז); יעקב הביא לאביו שני גדיי עזים עשויים (שם כז, ט,);
 יוסף אמר לאשר על ביתו לטבח טבח לאחיו (שם מג, ט״ז); דוד אכל את חמש
 הצאן העשויות שהביאה לו אביגיל (שמו״א כה, י״ח) ושאול — את עגל המרבק

 א) ואם אמנם בין הבאורים הרבים שבארו חכמינו ז״ל בספרא את הפסוק ,לא תאכלו
 על הדם״ נמצא גם את זה: ״לא תאכלו מן הבשר והדם קים במזרק״ אין זה אלא מפני שחניחו׳
 כנראה, את ההנחה הזו׳ כי כל שחיטת בקר וצאן צריכה להיות׳ לפי ויקרא י״ז, לשם קרבן
 ולפיכך דברה התורה על זבחי שלמים מבלי להזכירם בפרוש. ולכן יכולים חכמי התלמוד לאמר
 בזבחים ק״מ ע״א׳ כי בשמו״א יד׳ ל״ג ואילך מדובר על זבחי שלמים׳ יען כי לפי דעתם מכוונים
 הפסוקים הנ״ל אשר בשמואל לויקרא יט, כ״ו. אולם באור כזה אינו מתאים לשיטתם של
 המבקרים החדשים האומרים׳ כי בימי מחברם של הפסוקים הנ״ל אשר בשמואל טרם נכתבו

 החקים שבויקרא י״ט על ספר.
 ב) ולי היתה כונתן של המלים: ״לא תאכלו על הדם״ לאסר שחיטת חולין׳ כי עתה
 חיה תלוי האסור הזה באסור אכילת דם; ומכיון שאסור הדם חל גם על חיה ועוף (ויקרא ז׳
 כ״ו; יז׳ י״ד) הרי היה צריך שיחול עליהם גם אסור שחיטת חולין; אולם משנה התורה בעצמו
 מניח בתור הנחה מוקדמת׳ ששחיטת הצבי והאיל הותרה בכל מקום (דברים יב׳ ט״ו׳ כיב) וגם

 ויקרא יז׳ י״ג אינו מצוה אלא לכסות בעפר אח דמם של חיה ועוף
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 שזבחה לו ״אשת בעלת האוב״ (שם כ״ח, כ״ד). וגם החיק הקדום חושב את
) (שמות כא, ל״ז).  השחיטה לעון רק במקרה כזה, שהצאן והבקר היו גנובים א
 ועתה צאו וחשבו מה חםרת טעם היא החלטה כזו, שבמשך מאות בשנים היה
 קים ועומד בישראל אסור אכילת בשר עד שם׳ משנה התורה בזמנו של יאשיהו

! ( ב ו ל  ראה צרך לעצמו לבטל את האסור הזה ולנמק בפרטות את בטו
 ובכל זאת היתה ההנחה חסרת היסוד הזאת. שלפנים בישראל היה
 כל זבח לשם קרבן לה׳, לנכסי צאן ברזל של בית מדרשו של וילהויזן. ההנחה
 הזאת נעשתה ליסוד ולעקר, מפני שעליה מתבססת כל ההיפותיזה. וכך מעיר, למשל,
 שטיארנאגל בפרושו למשנה התורה י״ב: ״בימי קדם היו ״זבחים״ ו״קרבנות״
 םושגים זהותיים (שניהם—זבח); כל שחיטת בקר וצאן לכהפ״ח היתה גם קרבן
 ושני הדברים האלה היו קשורים ואחוזים יחדו״׳. וכך אומר גם בנץ׳ בפרושו לויקרא
 י״ז, ש״לפי המגהג שהיה קים בעמי שם ובישראל הקדמונים היה כל זבח גם
 קרבן וםפגי זה היו צריכים לעשותו תמיד כבית אלהים (ובמקרה: גם על מזבח
 זמגי—שמו״א, י״ד, ל״ב) שהיה קרוב למקום המעשה״ ג< גם םםנד, החושב בפנים
 ספרו (Alttestam. Rel. Gesch. 140) את הדבר הזה, ש״בכלל היה כל זבח
 לשם קרבך, לדוגמה בלתי-מנוצחת, — מודה לכהפ״ח בהערה אחת בשולי הגליון,
 שבימי האבות וגם בתקופה ההיסטורית היו שוחטים לפעמים, בתור יוצאים מחכלל,
 בקר וצאן לא לשם קרבן; וגם יש להסתפק, אם היו זורקים במקרים כאלה את
 חרם על גבי המזבח. ואת ה״יוצאים מן הכלל״ האלה הוא מוצא בבראשית י״ח,
; בשופטים ו, י״ט; בשמו״א כ״ח, כ״ד. וכדאי וראוי לשים לב אל ; כ״ז, ט  ז
 העובדה הזאת: רק במקום אחד, בשמו״א יד, ל״ב, יש ראיה(וגם משם אין להביא—
 כפי שהוכחנו — ראיה) ל״כלל״ ואת ה״יוצאים (המדומים) מן הכלל״ הוא מוצא
 בחמשה מקומות. אנחנו הבאנו לעיל עוד מקומות אחדים. ובכל זאת נחשבת
ל ו״שחיטה לא לשם ל כ  ההנחה, ש״כל שחיטת בקר וצאן היתה לשם קרבן״, ל

 קרבך—ליוצאת מן הכלל!!!

 ואיך מבארים המבקרים האלה לעצמם את אסור השחיטה אשר בויקרא
 י״ז? נשמע את דעתו של אברהם קיונן, שהוא החוקר החריף—לית מאן דפליג—
:(Einl. in A. T. 87) והעמקן ביותר בבית מדרשו של ולהויזן. קיונן אומר בספרו 
 ״בפסוקים ג—ז אשר בפרק י״ז ב״ויקרא״ צוו• בני ישראל להביא את כל הבקר

 א) מסופקני׳ אם לחם שלמה ליום אחד- שעליו מספר במל״א ה, ג׳ היה נעשה רק
 מזבחי שלמים; ובפרט שהיה אסור לאכל זבחים כאלה בטומאה.
Gesetz u. Propheten s. 134 :ב) דאה ברךנקאמפ 

 ג) מה גדולה וכבדה היא ההחלטה ששמו על גבו של הפסוק היחידי הזה אשר בשמו״א,
 שאם נתבונן אליו מקרוב נראה, כי כחו לגבי החלטה זו הוא ככחם של קורי עכביש!
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. .  והצאן העומדים לשחיטה אל אהל מועד ולהקריבם שם בתורת שלמי תודה.
 כל זמן שהיו בתי מקדש רבים בישראל וכל אחד ואחד ישב במקום קרוב לאחד
 המקדשים האלה, היה קל להוציא לפעולות את המצוה הזאת. אולם עתה נתן החק
 הזה גם בהיות רק מקדש מרכזי אחד—כנראה ע״י מחוקק שידע את מצב הדברים
 הקודם לכהפ״ח מפי המסורח והקבלה ושרצה להשאיר את החק הזה בתקפו גם
 לימים הבאים״. — בעמוד 255 אומר הנ״ל: ״שאלח היחס של ס׳ משנה התורה
 לויקרא יז, ג—ז, האוםר שחיטת בקר וצאן אם לא הביאום לה׳ בתורת שלמי
 תודה, ולויקרא יז, ח־ט, המתיר הקרבת קרבנות רק באהל המועד בלבד, היא
 מרכבת ומסובכה יותר. הפסוקים ג—ז סותרים את משנה התורה י״ב, טו, כ—כב,
 המתיר באפן ברור ומפרש שחיטת בקר וצאן, לשם אכילת בשר תאוה, מחוץ
 לבית הבחירה. ולעומת זה מצוים הפסוקים ח—ט (ויקרא י״ז) לרכז את הפולחן
 במקום קדוש אחד, כמו שכתוב במשנה התורה, במקומות אחדים. האם גאמר
 שם׳ משנה התורה בטל מצוה אחת וקבל ואשר אחת? אז עלינו למצא םמנים
 שיעידו על זאת, שם׳ משנה התורה י״ב הםתמך על פרק י״ז שבויקרא או שלכהפ״ח
 יש בו דבורים משותפים עם הפרק הנ״ל? אולם אין אנחנו מוצאים בו לא זאת
 ולא זאת. ומה שחשוב יותר: משנה תורה יב, ח שולל לגמרי את היחס הזה; לו
 ידע בעל ם׳ משנה תורה, שמשה צוה כבר את בני ישראל לעבוד את ה׳ במדבר
 רק במקום קדוש אחד (ובודאי היה נשמר החק הזה כהלכה בחיי משה), כי עתה

 לא היה מכריז עליו כעל דבר חדש שיהיה לו hקף חקי רק בדורות הבאים
H או ) לדרש מבני ישראל 1 P  ואת הקושיא: איך היה יכל בעל ם׳ הקדושה (
 שיביאו את צאנם ואת בקרם למקום קדוש אחד ולזבחם שם, תרצנו כבר לעיל
 (בספרנו בעמ׳ י—יא). מי שאיננו מוצא ספוק בתרוץ הנ״ל יוכל, בשימו לב אל
 העובדה שהזביחה לפני ״משכן ה׳״ נאמרה שם ע״י משה לבני ישראל במדבר,
H או ) רצה, בהלבישו את דבריו צורה 1 P  להניח הנחה זו, שםפר הקדושה (
 כזאת, להסביר לנו, כי ה׳ היה יכל לדרש זאת מהם, אולם מכיון שנשתנו תנאי
 החיים לגמרי לא היה ברצון ה׳ להוציא לפעל בכל חמר הדין את הדרישה הזאת״—

 כך אומר קיונן.
 אני רואה צרך לעצמי, להבדיל את קיונן לטובה ולצין שהוא היחידי,
 שהרגיש לכל עמקה ולכל כבדה אח השאלה שהציג לפני המבקרים פרק י״ז

 א) קיונן דוחה בהחלט את ההנחה, כי הפסוקים ג—ז אשר בויקרא י״ז קשורים ואחוזים
 במנהג עממי עתיק, שלפיו היתה השחיטה, כפעולה דתית, מותרת רק במקום קדוש, כלומר:
 על במה קרובה למקום המעשה (הושע ט, ד ?). הדי לאפשר הנחה כזו, יש צרך להוציא ולהרחיק
 מהפרק הנ״ל את כל הבטויים המדברים על מקדש אחד. ״אולם דבר זה—אומר קיונן—הוא
(Theol. :מעשה זדון; באפן כזה אפשר לתקן את החקים כרצון איש ואיש״.—ראה גם קיטל 

.st. aus Wurtt II 44 ff) 
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 בויקרא; הוא גם הרגיש שתשובותיו על השאלה רבת הערץ הזאת הן רק חרוצים
 ריקים בעלמא. גם אחד משני החרוצים האלה לא היה יכל להחשב בעיני קיונן
 לתשובה משביעת רצון: החרוץ הראשון אומר, שהמחוקק החזיק בכל תקף במנהג
 ישן, אעפ״י שחיה ברור לו שאי־אפשר להוציאו לפעל, והשני סובר שוב, שהחק
 (בויקרא י״ז) שצוו עליו בכל חמר הדין ושענשו־־כרת, נכחב רק כעין הצעת
 דברים, מה שה׳ היה יכל לדרש בעצם הדבר מבני ישראל ואינו דורש עתה.—
 ואולם החק הזה הלא נכתב ביחד עם חקים אחרים, כגון: אםור אכילת רם,

 כסוי הדם, נבלה וטרפה העומדים בכל אפן בחקפם גס עתהא<.
 ובכל אפן צדק דילמן, באמרו בפרושו לשמות־ויקרא עט׳ תקפ״ה: ״ההחלטה,
 כי הקטע הזה נתחבר אחרי משנה התורה או אחרי גלות בבל, מתנגדת בפשיטות
 לשכל ולהגיון, יען כי מעולם לא היה יכל לעלות על דעתו של הטעבד והמסדר
 את החקים, שהכיר וידע את ס׳ משנה תורה יב, ט״ו ואילך בחור חק מקובל,
 לקבע אםור כעין זה שנאמר בויקרא יז, ג—ז״. (וככה אומר גם קאהלער ב׳—
Theol. stud, a u s 2 s .( ה גם את דברי קיטל ב׳ א ר , Bibl. Gesch. I I . 529 

. ( 1 ועין גם במאמרי ב״מאגאזיך s 1881 עמ׳ ג׳ ואילך ב 8 7 9 . W u r t t . 41 
 והיוצא מדברינו הוא, שהמסקנה הקודמת/ שם׳ משנה התורה יב, טו, כ ואילך
 מבטל את האסור שנאמר בויקרא י״ז, עומדת בתקפה. ולאמתו של דבר דורש
 קיונן יותר מדי אם הוא סובר, שמשנה התורה היה צריך להסמיך את דבריו על
 הכתובים בויקרא י״ז. אם משה התיר דבר, שבעיני כל שומעיו נחשב לאםור עד
 עתה, והוא מנמק את היתרו במלים: ״כי ירחק ממך המקום״, אז לא היה לו שום
 צרך לחזור ולכתב שנית את החק המבוטל שםר כחו ממנו מהיום ההוא והלאה.
 ואגב נעיר, שם׳ משנה התורה משאיר במקומו ובתקפו את האסור לאכל דם והוא
 משננו באותם המלים והבטויים שנאמרו בענין הזה בויקרא י״ז. נדמה את הפסוקים:
 »כי נפש הבשר בדם הוא״. ״כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא—כי נפש כל בשר
 דמו הוא״ אשר בויקרא י״ז לפסוק: ״כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם

 א) וצדק ברדנקאמפ (עמ׳ קל״ג) בשאלו את השאלה הזאת: ״לשם מה גאה כל הגאונות
 הזאת בהמצאת מצוות שלא היה בהן צרך כלל, אשר בזמנו של המחבר לא היה להן ערך

 כלל ואשר את העובר עליהן ענשו מתוך אהבת אדם... גם ענש מות?״.
Z A) הקובע את אסור השחיטה כזמן שיבת W . S. .447) ב) ומכאן תשובה גס לוזרסטר 
.(Einl. s. 447 :ראה גם הולצינגר) ציון, כאשר כל שבי הגולה ישבו דק בידושלם ובסביבותיה 
 כאלו שבי הגולה לא רצו כלל להרחיב אחד כך את גבולם ויכתבו את האסור הנ״ל ״כחקת
 עולם לדורותם״ ולא שמו לב אל הכתוב במשנה התורה י״ב אשר העלה על דעתו גם את
 אפשרותו של ״כי ירחיב״. ואת זאת כתב כביכול אותו המחבר, אשר הניח כהנחה מוקדמת את
 עגין גרושם השלם של חכנעניס מן הארץ והתנחלותם של ישראל תחתיהם (ויקרא, י״ח, כ״ה;

 כ, כ״ג ואילך).
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 הבשר״ אשר בדברים י״ב, כ׳׳ג. וכבה נאמר גם בבראשית ט, ד (ת״כ=ק): *אך
 בשר בנפשו דמו לא תאכלו״. על הפסוק ח׳ בדברים י״כ אדבר להלן בפרק
 ״משנה התורה ותורת כהנים״ ושם אוכיח, שהפסוק הנ״ל אינו סותר את הכתוב
 בת״כ. ואם ם׳ משנה התורה בטל חק שנאמר בויקרא י״ז—הרי מכאן ראיה, כי

 ההנחה, שהפרק הנ״ל נוצר אחרי גלות בבל, היא בלתי אפשרית.
 אמנם בית מדרשו של וילהויזן יכל עדיין לצאת מן המצר בעזרת תכסיס
 כזה: הוא מכחיש—בהוציאו ובהרחיקו מתוך פרק י״ז שבויקרא את כל הבטויים
 והדבורים האופיים המיחדים לתורת כהניס א<—את שיכותו של הפרק הנ״ל לגרעין
 היסודי והטקורי של ת״כ ובאפן כזה הוא מרשה לעצמו להחליט, כי תורת בחנים
 מתירה שחיטת בקר וצאן לשם אכילת בשר מבלי שיהא צרך להקריבם על המזבח.
 ובתור ראיה, כביכול, לדבריו מביא וילהויזן את בראשית ט, ג, שבו הותרה (בענין
 מצוות בני נח) השחיטה. כאלו ויקרא י״ז אומר, שהשחיטה נאסרה כבר בימים
! מלבד זאת הראינו כבר (  קדומים ולא נאמרה, להפך, רק אחרי הקמת המשכן ב
 בפרק הקודם, שבו דברנו על קרבן הפסח, כי שמות י״ב—השיך, לפי דברי בית
 מדרשו של וילהויזן, למקור היסודי של ת״כ=2)—זקוק להשלמתו ולמלואו של
 פרק י״ז אשר בויקרא. אולם אנחנו נוכיח בפרק מיוחד, שהמקור היסודי של ת״כ
 (Q או PO) וספר הקדושה (H) מדובקים איש באחיהו וההפרדה בזרוע בין שני
 חלקי התורה האלה היא אחד העמודים הרפים והנרקבים שעליהם נכונה כל

 השיטה המודרנית על ת״כ.

׳ למקום חזה) כאן ץ נ ל ג  א) מעשי הזדון שעשה ״בית המדרש• (עין למשל, בפרושי ש
 חס למרת רוח גם לקיונן בעצמו. ראה את דברי קיונן שהובאו לעיל, בעמוד י״א בחערח.

 ב) כאלו החק בעצמו׳ בויקרא י״ז, נתכון למחות על זיישים כאלה ולכן אסר את חשחימה
 רק על ״איש איש מבית ישראל״ והוציא באפן כזה את הגרים מהכלל, באותח שעח שבפסוק
 ח׳ אסר הקרבת קרבנות מחוץ למקדש גם על ״איש איש מבית ישראל״ וגס על ״חגר אשד
 יגור בתוכם״ וכלל באפן כזה את הגרים עם בני ישראל. — ובכלל אי־אפשר להגיד, שהשקפתו
 של ת״כ היתה, שכל מה שנאסר אח״כ ע״י משה. היה אסור כבר לפנים, בימי האבות,• חלא
 יעקב אבינו נשא שתי אחיות ועמרם—את דודתו (שמות ו, כ); ונשואים כאלה נאסרו בויקרא

 יח, י״ב.



 הגרעין היסודי של ת״כ וס׳ הקדושה

ק ג׳) ר פ ) 

 אנחנו כבר כתבנו לעיל*/ שם׳ תורת כהניס כולל בתוכו, לפי דברי בית
 מדרשה של הבקרת החדשה, עוד ספר חקים, שקדם לו במקצת, הנקרא בפי
 המבקרים בשם: ״םפר הקדושה״ (H=Heiligkeitsgesetz) שחלקיו העקריים
 נמצאים בויקרא יז—כוב<. אפיה המיוחד של תורת הקדושה הזאת לפי דילמאן
 (Comm. Ill s. 640) ואחרים, הוא, ש״התביעה ״להיות קדושים״, הכתובה בספר

 א) עין למעלה, בעמ׳ א׳.
 ב) לס׳ הקדושה שיכים, לשי דברי וילהויזן: ויקרא י״א (הגרעין); הפרקים: י״ז־-כ״ו;
 הסדקים האלה תוקנו עובדו ושונו, כלומר: וילהוזן מיחס כל דבר, שיש בו זכר למקור היסודי
 של ת״כ (Q), ליד עורך ומעבד. לס׳ הקדושה שיך גם במדבר ט״ו, א־מא, שגם הוא עובד
 ותוקן.—לשי דברי קיונן שיכים ל׳ (Hקיונן קורא לו בשם: 1P): ויקרא י״א, א—כ״ג; מ״א—מ״ז*,
 ויקרא י״ז* י״ח, י׳׳ט*, מ מקצתו של פרק כ״א ומקצתו של פרק כ׳׳ב; הפסוקים: ט—כ״ב
 בפרק כ׳׳ג; כ״ג, לט —מג*; כ״ד, ט״ו — כ״ב; מקצתו של פרק כ״ה; כל פרק כ״ו: במדבר ט״ו,
 ל״ז — מ״א; הפסוקים: א׳—ל״ו בפרק פדו הם גם כן קדומים למקור Q. (*מסמן: ״עס שנויים
 אחדים״). דילמן קורא לספר הקדושה בשם ״תורת סיני״ (S-Sinai codex). לה שייכים לפי
 דברי הנ״ל: חלקים אחדים מהפרקים: י״ז—כ״ו בויקרא; שמות ל״א. י״ג ואילך•; ויקרא ה׳
 א׳—ו׳; כ״א—כ״ד; דברים אחדים בויקרא י״א; במדבר י׳, ט׳ ואילך; ט״ו, ל״ח—מ״א; (ואפשר
 שדבר־מה בויקרא י״ג ואילך; בבמדבר ה׳, י״א—ל״א; ט״ו, י״ח—כ״א)—. לבסוף נכתב כאן את
) (מובא בספרו של שמראק S B O T 5 — ׳  תכנו של ס׳ הקדושה גם לפי דריויר: ״ויקרא״ אשר ב
 בעמ׳ 40): ויקרא י׳, י׳; י״א | י״א, ב׳ב,—כ״ג; מ״א—מ״ז | י״ז, ג׳ עד -עז״; פסוק ד׳ בלי ״אל
 פתח אהל מועד״; גם הפסוקים: ה׳ וט׳ בלי המלים הנ״ל; זא; ח׳; י׳—י״ד | י״ח, ב׳נ—ל׳ |

 י״ט, ב מ״קדשים״—כ׳ (בלי ח׳ב); כ״ג, ל״ז | כ, ב-מאיש״—כ״ז | כ״א, א׳ מ״לנפש״—יא .מאחיו״;
 י׳ב—י״ב א; י״ג ט״ו; י״זב (בלי ל״דורותם״)—כ״א (בלי ״אהרן הכהן״); בפסוק כ״ב—רק ״לחם
 אלהיו יאכל״; כ״ג; | כ״ב, ב׳ח מ״וינזרו״; בפסוק ב ג — רק ״אניה״; ג׳ מ״כל אישי — ט״ז
. ן ג ״ ל _ ז ״  (המלה ״זרע״ בפסוק ג׳ בלי אותיות הכנויים; פסוק ד׳ בלי ״אהרן״); י״חב—כ״ה; כ

 כ״ג, י מ״כי״—י״ב; ט״ו—י״ח (מבלי המלים: ״שבעת״ עד ״נסכיהם״); י״טב; כ׳ (בלי ״על שני
 כבשים״); כ״ב? ל״טא מ״באספכם״; מ׳—מ״ג (בלי מ״אנ) | כד, ט״וג; ט״זא עד ״יומת״;
 י״ז—כ״א | כ״ה,ב מ״כי״—ט,א; י׳ עד המלח. ״לכם״; י״ג—כה (בלי הפסוקים: ט״ז וכ״ג)|;
 ל״ה—מא; מ״ג; מ״ז; נ״ג; נ״ה; | כל פרק כ״ו|| קרוב לאמת שגם החלקים האלה שיכים
 לספר הקדושה (דריוור במבואו): שמות ו, ו—ח; יב, י״ב; י״ג | לא, י״ג; י״ד א || במדבר ט״ו,

 ל״ז—מ״א | ל״ג, נ״ב; נ״ג; נ״ה; נ״ו.



׳ ל) ביחד עם תביעות ודרישות רבות אחרות, נעשתה כאן  הברית (שמות כב
 (בתורת הקדושה) להשקפה מנהלת ומורה דרך, שהעמידה גם את דיני הטומאה
ק ע״י הפרשת  והטהרה וגם את חקי הקרבנות והמתנות ביחס של זיקה אליה״. ר
 תורה הקדושה הזאת מהמקור, כביכול, של תורת בחנים עלה בידי בית המדרש
 המודרני לתאר את אפיו ומהותו של Q (המקור היסודי של ת״כ PG) באפן

 רצוי ונוח לקיומה ולעמידתה של כל ההיפותיזה.
 כל הצוויים הרבים בעניני מוסר, מדות ומשפטים הכתובים בויקרא י״ז—כ״ה
 אינם מתאימים להנחותיהם המוקדמות של המבקרים האומרים, שם׳ תורת כהנים

 הוא רק קבץ של חקי כהונה וקולמוס בלבד.
Phמוכרח להודות, כי ״ (Einl. in Pent s. 417) הולצינגר 
(Priest. Heiligkeitsgesetz= בשם כזה הוא מסמן את תורת הקדושה) 
 הוא בא כהה השלם של הרוח המוסרית וההומנית השוררת בספר הברית
IE ובמשנה התורה. יש בו קורבה בלתי אמצעית לחקי המוסר של המקורות 
 וטשגה התורה (D)... כל פרק י״ט ביחוד מתרומם לגבהם של חקי המוסר
 שנאמרו במקומות אחרים; ויש ונראה לגו, שחקי המוסר אשר בתורת הקדושה
 הגיעו גם למדרגת התפתתות והשתלמות גבהה יותר: נדמה, למשל, את יט, טיו
; כ״ד, ט״ו5 יז; י״ט?  לשמות כ״ג. ג...״ בנץ׳ מדמה את ויקרא י״ט, ט״ו; ל״ה; כ, ט
; כ״א׳ כ״ג ואילך (כ״ג,  כ (כה, ג) לשמות כ״ג, ג, כ״א, י״ז; כ״ב, כ״ז; כ״א, יב
 י) והוא מוצא בדמויים האלה ראיה לדבר, שתורת הקדושה השפעה בהרבה
 מספר הברית? רות ספר הברית שוררת גם בצוויים הכתובים בויקרא כ״ב, כ״ח
 (דמה לשמות כ״ג, י״ט) או בפרק כ״ה, כ״ה ואילך; קורבה רוחנית וגם חמרית
 מרגשת בויקרא י״ח, כ״ג (דמה לשמות כ״ב, י״ח); כ״ה, ל״ה—ל״ח (דמה לשמות
 כ״ב, כ״ד); כ״ה, י״ד (דמה לשמות כ״ב, כ״ב[?]), י״ט, כ (דמה לשמות כב, ט״ו[?])״.
 וגם את זאת צריך לצין ולהדגיש כאן, שאפילו שמושו למעשה של החוק
 הקולטי (כה, א—ז) עודנו הומני בהזדמנויות שונות כמו במשנה התורה. אם ם׳
 משנה התורה כולל בתוכו את המצוד. הגדולה והחשובה ביותר, אל נקפח גם את
 זכותו של ס׳ הקדושה אשר בתורת כהנים, מפני שבו כתובה מצוה אחרת השוה
ך (ויקרא י״ט, י״ח).—ואל הדברים הנ״ל ו מ  בערכה לראשונה: ״ואהבת לרעך כ
 נוסיף את זאת: המצוד. הנ״ל מכנסת לתוך חוג השפעתה גם את הגרים: ״כאזרח
ך (ויקרא י״ט, ל״ד)— ואיפה  מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמו
ן מאליו, שהיו ב מו ו ם?- י  נמצאת בת״כ הרוח המיוחדת, כביכול, של מעמד הכהנ
 מוכרחים (המבקרים החדשים) להפריד בין הספר הזה ובין תורת כהנים (P). וכדי
 ^אילן רענן רב הפארות והפרות יוכל להחשב לעץ יבש, עלינו לדמות בנפשנו
אחר כך ו  ראשונה, שפרותיו נקטפו, שעליו נבלו ונשרו וכל לשד חייו חרב-

א כקול: ״הביטו וראו את הגזע חסר הלח!״ י ק  י נ
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 הסבה העקרית, שגרמה לקריעת ם׳ הקדושה מהמקור חיםודי של ת״כ,
(Priesterliche Grundo היא, שיש בו בטויים ואפני־דבור שאינם גמצאים כביכול 
 schrift=PG) ,• אטרתי: ״כביכול״, טפני שאליבא דאטת נטצאים רב הבטויים
 בקטעים שיחסום קודם, בלי שום ספקות, למקור היסודי; אבל עתה, מכיון שרצוי
 יותר למבקרים לקרע את ם׳ הקדושה (H) מתורת כהנים (PG), גמגו וגמרו לפסק
 הלכה, שרבם של הקטעים אשר במקור היסודי הם חלקי ם׳ הקדושה או עובדו
 ע״י מסדר ועורך שחי בתקופה מאוחרת. אני רוצה להביא כאן דוגמאות אחדות:
 המלים ״אני ה״ או ״אני ה׳ אלהיכם״ ההולכות וחוזרות תדיר נחשבות לאחד
 הסמנים המובהקים של ם׳ הקדושה; אולם הנוסחא הזאת נמצאת בתחלת המאמר

; ; כ״ט, מ״ו ; י״ב, י״ב ; וגם בחתימת המאטר בשטות ו, ח ; ו  גם בשמות ו, ב
; י, י 5 ט״ו, מ״א. הנוםחא השניה: ״איש איש״ גמצאת גם בויקרא  בטדבר ג, ט״ה

; ; ד, י״ט ; עין גם בשמות ל״ו,ר; בבמדבר א, ד ׳ ; ט׳, י ; בבמדבר ה, י״ב  ט״ו, ב

;  ם״ט. הנוםחא השלישית: ״נשא קוף או ״נשא חטא״ מצויה גם בשמות כ״ח, ל״ח
; י״ד, ; ט, י״ג ; בבמדבר ה, ל״א ; ז, י״ח; י, י״ז; ט״ז, כ״ב ז י ; י  בויקרא ה, א

; ל, ט״ז. ; ל״ב ג ; י״ח, א ; כ״  ל״ד
ו שהם נמצאים גם בספר א a n d e , foy6\1&va (7 בטויים אחרים הם או 
 הקדושה (H) רק בפרק אחד או במקומות מעטים כל כך, עד שאי־אפשר
 לצין אותם בתור סמנים אופיים של איזה ספר. למשל, ״דמיו בו״ או
; ״אכל לשבע״— רק פעמים; ״זבת חלב  ״דמיהם בם״ נמצא רק בויקרא כ׳
; ״זמה—רק שלש פעמים בענין אםורי עריות. ת ח  ודבש״, ״מזבח ה״—רק פעם א
 אם נקרא מראשה ועד סופה את רשימת הסגולות הלשוניות והפורמליות של ם׳
 הקדושה אשר בספרו של הולצינגר (עמ׳ תי״א) לא נמצא שם שום ראיה, ותהא
 קטנה שבקטנות, לדבר זה, שם׳ הקדושה איננו אחד מחלקיו העקריים של המקור
 היסודי של ת״כ (Pg) ושלא יד סופר אחד חברתם. וכדאי וראוי לשים לב גם
 אל העובדה הזאת, שדוקא פרק י״ט שב״ויקרא״, שהמלים ״אני ה׳״ הולכות וחוזרות
 בו תדיר, נועד, כפי שמעיד הפסוק ״דבר אל כל עדת בני ישראל״ וכפי שהעיר
 כבר הספרא, ל״האמר בהקהל״ (ספרא קנ״א—המתרגם). הפרק הזה כולל בתוכו
— ^ ^ T ; ב) ט—י״ב; ג)י״ג) : 1 ) ב—ח א = D e c a l o g u s שבעה דקליוגים (עשרת 
; ו) כ״ט—ל״ב.ז) ל״ג—ל״ו (מדרש רבה בתחלת  ט״ז; ד) י״ז—י״ט5 ה) כ—כ״ח
 ״קדושים״ מונה רק ששה דקלוגים; עין שם וגם בפסיקתא דר״כ ג״א; גם הידנהים

 למעריב ליל ראשון של פסח).

 ההבדלים הלשוניים והעניניים שבין ספר הקדושה לבין יתר חלקי תורת

;

(  כהנים מתבארים על נקלה ע״י זה, שתכנם של הספרים הנ״ל שונה איש מרעהו א
 א) עין בפרושי, במקומות השיכים לענין הזה. אנחנו נבוא לידי הכרה זו גם אם נדמה/
 למשל, את הפרק המדבר על הקמת המשכן (שמות כ״ה ואילך) לחלקים אחרים של תורת כחנים.



ת יז ו ע י ר כ ת מ ו  ראי

 וחשיבותם של ההבדלים האלה קטנה מאד בערך לכל הבטויים הרבים המשותפים
 לספר הקדושה ולמקור היסודי של ת״כ (Pg), שרק ע״י מעשה זדון בקרתי אפשר
 להוציאם ולהרחיקם, מפני שהם (המבקרים) אומרים שכל הבטויים הרבים האלה
 הם הוספות ועבודים מאוחרים א<. נביא כאן רק דוגמאות אחדות: בויקרא י״ז, ג׳
 מחקו המבקרים את המלים: ״במחנה״ או ״אשר ישחט מחוץ למחנה״, מפני
. המלים: ( ב  ש״טחנה״ הוא, לפי דבריהם, בטוי אופיי של המקור היסודי של ת״כ
 ״אל פחח אהל מועד״ אשר בפסוקים: ד׳, ה׳ וט׳ הן הוספה מאוחרת, כביכול.
 הפסוקים: ו׳ וז׳ צריכים שוב להמחק (לפי דעת המבקרים) לגמרי, מפני שאפני
 הדבור האלה שאולים הם מהמקור היסודי של ח״כג<. וגם ההתחלה של פרק י״ז
 (א׳־ב׳) וסופו(ט״ו־ט״ז) לוקחו כביכול מהמקור הנ״ל. אולם כאן נשאלת שאלה זו:
 הלא נכון יותר ליחס את הפרק בן ששה עשר הפסוקים הזה, שבעשרה פסוקים
 מהם אנחנו מוצאים את שפתו המיחדת של Pg, למקור היסודי של ת״כ מאשר
 לבקש לו מחבר חדש, מחבר ם׳ הקדושה, ולהגיד, שחמשה פסוקים שלמים (אי, ב/
 ו׳, טיו וט״ז) ושני חצאי־פםוקים (ג׳ וזי) ושלש שלש מלים בשלשה פסוקים (ד׳, ה׳,

 ט׳) הם הוספות או עבודים מאוחרים?!
 אנדרלמוםיא כזאת נעשתה גם בפרק כ״א. המבקרים המודרניים אומרים,
 שכל המלים והפסוקים הבאים לקמן הם הוספות מאוחרות (עפ״י ת״כ): בפסוק
 א׳—מן ״ויאמר״ עד ״ואמרת אליהם״,־ בפסוק מ׳—מן ״אשר יוצק״ עד ״את הבגדים״י);
 בפסוק י״ב—״כי נזר שמן משחת אלהיו עליו״; הפסוקים: ט״ז וי״זא; בפסוק י״זג—
 ״לדורותם״; בפסוק כ״א— ״אהרן הכהן״ (מחבר ם׳ הקדושה לא ידע עוד כלום—
 לפי שיטת המבקרים החדשים — על אודות הכהנים מבני אהרן); בפסוק כ״ב —
 ״מקדשי הקדשים ומן הקדשים״; בפסוק כ״ג—״הפרכת לא יבוא ואל״; ומובן מאליו,
 שפסוק כ״ד — הוספה מאוחרת. ושוב מוצאים המבקרים עשר הוספות בעשרים

 וארבעה פסוקים!!").

 א) חוקרים זהירים ומתונים, כדילמן וחבריו, מודים, לכהס״ח, ואומרים, כי חם לא מצאו
 באור מספיק לדברים רבים אשר לנגד עינינו כאן.

 ב) אולם מהו הדבר שהכריח את העורך המאוחר להוסיף ולהכניס את המלים האלה לכאן?!
 ג) אי ־אפשר להבין, לשם מה הוסיף העורך המאוחר את המלים האלה ומדוע ראה צרך

 לעצמו לחזר ארבע פעמים על •״אל פתח אהל מועד״ ?
 ד) ושוב נשאלת שאלה זו: מה היתה כונתו של העודך־המוםיף בהכניסו את המלים

 האלה לחוך הפסוק הזה ומדוע אין הוספה כזאת ל״הכהן הגדול״ אשר בבמדבר ל״ה, כ״ח?
 ה) ויש שמטילים על המלים האלה, העומדות להמחק, את האשמה, שהן מפריעות את
 המשכות הענינים. אולם אליבא דאמת מחקו אותן רק מפני שהן לאבן נגף ולצור מכשול על
 דרכה של השיטה הקבועה מלמפרע וכל המעשה הזה נראה בעיני אלה, שאין להם דעות קדומות,

 כמעשה להטיס ספרותי, המרחיק לפי רצונו וחפצו כל דבר שאינו נוח ורצוי לו.
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 ומאידך גיםא אין המבקרים התרשים יכולים להרשות את המקור היסודי
 של ת״כ להחזיק בבטויים ובדבורים, שהם, לפי דעתם, מםגולתו המיוחדת של ם׳
 הקדושה ומפני זה היו מוכרחים שוב לקרע מהפרקים, השיכים בודאות גמורה
 ^•Pg, קטעים שלמים ופסוקים וליחסם ל־!ץ. ככה חושב, למשל, דריור לדבר
 קרוב לאמת, ששמות ר, ו׳־ח׳ שיך לספר הקדושה, מפני שהמלים ״אני ה״ הולכות
 וחוזרות שם פעמים אחדות. וטשפט כזה הוציאו המבקרים גם על שמות י״ב,
 י״ב—י״ג. גם את שמות ל״א, י״ג—י״ד מיחסים המבקרים לספר הקדושה (ובאמצע
 הכנים העורך = R את המלים: ״כי אות היא ביני וביגיכם לדרותיכס״; המלה
. אולם גם (  ״לדרותיכם״ מעידה על חברותיה שהן שיכות למקור היסודי של ת״כ)א
 שמות כ״ט, מ״ו שיך, על יסוד הדברים שנאמרו לעיל, לם׳ הקדושה; ובאמת
 מוצאים אנחנו אותו ברשימה הי׳׳ג של הולצינגר. המבקרים גלו את עקבותיו של
 ם׳ הקדושה גם בויקרא ב׳, ה/ ו׳, ז׳, י״א, י״ב—בפרקים, שקורס יחסום, כמות
 שהם, למקור היסודי של ת״כ. במדבר ג/ י״א־י״ג מסים במלים: ״אני ה׳״ ומפני
 זה שייך גם הוא לם׳ הקדושה (ראה את הרשימה הי׳׳ד של הולצינגר). ודבר פלא
 הוא, שלא הושם לב, כנראה, לבמדבר ג׳, מ״א ומ״ה, שגם בו כתובות המלים:
) מיחס את כל פרשת םוטה (במדבר ה/ s . Z A T 1884 125) ״אני ה׳״. וו-רםטר 
 י׳׳א־ל״א) וגם דבר־מה מבמדבר ו׳ לםפר הקדושה. — במדבר י׳, ט׳־י׳, המסים
 ב״אני ד׳ אלהיכם״, שיך ל׳ — H, אבל הפסוקים הכתובים לפניהם רק למקור
 היסודי של ת״כ יחשבו, מפני שהמלים: ״בני אהרן״, ״עדה״ ועוד נמצאות בהם.
 בבמדבר ט״ו יש שוב הרבה קטעים שיש בהם מאופיותו של ס׳ הקדושה, ואולם
 ביחד עם זה שם בו (לפי דברי המבקרים) גם ה — Pg את אותותיו (י״ז־כ״א;
 ל״ב־ל״ו; ל״ז־מ״א). ביחוד נםצאים בקטע המדבר בענין מצות ציצית כל הסמנים
 המובהקים של ם׳ הקדושה (״אתם זונים״; ״והייתם קדושים״; ״אני ד׳ אלהיכם״),

 א) עין ברשימותיו של הולצינגר. אני מוכרח להקדים כאן דבר־מה, שאדבר עליו אח״כ
 בפרטות, למען אוכל להוכיח את הזיוןז והשקר אשר במעשה־הבקרת הזה. כל הפסוק הזה אשר
 בשמות ל׳א, ייג מובא ביחזקאל כי, י״ב (דמה לפסוק כ׳). ולמען הוכח בזאת, צריך להציג את

 פסוק כ׳: ״ואת שבתותי קדשו והיו לאות
 כיני וביניכם לדעת כי אני ה׳ אלהיכם״

 ויחזקאל אומר שם בפרוש (פסוק י׳), כי ה׳ נתן לבני ישראל את המצוה הזאת במדבר
 אחרי צאתם ממצרים. ובכ״ז העז אחד המבקרים (ראה הולצינגר ברשימה הי״ג) להגיד, כי

 שני הפסוקים האלה איש מול רעהו:

 יחזקאל כ׳, י״ב
 ״וגם את שבתותי נתתי להם להיות לאות

 כיני וביניהם לדעת, כי אני ה׳ מקדשם״

 שמות ל״א, י״ג
 ״אך את שבתותי תשמרו׳ כי אות היא ביני
 וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני ה׳ מקדשכם׳

! !  הפסוק הזה מרכב משני מקורות שנוצרו אחר גלות כבל
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 וככ״ז כתובה בו המלה ״לדרותיכם״ (פסוק ל״ח); והרי אי־אפשר להגיד, שמי
 שהוא הכניסה לתוך הפסוק רק למען הכעיס את הבקרת המודרנית. נמצאנו למדים,
 שהמלה ״לדורותיכם״ משותפת גם לתורת הקדושה וגם למקור היסודי של ת״כ או
 מה שנכון יותר: שני הספרים האלה יצירה אחת הם. דריור מצא גם בבמדבר ל״ג

 שלשים ושלשה רשמים של ם׳ הקדושה (נ״ב ואילך,- נ״ה ואילך).
 אולם בהביאנו זה עתה את הסמנים המראים והמבליטים את אחדותם של
 המקור היסודי (Pg) ותורת הקדושה — עוד לא אמרנו את הכל, מה שיכל להוכיח
 את זהותו של מחבר שני הספרים האלה. יש עוד הרבה ראיות, שנסתרו מעיני
 המבקרים עד היום, המעידות על אחדותם של Pg ו־ןץ. יושם נא לב אל הדברים
 דלקמן. חקת הקרבנות של החגים והמועדים בבמדבר כ״ח־כ״ט שותה לנגדה
 את כל חקת החגים אשר בויקרא כ״ג [המרכב (לפי דברי המבקרים) מם' הקדושה
 ומהמקור היסודי של ת״כ} ותתיחם אליה כמו אל דבר שלם ואחדותי; גם הפסוקים:
, ( s 1 8 7 7 . Jahrbb.f. d. T h  ט׳־כ״ב ול״ט־ם״ג4338: נזכרים שם (בנגוד לווילהויזן) .
 יען כי במדבר כ״ח, כ״ו: ״בהקריבכם מנחה חדשה לד׳״ מסתמך על ״והקרבתם
 מנחה חדשה לה׳״ אשר בויקרא כ״ג, ט״ז, והפסוק ״וחגתם חג לה׳ שבעת ימים״
 שאול הוא מלה במלה מויקרא כ״ג, ל״ט־ומ״אא<. הפסוק ״והקרבתם אשה לה׳״, ההולך
 וחוזר פעמים אחדות בויקרא כ״ג (ח׳, כ״ה, כ״ז ול״ו), הוא מבוא להקת קרבנות
 החגים, שנאמרה אח״כ ע״י ה׳ למשה בבמדבר כ״ח־כ״ט. בחקת הפסח אשר כשמות
 י״ב (Pg) כתוב פסוק אחד הנמצא כמעט מלה במלה גם בם׳ הקדושה. נדמה

 את שני הפסוקים האלה איש לרעהו:

ת י״ב, י״ד  שמו
 ״וחגתם אותו חג לה׳ לדורותיכם

 חקת עולם תחגוהו״.

יקרא כ״ג, מ״א  ו
 ״וחגתם אוחו חג לה׳ שבעת ימים
 בשנה, חקת עולם לדורותיכם. בחדש

 השביעי תחגו אותו״.
 דמוי שני הפסוקים האלה איש לרעהו בולט ונראה לעינים. המשפט ״ותגתם
 אותו״ אשר בשמות הוא, כנראה, קדום ומקורי, מפני שהוא מתיהם אל ״היום
 הזה״ הנמצא באפן בלתי־אמצעי לפניו, באותה שעה שאת ״אותו״ אשר בויקרא
 צריך ליחס אל ״חג״ שנאמד בפסוק שלפני—פניו(ל״ט) והוא חוזר שם רק על ״תחגו
 את חג ד׳״. אולי לוקח הבטוי הזה משטות למען הדגיש והבליט מחד גיסא את
 שווי הקדושה של חג הפסח וחג הסכות, ומאידך גיסא — את ההבדל שביניהם:

 א) אמנם הפרקים: כ׳־ח-כ׳יט אשר בבמדבר נמנים, לפי הבקרת החדשה, את החלקים
 השניים של ת״כ (Ps); אולם השעדת־העזר הזו על דבר פרקים שנתוספו לתורה גם בתקופה

 מאוחרת לעזרא היא מחוסרת כל יסוד ואנחנו יכולים לעבור כאן בשתיקה עליה.
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 את ״חג״ הסכות צריך לחג שבעת ימים בבית המקדש, אולם בפסח נחשב רק
 היום הראשון ל״חג״ שכזה (דברים ט״ז, ד) א).

 הרעיון, שה׳ שוכן בתוך בני ישראל, עובר כחוט השני גם בקטעים השיכים
 למקור היסודי של ת״כ (Pg) וגם בקטעים השיכים לתורח הקדושה (H); והדבר
 הזה מעיד ג״כ על אחדותם של שני הספרים האלה. המצוה: ״ועשו לי מקדש
 ושכנתי בתוכם״ נאמרה בשמוח כ״ה, ח׳ ונשנתה בצורת הבטחה בשמות כ״ט,
 מ״ה ומ״ו (H). בויקרא ט״ז, ט״ז כתוב על אהל המועד: ״וכן יעשה לאהל מועד
 השוכן אתם בתוך טומאותם״ ובזה יש רמז גם להשראת שכינת־ה׳ על ישראל?
 ובויקרא ט״ו, ל״א מוצא הרעיון הזה את בטויו במלים: ״בטמאם את משכני אשר
 בתוכם״ וגם בפרק כ׳, ג׳: ״למען טמא את מקדשי״ (H). ההבטחה שנאמרה
 בויקרא כ״ו, י״א (H): ״ונתתי משכני בתוככם״ היא רק שנוי־נוםח של ״ועשו לי
 מקדש ושכנתי בתוכם״ הכתוב בשמות כ״ה, ח׳. הרעיון הזה הולך וחוזר גם במל״א

; בזכריה ב׳, י״ד. ׳  ו/ י״ג; ביחזקאל מ״ג, ט

 נוסיף אל הדברים הנ״ל גם את זאת, שהקת הפסח זקוקה להשלמתו
 ולמלואו (כפי שראינו לעיל בעמ׳ ו׳) של ויקרא י״ז. אולם עוד מקום אחד במקור
 היסודי של ת״כ מניח בחור הנחה מוקדמת את אסור השחיטה שנאמר בויקרא
 י״ז; בלי ההנחה הזאת לא יובן המקום ההוא כלל וכלל. בויקרא ד, כ״ד אנחנו
 מוצאים בתור הוספה לאםור חלב את המצוה הזאת: ״וחלב נבלה וחלב טרפה
 יעשה לכל מלאכה ואכל לא חאכלוהו״. ומדוע הוא מתיר רק את החלב של נבלה
 וטרפה לכל מלאכה ואיננו מתיר בכלל את החלב של כקד וצאן שנשחטו לשם
 חולין? והדבר הזה יחבאר רק, כטו שהעיר כבר רנ״ה וייזל, עפיי ויקרא י״ז, ג׳־ו׳
 האומר שכל שחיטה צריכה להיות לשם קרבן ואח החלב צריך להקטיר ע״ג

. (  המזבח. ומפני זה אפשר היה להשתמש רק בחלב נבלה וטרפה לכל מלאכה ב
 באםור השחיטה לשם חולין תלוי גם דבר זה, שאכילת נבלה לא נאסרה—
 לא במקור היסודי של ת״כ ולא בספר הקדושה — לכל בני ישראל9). בויקרא י״ז,
 ט״ו אנחנו קוראים, שכל איש אשר ״יאכל נבלה וטרפה״ צריך רק ״לכבס בגדיו

 א) חקי הנסכים אשר בבמדבר ט׳יו, א׳־ט״ז ״נתחברו/ לסי דברי ווילחויזן, ע״י המעבד
 והמסדר (ולא ע״י המחבר) את קבץ הפרקים: י״ז-כ״ו אשר בויקרא״. אולם בכל אפן מסתמכות
 המלים ״מנחתם ונםביהם״ אשר בויקרא כ״ג, י״ח על החק הכתוב בבמדבר ט״ו, א׳; והדבר הזה,
 ביחד עם ראיות רבות אחרות, מעיד, ששני קבצי־החקים האלה מאוחדים ומחוברים איש לרעהו.—
 ואולם חק הנסכים הזה נזכר פעמים רבות לא רק בבמדבר כיח־כ״ט בלבד, אלא גם במדבר
 ר, ט״ו, ט״ז מסתיע בו וגם המקור היסודי של ת״כ(Pg) גופא (שמות כ׳׳ט, מ׳) יודע ומכיר אותו

 (עין גם במל״ב ט״ז, ט״ו).
 ב)—עין ב s1877 Magazin .137 ובפרושי לויקרא עמ׳ רנ״ה.
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 ולרחץ במים״. ויקרא כ״ב, ח׳ אוסר אכילת נבלה וטרפה רק לכהנים בלבד, למען לא
 יטמאו את גופם. אולם גם ויקרא י״א, מ׳ מחיב את האיש שאכל בשר נבלה רק
 לכבס את בגדיו בלבד וויקרא ז׳, כ״ד אוסר רק אכילת חלב נבלה וטרפה ולא —
ק בנץ׳ (Comment, s. 114) באמרו, שנבלה וטרפה ד ה צ ז ן כ פ א ב • ו ו י ש ת ב ל י כ  א

 נאסרו בם׳ הקדושה (וגם במקור היסודי של ת״כ) רק לכהנים בלבד; לישראלים
 ולגרים הותרה אכילת בשר נבלה וטרפה, אולם אחר האכילה היו צריכים לכבס
 את בגדיהם ולרחץ את בשרם. ואמנם העובדה הגלויה והבולטת הזאת אינה הולמת
 (הולצינגר עמ׳ תי״ז) את שיטתו של ביח המדרש המודרני הסובר, שתמיד ובכל
 מקום נכרת נטיה להחמיר ולהוסיף על התביעות והדרישות הדתיות, ובמקרה הזה,
 להפך, התירו המקור היסודי של ח״כ ום׳ הקדושה את הדבר שנאםר במשנה
 התורה (י״ד, כ״א) וכס׳ הברית (שמות כ״ב, ל׳). הולציגגר סובר, שאפשר לשער,
 כי במצוה הזאת משתקפת שאיפה להקל בתקופה המאוחרת את מצבם הקשה
 של העניים. ואולם היה רצוי יותר להולצינגר לדחות בקש את הדבר הזה, שלא
 היה נוח לו כלל וכלל; הוא אומר: ״ובכל זאת אין אנחנו יכלים ללמד מפרק י״ז
 שבויקרא, שהותרה בפשיטות לעם אכילת נבלה וטרפה בתנאי שיכבסו את בגדיהם
 וירחצו את בשרם״א<. אולם גם ויקרא כ״ב,ח׳10)טאשר וםקים בכ״זאת ההתר הזה
 וגם יחזקאל ם״ד, ל״א; וגם הקרחות בראשם והשרטות בבשרם לנפש מת, שנאסרו
 בם׳ הקדושה (ויקרא כ״א, ה׳) רק לכהנים בלבד, נאםרו בם׳ משנה תורה (י״ד, א׳)
 בהסכמה עם ויקרא י״ט, כ״ח על כל ישראל, ״כי עם קדוש אתה לה׳ אלהיך.

 פרין גדול ורחב נבעה בכל אפן במקום הזה בשיטת הבקרת המודרנית.
 המצוות אשר במקור היסודי ובם׳ הקדושה תלויות — בענין נבלה וטרפה—
 באסור השחיטה לשם חולין. כל זמן שלא הותר בשר אחר מלבד בשר הקרבנות,
 שהיה נאכל בטהרה ושלא יד כל אדם יכלה להשיגו (טפני שלא כל איש ואיש
 היה יכל להקריב קרבן), היה צרך להתיר לישראלים בשר נבלה וטרפה. ס׳ משנה
 התורה — ששחיטת חולין הותרה בו—וגם םפר הברית—ששחיטת חולין טרם
/ ובכל 3  נאסרה בו — יכלו לאםר לגמרי על בני ישראל אכילת בשר נבלה וטרפה
 אפן מוכיחות שוב העובדות האלה, שם׳ הקדושה והמקור היסודי של ת״כ קשורים
 ואחוזים איש ברעהו ושהאחרון מקבל בשתיקה, בתור הנחות ידועות, את מצוותיו

 של הראשון5).

 א) עין בפרושי למקום הזה.
 ב) בפרושי לס׳ ויקרא י״ז בארתי, איך אפשר לישב לפי הקבלה של חז״ל את ההבדל

 הזה אשר בין ויקרא מחד גיסא ובין דברים ום׳ הברית מאידך גיסא.
 ג) נעיר כאן, שהמבקרים החדשים אינם מסתפקים בזאח, שהם מבדילים ומפרידים בין
 ס׳ הקדושה לבין המקור היסודי ש* ת״כ, אלא שהם מיחסים (ועצם מהותה של חקירתם מחיבת
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 ואם אמנם המסקנה הזאת (על שיכותו של ״H״ ^־״Pg״) כשהיא לעצמה
 יכולה לערער את יסודותיה של השיטה המודרנית, אולם ערכה יגדל יותר בחקירותינו

 הבאות על היחס של יחזקאל לפרקי ת״כ אשר בתורה.
 נדבר קודם כל

 על היחס שבין יחזקאל ובין ס׳ הקדושה
( י ק ד ר פ ) 

 מעולם לא קרה כדבר הזה שאנשי מדע יערערו על עובדה בולטת ונראית
 לעינים כעובדה הזאת, שיחזקאל השתמש כס׳ הקדושה ושם׳ הקדושה קדם בהכרח,
 כתוצאה מזאת, ליחזקאל. קלוםטרמן היה הראשון שהוכיח את הדבר הזה בראיות
 ברורות במאסף הלותדי 1877 (המאמר הזה נדפס אח״כ שנית ^Pentateuch של
 קלוםטרמן 1893). אחר כך הרציתי גם אני, מבלי לקרא את דברי קלוםטרמן,
 את העובדה הזאת במאסף s1879 210. Magazin והבאתי ראיות חזקות
 ונאמנות לדברי; ואני מוצא שצדק דילמאן באמרו, כי הדעה, שיחזקאל קדם לס׳
3EI) הקדושה*, היא דעה נלוזה ומסולפת הבנויה על יסודות של בקרת שוא״ 
 s. 583). אני רוצה עתה לחבר כאן את ראיותי אל ראיותיו של קלוםטרמן, להוסיף
 עליהן הוכחות חדשות ולערך את כל החמר הזה לטען יוכל להפיל (אשתמש

 פעם בבטויו של היטציג) ארצה אפילו שור רב כח ואון.
 יחזקאל משתמש עפ״ר בפרק כ״ו שבויקרא, גס כיעורי הטוב והאשר וגם
 כיעורי התוכחה והענש? וממשמעותם של דברי הנביא נכר בודאות גמורה, שהפרק
 הזה מהתורה היה לנגד עיניו. נדמה בראשונה את היעודים לעתיד אשר כיחזקאל

 ל״ד, ט״ו אל היעודים אשר בויקרא כ״ו, ד׳.
ל א ק ז ח  י

 ״וכרתי להם ברית שלום והשבתי חיה
א ר ק י  ו

 ״ונתתי שלום בארץ... והשבתי חיה רעה
״ (ל״ד, כ״ה) ץ ר א  מן הארץ״ (כ״ו, ו׳). |י רעי• P ה

 ״וישבתם בטח בארצכם״ (כ״ו, ה׳) | ״וישבו במדבר לבטח״ (ל״ד, כ״ה)
 ״והיו על אדמתם לבטח״ (שם, כ״ז)

 ״ונתתי גשמיכם בעתם״(כ״ו, ד׳) ״והורדתי הגשם בעתו״ (שם, כ״ו)

 אותם לזאת) את ס׳ הקדושה גופא למחברים אחדים, יען כי ויקרא י״ח מכיל בתוכו את אותם
 החקים אשר בויקרא כ׳; ויקרא י״ט, ל׳ מובא מלה במלה בויקרא כ״ו, ב׳; ויקרא י״ט,ט׳ ואילך—
 כמעט מלה במלה בויקרא כ״ג, כ״ב. ובאפן כזה שבו המבקרים האלה בשלום אל ״השערה

 הקטעים״") הישנה -ה״סראית״.



ת כג ו ע י ר כ ת מ ו י א  ר

ל א ק ז ח  י
-ונתן עץ השדה את פריו והארץ חתן

 יבולה״(שם, כ״ז).
 ״בשברי את מטות עלם״ (שם כ״ז)

 ״והצלתים מיד העובדים בהם״(שם, כ״ז)
 ״ואני ד׳ אהיה להם לאלקים—אני ד׳

 (שם, כ״ד)
 ״וישבו לבטח ואין מחריד״ (שם,כ״ח)

 ״ופניתי אליכם והרביתי״ (ל״ו, ט׳)

א ר ק י  ו
 ״ונתנה הארין יבולה ועץ חשדה יתן פריו״

 (כ״ו, ד׳)
 ״ואשבור מטות עלכם״ (כ״ו, י״ג)

 ״מהיות להם עבדים״ (כ״ו, י״ג)
 ״והייתי לכם לאלקים... אני ד׳ (כ״ו,

 י״ב־י״ג)
(  ״ושכבתם ואין מחריד״ (כ״ו, ו׳) א

 ״ופניתי אליכם והרביתי אתכם״(כ״ו,ט׳)
 אנחנו רואים באפן ברור, כי יחזקאל סגל את היעודים אשר בויקרא אל
 הצאן, אשר להן מדמה הנביא את ישראל. ולכן הוא מתחיל ב־״והשבתי חיה
 רעה מן הארץ״, מפני שהיעוד הזה הוא החשוב ביותר לגבי צאן, מה שאין כן
 בויקרא ששם הוא כתוב אחרי יעודים אחרים. ״חחת ״וישבתם לבטח בארצכם״
 כוחב יחזקאל ״וישבו במדבר לבטח״ — מה שמתאים יותר לצאן; ואולם אחר כך
 הוא חוזר ואומר: ״והיו על אדמתם לבטח״, ״וישבו לבטח״ (ל״ד, כ״ז). את משל
 הצאן עוזב הנביא בםוף הפרק — בפסוק: ״בשברי את מטות טלם״ (ל״ד,כ״ז).—
 הדבר הזה, שיחזקאל שאל מלים ודבורים ממקורות התורה, יתבלט עוד
 יותר אם נשים לב לזאת, שגם בטויים אחרים הכתובים שם לוקחו מספרים אחרים

 שהיו לפניו; נדמה:
ל א ק ז ח  י

 ״וכרתי להם ברית״ (ל״ד, כ״ה)
 ״ברית שלום״ (שם)

;  ״ולא תהיינה עוד לבז״ (ל״ד, כ״א
 דמה לפס׳ כ״ח)

 ״ולא ישאו עוד כלמת הגרם״ (ל״ד,
; דמה לל״ו, ל׳)  כ״ט

 ספרים אחרים
 ״וכרתי להם ברית״ (הושע ב׳, כ׳)

 ״את בריתי שלום״ (במדבר כ״ה, י״ב)
 ״לבז יהיו״ (במרבד י״ד, ג׳)

 ״ולא אתן אתכם עוד חרפה בגוים״
 (יואל ב׳, י״ט)

 הדוגמאות שהבאנו כאן מראים אותנו, כי צריך להניח, שיחזקאל השתמש
 (בפרק הזה) בבטרים ובאפני דבור ממקורות אחרים ולא—ם׳ הקדושה/ שאין

 למצוא בו שום סמנים שיעידו על לקיחה מספרים אחרים.

 א) גם הפתיחה לפרעה הברכות הובאה ביחזקאל אגב גררא בפרק אחר. לפי דברי
/ י״ט אמר הקב״ה לישראל במדבר: ״בחקותי לכו ואת משפנני שמרו ועשו אותם״  יחזקאל כ
 (דמה לפסוק כ״א ולי״ח, טי) כמו שנחוב בויקרא כ״ו, ג׳: ״אם בחקותי תלכו ואת מצוותי

 תשמרו ועשיתם אותם״.



ן ז י להו י ת של ו ו ז י ת ו פ י ה ת ה ר י ת ס  כד ל

 יחזקאל השתמש כיעורי הענש והתוכחה יותר מאשר כיעורי הברכה זהאשר
 אשר בויקרא כ״ו; במקומות רבים בספרו הם מובאים כמעט מלה במלה. נציג

 אלה מול אלה את הפסוקים הבאים:

ל א ק ז ח  י
 ״הנני שובר מטה לחם. ואכלו לחם
 במשקל״ (ד/ ט״ז; ה/ ט״ז; י״ד, י״ג)

 ״ונמקו בעונם״ (ב׳, י״ז ועוד)
 ״תזרה לרוח וחרב אריק אחריהם״

 (ה/ ב/ י״ב)
) (ה/ י״ז; דמה ג  ״וחיה רעה ושכלוך

 לי״ד, ט״ו)
; י״ד,  ״אני מביא עליכם חרב״(ל״ג, ב׳

 י״ז; ה/ י״ז; ו/ א׳)
 ״ואבדתי במותיכמ ונשמו מזבחותיכם
 ונשברו חמניכם... ונתתי את פגרי...

 לפני גלוליהם״ (ו/ ג׳—ה׳)
 ״הערים תחרבנה והבמות חישמנה״־(ו׳, ר)

 ״חרב תעבור בארץ״ (י״ד, י״ז)
 ״מעלו אשר מעל בי״ (י״ז, כ׳)

 ״יען וביען״ (י״ג, י׳)
 ״וחקותי מאסו״ (כ/ כ״ד)

 ״ונתתי את הארץ שממה״ (ל״ג, כ״ח;
 דמה לל״ה, ד׳)

-ובשבת גאון עזה״—(ל״ג, כ״ח; כ״ד,כ״א)
 ״מארצות אויביהם״ (ל״ט, כ״ז)

 ״הפר את בריתי״ (י״ז, ט״ז)

 ו י ק ר א כ״ו
 ״בשברי לכם מטה... והשיבו לחמכם

 במשקל״ (כ״ו, כ״ו)
 ״ימקו בעונם״ (שם, ל״ט)

 ״אזרה בגויים והריקותי אחריכם חרב״
 (שם, ל״ג)

 ״חית השדה ושכלה אתכם״(שם, כ״ב)

 ״והבאתי עליכם חרב״ (שם, כ״ה)

 ״והשמדתי את במותיכם והכרתי את
 חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי

 גלוליכם*) (ל׳)
 ״ונתתי את עריכם חרבה והשימותי את

 מקדשיכם״3) (ל״א)
 ״וחרב לא תעבור בארצכם״(שם, ד)

 ״במעלם אשר מעלו כי״ (מ׳)
 ״יען וביען״ (כ״ו, מיג)

 ״ואם בחוקותי תמאסו״ (ט״ו)
 ״והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו

 חרבה״ (ל״ג)
 ״ושברתי את גאון עזכם״ (י״ט)
 ״בארצות אויביכם״ (כ״ו, ל״ט)

 ״להפרכם את בריתי״(ט״ו)

 א) קלוםטרמאן (Pent. s. 381) רוצה לתקן ולקרא גם כאן ״על פני׳ תחת »על פגרי׳־.
 אולם הוראתו של ״פגר״ בארמית היא: הרס ״ופגריכם על סגרי גלוליכם״ (כלומר, נכלותיכם על
 מפלת אליליכם) הוא .לשון נופל על לשון״ מוצלח והנוסח אשר בתורה הוא הנוסח האמתי
 והנכון. אפשר שבזמנו של יחזקאל חדלו להשתמש במלה ״פגר״ במובן: ״עיי מפלה״ ולכן שנה

 קצת את הבטוי אשר בתודה.
 ב) התודה מסמנת במלה ״במות״ לא את ״מקדשי ה״/ כי אם — את בתי האלילים ולכן
 כתובה כאן המלה: ״מקדשיכם״. עין בספרו של בודיסין: הוא לומד ״ממקדשיכם״ בלשון רבים,

 שרכת הפולחן טרם נתגשם אז בחיים (דמה לתהלים ע״ג, י״ז; ס״ח, ל״ו; ליחזקאל כ״א, זי).
 ג) בודיסין (Einl. in A. T. s. 192) מעיד: יחזקאל תלוי בס׳ הקדושה ומשפע ממנו:



ת בה ו ע י ר כ ת מ ו י א  ר

 קלוםטרמאן (Pent. s. .380) מפנה את לבנו ביהוד אל העובדה הזאת:
 הנאום השני של יחזקאל (ר, ב׳) לבוש צורה של נבואת תוכחה ופורענות על הרי
 ישראל ועל העמקים והגיאיות, ששם היו מקומות לעבודת אלילים וגלולים, באותה
 שעה שויקרא כ״ו נאמר לישראל. ואם אנחנו מוצאים ביחזקאל את אותם הבטויים
 והדבורים הכתובים בויקרא כ״ו, בטויים שלוקחו לכתחלה לשם אמירה לאנשים,
 לבני ישראל, ושהיו טעונים עבוד ושנוי למען יוכל הנביא להשתמש בהם בנאום
 הנבואה שלו אל ההרים ואל הגיאיות — הרי מכאן ראיה, שיחזקאל חקה את
 סגנונו של ויקרא כ״ו ושכח־השפעתו של הפרק הנ״ל עליו קבע למפרע את
 בררת הבטויים והמליצות, אף־על־פי שאפיה של מחשבתו העצמית היה צריך

 לאפני־דבור חדשים.

 אולם לא רק ויקרא כ״ו, אלא כל םפר הקדושה נחרת בזכרונו של יחזקאל
 ואין לך פרק בספר הנ״ל שלא הובאו ממנו מליצות ודבורים רבים בנבואותיו של

 הנביא הנ״ל. מפרק י״ז בויקרא לקח יחזקאל את הבטויים האלה:

ז ״ א י ר ק י  ו
 איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר

) (ח׳) א  יגור בתוכם אשר יעלה

ל א ק ז ח  י
 איש איש מבית ישראל אשר יעלה(י״ד, ד׳)
 איש איש מבית ישראל ומהגר אשר

 יגור בישראל (י״ד, ז׳)
— והכרתיו (  ונתתי פני באיש ההוא ב

) עמי (י״ד, ח׳) ג  מתוך
 ״לא שפכתהו על הארץ לכםות עליו

 עפר״ (כ״ד, ז׳) י)

 ונתתי פני בנפש—והכרתי אותה מקרב
; דמה לכ׳, ו׳)  עמה (י׳

 ״ושפך את דמו וכסהו בעפר״ (י״ג)

 הוא חלק ופרק לשני יעודי ענש מיוחדים (ה, י״זן יד, י״ג, ט׳׳ו) את דברי התוכחה אשר בס׳
 הקדושה (בס׳ הקדושה הם קשורים איש אל רעהו ותלויים —לפי הרעיון— זה בזח) על דבר

 השלחת חית השדה (יחזקאל מבאר: ״חיה רעה״) והשמדת בהמתם.

 א) כל אחד ואחד יראה ויוכח על נקלה, כי החק אשר כאן הוא המקור ויחזקאל שאל
 ממנו׳ יען כי ״אשר יעלה״ הוא מונח רגיל ושכיח בתורת הקרבנות ; כך יש צרך להבליט
 ולהדגיש בחק, כי גם הגר וגם האזרח מחויבים לשמר ולקים את החק; אולם דבר זה איננו

 מן הענין בנאום־נבואה ואפשר לבארו רק בתור בת־קולו של החק.
 ב) גם המלים: ״והשימותיהו לאות ולמשלים״, הכתובות בין שני המשפטים המובאים
 כאן, שאולות הן מדברים כ״ח, ל״ז (״והייח לשמה, למשל ולשנינה״); ומכאן ראיה, כי אין

 לחפש את המקוריות והאוריגינליות ביחזקאל.
 ג) יחזקאל כותב ״מתוך״ תחת ״מקרב״ אשר בויקרא י״ז (ראה קלוסטרמן עמ׳ שצ״ג).

 ד) הנביא יחזקאל מזכיר בספרו את מצות ״כסוי הדם״ ורואה אותה כחק הו־מני ביחסים
 שבין האדם לחיה. שהרוצחים היו צריכים להשתמש בו. לכהפ״ח, בשפכם דמי אדם. וגם כאן

 בדור ומחוור הדבר, שהמצוה הנ״ל היתה לנגד עיני יחזקאל או היתח שמורה בזכרוגו.



ן ז י להו י ת של ו ו ז י ת ו ס י ה ת ה ר י ת ס  כו ל

 בקראנו הלאה בספר הקדושה, בפרק י״ח ובפרק כ׳ המקביל לו, נמצא
 ונראה, כי יחזקאל השתמש הרבה מאד בשני הפרקים הנ״ל:

ל א ק ז ח  י
 ״אתחקותיואת משפטי 12).. אשר יעשה
 אותם האדם וחי בהם (כ/ י״א; דמה

 לפסוקים: י״ג וכ״א)
 זמה עשו בתוכך (כ״ב, ט׳)

 ואת אשת רעהו(לא) טמא (י״ח, ד, י״א;
 דמה לכ״ב, י״א)

 ואל אשד. נדה לא יקרב (י״ח, ו׳; דמה
 לכ״ב, י׳)

 את מקדשי טמאת (ה׳, י״א)
 ערות אב גלה בך (כ״ב, י׳)

 ואיש את כלתו טמא (כ״ב, י״א)

 ואיש את אחותו בת אביו ענה(כ״כ, י״א)

 ונתתי את פני בהם — כשומי את פני
 בהם (ט״ו, ז׳)

 ושפטתיך משפטי נואפות ( ט״ז,ל״ח—מ׳
 ורגמו אותך באבן \ דמה לכ״ג,

 ( מ״ה־מ׳׳ז
 מות יומת דמיו בו יהיה(י״ח, י״ג)

 גלה ערוה(מ״ז, ל״ו ואילך; כ״ג, י׳, י״ח, כ״ט)
 גם חקי הקדושה, שנאמרו בקצור בויקרא י״ט, היו לנגד עיני הנביא יחזקאל,

 כמו שנראה מהפסוקים המובאים כאן:

׳ כ ח ו ״ א י ר ק י  ו
 את חקותי ואח משפטי אשר יעשה

 אותם האדם וחי בהם (י״ח, ה׳)

 זלא תהיה זמה בתוככם (כ׳, י״ד)
); אשר ינאף את  לטמאה בה (י״ח, כ׳

 אשח רעהו (כ׳, י׳)
 ואל אשד. בנדת טומאתה לא תקרב

׳ י״ט) ח  (ו״

 למען טמא את מקדשי (כ׳, ג׳)
 ערות אביך—לא חגלה (י״ח, י״ז; דמה

 לכ/ י״א)
 ערות כלתך לא תגלה (י״ח, ט״ו; דמה

 לכ׳, י״כ)
 ערות אחותך בת אביך (י״ח, ט׳; דמה

 לכ/ י״ז)
 ושמתי אני את פני — ונתתי את פני

(  (כ׳, ה/ י
 מות יומת הנואף והנואפת (כ׳, י׳)

 באבן ירגמו אותם (כ׳, כ״ז)

 מות יומת—דמיו בו (כ׳, ט׳)
 הבמוי הזה מצוי מאד בפרסים: י״ח וכ׳א)

ל א ק ז ח  י
) (ד׳, י״ד) ב  ולא בא בפי בשר פגול

 עשק עושק, גזל גזל (י״ח, י״ח)(כ״ב,כ״ט)

יקרא י״ט  ו
 פגול הוא לא ירצה (י״ט, ז׳; דמה לד, י״ח)

 לא העשוק — ולא הגזל (י״ט, י״ג)
 א) ויען כי ברב המקומות בספרו מתאר יחזקאל את מצב הדברים באפן כזה : או שכני
 ישראל היו שומרים ומקימים אח החקים או שהיו מפרים אותם ועוברים עליהם, לכן אי־אפשר

 להגיד, שהמחוקק שאב מיחזקאל; ונכון יותר להגיד, שיחזקאל הסתמך על החק.
 ב) יש מבקרים המחליטים ואומדים, כי המלה *פגול״ נוצרה בתקופה מאוחרת; אולם
 הלוי סותר את הדבר הג״ל (Rech. bibliques II 257) ומוכיח, כי התאר: Paglu והפעל:

 puggulu היו מצוים ושכיחים בשפה האשורית.



 כז

ל א ק ז ח  י
 ונתתי מכשול לפניך (ג׳, ב׳)

 אנשי רכיל היו בך (ב״כ, ט׳)
 על הדם תאכלו (ל״ג, כ״ה)

 הגרים—והיו לכם כאזרח בבני ישראל
 (ם״ז, כ״ב)

 מאזני צדק ואיפת צדק ובת צדקא< יהי
 לכם (מ״ה, י׳)

 ועיניכם תשאו אל גלוליכם (ל״ג, כ״ה;
 י״ח, י״כ)

 עמדתם על חרבכם (ל״ג, כ״ו)
 במשורה (ד׳, י״א)

ט ״ א י ר ק י  ו
 ולפני עור לא תתן מכשול (י״ט, י״ד)

 לא תלך רכיל בעמך (י״ט, מ״ז)
 לא חאכלו על הדם (י״ט, כ״ו)

 כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר (י״ט,
 ל״ד) (במדבר ט״ו, כ״ט)

 מאזני צדק — איפת צדק והין צדק
 יהיה לכם (י״ט, ל״ו)

 אל תפנו אל האלילים (י״ט, ד׳)

 לא תעמד על דם רעך (י״ט, ט״ז)
 במשורה (י״ט, ל״ה)

 יחזקאל לקח הרבה דברים גם מחקי הבחנים והקרבנזת אשר בויקרא כ״א
;

( ב ן י  וכ״ב, אעפ״י שבמקומוח אחדים דבריו סותרים את דברי התורה בעצם הענ
 נדמה את הפסוקים האלה איש לרעהו:

ל א ק ז ח  י
) לא יבא לטמאה, כי אם ג  אל מת אדם
 לאב ולאם ולבן ולבת לאח ולאחות
 אשר לא היתה לאיש יטמאו(מ״ד, כ״ה)

 ופרע לא ישלחו (מ״ד, כ׳)
 אלמנה וגרושה לא יקחו—כי אם בתולות

 (מ״ד, כ״ב)
 וינזר מאחרי (י׳׳ד, ד)

 נבלהי) וטרפה—לא יאכלו הכהנים
 (מ״ד, ל״א; דמה לד/ י״ד)

 ויחללו את שם קדשי (ל״ו, כי); דמה
/ ל״ט.  לפסוקים: כ״א, כ״ב וכ״ג? כ

; כ״ב א ״ יקרא כ  ו
 לנפש לא יטמא בעמיו כי אם — לאמו
 ולאביו לבנו ולבתו ולאחיו ולאחותו—
 אשר לאהיתהלאישלה יטמא(כ״א,א׳-ג׳)

 את ראשו לא יפרע (כ״א, י׳)
 אלמנה וגרושה—לא יקח,כיאם בתולה

 (כ״א, י״ד)
 וינזרו מקדשי (כ״ב, ב׳)

 נבלה וטרפה לא יאכל (כ״ב, ח׳)

 ולא תחללו את שם קדשי(כ״ב, ל״ב)

 א) תחת המלה ״הין״, שחדלו להשתמש בה בזמנו, כותב יחזקאל — ״כת״ ובכ״ז
 נשתמרה אצלו, בענין הקרבנות, המדה ״הין״ אשר בתורה.

 ב) השנויים וההבדלים האלה יכולים רק לסתור את ההנחה של גרף ואחרים״ כי יחזקאל
); אולם אין להביא מהם ראיה קלה שבקלות לזאח, שחקי התורה לא 1 3  חבר את ספר הקדושה

 היו לנגד עיניו.
 ג) יחזקאל מבאר את מונח־החקימ ״לנפש״ שבויקרא במלים: ״אל מת אדם״. ועוד:

 יחזקאל שאל את הבמוי ״אל מת—לא יבוא״ מתורת הנזיר אשר בבמדבר ר, ר.
 ד) יחזקאל מסבים כאן עם ם׳ הקדושה ולא עם דברים י״ד» כ״א ולא עם שמות כ״ב, ל׳.



 כח

) להקי החגים אשר בויקרא כ״ג. עקבותיו  דמה את יחזקאל מ״ה, כ״א, כ״הא
 של פרק כ״ד שבויקרא אינם נכרים כלל ביחזקאל; אולם, לעמת זה, השתמש

 יחזקאל הרבה בפרקים: כ״ה־כ״ו, ב׳ שבויקרא:

ל א ק ז ח  י
 והיתה לו עד שנת הדרור... (מ״ו, י״ז)
; דמה לפסוקים: ׳  ואיש לא יונה(י״ח, ז

 י״ב וט״ז ולפרק מ״ז, י״ח)
 בנשך לא יתן ותרבית לא יקח — י׳׳ח,

 ח׳ (י״ג; י״ז; פרק ב״ב, י״כ)
 ובחזקה ב< רדיתם אותם ובפרך (ל״ד,ד׳)

 כי המוכר אל הממכר לא ישוב (ז/ י״ג)

 אחיך אנשי גאולתך (י״א, ט״ו)
 משביחו (ח׳, י״ב)

 טמאו את מקדשי—ואת שבתותי חללו
 (כ״ג, ל״ח)

ד א ק י  ו
 ... וקראתם דרור (כ״ה, י׳)

 אל תונו איש וגו׳ (כ׳׳ה, י״ד)

 לא תקח מאתו נשך ותרבית (כ״ה, ל״ו;
 דמה לפםוק ל״ז)

; דמה  לא תרדה בו בפרך (כ״ה, מ״ו
 לפסוק נ״ג)

 תשובו איש אל אחוזתו, וכי תמכרו
 ממכר (כ״ה, י״ג, י״ד)

 אחד מאחיו יגאלנו (כ״ה, מ״ח)
 משכית (כ״ו, א׳)

 את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו
 (כ״ז, ב׳)

 גם שמות ל״א, י״ג, השיך, לפי דברי הבקרת המודרנית, לספר הקדושה,
 מובא כמעט מלה במלה ביחזקאל; עין לעיל בעמוד י״ח, בהערה א׳.

 אמנם יש רשות למבקרי ההורה החדשים לתרץ את הקושיה ולהגיד, ביחס
 לחקים אחדים הדומים לחקי התורה, שיחזקאל שאב אותם ממםרת שבע״פ שהיתה
 ידועה ומפורסמת בחוגי הכהנים; אולם אין מקום לתרוץ הנ״ל באותם הענינים,
 שיחזקאל מםכים באפן בולט ונראה לעינים, במשמעותם של המלים, לספר הקדושה
 או שהוא משתמש במשמעותו של החק וקושרו לאיזה רעיון אחר (למשל, יחזקאל
; כ׳,ל״ז; כ״ד,ז׳; ל״ד, ד׳). והנה דבר השתמשותו של יחזקאל בבטויים ׳ ז  י״ד,ד׳5 י״ד,
 ובאפני־דבור שאולים מויקרא כ״ו! הלא את המליצות האלה אפשר היה לשאב
 רק מםפר כתוב שהיה מונח לפניו.—אנחנו כבר הראינו לדעת, שיחם הפוך, כלומר,
 שספר הקדושה השתמש ביחזקאל, הוא דבר שאינו מתקבל על הדעת כלל. ואם
 פרק הסיום, ויקרא כ״ו, היה בכתובים והיה לגגד עיני הנביא, נמצאנו למדים,
 שגם כל קבץ החקים, שהפרק הנ״ל משמש לו סיום, היה כתוב על ספר. הדברים

 א) ואס יחזקאל כ׳, כ״ח משתמש כמלים ״עץ עבות״ אישר בויקרא כ״ג, מ׳ ולא ״בעץ־
 רענן״ שבס׳ משנה התורה—הרי מכאן ראיה ברורה, שתורת החגים אשר בויקרא היתה לנגדעיניו.

 ב) המלה ״ובחזקה״ מבארת כאן את המלה העתיקה ב״סרך״.



ת ו ע י ר כ ת מ ו י א  ר

 המובאים ביחזקאל מקורם אפוא לא במםרת שבעל פה אלא בתורה שבכתב;
 ולפיכך אי־אפשר להגיד בשום אפן, שם׳ הקדושה נוצר אחר גלות בבל.

 אולם לא רק ם׳ הקדושה נמצא ביחם כזה אל יחזקאל; חקירה מפרטת
 תראנו, שגם ם׳ תורת כהנים, שאליבא דבית מדרשה של הבקרת החדשה נוצר
 בתקופה שאחר גלות בבל, היה מונח כבר בכל הקפו לנגד עיני הנביא יחזקאל.
 אנחנו נביא כאן את כל הפסוקים והמלים השיכים לחלקים שוגים של תורת

 כהנים והנמצאים גם ביחזקאל.

 יחזקאל והחלקים האחרים של ת״כ.
( ק ה׳ ר פ ) 

 הרבה דברים, הכתובים בחלקים שונים של התורה ושמיחםים אותם
 (מבלי שים לב לם׳ הקדושה) לס׳ תורת כהנים, נמצאים כמותם גם ביחזקאל;
 הדברים האלה הם רבים מאד כמספרם ואי־אפשר להעלות על הדעת, שהדברים
 האלה נאמרו במקרה גם בתורה וגם ביחזקאל; אלא אנחנו מכרחים להגיר שהאחד

 חשחמש בדברי חברו. נשים לב אל הפםומים האלה:
ל א ק ז ח  י

 רקיע (א׳, כ״ב)
) (מ״ז, ט׳)  כל נפש חיה אשר ישרץב

 למינה — כדגת הים (מ״ז, י״א)

 דמות כמראה ארם (א׳, כיו)
 לחית הארץ ולעוף השמים נתתיך לאבלה
 (כ״ט, ה׳; דמה לל״ג, כ״ז; ל״ד, ה׳; ל״ט, ד׳)

 מיום הבראך (כ״ח, ט׳׳ו)
 מלאו את הארץ חמם (ח׳, י״ז; דמה

 לז׳, כ״ג)
 והקימותי אני את בריתי אתך(ט״ז, ם״ב)

 כל צפור, כל כנף (י״ז, כ׳׳ג)

ת כ ה נ י ם ר ו  ת
) (כראשית א׳, ף)  רקיעא

 כל נפש החיה— אשר שרצו (בראשית
 א׳, כ״א)

 למינה — בדגת הים (בראש׳ א׳, כ״ה
 ואילך)

 אדם—כדמותנו (בראשית א׳, כ״ו)
 ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים

 לאכלה (בראשית א׳, ל׳)
 ביום הבראם (בראש׳ ה׳, ב׳)

 ותמלא הארץ חמם (בראש׳ ו׳, י״א)

 והקימותי את בריתי אתך (בראש׳ ו׳, י״ח)
 כל צפור, כל כנף (בראש׳ ז׳, י״ר)

) הוכיח בראיות חותכות, בנגוד לקורניל, את זהותם f f 2 5 0 Rech. bibl. II א)(הלוי 
 של *רקיע״ אשר ביחזקאל ו״רקיע״ אשר בבראשית.

 ב) הבטויים: ״נפש חיה״ ו״שרץ״ הם׳ לפי דברי המבקרים/ מסגולתו של ס׳ ת״כ; הבטוי
. ׳ כ  ״אשר ישרץ״, שאינו מתאים במין ל״נפש חיה״, מתכוון ל״שדץ נפש חיה״ אשר בבראשית א/



ן ז י ו ה ל י ת של ו ו ז י ת ו פ י ה ת ה ר י ת ס  ל ל

ל א ק ז ח  י
( א  דגי הים ועוף השמים וחית השדה
 וכל הרמש הרומש על האדמה וכל
 האדם אשר על פגי האדמה (ל״ח, כ׳)
ן(א/ כ׳׳ח)  כמראה הקשח אשר יהיה כענ
 ״והקימותי לך ברית עולם״ (ט׳׳ז, ס׳)

; מ/ א׳) ; כ״ד, ב/ ד׳ ׳  עצם היום הזה(כ/ ג
 עשה מקנה וקגין (ל״ח, י״ב)
 מארץ מגוריהם (כ׳, ל״חב<)

; ט״ז, י״ג) ׳  במאד מאד (ט/ ט

 ואודע להם בארץ מצרים—אני ד׳ —
 (כ/ה׳ ג<)

 ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם
 וגו׳ (כ/ ר)

 ואביאם אל הארץ אשר נשאתי את
 ידי לתת אותה להם (לאבותיכם) —

/ כ״ח, מ״ב  כ
 וידעחם כי אני ה׳ (כ/ מ״ב ועוד)

 לנו היא נתנה הארץ למורשה — (י״א,
 ט״ו; כ״ה, י׳? ל״ג, כ״ד)

 ונטיתי את ידי עליו(י״ד, ט/ י״ג ועוד)
 ונעליכם ברגליהם—כ״ד, כ״ג

 ועשיתי בך שפטים — ה/ י׳ ועוד (רמה
 לכ״ה, י״א)

 למשחית—ה/ ט״ז; ט׳, ו׳.
 י בכל מושבותיכם—ו/ י/ י״ד ועוד ו׳

ת כ ה נ י ם ר ו  ת
 חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר
 תרמוש האדמה ובכל דגי הים (בראש׳

 ט/ ב׳)
/ י״ר)  ונראתה הקשת בענן (בראש׳ ט
 והקימותי את בריתי—לברית עולם(י״ז,ז׳)
 בעצם היום הזה (בראשית ז/ י״ג ועוד)

 מקניהם וקנינם (בראש׳ ליד, כ״ג)
 ארץ מגוריהם (בראש׳ ל״ו, ז׳ ועוד)

 במאד מאד (בראש׳ י״ז, ב׳, ד, כ/
 שמות א׳, ז׳)

 ובשמי ה׳ לא נודעתי להם—לכן אמר —
 אני ד׳ (שמות ו׳, ג/ ו׳)

 והוצאתי אתכם—אשר נשאתי את ידי
 (שמות ר, ו׳, ח)

 והבאתי אותם אל הארץ אשר נשאתי
 את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק

 וליעקב (שמות ו׳, ח׳)
 וידעתם כי אני ה׳ (שמות ו, ז׳ ועוד)
 ונתתי אותה לכם מורשה (שמות ו׳, ח׳)

 בנטותי את ידי על מצרים (שמות ז׳, ה׳)
 נעליכם ברגליכם (שמות י״ב, י״א)

 ובכל א׳—אעשה שפטים אני ה׳(שמות
 י״ב, י״ב)

 למשחית (שמות י״ב, י״ג)
 בכל מושבותיכם (שמות י״ב, כ׳ ועוד)

 א) כאן אנחנו רואים באפן ברור, כי יחזקאל הרכיב במקום אחד כפויים שונים מכל
 חלקי התודה; יען כי ס׳ ת״כ משתמש תמיד׳ לסי דברי המבקרים, במלים : ״חית הארץ״
 והמקורות I E — ״בחית השדה׳׳. ואם אמנם כל צרוף המלים אשר במשפט הזה שאול הוא
; וגם סופו של הפסוק: I E — אפוא מתיכ, אולם הבטוי: ״חית השדה״ נכנס לכאן מהמקורות 

 ״וכל האדם אשר על פני האדמה• לקוח הוא מהמקורות I E (במדבר י״ב, ג׳).
 ב) ומחוור הדבר, שמקור הבטוי ״ארץ מגוריהם״ הוא בספודי ת״כ על האבות.

 ג) כל אחד ואחד יוכח על נקלה, כי לגגד עיניו של יחזקאל חיו, בשעת נאום הנבואה
/ ג׳ ואילר.  הזה, הפסוקים אשר בשמות ו



 לא

ל א ק ז ח  י
 ולהגרים הגרים בתוככם — והיו לכם

 כאזרח (מ״ז, כ״ב)
 ושכנתי בתוכם (מ״ג, ט׳)

 כרוב הסוכך—כ״ח, ט״ז (י׳׳ד)
 חוברות אשה אל אחותה (א/ ט׳)

 ארם, פטדה ויהלם, תרשיש, שהם וישפה,
 םפיר, נפך וברקת (כ״ח, י״ג)

 ריח ניחוח לכל גלוליהם (ו׳, י״ג)
 לנתחיה, לנתחיה (כ״ד, ד)

 והחצר מלאה—כבוד ה׳ (י׳, ד׳)
 מלא כבוד ה׳ את הבית (מ״ג, ה׳)

 דבר אל בית ישראל ואמרת אליהם —
 כ׳, כ״ז (י״ד, ד׳)

 ועשה אח מאחד מאלה (י״ח, י׳)

 ארץ כי תחטא לי למעול מעל (י״ד, י״ג)
 ונכבדתי בתוכך—ונקדשתי בה(כ״ח, כ״ב)

 ויין לא ישתו (מ״ד, כ״א)
 בין קדש לחול לא הבדילו ובין הטמא
 לטהור לא הודיעו— כ״ב, ב״ו (דמה

; מיד, כ״ג) ׳  למ״ב, כ
 נפשי לא מטמאה (ד, י״ד)

 ולא תעטה על שפם (כ״ד, י׳׳ז)
 ומלא חפניך גתלי אש (י׳, ב׳)

 והעברתי אתכם תחת השבט (כ׳, ל״ז)

 ולא ימכרו ממנו ולא ימר—כי קדש
 (מ״ח, י״ד)

 במעלם בי מעל (כ׳, כ״ז)

י ם ה נ ת כ ר ו  ת
 חורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר

 בתוככם (שמות י״ב, מ״ט)
 ושכנתי בתוכם (שמות כ״ה, ח׳)

 הכרובים—סוככים (שמות כ״ה, כ׳)
 חוברות אשה אל אחותה (שמות כיו, ג׳)
 אדם פטדה וברקת וגו׳ (שמות כ״ח,

 י״ז־י״ח, כ׳)
 ריח ניחוח לה׳ (ויקרא א׳, ט׳ ועוד)

 לנתחיה (ויקרא א, ו׳)
 וכבוד ה׳ מלא את הטשכן(שטות ט׳, ל״ד)

 דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם
 (ויקרא א׳, ב׳ ועוד)

 ועשה מאחת מהנה—ויקרא ד׳, ב׳(דמה
 לה/ ד׳)

 נפש כי תמעול מעל וחטאה-(ויקרא ה/ ד׳)
 אקדש—אכבד (ויקרא י׳, ג׳) ן
 יין ושכר אל תשת (ויקרא י/ ט׳) !
 ולהבדיל בין הקדש ובין החול ובון ||
 הטמא ובין הטהור—(ויקרא י׳, י׳) |;

!  ו
I (י״א, מ״ד ועור)ולא תטמאו את נפשותיכם 
II (ויקרא י״ג, מ״ה) ועל שפם יעטה 
 מלא המחתה גחלי אש — ומלא חפניו |

 (ט״ז, י׳׳ב)
I ,אשר יעבור תחת השבט (ויקרא כ״ז 
 ל״ב)א) |
 יהיה קודש, לא יחליפנו ולא ימיר ן!
j (ויקרא כ״ז, ואילך) 
 ומעלה בו מעל (במדבר ה׳, י״ב) ן

 א) השסוק השאול הזה אשר ביחזקאל סותר גס את דברי קיונן ואחרים האומרימ. שויקדא
 ב-ז, ל׳ב־ל״ג נכנס לתוך התורה רק אחרי זמנו של עזרא, מפני שבקטע חנ״ל מדובר על מעשר
, ל״ב-ל׳יג. 1 8 8 0 sובפרושי לויקרא ב״ז Magazin . 138בהמה; ראה םה שנאמד נגד זאת ב־ 



ן ז י להו י ת של ו ו ז י ת ו ס י ה ת ה ר י ת ס  לב ל

ל א ק ז ח  || י
 י מזכיר עדן (כ״א, כ״ח)

I ארבעים יום: יום לשנה, יום לשנה ! 
/ י) י  י: (

 1ן ונשאו עונם (ייד, י׳; ם״ד, י׳)

 ן!
 י נשאתי ידי (מ״ד, י״ב)

 ן| אני ד׳ דברתי (ה/ י״ג)
 וראשית עריסותיכם חחנו לכהן(מ״ד, ל׳)

!! 

 \\ גדפו אותי (כ׳, כ׳׳ז)
 י: בזית אלה להפר ברית (ט״ז, נ״ט)

י (דמה לי״ז, ט״ז, י״ח, י״ט)  י
 ;', את לבם הזונה—ואת עיניהם הזונות

 י אחרי וגו׳ (ד, ט׳)
 !I רב לכם (מ״ד, ו׳)

, יעמדו לפניהם לשרתם (מ״ד, י״א)  ו
j 
i: 

 j יצאה הצפירה, צץ המטה, פרח הזדון

( ׳ י / ז  ן (
 || שומרי משמרת הבית — שומרי משמרת

 המזבח (מ/ מ״ה, מ״ו)
 וראשית כל בכורי כל (מ״ד, ל׳)

 המנחה, החטאת והאשם וכל חרם
 בישראל להם יהיה (מ״ד, כ״ט)

 אני נחלתם ואחוזה לא תתנו להם
 בישראל (מ״ד, כ״ח)

 וזרקתי עליכם מים טהורים (ל׳׳ו, כ״ה)
) (מ״ז, י׳׳ט; א  מי מריבות (מריבת) קדש

 מ״ח, כ״ח)

 וכבש בן שנתו תמים—ליום (מ״ז, י״ג)

 צאנו למדים, שיחזקאל שאלו רק מחלק חסשורים

ת כ ה נ י ם ר ו  ת
 מזכרת עון (במדבר ה׳, ט״ו)

 ארבעים יום: יום לשנה, יום לשנה
 (במדבר י״ד, ל״ד)

 תשאו את עונותיכם (במדבר י״ד, ל״ד
 ועוד)

 נשאתי את ידי (במדבר י״ד, ל׳)
 אני ד׳ דברתי (במדבר י׳׳ד, ל׳׳ה)

 מראשית עריסותיכם תתנו לד׳ (במדבר
 ט׳׳ו, כיא)

 את ה׳ הוא מגדף (במדבר ט״ו, ל׳)
 דבר ה׳ בזה ואת מצותו הפר (במדבר

 ט׳׳ו, ל״א)
 אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם

 זונים אחריהם (במדבר ט״ו, ל׳׳ט)
 רב לכם (במדבר ט״ז, ג׳)

 ולעמוד לפני העדה לשרתם (במדבר
 ט׳׳ז, י״ט)

 פרח מטה—ויוצא פרח רצץ ציין
 (במדבר י״ז, כ״ג)

 ושמרו את משמרת אהל מועד—ואת
 משמרת המזבח (במדבר י״ח/ ד׳־ה׳)

 בכורי כל אשר בארצם(במדבר י׳׳ח, י׳׳ג)
 מנחתם—חטאתם—אשמם—כל חרם
 בישראל לך יהיה (במדבר י׳׳ח, ט׳, י״ד)
 בארצם לא תנחל—אני חלקך ונחלחך

 (במדבר י״ח, כ׳)
 מי נדה לא זרק עליו(במדבר י״ט, י״ג)
 מי מריבת קדש (במדבר כ״ז, י״ד;

 דברים ל״ב, נ׳׳א)
 כבשים בני שנה תמימים — ליום

 (במדבר כיח, ג׳)

 א) השם הזה לא שרש ביחזקאל; נמ
 אשר בת״כ, יען כי איננו נמצא במקום אחר



 לג

ל א ק ז ח ם !j י י נ ח ו ר ח ב  ת
 ונפש אדם (במדבר ל״א, ל״ה) 11 בנפש אדם (כ״ז, י״ג)

 והחנחלתם את הארץ (במדבר ל״ג, נ׳׳ד) י תתנחלו את הארץ (מ״ז, י״ג)
 הארץ אשר תפול לכם בנחלה (במדבר 1 ונפלה הארץ לכם לנחלה (מיז, י״ד)

 ל״ד, ב׳) ו
 וגבול ים—הים הגדול וגבול זה יהיה ופאת ים הים הגדול מגבולה—זאת

 לכם (במדבר ל׳׳ד, ו׳) J (מ״ז, כ׳)
) (במדבר ל״ד. ו׳) j פאת ים (מ״ז, כ׳) א ם  גבול י

j והיה מגרש לעיר —מ״ח, י״ז (מ״ה, ב׳  ומגרש לערים (במדבר ל״ה, ב׳ ועוד) :
 j מ״ח, ט״ו)

 תוצאות הגבול (במדבר ל״ד, ח׳) תוצאות העיר (מ׳׳ח, ל׳)
 כל הדוגמאות שהובאו כאן לוקחו גם מחלקי הספורים וגם מחלק החקים
 אשר בתורת כהנים. ביחס לראשונים אנחנו מוכרחים להניח הנחה, שהם היו

 בכחב לנגד עיני הנביא יחזקאל.
; הנביא מתחיל שם בהתגלות ה׳, שעליה ׳  ביחוד מלמדנו הרבה יחזקאל כ
; הוא מספר  מדובר בשמות ו׳, ב׳, ומשתמש בבטויים ובמליצות אחדים המצויים שם
;  בפרק הנ״ל, שבני ישראל הלכו אחרי גלולי מצרים ואליליה, ובכ׳׳ז גאלם ה׳ משס
 יחזקאל מדבר באותו הפרק, עפ״י ויקרא י״ח, ה׳, גם על חקי החיים אשר ה׳ נחן
 לבני ישראל ומוסיף עליהם — כאן הוא משתמש מלה במלה בדברי שמות ל״א,
 י״ג — גם את מצות השבת; אולם בני ישראל המרו את פי ה׳— הולך הנביא
 ומספר—ולכן מתו במדבר כל בני הדור הראשון שיצאו ממצרים וגם על בניהם
 אחריהם, שלא היו טובים מאבותיהם, נגזרה גזרת גלות מארצם.—ספור תולדותיו
 של עם ישראל מיום צאתו מארץ מצרים עד בואו לארץ כנען הוא שונה ונבדל
 מאד מספורי התורה; ואם נסכים לשיטתם של מבקרי המקרא, הרי עלינו להניח, כי
 יחזקאל לא ידע ולא הכיר כלל את התורה ושאב את ידיעותיו ההיסטוריות ממקורות

 א) הלוי מעיר (בםשרו הנ״ל עמ׳ דע״ט) הערה נכונה מאד: המלה ״נחלה״ אשר
 ביחזקאל מיז, י״ט תובן רק בהניחנו הנחה זו, שיחזקאל השב באותה שעה על דבר ״נחלה

י).  מצרים׳ אשר בבמדבר ל״ד, ה׳ 4
 ועוד: יחזקאל השתמש במקום הנ׳׳ל בשם ״תמר״ תחת השם העתיק ״מדבר ציןי או
 ״צנה״ (במדבר ל״ד, ג׳־ד׳) שנשתכח בזמנו. נוסיף לזאת, שהתרגום הירושלמי (במדבר ל״ג, ל״ו)
 מתרגם את השם ״צין״: ״ציני טוור שרזלא״; ו״ציני טוור סרזלא״ הם הם *ציני הר הברזל״ אשר

 .י במסכת סכה ג׳, אי, כלומר : מיני תמרים ידועים.
 ב) אין סשק, שיחזקאל מבאר כאן את הססוקים הסתומים אשר בתיכ וביהושע ט״ו, י׳׳ב,
 מ״ז; עין ב־״ו״ Oesenius Thesaurus sub וב־.Ewald, Lehrbuch § 2770 על דבר הוראתה

 של המלה ״וגבול״.



 לד

 אחרים לגמרי. ואולם דוקא כפרק חזה אנחנו מוצאים אוצר גדול של בטויים
 ומליצות שלקחו מתורת כהנים וממשנה התורה? והפרק הזה מלמדנו, באפן שאינו
 נשמע לשני פנים, לא זח בלבד שיחזקאל ידע והכיר את הספרים י הנ״ל אלא
 שהשבם גם לכתבי אמת הכוללים בתוכם את חקי ה׳ ומשפטיו, שנתנו ע״י ה׳
. ואם בכל זאת מתאר אפוא הנביא את מהלך ההיסטוריה (  לבני ישראל במדבר א

 א) קראו נא בעיון את הפרק הזה (כ׳) אשר ביחזקאל ואז תראו ותוכחו, כי סגנונו הוא
 סגנון מגוון ומשובץ ועל כל צעד ושעל נמצאים בו בטויים מהתורה ומהנביאים. *בחרי בישראלי׳
 (פסוק ה׳) שאול הוא מס׳ דברים (ד/ ל״ז; י״ד, ב׳); ״ואשא ידיי (שתי פעמים) — מתיכ (שמית
 ו׳ ח׳); ״ואודע להם — אני ה׳״ — מהנ״ל (פסוק ג׳: *לא נודעתי״ ופסוק ו׳); — ״נשאה׳ ידי
/ ל״ג; ״זבת / ר); ״אשר תרתי להם״ — עפ״י במדבר י  להם״ (פסוק ר) —מהג״ל (מהפסוקים: ח
 חלב ודבש׳—במקומות רבים בתורה; *צביהיא״—עפ״י ירמיהו גי. י״ט; — ״גלולי־שקוצי״(ז׳) —
/ ד׳;  עס״י דברים כ״ט׳ ט״ז; ״אל תטמאו״ וגו׳ — ויקרא י״א, מ״ג; ״לשפך חמתי״ — איכה ב
 ירמי׳ י׳. כ״ה; הצרוף של ״אף״ ו״חמה״—מדברים ט׳/י״ט; ידמי׳ ז׳/ כ׳ ועוד; ״לכלות אפי בהם״
 (במקומות אחרים משתמש יחזקאל ב״כלה חמה״ — ה׳, י״ג; ר, י״ב; י״ג, ט״ו)— עפ״י איכה
 ד׳, י״א.—*ואעש למען שמי״ (ט׳) — ירמי׳ י״ד, כ״א; ״לבלתי החל״—ויקרא כ״ב, ל״ב; ״לעיניהם
 להוציאם מארץ מצדים״—ויקרא כ״ו, מ״ה.—״אתחקותי ואת משפטי—אשר יעשה—וחי בהם״(י״א)
/ ז׳  מויקרא י״ח, ה׳.—״שבתותי—מקדשם״ (י״ב)—שמות ל״א, ייג. — ״וימרו בי״ (י״ג)—דברים ט
- ה ש ע  ועוד; ״בחקוחי לא הלכו״—ויקרא כ״ו, ג׳; ״משפטי מאסו״ — ויקרא כ״ו, מ״ג; ״אשר י
 וחי בהם״ כפסוק י״א; ״שבתותי חללו״—שמות ל״א, י״דן״לשפך חמתי״ כפסוק ת׳; *לכלותם״—
 שמות ל״ב, י״ב.—פסוק י״ד כפסוק ט׳. — *נשאתי ידי—אל הארץ״ (ט״ו) — עש״י במדבר י״ד,
 כ״ח; ל׳; ״זבת—צבי״ לעיל, פסוק ו׳.—״במשפטי־חללו״ (ט״ז)לעיל, פסוק י״ג; ״אחרי גלוליהם״
; ״ולא עשיתי ׳ י /  —מל״א כ״א, כ״ו.—״ותחם עיני״ (י״ז)מצוי בדברים ועוד; ״משחתם״—דברים י
; ״בגלוליהם אל תטמאו־׳— / י״ח.—*בחקי־אל תלכו״ (י״ח)—ויקרא כ׳, כ״ג  אותם כלה״—ירמי׳ ה
 ויקרא י״ח, כ״ד. ״—בתקותי לכו—ועשו אותם״ (י״ט)—ויקרא כ״ו, ג׳.—״ואת שבתותי״ וגו׳ (כ׳)
 כמו לעיל, בפסוק י״ב.—פסוק כ״א כפסוק י״ג.—פסוק כ״ב: מ״ואעש״עד ״לעיניהם״ כמו בפסוק
 י״ד.—פסוק כ״ג: *נשאתי ידי״ כמו פסוק ט״ו; *להפיץ־בגויים״ — דברים כ״ח, ס״ד; ״ולזרות״
 וגו׳—ויקרא כ״ו, ל״ג.—פסוק כ״ד בפסוקים: י״ג וט״ז.—פסוק כ״ה נגוד לפסוק י״א.—*במתנותם״
 (כ״ו)—שמות כ״ח, ל״ח; ״בהעביר—רחם״, שמות י״ג, י״ב; ״למען אשר ידעו׳ וגו׳, שמות ז׳, ה׳.
 —״דבר—ואמרת אליהם״ (כ״ז)—ויקרא א/ ב׳; ״גדפו אותי״ — במדבר ט״ו, ל׳; ב״מעלם״ וגו׳
/ ח׳; *ויראו כל גבעה רמה״ —עש״י דברים / י״ב.—*ואביאם—להם״ (כ״ח), שמות ו  — במדבר ה

; ,י״ח  י״ב, ב׳ןי״ג; ״עץ עבות׳—ויקרא כ״ג, מ׳; ״כעס קדבנם״ ו״ויסיכו שם״ — עס״י ירמי׳ ז׳

ם ן י  ״ריח ניחוחיהם״—מצוי בויקרא.—״הבאים שם״ (כ״ט)—דברים י״כ, ה׳; ״ויקרא שמה—עד ה
/ י״ד.—״שקוציהם״ (ל׳) כמו בפסוק ז׳; ״ואחדי--אתם זונים״-במדבר ט״ו. ליט.  הזה״—דברים ג
 —״בהעביר בגיכם באש״(ל״א) דברים י״ח, י׳,; ״גלוליכם״ כמו בפסוק ד.—״כמשפחות הארצוה״(ל״ב
ם לא״ (ל״ג) א - ׳ / כ״ח.-״חי אני נאום ד ; ״לשרת עץ ואבן״, דברים ד ׳  —עפ״י בראשית י״ב, ג
ר י״ד, כ״ח; ״ביד חזקה ובזרוע נטויה״, דברים ד/ ליד; ובחמה שפוכה״.כמו בפסוק ח׳.— ב ד מ ב -
 ״והוצאתי אתכם״ (ל״ד), שמות ו׳, ו׳; ״וקבצתי—בם״(דברים ל׳, ג׳); ״ביד חזקה״ וגו׳ כמו בפסוק
/ כ׳; ״פנים אל  ל״ג.—״והבאתי אתכם״ (ל״ה), שמות ר, ח׳; ״ונשפטתי״, ירמי׳ ב׳, ל״ה; יואל ד



ת לה ו ע י ר כ ת מ ו י א  ר

 באפן אחר מכפי שאנחנו יודעים ^אותה הרי הנביא בעצמו מחיבנו ליישב את
 הסתירות ולהביאן לידי הרמוניה; מבקרי המקרא דוהים במרץ בכל מקום את ישוב

 הסתירות, אולם מבלעדיו לא יוכלו בכ״ז למצא דדך בפרק הזה.

 יחזקאל ומשנה התורה.

ק ו׳) ר פ ) 

 למען נוכל לערער את הדעה הכוזבת האומרת, שיחזקאל הוא המקור שממנו
 שאב בעל ת״כ, עלינו להוכיח שיחזקאל השתמש לא רק בתורת בהנים, אלא
 גם במקורות רבים אחרים ואת כל נבואותיו ונאומיו תבל בעל כרחו— בלי
; ובאפן כזה לא נחפש  מחשבה קודמת — בבטויים ובאפני־דבור שאולים םהס
 בכל מקום, שאנחנו מוצאים בטויים ומליצות משותפים ליחזקאל ולמקורות אחרים,
 את האוריגינליות ביחזקאל. נציג בראשונה זה מול זה את אפני הדבור אשר במשנה

 התורה הגמצאים ביחזמאל:
ל א ק ז ח  י

 סמל—תבגית רמש ובהמה (ח׳, ה׳, י׳)

 משתחויתם קדמה לשמש (ח׳, ט׳׳ז)
(י״ב, ט״ז) ( -והותרתי מהם אנשי מםפר״א

 לשרת עץ ואבן (כ׳, ל״ג)
 ביד חזקה ובזרוע נטויה (כ׳, ל״ג)

 גבעה רמה—בכל—חהרים ותחת כל
 עץ רענן—ר, י״ג (כי, כיח)

 ואבדתי בכותיכם־ונגדעו חמניכם(ו׳,ג׳,ו׳)
 ולא תחוס עיני—לא אחמל—ה׳, י״א

 (ז׳, ג׳ ואילך) (ח/ י״ח; ט׳, י׳)
 ועל ריב המה יעמדו למשפט (מ׳׳ד, כ״ד)

ה ר ו ה ת נ ש  מ
 סמל—תבנית כל בהמה—תבנית כל רמש

 (ד׳, ט״ז, י״ז, י״ח)
 את השמש—והשתהוית (ד, י״ט)

 ונשארתם מתי מספר (ד/ כ״ז)
 ועבדתם—עץ ואבן(ד/ כ״ח; כ״ח, ל״ו)
 וביד חזקה ובזרוע נטויה (ד׳, ל״ד;

 ה׳, ט״ו)
 ההרים הרמים—הגבעות ותחת כל עץ

 רענן (י״ב, ב׳)
 תגדעון—ואבדתם שמם (י״ב, ג׳)

 ולא חחום עינך — ולא תחמול(י׳׳ג, ט׳)

 ועל פיהם יהיה כל ריב— כ״א, ה׳
 (י׳׳ט, י״ז)

 פנים״—דברים ל״ד, י׳.—״והעברתי—השבטי (ל״ז)- ויקרא כ״ז, ל ׳ב.—״מארץ מגוריהם״; ״וידעתם
/ ז׳).—״ואת שם—לא תחללו״(ל״ט)—ויקרא כ״ב, ל״ב.—״וקבצתי־בם״(מ״א) / ד  כי אני ד׳״(שמות ו

 כמו בפסוק ל״ד; ״ונקדשתי״—ויקרא כ״ב, ל״ב.—פסוק מ״ב כמו פסוק כ״ח.
 א) יחזקאל החליף את המלה העתיקה ״מתי״ ב״אנשי״; וככה החליף את הפעל *שארי

 כ״הותד״ חמצוי בם׳ יחזקאל.



ן ז י ו ה ל י ת של ו ו ז י ת ו ש י ה ת ה ר י ת ס  לו ל

ל א ק ז ח  י
 עשיתי כאשר צויתני—(ט׳׳ י״א)

 הנפש החוטאת היא תמות. בן לא ישא
 בעון האב וגו׳ (י״ח, כ׳)

 אכ ואם הקלו בך (כ״ב, ז׳)
 שוחד לקחו בך למען שפך רם (ב״ב, י״ב)

 לגר — יחום ואלמנה ד.ונוא<(כ״ב, ז׳)

 לזעוה (כ׳׳ג, מ״ו)

 והשימותיהו לאות ולמשלים (י״ד, ח׳)
 ובגלוליהם וכשקוציהם (ל״ז, כ״ג)

 אשר אדיחם שם (ד, י״ג)
 וקבצתי אתכם מן העמים—אשר נפצותם
 בהם—ונתתי להם לב אחד—י״א, י״ז—

 י״ט (ל״ו, כ״ד, כ״ו)
 אשיב את שבות יעקב ורחמתי(ל״ט, כ״ה)
 חצי הרעב הרעים—אוסף עליכם (ה/

 ט״ז)
 ואסחיר פני מהם (ל״ט, כ״ד)

 ביחוד אפשר ללמד הרכה מכל אותם המקומות, שבהם מצרף יחזקאל,
 במשפט אחד, איש לרעהו בטויים ומליצות שונים מת״כ וממשנה התורה; המקומות
 האלה מראים אותנו לדעת, כי יחזקאל הוא המאוחר, שערך וחבר יחדו דברים
 שנקלטו בזכרונו ממקורות שונים ושהיו מרחפים לנגד עיני רוחו. למשל, ם׳ ת״כ
 משחמש כבטוי ״זרה בגויים״ (ויקרא כ״ו, ל׳׳ג) לענין פזור ישראל, באותה שעה
 שס׳ דברים משתמש, לשם אותו ענין, בבטוי: ״הפץ בעמים״ (ד׳, כ״ז; כ״ח, ס״ד).

; כ״ב, ט״ו;  יחזקאל מחבר יחדו את שני הבטויים הנ״ל (י״ב, י״כ, ט״ו; כ׳, כ״ג
 כ״ט, י״ב; ל׳, כ״ג, כ״ו; ל״ו, י״ט; עין בפרק י״א, ט״ז, שבו כתובה בקשר עם
 הפסוק שלפניו המלה: ״והרחקתים״) וגם משחמש ככל אחד מהם לחוד (״זרה״
/ ל״ד; מ״א). לענין קבוץ עם ישראל משתמש ם׳ משנה  בו׳ ח׳, ״פוץ״ בי״א, י״ז; כ
 ההורה בבטוי ״קבץ מן העמים״ (ל׳, ג׳). גם יחזקאל שאל את הבטוי הזה (י״א,
 י״ז); אולם במקום אחד (ל״ט, כ״ז) חברו יחדו עם ״מארצות אויביהם״ הכתוב

ה ר ו ה ת נ ש  מ
 עשיתי ככל אשר צויתני (כ״ו, י״ד)

 לא יומתו אבות על בנים—איש בחטאו
 יומתו (כ״ד, ט״ז)

 ארור מקלה אביו ואמו (כ״ז, ט״ז)
 ארור לוקח שהד להכות נפש דם נקי

 (כ״ז, כ״ה)
 ארור מטה משפט גר יחוס ואלמנה

 (כ״ז, י״ט)
 לזעוה— כ״ח, כ״ה (דמה לידמי׳ט״ו, ד׳

 ועוד)
 לשמה, למשל—לאות (כ״ה, ל״ז, מ״ו)
 את שקוציהם ואת גלוליהם (כ״ט, ט״ז)

 אשר הדיחך—שסה (ל׳, א׳)
 וקכצך מכל העמים אשר הפיצך—ומל

/ ד)  את לבבך (ל׳, ג

 ושב את שבותך ורחמך (ל׳, ג׳)
 אספה עלימו רעות — חצי — מזי רעב

 (ל״ב, כ״ג ואילך)
 ״והסתרתי פני מהם״ (ל״א, י״ז)

< ה ר ו ת ה ה נ ש , מ ס ד ב א ת מ ו ב ו ר  א) צרוף המלים: ״גר, יתוס ואלמנה״ הולך וחוזר לשעמים ק



ת לז ו ע י ר כ ת מ ו י א  ר

 בויקרא כ״ו, ל׳׳ו, ל״ט. בפרק ה/ ט״ז מתחיל יחזקאל ביעוד העונש הכתוב בדברים
 ל״ב, כ״ג: ״בשלחי את חצי״ ומסים את הפסוק בבטוי לקוח מויקרא כ״ו, כ״ו: ״ושברתי
 לכם מטה לחם״. גם בפרק ו/ ג׳ ואילך מחבל יחזקאל את אפני־הדבור, השאולים
/ וג׳).  עפי״ר מויקרא כ״ו, במליצות ממשנה התורה (״ונגדעו״; ״ואבדתי״ שבפסוקים ו
 יחזקאל י״ד, ח׳ כולל בחוכו ארבעה משפטים: הראשון שאול מת״כ, השני —
׳ ל״ז)׳ השלישי והרביעי — מת״כ. בפרק כ״ב, ו׳ ואילך הולך  ממשנה התורה (כ״ח
 הנביא יחזקאל ומונה את כל התועבות אשר נעשו בירושלם; רבן—הפרת החקים
/ כ״ה); ובכל זאת משתמש  והמשפטים הכתובים בספר הקדושה (ויקרא י״ט, כ
 הנביא בפסוק ז׳ (״אב ואם הקלו בך״) בבטוי שאול מדברים כ״ז, ט״ז ולא מויקרא
 כ׳, ט׳. כך קבל יחזקאל והכנים לתוך פרק ם״ד (בפסוק כ״ד), שבו מדובר על
 חובותיהם של הכהנים, גם מצוות וחקים מם׳ משנה התורה (דברים י״ט, י״ז; כ״א,

; ל״ג, י׳).  ה׳
 לבסוף גביא עוד דוגמאות אחדוח, שמהן גלמד, שלפגי עיגי יחזקאל היו —
 בהנבאו ובנאמו — לא ם׳ ח״כ ום׳ משנה תורה כלבד, אלא גם יתר הלקי

. ( E 1  התורה (
ל א ק ז ח  י

 בעדן גן א׳ היית— כ״ח, י״ג (ל״א,
 ח׳ ואילך)

 עון םדם—תועבה (ט״ז, מ״ט ואילך)
 אברהם ויירש את הארץ (ל״ג, כ״ד)

 אש וגפרית אמטיר עליו (ל״ח, כ״ב)

 ואתנה צמידים על ידיך—נזם על
 אפך (ט״ז, י״א ואילך)

 ביום הלדת אותך (ט״ז, ה׳)
 ורביד על גרונך (ט״ז, י״א)

 ואש טתלקחת (א/ ד׳)
 בהעביר כל פטר רחם (כ׳, כ״ו)
 חבלתו חוב ישיב—י״ח, ז׳ (י״ב)

 כטראה אבן ספיר (א/ כ״ו)
 שבעים איש מזקני ישראל (ח׳, י״א)

I E 
 ויטע—א׳ גן בעדן (בראשית ב׳, ח׳)

 ואנשי םדם רעים וגי׳(בראשית י״ג, י״ג)
 לתת לך את הארין הזאת לרשתה(בראשית

 ט״ו, ז׳)
 המטיר על סדום גפרית ואש (בראשית

 י״ט, כ״ד)
 ואשים הנזם על אפה והצמידים על

 ידיה (בראשית כ״ד, מ״ז)
 יום הלדת את פרעה (בראשית מ׳, כ׳)
 רביד הזהב על צוארו(בראשית מ״א, מ״ב)

 ואש מתלקחת (שמות ט׳, כ״ד)
 והעברת כל פטר רחם (שמות י״ג, י״ב)
 אם הבל תחבל—תשיבנו לו(שמות ב״ב,

 כ״ח)
 כמעשה לבנת הםפיר (שמות כ״ד, י׳)
 שבעים איש מזקני ישראל (במדבר

 י״א, ט״ז)



ת של ו י יי ח ו י ז ן ו ז י ת ו פ י ה ת ה ר י ת ס  לח ל

ל א ק ז ח  י
 ואת חרשיה תגרמי (כ״ג, ל״ר)

 ועל כל פני הארין נפצו (ל״ד, ר)

I E 
 ועצמותיהם יגרם (כמדבר כ״ד, ח׳)

 ויפץ — אתם — על פני כל הארץ —
 בראשית י״א, ח׳.

 יחזקאל והנביאים האחרים.
ק זי) ר פ ) 

 אולם יחזקאל הרבה מאד להשתמש בנבואותיו לא רק כדברי התודה, אלא
 גם בנבואותיהם, ככתב או בע״פ, של הנביאים בני דורו וזמנו או של הנביאים
 שהיו לפניו שבאו לידו; וגם הדבר הזה מחיבנו לחשב את כל הדבורים והמליצות
 מת״כ הנמצאים גם ביחזקאל לשאולים מהראשון; עפי״ר אנחנו מוצאים בו אפני

 .דבור משותפים לו ולירמיהו.
ל א ק ז ח  י

; ׳  אל תירא ומפניהם אל חחת (ב׳, ו
 ג׳, ט׳)

 ודברת את דברי אליהם (ב/ ז׳)
 טפנה צפונה (ט׳, ב׳)

 זכרתי את ימי געוריך—ט״ז, מ״ג (ם׳)
 ותמר את טשפטי לרשעה מן הגוים(ה׳, ד)
 צבי היא לכל הארצות (כ׳, ר, ט״ו)

 תקעו בתקוע (ז׳/ י״ד)
 שלום ואין שלום (י״ג, י׳)

 ותקע גפשי מהם (כ״ג, י״ז ואילך)
 על פגי השדה—לא תאסף ולא תקבץ

 (כ״ט, ה׳)
 שממה מבלי עובר (י״ד, ט״ו)

 ותורה תאבד מכהנים ועצה מזקנים
 (ז׳, כ׳׳ו)

 עינים להם— ולא ראו, אזנים להם—
 ולא שמעו (י״כ, ב׳)

 רוח סערות בחמתי (י״ג, י״ג)
 בחרב, ברעב, בדבר יפלו (ר, י׳׳א)

ו ה י מ ר  י
 אל תירא מפניהם—אל תחת מפניהם

 (א׳, ח׳, י״ז)
 ודברת אליהם (א׳, י״ז)

 ופניו מפני צפונה (א/ י״ג)
 זכרתי לך חסד נעוריך (ב׳, כ׳)

 ההיםיר גוי אלהים (ב׳, י״א)
 ארץ חמדה, נחלת צבי (ג׳, י״ט)

 ובתקוע תקעו (ו׳, א׳)
 שלום, שלום ואין שלום—ו/ י״ד (ד/י׳)

 פן תקע נפשי ממך (ר, ח׳)
 לא יאספו ולא יקברו—על פני האדמה

 (ח/ ב׳)
 שממה מבלי יושב—מבלי עובר (ט/

 י׳, י״א)
 לא תאבד תורה מכהן ועצה מחכם

 (י״ח, י״ח)
 עינים להם ולא יראו, אזנים להם ולא

 ישמעו (ה׳, כ״א)
 סערת ד׳ חמה (כ״ג, י״ט)

 את החרב ואת הרעב ואת הדבר(כ״ד, י׳)



ת לט ו ע י ר כ ת מ ו י א  ר

ל א ק ז ח  י
 אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה

 (י״ח, ב׳)
 לנוח גמלים— למרבץ צאן (כ״ה, ה׳)
 והכרתי ממנה אדם ובהמה (י״ד, י״ג)

 לכל רוח יפרשו (י׳׳ז, כ״א)
 בשובבי אותם מן העמים (ל״ט, כ״ז)

 אחרים:
ל א ק ז ח  I י

 בא הקץ (ז/ ב/ ר)
 וחגרו שקים — ובכל ראשיהם קרחה

 (ד, י״ח)
 המון שיריך וקול כגוריך לא ישמע

 עוד (כ״ו, י״ג)
 I והושבתי את הערים—התרבות—הנשמה

 (ל״ו, ל״ג)
 יאכלו—את לחמם טמא בגוים (ד/ י״ג)

 ופרשתי את רשתי עליו (י״ב, י״ג)
 והפשיטו אותך והגיחוך עירם (ט״ז, ל״ט)
 כגעת בה רוח הקדים תיבש (י״ז, י׳)

 הה ליום כי קרוב יום—לה׳ (ל/ ב/ ג׳)
 לא תקחו עוד חרפת רעב בגויים(ל״ו׳ ל׳)

 אשר שפכתי את רוחי (ל״ט, כ״ט)
 מים יוצאים מחחת מפתן הבית(מ״ז, א׳)

 אוי עיר הדמים (כ״ד, ו׳)

 כל הידים תרפינה (ז׳, י״ז)
 ככביהם—שמש — וירח לא יאיר אורו

 (ל״ב, ז׳)
 והשבתי גאון עזים (ז׳, כ״ד)

ו ה י מ ר  י
 אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה

 (ל״א, כ״ח)
 נוה רועים מרבצים צאן (ל״ג, י״כ)

 והשביח ממנה אדם ובהמה (ל״ו, כ״ט)
 וזרתים לכל הרוחות (מ׳׳ט, ל״ו)

 ושכבתי את ישראל (נ׳׳ י׳׳ט)

 ועתה נדמה את יחזקאל לנביאים
ם ו מ  ע

 בא הקץ (ח׳׳ ב׳)

 על כל מתנים שק ועל כל ראש קרחה
 (ח/ י׳)

 המון שיריך וזמרת נבליך לא אשמע
 (ה/ כ״ג)

 ובנו ערים נשמות וישבו (ט/ י״ד)
ע ש ו  ה

 ובאשור טמא יאכלו (ט/ ג׳)
 אפרוש עליהם רשתי (ז/ י״ב)

 פן אפשיטנה ערמה (ב׳, ה׳)
 יבוא קדים רוח — ויבוש מקורו ויחרב

 (י׳׳ג, ט״ו)
ל א ו  י

 אהה ליום כי קרוב יום ד׳ (א׳, ט״ו)
 ושבעתם — ולא — עוד חרפה בגוים

 (ב/ י״ט)
 אשפוך את רוחי (ג/ א׳)

 ומעין מבית ד׳ יצא (ד׳, י״ה)
ם ו ח  נ
 הוי עיר דמים (ג׳, א׳)

ו ה י ע ש  י
 כל ידים חרפינה (י״ג, ז׳)

 ככבי השמים לא יחלו אורם — שמש
 וירח לא יגיה אורו (י״ג, י׳)

 והשבתי גאון זדים (י״ג, י׳׳א)
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ל א ק ז ח  י
 יתד לתלות עליו כל כלי (ט״ו, ג׳)

 ואתה אדם ולא אל (כ״ח, ב׳)
 אגדיל המדורה, הרבה העצים — האש

 (כ״ד, ט׳)
 עם עמקי שפה וכבדי לשון (ג/ ה׳)

 לחמו לרעכ יתן ועירום יכסה כגר
 (י״ח, ז/ ט״ז)

 בעת אידם (ל״ה, ה׳)

 ובנו בתים ונטעו כרמים (כ״ח, כיו)
 ביום ענן וערפל (ל׳׳ד, י״ב)

 כספם וזהבם לא יוכל להצילם ביום
 עברת ד׳ (ד, י״ט)

 פלשתים — כרתים שארית חוף הים
 (כ״ה, ט״ז)

 נביאיה — כארי שואג — כהניח חמסו
 תורחי ויחללו קדשי— שריה בקרבה

 כזאבים (כ״ב, כ״ה)

ו ה י ע ש  י
ותלו עליו — כל כלי (כ״ב, כ״ג תד-  י

 ואילך)
 ומצרים אדם ולא אל (ל״א, ג׳)

 הרחיב מדורתה אש ועצים הרכה(ל/ ל׳׳ג)

 עם עמקי שפה—נלעג לשון (ל״ג, י״ט)
 פרם לרעב לחמך — כי תראה ערם

 וכסיתו (נ״ח, ד)
ה י ד ב ו  ע

 ביום אידם (א/ י״ג)
ה י נ פ  צ

 ובנו בתים—ונטעו כרמים (א׳, י״ג)
 יום ענן וערפל (א/ ט׳׳ו)

 גם כםפם גם זהבם לא יוכל להצילם
 ביום עברה ד׳ (א/ י״ח)

 חבל הים—כרתים—פלשתים (ב׳, ה׳)

 שריה בקרבה אריוח שואגים — זאבי
 ערב— גביאיה כהגיה חללו קדש חמסו

 תורה (ג/ ג׳ ואילך)
 והמסקנה של חקירתנו היא: יחזקאל היה משפע מכל כתבי הקדש יותר
 מכל הנביאים והוא השתמש בנבואותיו באפני דבור ובמליצות, שהיו לנגד עיני

 רוחו וששאלם מאת יתר ספרי הקדש.

 היחס שבין יחזקאל ובין תורת נהנים.
( ׳ ק ח ר פ ) 

 כל הבטויים ואפני־חדבור, שנזכרו למעלה ושלוקחו ע״י יחזקאל מכל ספרי
 החקים והנבואה, מביאים אותנו לידי הנחה, שיחזקאל השתמש גם בת״כ וגם ביתר
 כה״ק; אולם ההשערה, שם׳ ת״כ — שאין בו שום סמנים של שאילת דבורים ומליצות
 מספרים אחרים — השתמש רק ביחזקאל לבדו, רחוקה מאד מאד מן האמת. אולם
 גם התבוננות אחרת תביאנו לידי ההנחה הנ״ל: לו היה יחזקאל המקור, שממנו
 שאב בעל ת״כ את כל הבטויים והמליצות הרבים שהובאו למעלה (בעמוד׳: כ׳׳ט־
 ל״ג), כי עתה לא היה בוחר בעל ת״כ רק באותם אפני הדבור הנמצאים רמ



ת מא ו ע י ר כ ת מ ו י א  ר

 ביחזקאל והמיוחדים לו לבדו ולא היה נמנע מקחת גם את הדבורים והמליצות
 המשותפים ליחזקאל, למשנה תורה, לירמיהו ולספרים אחרים. האם היתד, לת״כ
 כונה מיוחדת לשאל מיחזקאל רק אח הבטויים האופיים, המיוחדים לו לבדו, ולשם
 זה השתמש בחקירת־בקרת למען הבדיל כין המליצוח האוריגינליות של יחזקאל
 לבין המליצוח השאולות? מרוע אין בעל ם׳ ת״כ משתמש כלל בבמויים: ״הקל
 אב ואם״, ״הפץ בגויים״, ״שב שבות״, ״לא חחום ולא חחמל״, ״עץ רענן״, ״זעוה״,
 ״שקוצים״ וכר, שיחזקאל שאלם ממשנה התורה ומירמיהו? כל הראיות האלה
 מוכיחות באפן ברור ונראה לעינים, שס׳ ת״כ, ולא ם׳ יחזקאל, הוא המקור אשר

 היה לנגד עיני הנביא הנ״ל ואשר הוא השתמש בו.

 צריך לשים לב גס לזאת שיתזקאל ום׳ ת״כ מםבימים איש לרעהו בענין
 מקומה של מלת החבור ״כי״. ר׳ יהודה ליב שפירא 15) כבר עמד בספרו ״הרכסים
 לבקעה״ על הדבר הזה: המלה ״כי״ כתובה בחלקים אחדים של ויקרא ובמדבר
 אחר הנושא16). צרוף־מלים כזה נמצא רק ארבעים ואחת פעם בחלקי החקים של ת״כ
 (אולם לא בכלם): בחמשת הפרקים הראשונים של תורת הקרבנות — שמנה פעמים
; ט״ו; י״ז; כ״א); בדיני טומאה וטהרה אשר ; ד׳ ; ה/ א׳ ; ד׳, ב׳ / א׳ ; כ  (ויקרא א׳, ב׳
; מ״ז; ; י״ח; כ״ט; ל״ח; מ׳  בפרקים: י״ב, י״ג וט״ו—שתים עשרה פעם(י״ב, ב׳; י״ג, ב׳; ט׳
; ״ד ; י ״ג ; כ״ב, י״ב; י ׳ ; כ״א, ט ׳ ; ט״ז5 י״ט; כ״ה); גם בויקרא י״ט, כ  ט״ו, ב׳
; ו/ ׳ ; י״ב; כ ׳ ; כ״ז, ב׳ ובבמדבר ה׳, ו ; כ״ה, כ״ו; כ״ט ; י״ז; י״ט  כ״ז5 כ״ר, ט״ו
; ד׳. עפי״ר כתובה כאן הטלה ״כי״ אחרי ׳ ; ל׳, ג / י׳; י״ט, י״ד; כ״ז, ח׳ ; ט  ב׳
 הנושאים: אשה, איש, נפש, אדם (שלשים ושלש פעם). ויען כי צרוף מלים כזה
 נמצא רק בחקים אחדים, לכן נראה לי, שהבטוי הזה הוא מסגולותיו של סגנון־
 חקים: האיש או החפץ, שעליו מדבר החק, כתוב בראש המשפט. ומכיון שגם בם׳
 יחזקאל כתובה מלת החבור ״כי״ בעשרה מקומות אחרי הנושא, נמצאנו למדים,
; י״ג; ׳ ; י״ד, ט  שיחזקאל חקה את םגנון־החקים של ת״כ (יחזקאל ג׳, י״ט; כ״א
; ט׳); ביחוד נכר ובולט החקוי הזה בפסוק י״ג ; ד ; י״ח; כ״א; ל״ג, ב׳  י״ח, ה׳
 בפרק י״ד (״ארץ כי תחטא לי למעול מעל״) הדומה מאד לויקרא ה׳, א׳(״ונפש כי
 החטא״), לה׳, י״ד(״נפש כי תמעול מעל״) ולה׳, כ״א (״נפש כי תחטא ומעלה מעל בד׳״).
 צרוף־מלים כזה נטצא עוד רק בישעיהו כ״ח, ט״ו ובמל״א ח׳, ל״ז (ג׳
 פעמים); אולם שם אפשר לבאר את מקומה של מלת החבור ״כי״ ברצונו של

 המחבר להדגיש ולהבליט את הנושא.

 נוסיף לדברים הנ״ל גם את זאת, שהחקים הכתובים ביחזקאל לא יהיו
 מובנים לנו אלא אם נניח, שהנביא ידע והכיר את החקים והמצוות אשר בת״כ.
 נביא כאן רק דוגמאות אחדות. בפרק ט״ד, כ״ט ואילך מדבר הנביא על מתנות־
 כהונה ואינו מזכיר לכאורה את חלקם של הכהנים בזבחי שלמים. אולם אין
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 להעלות על הדעת שיחזקאל סוכר, שאין לכהנים חלק ונחלה בזבחי־שלמים. ומכל
 שכן שאין להסכים לדברי םמנד (.Comm) האומר, ש״יהזקא" לא הזכיר את
 המתנות האלה, מפני שהדבר הזה הוא מובן מאליו ובלתי עקרי; ובודאי שיחזקאל—
 בתור בא כהו ש" קולמוס הקרבנות—דרש אותן מאת בני ישראל לטובת הכהנים
 כמו שעשה ס׳ דברים״ (י״ח, ג׳). אולם אליבא ראמת היו המתנות האלה, הכתובות
 רק בם׳ דברים, ״מובנות מאליהן״ פחות מהככורים הנזכרים ביחזקאל (מ״ד, ל׳),
ר נצטוו עליהם בכל ספרי החקים ואשר נתנו, בלי ספק, לכהנים עוד בימים ש  א
 קדומים. ואי־הזכרתו את חלקם של הכהנים בזבחי שלמים לא תתבאר אלא אם
 נניח הנחה, שיחזקאל כלל בכטוי: ״וכל תרומת כל״17) את כל מתנות הכהונה
 הכתובות בבמדבר י״ח והממומנות גם במקומות אחרים בת״ב בשם ״תרומות״; ולהן
; ויקרא ז׳, ל״ב ואילך,-  שיכים גם הלקי הכהנים בזבחי־השלמיס (שמות כ״ט, כ״ח

׳ י״ט) _ ח ״  במדבר ו

 בפרק מ״ד, כ״ט אומר יחזקאל, שאת ״המנחה החטאת והאשם המה
 (הכהנים) יאכלום״; ובדברו על יתר מתנות הכהונה הוא מסתפק במלים ״לכהנים
. הפסוק הזה יתבאר על נקלה ע״י הצוויים אשר בת״כ, ( )א  יהיה״ בלבד (מ״ד, ל׳
 כי את המנחה, החטאת והאשם יאכלו רק הזכרים בכהנים (ויקרא ו׳, י״א, כ״ב;
; במדבר י״ח, י׳), ואולם יתר המתנות הן רכושם הגמור של הכהנים והן ׳  ד, ו
 מותרות באכילה גם לנשיהם, לבנותיהם ולעבדיהם (ויקרא י׳, י״ד; כ״ב, י״א;

 במדבר י״ח, י״א, י״ג, י״ט).
 ההנחה המוקדטת של חקי ת״כ בולטת ונראית עוד יותר במצוות החגים
 אשר ביחזקאל מ״ה, כ״א ואילך. וילהויזן (Gesch. s. 107 — 110) םובר, שיום
 הקרבת הפסח גהשב ביחזקאל מ״ה, כ״א ליום הראשון של החג. ובאפן כזה החל,
 לפי יחזקאל, השבוע של חג הפסח ביום הארבעה עשר לחדש3). אולם דבר זה
 הוא בלתי אפשרי! מהו הדבר שהניע והכריח את הנביא לצוות, ששבוע הפסח לא
 יתחיל ביום החמשה עשר לחדש, יום שהלבנה במלואה (״בכסה״ — תהלים פ״א, ד׳),
 כמו חג הסכות? ולכן אין ספק ש״הפםח״ אשר ביחזקאל מ״ה, כ״א הוא ערב
 החג שאחריו בא תיכף ומיד ״חג שבעות הימים״. הנביא הניח ביסוד דבריו את

 א) סמגד מעיד את ההערה הזו: ״המלה ״חמה״ שנאמרה כאן בהדגשה מיוחדת ראויה
 לשימת לב; אפשר שהזכות המיוחדת רק לכהנים לאכל את החטאת והאשם לא חיתח אז
 בבחינת דבר שאינו מוטל בספק כלל״—.אולם דבר שאינו מוטל כספק כלל הוא, כי הבאור הזה

 אינו נכון.
 ב) קוטש רוצה לשנות ולתקן כאן: ״חמשה עשר״ תתת ״ארבעה עשרי; אולם התקון

 הזח נעשה מתוך שרירות לב ואין לו יסוד בשום מקום.
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 פרשת הפסח אשר בשמות י״ב, ו׳ ואילך: ״והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר
 יום לחדש... בין הערבים... ואכלו את הבשר בלילה הזה... והיה היום הזה לכם
 לזכרון וחגותם אותו חג... שבעת ימים״. — ודבר ברור ומחוור הוא, ש״היום הזה״
 (פםוק י״ד) הוא היום החמשה עשר לחדש ניסן, אעפ׳׳י שבפסוקים שלפניו דברה
 התורה על היום הארבעה עשר לחדש. התורה לא ראתה צרך לעצמה להגיד זאת
 בפרוש, יען כי הכל ידעו כי היום החמשה עשר מתחיל מן הלילה שלפניו (ראה
 ויקרא כ״ג, כ״ז, ל״ב)18). וככה אומר גם יחזקאל: ״בארבעה עשר יום לחרש
 יהיה לכם הפסח״ וכונתו ל״בין הערבים״ ול״בלילה הזה״ שאחרי יום הארבעה עשר
. נמצאנו למדים, ש״חג שבעות ימים״ הבא אחריו מתחיל (  הנאמרים בשמות י״בא
 בלילה אור ליום החמשה עשר בניסן. ורק אם נניח, שחקת הפםה אשר בת״כ
 היתה לנגד עיני הגכיא, גוכל להבין מדוע לא הזכיר כלל את חג השבעוח. חג
 השבעות אינו נחשב בויקרא כ״ג לחג בפני עצמו אלא לחג הסיום של פםח
 (עצרת של פסח). ולפיכך אין יחזקאל מזכיר אותו, כמו שאיננו מדבר על יום

ג הםכות19).—  העצרת של ח
 רמז לספירת שבעה שבעות מחג הפסח והלאה נמצא (כפי שהעיד כבר
 רש״י: ״על שם שםחחילים ממנו לספור שבעה שבועות״) בשם ״חג שבעות ימים״

 (יחזקאל מ״ה, כ״א).
 כל הראיות, שהובאו כאן ממקורות שונים, מאשרות ומקימות את הדבר, כי
 םפר יחזקאל תלוי בת״כ ומשפע ממנו. ועם בן אדם, שיבוא ויאמר, אחרי כל
 הצעת ההוכחות והראיות הנ״ל, כי החלקים השונים של ת״ב נוצרו ונתהוו רק

 אחרי גלות בבל—עם בן אדם כזה אין מה להתוכח.

 תורת נהנים ומשנה התורה.
( ׳ ק ט ר פ ) 

 אחת השאלות החשובות ביותר, אשר עלינו למצא תשובה עליה, היא: מהו
 היחס של ם׳ משנה התורה לתורת כהנים? ויש לנו הצדקה לקוות, כי בם׳ משנה
 התורה, שגם הוא ספר חקים ברבו ובעקרו כמו ת״כ, נמצא את התשובה על
 השאלה: אם חקי ח״כ הונחו ביסודו או שלא הושם לב אליהם כלל וכלל. ואם
 יעלה בידינו להוכיח, שמשנה התורה לא הניח את ת״כ רק בתור הנחה מוקדמת

ד על פרק י״ב שבשמות, מ ת ס  א) ויש לנו רשות גמורה להניח הנחה זו, שיחזקאל ה
 יען כי הראינו לעיל (עמ׳ לי) שחמשה פסוקים משותפים לפרק הנ״ל וליחזקאל; גס המלים
 ״עץ עבות״ אשר ביחזקאל כ׳, כ״ח שאולות הן (כפי שהראינו לעיל בעמ׳ כ״ח בהערה אי)

 מחקי התגים אשר בויקרא כ״ג, מ׳.
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 בלבד אלא שהוא חושב אה חקיה להקים אלהיים שנתנו ע״י ה׳ למשה, אז נהיה
 מוכרחים להודות, כי כל היסודות שעליהם נבנתה השיטה על התהוותה המאוחרת
 של תורת הכהונה והלויה — יסודות שוא הם. בראשונה נאשר ונבסס את

 הדבר הזה:
 א) אין בסי משנה התורה רצון וכונה להחשכ לספר החקים הראשון.

 וילהויזן, שטדה (Gesch. Isr. I 61; 658) וקורניל (.Einl. in A. T) אומרים,
 כי המקור היסודי של משנה התורה (Deuteronomium) כלל בתוכו רק את
 הפרקים: י״ב—כ״ו; וגם מן הפרקים האלה הם מוציאים אי־אלה פסוקים—וביחוד
.(Ur־Dt) את הפסוקים המתנגדים לשיטתם על השקפתו של ם׳ משנה חורה הקדום 
 הנחת וילהרזן, אשר הוא חושב אותה לדבר שאינו מוטל בספק כלל, היא, שם׳
 משנה תורה הקדום מתכון להחשב לםפר החקים הראשון ואיננו מניח ביסודו שום
 תורה שבכתב אחרת. ולפיכך הוא סובר, שכל הכחוב בפרקי־המבוא למשנה
 תורה, כי משה הודיע את בני ישראל את חקי משנה התורה (י״ב—כ״ו) בסוף
 ארבעים שנה לימי נדודיהם במדבר, סותר את הדברים שנאמרו במקור הקדום
. המקור הקדום הזה חשב את עצמו בראשיתו ״להוצאה מרחבת (  של משנה החורהא
 ומשכללת של ס׳ הברית העתיק״; ומכאן הוא(וילהויזן) למד, שמשה לא נשא אתו
 במשך ארבעים שנה את החקים ואת הטשפטים אשר קבל על הר חורב, אלא
 מסרם מיד לעם.— ההחלטה המשונה וחםרת־הטעם הזאת יכולה לעמד על מקומה
 רק כשהיא נשענת על בקרת טנדגציוזית שאין דוגמתה המוציאה את כל הפסוקים
 שאינם מחאיטים אל ההחלטה הזאת ומיחםת אותם ליד עורך שחי בזמן מאוחר.
) בפרק כ״ג, המעידים באפן שאינו נשמע  קודם כל היו מוכרחים הפסוקים: ה׳־ז׳ב
 לשני פנים, כי משה נתן את החקים האלה לישראל בםוף ארבעים שנה ללכתם
 במדבר, לקבל עליהם באהבה את הדין: להתיחם ליד עורך, מעבד ומסדר. גם
 במשנה התורה כ״ד, ט׳ נזכר מאורע שארע רק אחר מתן התורה על הר חורב;
 ומובן מאליו שגם הדבר הזה נחשב (בעיני וילהויזן וחבריו) להוספה מאוחרת!!

) מסתמך כאן על משנה התורה כ״ו, י״ז־ s 1 8 7 7 . Iahrbb. f. d. T h  א)464(וילהויזן .
 י״ח; מהמקום הזה הוא לומד כביכול, כי החקי• אשר בס׳ משנה התורה נאמרו לבני ישראל
 מיד אחרי נתינת עשרת הדברים על הר חורב, אולם ברור הדבר, שהמלה ״היום״ בפסוק י״ז
. ה ר ו ת ה ה נ ש , מ ק ל ח  מתכונת לא ליום כריתת הברית על הר חורב, אלא ליום פרסומם ש
 והפרסום הזה ביחד עם העובדה, שהעם קבל עליו את החקים האלה ברצון, נחשבים במשנה
 תורה כחדוש הברית אשר כרתה על הר חורב (עין בספרו של איואלד c 135 ע״ד העבר של
 הפעלים: .האמרת״ ו״האמירך״). לברית סיני היה כה ותקף גם בימי הדור הזה (דברים ה׳ ג׳);
.(IIl's.362) ועתה, לפני כניסתם לארץ ישראל, נתחדשה באלה ובשבועה. וככה אומר גם דילמאן 

; קיונן מתנגד שם *דברי ואלמון וגיגרהמאחרים f 2 5 Einl. s: עין בספרו של קיונן . 2 (  ב
 מתוך נמוקים אחרים את הפסוקים ב׳־ט׳ אשר בפיק כ״ג.
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 אולם גם פרק כ״ה, י״ז מספר על פגישת ישראל בעמלק כעל דבר שקרה לפני
; וגם י״ב, ח׳ מתכון לעבר הירדן מזרחה בצוותו: ״לא תעשון ככל אשר  זמן רב
ת הירק״א).  אנחגו עושים פה היום!״, יען כי בפסוק שאחריו כתוב: ״ועברתם א
 מלבד זאת מניח בכל מקום המקור הקדום של משנה ההורה גם את בחירת ה׳
 בלויים כדבר שכבר ;עשה (דברים י״ח, ה/• כ״א, ה׳ ועוד). והדבר הזה הלא קרה
 ככחוב גם במשנה תורה י׳, ח׳ וגם בשמות ל״ב, כ״ט רק אחר מעשה העגל ולא
 (מובן מאליו) לפני מתן התורה על הר חורב. ולבסוף מזכיר המחוקק גם את
 החקים על דבר נגע הצרעת (דברים כ״ד, ח׳), שכבר מסר לכהנים; ולו בא המחוקק
 לידי השקפה זו רק בזמן מתן התורה על הר חורב, כי אז לא היה יכול לעשות
. גם את המלים ״כאשר צויתיך׳ (י״ב, כ״א) יכולים ליחס רק ( ב  את הדבר הזה
 למצוה שכבר נאמרה בימים עברו.— והיוצא מדברינו אלה הוא: תורת החקים
 והמשפטים אשר בדברים נאמרה לישראל רק אחרי לכתם ארבעים שנה במדבר.
 נמצא שאין שום יסוד לדעה המיחםת את נאום הפתיחה: מפרק ד׳, מיה עד פרק
; ואת  י״א, ל״ב, למחבר אחר ולא לאותו המחבר שכתב את הפרקים: י״ב—כ״ו
 זאת—שהפרקים הנ״ל משמשים מבוא למשנה התורה: י״ב— כ״ו ושיכים אליו —
 סבר וקבל לא רק דילמאן אלא גם קיונן (קיונן בסס בפרטות את ההנחה הזאת
 בספרו: Einl. s. !08—112). במבוא הזה למשנה חורה הולך וחוזר הרעיון(המתבטא
 בבהירות יתרה), כי עם ישראל צריך לקבל עליו עתה—בסוף ימי נדודיו הרבים
 במדבר, בהיותו קרוב לבוא לארץ שהבטיח ה׳ לאבותיו — בכל לבו ונפשו את
 החקים הכתובים להלן למען ישמרם לעשות בארצו הקרושה. ואחרי חניחנו את
 ההנחה הנ״ל, נוכל להגיד באפן אפריורי, בי קרוב לאמת שם׳ משנה התורה אינו
 מציג עצמו לפנינו בתור ספר החקים הראשון אשר נתן לבני ישראל, אלא הוא
 מניח ביסודו ספר חקיס אחר, שנתפרסם בימי שהותם ארבעים שנה במדבר, ואשר
 עתה, לרגלי היותם קרובים לבוא לארץ כנען, יש צרך להרחיבו ולהגדירו. ולו
 רצה ס׳ משנה התורה להחשב לתורה שבכתב הראשונה, כי עתה היה קובע (כפי
 שעשח ס׳ הברית שהיה ידוע לו בכל אפן) את זמן פרסומו תיכף אחר מתן התורה
/ שהחקים  על הר סיני ולא היה מדגיש וחוזר ומדגיש בנאומי הפתיחה והחתימה5

ו מוצאים בשום מקום אפילו אות אחת על אודות ימי נדודים במדבר העתידים נ ח נ א ״ ץ ^ 
ב ועל .יום הקהל״ כעל מאורעות ר ו  לבוא; בפרק י״ח, פדז־כ• מדובר על חניתס לרגלי הר ח

 שארעו לפני ימים רבים; עין בספרו של קיונן: בסעיף ז׳ בהערות ז׳ וטי•
י *  ב) אפשר להוכיח על נקלה, כי ס׳ משנה תורה משתמש בכל^מקוס, שהוא םרנ
; אולם ( ; י״ט, ט׳ ׳ ; ט״ו, ה  חקיו הוא, בפעל: ״אני מצוה״ בזמן חוה (י״ב, י״ט, כ״ח; י״ג, א׳

 את הפעלים: ״צויתים׳ ו״צויתיך״ בעבד יכולים ליחס רק לחקיס הקודמים.
 ג) אמנם לא כל נאומי הפתיחה והחתימה שיכים, לפי דברי הבקרת, למחברו של ס׳
 משנה התורה, או־לס בכיז מסכימים כל המבקרים החרשים פה אחד לזאת, שהחלקים האלה
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; ומכל שכן שלא היה מדגיש את  האלה נאמרו לעם רק כעבור ארבעים שנה
 זאת, מכיון שבנאום הפתיחה (דברים ה/ כ״ח — ו/ א׳) הוא מספר, שאה החקים
 הכתובים להלן (במשנה התורה) הודיע ה׳ את משה מיד אחרי השמיעו את עשרת

 הדברים על הר םיני.
ר הברית. פ  ב) משנה התורה וחקי ס

 הכל מסכימים, כי מחבר ם׳ משנה התורה ידע את חקי הברית אשר
 בשמות כ׳־כ״ג; ל״ד וי״ג; והוא גם הניחם ביסוד דבריו לפי מצב הענינים
 שתארנוהו זה עתה. משנה התורה (דברים כ״ח, ם״ט; כ״ט, ח׳ ועוד; עין גם בירמי׳
 י״א, ב׳־ח׳) חושב אח הקיו ליסודה ולבסיםה של בריח חדשה אשר כרת משה
 עפ״י ה׳ את בני ישראל בארץ מואב ״מלבד הברית אשד כרת אתם בהורב״20).
 את הברית החדשה הזאת יעד לבני הדור החדש העומדים להתנחל בארץ אשר
; אולם מכל שכן שלא תש כחם ותקפם של ברית חורב והחקים ׳  הבטיח להם ה
 המונחים ביסודה גם לגבי הדור החדש הזה (דברים ה׳, ב׳־ג׳). אמנם ס׳ משנה
 התורה חוזר על חקים אחדים שנאמרו בשמות כ׳־כ״ג; ואולם בכ״ז אי־אפשר להגיד
 את זאת כיחס לרב חקיו של ם׳ הברית, אף־על־פי שאין ספק כי גם הם לא אבדו,
. וכן הונח ביסודו של דברים כ״ז, הי־ו׳דבר זה: המצוה ( א  לפי משנה ההורה, את כחם
 הכתובה בשמוח כ׳, כ״ה עודנה קימת ועומדת גם עתה; וכך נוכל להבין את מצות
 שנת השמימה רק אם נניח ביסודה את חק שביתת הקרקע בשנה השביעית
 (שמות כ״ג, י׳־י״א). ובשום אפן אי־אפשר לקבל את ההנחה, שם׳ משנה התורה
 חושב אח עצמו לספר החקים היחידי, שיש לו כח ותקף הלכה למעשה; להפך,
 הוא היה מוכרח להניח ביסודו תורה שבכתב אחרת, אשר נתנה זמן רב לפניו
 ואשר כחה והשפעתה לא היו מוטלים בספק. ואם חקי הברית הונחו ביסודו של
 ם׳ משנה התורה — אעפ״י שהדבר הזה לא נאמר בו בפרוש כשום מקום ואעפ״י
 שנראה לנו בכל מקום כאלו ם׳ משנה התורה רצה להיות מקובל בתור ם׳
 החקים היחידי — אז אין דבר שיתנגד לזאת, שם׳ משנה התורה הניח גם

 קדמו לתיכ. ולכן נוכל להשתמש לשם חקירתנו זאת גם במקומות שונים מנאומי השתיתה
 והחתימה—שביסודם הונחה תורת כחניס כהנחה מוקדמת—בתור ראיות לסתר את השקפתה

 של הבקרת המודרנית.
 א) אסשר לבאר את העובדה הזאת—שס׳ משנה התורה לא חזר על כל חקי ס׳ הברית
 אלא רק על אחדים מהם—בשני אוסנים: או שמשה ראה צרך לחזר רק על חקים אחדים של
 ס׳ הברית ולשננם בנאומיו (אסשר היתה כונתו ללמדנו בהם דבר־מה חדש — *בשביל דבר
 שנתחדש בר״, כמו שאומר התלמוד) או שנאומו של משה בצורתו הקדומה והמקורית כלל
 בתוכו את כל חקי ס׳ הברית, אלא שאח״כ לא הכנסו לתוך התורה כל אותם המקומות שאין

 בהם אלא חזרה ששוטה, מלה כמלה, על חקי ססד הברית.
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 את ת״כ, בחור מפר הקים ידוע ובעל כה ותקף, מבלי שיאמר בו הדבר הזה
 בפרוש.

 גי ס׳ משנה התורה מסתיע בחקי ת כ.

 אנחנו נוכל להוכיח גם בראיות חיוביות, שם׳ דברים (משנה התורה) הניח
 כיסודו את ם׳ ת״כ בתור ספר ידוע לו אשר חקיו היו נוהגים בישראל. את הדבר
 הזה נראה באפן ברור ומפרש בדברים כ״ד, ח׳. שם כתוב: ״השמר בנגע הצרעת
 לשמר מאד ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלויים כאשר צויתים חשמרו
 לעשות״. הפסוק הזה מלמדנו בפרוש, שה׳ נתן לכהנים גם את חקי נגע הצרעת;
 והחקים האלה לא נכתבו לא בספר הברית ולא במשנה החורה. וילהויזן וחבריו
 מחליטים אפוא, שהפסוק הזה אינו מתכון לחקי הצרעת שנכתבו בויקרא י״ג־י״ד,
 אלא למםרות שבע״פא< שהיו ידועות רק לכהנים ושעליהן מדבר גם משנה ההורה
: ״בי שמרו (הכהנים) אמרתך ובריתך ינצרו? יורו משפטיך ליעקב ותורתך  ל״ג, ט׳
 לישראל״. אולם דוקא הפסוק הזה מלמדנו, שלא רק מסרות שבע״פ בלבד, אלא
 גם תורות שהיו קבועות בכתב נתנו למשמרת לכהנים? יען כי ה״ברית״ שהכהנים
 צריכים ל״נצור״ אינה אלא החקים והטשפטים אשר נכתבו על לוחות הברית ועל
 ספר הברית (שמות כ״ד, ז׳; ל״ד, כ״ז). והלא גם םפר משנה התורה גופא (כתור
 עצמותם ומהותם של דברי הברית—ירמיהו י״א, ב׳ ואילך) גכתב על ספר ונתן
; י״ז, י״ח). ומה יש להם צדקה להניח, כי החקים ׳  למשטרת לכהנים (דברים ל״א, ט
 והתורוה, אשר הכהנים היו צריכים להורות ולשפט על פיהם, היו, לפי ם׳ משנה

 התורה, רק מסרות שבע״פ?!22)

 נשים לב גם לזאת, כי דברים כ״ר, ח׳ מדבר לא על הוראות הכהנים עפיי
 שקול דעתם (ראח גם דברים י״ז, ח׳ ואילך), אלא הוא מדגיש שם בכל תקף:
 ״כאשר צויתים תשמרו לעשות״. נמצאנו למדים, שהמחוקק מזכיר אותנו חקים
 אלהיים ידועים, שהכהנים ידעום עוד לפני פרסומו של ם׳ משנה התורה ושעל
 מוצאם האלהי מעידות לא הוראות הכהנים עתה, אלא התורות שבכתב שנתנו
 בבר לפנים. ומכל הנאמר כאן אנחנו באים לידי מסקנה, שם׳ דברים משנן את
 חקי הצרעת שנכתבו בויקרא י״ג־י״ד23) למען ישמרום לעשות? ואצלם נמצא
 הצווי המיוהד במינו: גם אם הגדרתו והגבלתו של החק אינה מוטלת בספק,

) שאמרו, (חולין כיח, ע״א? ספרי 2 1 יל  א) האקסגמים החדשים לועגים לדברי חכמינו ז
 ראה.—חמחדגם), כי המלים: ״כאשר צייותיך׳ דברים י״ב, כ״א) מתכונות למסורות שבע״פ? וחדל
 אמרו את זאת רק מפני שאין בכל התורה כלה שום חק על דבר אופן השחיטה. אולם חקי
 הצרעת כתובים על ספר והנס לנגד עינינו ובכ״ז מחליטים המבקרים, שהפסוק מתכון כאן (דברים

 כיד, ח׳) למסורות שבע״םיי



ת של ויל ח ר י ן ן ו ז י ת ו פ י ה ת ה ר י ת ס  ל

/ י״ט, ) (עין בויקרא י״ג, ב׳, ט  בכ״ז צריכה ההוראה לצאת רק מאת הבחנים א
; י״ד, ל״ה ועוד).  מ״ט

 ד) משנה התורה י״ד ותורת־כהנים.
 מפרק י״ד בס׳ משנה התורה אנחנו למדים בודאות גמורה, שלנגד עיני
 מחברו היו תורוה הכהנים בכתב, מפני שמשנה התורה י״ד, ג׳־כ׳ איננו אלא
. והדברים שיבואו להלן יראונו לדעת, (  חזרה מקוצרת על מה שנכתב בויקרא י״אב

 כי מקור החקים האלה הוא בויקרא וכי ם׳ משנה התורה שאלם ממנו:
 1) הבטויים: ״למינהו״, -למינו״, ״למינה״ זרים להרגל לשונו של ס׳ משנה
; גם  התורה (וגם וילהויזן וקיונן מסכימים לזאת) ומתאימים לדרכי הדבור של ת״ב
 המלה ״שרץ״ (דברים י״ד, י״ט) לא נכתבה בם׳ דברים במקום אחר, ולעמת זה

 מצויה המלה הזאת בת״כ.
 2) אסור הנגיעה בנבלות בהמות טמאות (דברים י״א, ה׳) לוקח רק מת״כ,
 מפני שבה נכתבו גם חקי טומאה וטהרה (ויקרא י׳־א, כ״ד־מ׳); ואולם מקורו של
 האסור הזה אינו בספר משנה התורה, מפני שבו כתובים רק דיני מאכלות: הוא
 מסמן במלים: ״טהור״ ו״טמא״ רק את הדברים המותרים והאסורים באכילה. (אולם

 א) בדברים י״ט, י״ז מדובר לא על הכהנים בלבד, אלא גם על שופטים אחרים; וכד
 הוא הדבר גם בי״ז, מ׳, י״ב; ואולם בדברים כיד, ח׳ נזכרו רק ״הכהנים״ בלבד בהסכמה גמורה
 עם הפסוקים השונים שהבאגו מתיכ.—ואם בכ״א. ה׳ גאמר על הכהגים, ש״על פיהם יהיה כל
 ריבי, אין הדבר הזה על תפקידם של הבחנים, שנכתב כאן בהזדמנות שבאה לידו, מוציא מן
 הכלל גם את השתתפותם של השופטים בברור עניני ״ריבי; וביחוד שקודם, בכ״א, ב־
 ואילך, נזכרו בפרוש הזקנים והשופטים.— תפקידם של הכהנים להורות את העם את החקיס,
׳ ואילך; בויקרא י /  שנאמר בס׳ משנה תורה לא בפרוש, נכתב בכלל רק בת׳׳כ; עין בויקרא י

 י׳׳ד, נ״ז ובתורות הרבות אשר צוח ה׳ את משה ואת אהרן.
 ב) קיונן (Kuenen) חושב לדבר דב־ערך את העובדה הזאת, שהרשימה העממית של
 הבהמות היונקות המותרות באכילה (דברים י״ד, ד׳־ה׳) חסרה בויקרא יי׳א; אולם, להפך, מכאן
 ראיה, שס׳ ת״כ קדם למשנה תורה, מפני שבודאי לא ראה החק המקורי־האוריגינלי צדך
 לעצמו—מכיון שנכתבו סמני הטהדה הכלליים (שתי פרסות שסועות והעלאת גרה) של הבהמות
 המותרות באכילה גם בויקרא וגם במשנה התורה — לחזר ולמנות בפרטות את החיות המותרות
 באכילה, כמו שלא ראה צרך למנות את מיגי הדגים הטהורים (והדבר האחרון הזה לא נכתב
 גם בס׳ משנה התורה). אולם העם לא היה יכל לדרוש ולחקור, בקנותו חתיכות בשר לאכלה,
 אם הבהמה היתד, בעלת שתי פי־סות שסועות ומעלת גרה או לא ולכן שרט הכתוב בחקי העם
 (דברים, י״ד)»2) את הבהמות המותרות באכילה; וכיחוד שלפי משנה התורה הותרה השחיטה
 בכל מקום ואי־אפשר היה לשאל תמיד את פי הכהנים. בענין הדגים לא ראה צרך לעשות
 זאת, יען כי הקשקשת והסנסיר של בל דג ודג נראים היטב לכל. — ומכאן נמצאנו למדים

 שספר משנה התורה הוסיף את הרשימה המפרטת של הבהמות היונקות; דמה ״איל וצבי'
 הכתובים בי״ד, ה׳ לי״ב, ט״ו, כ״ב ולט״ו, כ״כ.



 ם׳ משנה התורה ידע גם את הקי הטומאה והטהרה; עץ בפרקים: י״ב, ט״י,
 ב״ב; ט׳׳ו, ב״ב; כ״ג, י׳׳א; כ״ו, י״ד).

 3) הפסוק: ״כל עוף טהור תאכלו״ (דברים י״ר, כ׳) כשהוא לעצמו נראה
 כחזרה גרידא על הפסוק: ״כל צפור טהורה תאכלו״ (שם י״א); וגם מקומו אחר
 ״שרץ העוף״ (דברים י״ד, י״ט) מפנה אליו ביהוד את שימה לבנו; ואולם את
 באורו הנכון של הפסוק הנ״ל נמצא בויקרא י״א; שם הוא הולך ומונה אחר
 שרצי העוף הטמאים את שרצי העוף הטהורים (ויקרא י״א, י״א־כ״ב). ס׳ משנה
 התורה כתכ תתת הרשימה המפורטת הזאת רק חק כולל (״כל עוף טהור תאכלו״
 דברים י״י, כ׳) אחד, מפני שאכילת ארבה לא היתה מצויה ולא ראה שוס צרך
; והמלה ״עוף״ מסמנת באפן כזה רק את שרץ  למנותם בפרוטרוט בחקי העם
 העוף במו בפסוק י״ט. והפסוק הסתום הזה לא יתבאר אלא אם נאמר, שביסודו
 הונחו הגדרות והגבלות מברשות במקום אחר.—ואת זאת אנחנו למדים גם מדבר
 זה: חקי השרצים השורצים על הארץ, שנאמרו בויקרא י״א, מ״א־מ״ב, חסרים
 במשנה התורה,• והסבה שנרמה לחסרון הזה היתה בודאי העובדה הזאת: העם
 היה נמנע מאכל את השקצים האלה גם מבלי האסור חזה 25) ; אולם החוק
 המקורי והקדום לא היה יכל לעביר בשתיקה על הצורים האלה, כפי שמעיד
 ביומו של פרק י׳יא בויקרא (מ״א ומ״ז),- והיוצא לנו מכל הדברים שנאמרו כאן

.(  הוא: החקים הכחובים בדברים י״ד שאולים הםא
 4) סדר החקים אשר במשנה התורה מתאים בכל לבדר אשר בת״כ בם׳
 משנה התורה נכתבו הצוויים האלה על אדות: א) בעלי-חייט יונקים. ב) דגים.
 ג) צפרים. ד) שרצי העוף. ה) נבלות; אולם חק הנבלה הזה בא במשנה התורה
 בצורה אחרת לגמרי מאשר בויקרא; בויקרא הוא אחד מחקי הטומאה והטהרה,
 ומפני זה נמנו שם סוגים שונים של נבלות (ויקרא י״א, כ״ד־מ׳): א) נבלות
 בהמות אסורות (כ״ד־כ״ח); ב) נבלות שרצים (כ׳׳ט־ל״ח); ג) נבלות בהמות טהורות
 (ל״ט־מ׳); נבלות בהמות טהורות לא נאסרו בו באכילה; אכילתן נאסרה רק
); הזר צריך רק לרחץ את בשרו—אחר אכילת נבלה—  לכהנים (ויקרא כיב, ח׳
 ו-לככס את בגדיו (ויקרא י״ז ט״ו,), ואם לא עשה את זאת עליו להביא קרבן

 א) דילטאן (III 606 דמח ל׳113525 ול׳117482) משנה אח שימח לגנו לזאת: חמקוד רדב
 בויקרא ובבראשית א׳, כ״א ואילך הקדים את חיות המיס לעופרת, אולס כמקור אחר (1?) יש
 סדר כזה (ויקרא י״א. מיו; כ׳, כיה): בחמה, עוף, שרץ המים ושרץ הארץ; ס׳ משנה התורה
 מחזיק אפוא בסדרו של ת״כ.— אנחנו מסכימים עם דילמאן בזאת, שהתאמת הסדר אשר בס׳
 משנה התורה לסדר אשר בת״כ מעידה גם כן, כי ס׳ משנה התורה שאל מאת ת״כ; אולם
 לעמת זה אין ללמד מהסדר אשר בויקרא י״א, מ״ו, כי שם היה לנגד עיניהם מקור אחר; דמה

 את ססוקי־הסיום אשר בויקרא י״ד, נ״ד־נ״ו לט׳־ו, ל״ב ואילך
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. אולם ס׳ משנה התורה אסר אכילת ( א ; ראה דילמאן שם) ׳  חטאת (ויקרא ה/ ב
 בל נכלה כתתו טעס ונמוק: ישראל הוא ״עם קדוש לה׳״ (קדוש כקדושתס של
 בהנים; עין בשמות י״ט, ו׳); באור ההבדל הזה שכין ס׳ משנה התורה לבין ת״כ
 נכתב למעלה (כ״א). ובכל אפן יוצאת מכל הדברים שנאמרו באן מסקנה זו:
 ס׳ משנה התורה מאוחר לת״כ וחקי המאכלות האסורים והמותרים אשר במשנה

 התורה לוקחו מתורת הכהונה והלויה.

 קיונן מודה, שהרגלי הלשון של דברים י״ד מסכימים עם ת״כ. ובכל זאת
 סובר קיונן ש״ההםכמה הנ״ל תתבאר, אם נניח בי מהבר ם׳ משנה התורה (דברים)
 קבל ט״הכהנים־הלוים״—שידעם והכירם ובא במשא ובמתן אתם (דברים י״ז, י״ח?
 ל״א, ט׳) וגם יהם בלי ספק ערך רב להוראתם (כ״ד, ח׳) — את תורת ״הטהור
 והטמא״ או בע״פ או בצורת רשימות בכתב שיצאו מתחת עטו של אחד מהם״.
 אנחנו מפנים את שימת לב הקורא לזאת, שלו־ היתה להם רק מכ1רת
 משותפת שבע״פ בלבד, כי עתה אי־אפשר היה להעלות על הדעת התאמה כזו,
 "6פי משמעותן של המלים, של ויקרא י״א לדברים י״ד. ובעל כרחנו אנחנו צריכים
 להניח, שלנגד עיניהם היה לכהפ״ח - אם לא נרצה להגיד שאחד שאל מאת
; וגם קיונן בעצמו מודה באפשרותו של הדבר  חברו—קבץ חקים משותף בכתב
 הזח. ואם היתה לבעל ם׳ משנה התורה תורת כהנים קדומה על ״הטהור והטמא״,
 אז בודאי כלל בתוכו המקור הזה לא רק את התורות האלה בלבד. חיחשכ קיונן,
 בי במקרה באה לידו של מחבר משנה התורה רשימה קצרה שכללה בתוכה רק
 את תורת הבהמות הטהורות והטמאות?! ואם מלבד זאת ידע ם׳ משנה התורה,
 בפי שהראינו, את תורות הכהנים על נגע הצרעת (דברים ב״ד, ח׳) וגם את חקי
 הטומאה והטהרה (שם י״ב, ט״ו), הרי עלינו לקבל בפשיטות גמורה את ההנחה,
; ואין שום יסוד שכלי לדבר  שלנגד עיניו היו קבצים בכתב של תורות כהנים
 להכחיש את זהותן של התורות שהיו לפני בעל ם׳ משנה התורה והתורות הכלולות

. ( ב ו  בספר ויקרא שלנ

 א) לפי קבלת חז-ל אין הטמא חיב חטאת אלא אס כן נכנס למקדש או אכל קדש.
 בפרושי לס׳ ויקרא (עמוד ר׳׳א) העירותי, כי טעמה ונמוקה של המצוח הזאת הוא בתנאי
 החיים במדבר: כל עם ישראל חנה מסביב למשכן והיה אוכל רק בשר קדש, מפני שבשר
 תאוה נאסר עליו; ואז היה קשה מאד לטמא, שטומאתו נעלמה ממנו, להזהד מכניסה למקום

 הקדוש ומאכילת קדש.
 ב) תורות הקדבנות היו קשורות ואחוזות היטב בתורות הצרעת. בתודות הצרעת אנחנו
 מוצאים סמנים רבים המעידים על יחסן אל תורות הקרבנות ואי־אפשר להעלות על הדעת את
 מציאותן של הראשונות בלי האחרונות. הנוסחות: ״אדם כי׳׳, -איש כי׳־ הן משותפות לתודות
 הצרעת ולתורות הכהנים האחרות (עין לעיל בעמ׳ מ״א). קרבנות הטהרה, אשר בני ישראל
 צוו עליהם בויקרא י׳׳ד, א׳ ל׳׳ב, מתאימים בבל לחקי הקרכנות אשר בפרקים: א׳־ז׳ שבויקרא;
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 ה) ם׳ משנה התורה וחקים אחרים אשר בתורת נהנים.
 אולם לא רק ״התורות״ בלבד אלא גם הקים אחרים שבת׳׳כ היו לנגד עיני
 המחבר של משנה התורה,• הוא מבארם במקצת וגס הוזר עליהם במלים אחרות,
. אל החקים האלה שיכים: ״ולא תאכל ( s 111. 605) כמו שהעיר כבר דילמאן 
 הנפש עם הבשר״ (דברים י״ב, כ״ג); דמה לבראשית ט׳, ד׳ ולויקרא י״ז, י״ד. —
; כ״א, ה׳.—תחת ( א  ״לא תתגודדו—למת״ (דברים י״ר, א׳); דמה לויקרא י״ט, כ״ח
 המלה ״שקין״ המצויה לרב בויקרא י״א משתמש ם׳ משנה התורה י״ר, ג׳ במלה
 ״תועבה״ ובמקום אחד (ז׳, כ׳׳ו) הוא כוחבה ביחד עם ״שקין״. — המלים: ״בערב
 כבוא השמש״ (דבר׳ ט״ז, ו׳) הן הרחבה לשם באורה של הנוסחה: ״בין הערבים״
 אשר בשמות י״ב, ר. אל האסור: ״ומצבה לא תקימו לכם״ (ויקרא ביו, א׳) מוסיף
. (  ם׳ משנה התורה לשם הסברה את המלים: ״אשר שנא ה׳ אלהיך (ט׳׳ז, כ״ב)ב
 הפסוקים: ט׳־י״א כמשנה התורה כ״ב באו להרחיב ולהשלים את הטצוה שנאמרה
 בקצור בויקרא י״ט, י״ט (דילמאן: 344 111 מתנגד לקיונן). משנה התורה כ״ד,
 י״ד־טיו מבאר ומבסס את מצות ״לא תעשוק״ אשר בויקרא י״ט, י״ג. משנה
 התורה כ״ב, כ״ב חוזר בדרכי־הדבור המיוחדים לו על ויקרא כ׳, י׳. משנה התורה
 כ״ד, י״ט—ב״ב הוא חזרה במקצת על ויקרא י״ט, ט׳ והשלמה במקצת לנ״ל. גם
 היחס של משנה התורה כ״ה, י״ג־ט״ז לויקרא י״ט, ל״ו הוא כיחסו של באור לגוף
 הש2רג)26. במקומות אחרים הניח ם׳ משנה התורה ביסוד דבריו את המצוות
 שנאמרו בפרטות בת״כ. ואם ס׳ משנה התורה י״ז, א׳ אוסר לזבח לה׳ בהמות
 בעלות מוס ומביא רק שתי דוגטאות (טין, כ״א), אז בודאי הניח ביסוד האסור
 הזה את המצוד. המורטת שנאמרה לכהנים בויקרא ב״ב, ב׳־כ״ד. וכך היו לנגד
 עיני משנה התורה ביב, י״כ באורה של המצוה הזאת והרחבתה אשר בבמדבר
; ב י  ט״ו, ליז; מבלי היאור הזה לא יובן כלל הצווי אשד במשנה התורה כ״ב, י
 ורק בגךלים האלה הותר, באפן יוצא מהכלל, שעטנז (עין בפרושו של רש״י לפסוק

 י״ד, י״ג הוא כעין ציטטה מד, ב/ ד. ועוד: המלים ״אל מחוץ לעיר- אל מקום טמא״ שבויקרא
 י׳׳ד, מ/ מ״ח מתאימות אל ״מחוץ לעיר אל מקום טהור״ אשר בויקרא ר. ד׳׳ (עין בפרושי
 ל״ויקדא״ בעמ׳ רכ״ו בהערה ב׳). נמצאנו למדים, שגם תורת הקרבנות היתה לנגר עיניו של

 בעל ס׳ משנה התורה.
 א) חבטוי הקדום: ״שרט״ נתחלף בבטוי העממי: ״גרד״ (עין בירמיהו ט״ז, וי; מ״א,

 ה׳; מ״ז, ה׳; מל״א י־ח. כ״ח).
 ב) ראה את הערתו הנכונה של רש״י (לפי הספרי): ההוספה הזו באה להדגיש׳ כי
 המצבה שנואה עתה לה׳ אעפ״י שבימי האבות היתה אהובה לו (בראשית ל״ח, י׳־ד; אגב נעיר׳

 כי המקום הזה שיך לת״כ).
 ג) צריך לשים לב לזאת, שס׳ משנה חתורה חוזר על הכתוב: ״לא תעשו עול״ — שבו

 מתחיי־ח המצוה בויקרא—במלים: ״כל עושה עול״ ובהן הוא מסים את האסור הזה.



 גנ

 הזה). במקומות אחרים מסתמך םפר משנה התורה באפן ישר על ת״כ; כמשנה
 התורה י/ ט׳ וי״ח, ב׳ רומזות המלים: ״כאשר דבר לד לבמדבר י׳׳ח, ב/ כ״ה
 (ראה את הנוםחא הזאה בדברים א׳, י״א; ו/ יי׳ט; ט׳, ג׳; י״א, כ״ה; י׳׳ב, כ׳;
. ואם במשנה התורה כ׳־ג, י״ב נאמר, שגם את הזב ( ; כ/ י״ז; כ׳׳ו, י״ח)א  טין, ר
 צריך להוציא אל מחוץ למחנה, אז בודאי קשור הצווי הזה אל במדבר ה/ א׳־ד׳
 מצד אחד ואל ויקרא י״כ, ד׳ מן הצד השני, מפני שבמדה ידועה נחשב המחנה
 אשר ״ה׳ מחהלך בקרבו למקום קדוש. וכך אין משנה החורה כ׳, ו׳, וכ״ח, ל/
 המדבר על חלול כרם, מתכון אלא למצוה הכתובה בויקרא י״מ, כ׳׳ג־כ״ה. במשנה
 התורה כ״ג, א׳ נכחכ אחד מאםורי ערוד׳; אולם קשה להעלות על הדעת, שס׳
 משנה התורה אסר על כל הקרובים רק את לקיחת אשת האב בלבד; ולפיכך צריך
 להגיד גם בענין הזה, שביסוד החק הזה הונחו הקי ויקרא י״ח וכ׳. בפרושי
 בארתי, מדוע נכתב בס׳ משנה התורה רק אסור הערוה היחידי הזה. לאמתו של
 דבר נאמרו בפרשת הקללות אשר במשנה התורה כ׳׳ז עור אםורי ערוה אחרים
 אשר העובר עליהם יהיה ״ארור״. משנה התורה י׳׳ח, ט׳־י״ד הוא חזרה והשלמה
; כ׳, ו׳, ; י״ט, כ״ו, ל״א  לאסורים אשר בשמות כ״ב, י״ז ואשר בויקרא י״ח, כ״א

 כ״ז והוא משמש מבוא לחקים על אודות הנביאים.

 ו) הקת החגיס במשנה התורה ובתורת כהנים.
 ;ם בחקת החגים אשר במשנה התורה (פרק ט״ז) נכרת ידיעת חמחבר את
 החקים המתאימים להם אשר בת״כ5 ואעפ״י שנראה לנו כאלו הפרק הזה של ס׳
 משנה התורה צמוד רק לס׳ הכרית (שמות כ״ג), אולם אם נעמיק להתבונן בו
 נמצא בו על נקלה סמנים המעידים על זקת ם׳ משנה התורה לת״כ ב<. — בספר
 הברית אין שלש הרגלים תלויים איש ברעהו• ואולם רק ויקרא כ״ג מלמדנו

; ( ג  שח: השבועות קשור בעקר לחג המצות ומשמש לו כעין חג סיום והשלמה
 ומפני זה מחולקח חקה החגים אשר בויקרא כ״ג לשני חלקים המסומנים ע״י
 הפסוק הגומר: ״אני ה׳ אלהיכם״ (כ״ב ומ״ג), החלק הראשון כולל בתוכו את חגי
 האביב: חג הפסח והחג המםיטו ומשלימו—חג השבעוח; החלק השני—חגי הםתו:
 חג הסכות, שני החגים אשר לפניו וחג הסיום (״שמיני עצרה״) אשר לאחריו.
 אולם גם ם׳ משנה ההורה מלמדנו (בפרק ט״ז), שחג השבעות שיך לחג הפסח

 א) בכל מקום שאנחנו מוצאים בס׳ משנה התורה את המלים: ״כאשר דברי, מצא
 נמצא את המקום המתאים להן בחומשי התורה אשר לפניו; דמה׳ למשל׳ משנה התורה א/
 י׳א לבראשית מיו׳ הי? כ״ח, י׳׳ד. — משנה התורה י״ב, כ׳ לשמות ליד, כיד. — משנה התורה

 כ׳. י״ז לשמות ליד׳ י׳׳א ואילד; משנה התורה כ״ו- י״ח לשמות י״«׳ ה׳.
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.(Oes. s. .11) ג) עיין במאמרי ע״ד חמשת תומש• התודה 
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; ועל השיבות הזאת מעידות גם הצורה החצונית [פרשת שני החגים  ותלוי בו
 האלה נגמרת במצות זכרון אחת: ״וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית
 את החקים האלה״ (ט״ז, י״ב) המתיחסת לשניהם יחד]*) וגם עצמות דבריו (הוא
 מצוד. לחג אח חג השבעות שבעת שבעות אחרי תחלת הקציר); ותחלת הקציר
 היתה, כפי שאפשר ללמד מפסוק ט׳ (דברים ט״ז) ומהבטוי ״חדש האביב/ בחג
 הפסח.—ונשים לב גם לזאת, כי ם׳ משנה התורה, שאיננו אומר בפרוש כי הקציר
 מהחיל בחג הפסח, מסתמך על ויקרא כ׳׳ג, י״א כעל ענין ידוע ומפורסם (עין

. ( ( ב I I I s. 314 :בספרו של דילמאן 
 הסכמה מפליאה מצד ם׳ משנה התורה לת״כ רואים אנחנו גם במצוה
 הכתובה בספר משנה התורה לו1ג ״במקום אשר יבחר ה׳״ רק יום אחד של חג
 הפסח (עין בפרושו של דילטאן לדברים ט״ז, ז׳); ואולם לעומח זה הוא םצוה
 לחג את כל שבעת ימי חג הסכות ״בטקום הנבחר״ (דברים ט״ז, ט״ו); וכמו כן
 נקרא גם בת״כ רק חיום הראשון של חג המצות בשם ״חג״, ה ובחג הסכות
 נקראים כל שבעת הימים בשם כזה (ויקרא כ״ג, ה׳, ל״ד; במדבר כ״ח, י״ז; כ״מ,
 י״ב); בם׳ הברית (שטות כ״ג, ט״ו; ל״ד, י״ח) אין הבדלים בשבעת ימי תג המצות
 בין איש לרעהו ובשמות י״ג, ו׳ נקרא היום השביעי בפשיטות בשם ״חג״; נמצאנו
 למדים, שס׳ משנה התורה נשען בענין הזה באפן גלוי ונראה לכל על ת״כ.
 ועוד : אין אנחנו מוצאים בם׳ הברית שום אסור לעשות מלאכה בחגים,
 אעפ״י שבפסוקים הסמוכים הוא מצוה על השביתה והמנוחה ביום השבת. ולעומת
; אולם  זאת אסר ם׳ משנה התורה ט״ז, ח׳ בפרוש את המלאכה בשביעי של פםח
 מכיון שאין שום יםוד ונמוק להבדלה היום השביעי מכל ימי החג האחרים,
 על כן עלינו להניח הנחה זו: ם׳ משנה התורה אסר, כמו ם׳ ת״כ, את המלאכה
 בבל ימי החגים הקדושים; הוא קבע את אסור המלאכה שנית בפרוש רק בענין
 שביעי של פםח, מפני שהיינו יכולים לחשב שהמלאכה הותרה בו מכיון שאין
 צרך לחג אותו ״במקום אשר יכחד ה׳״ ומכיון שהוא חל בימי הקצירי< (עין

.(Oes. s. 27 במאמרי על חמשת חומשי התורה 

 א) ״וזכרת כי עבד חיית במצרים ושמרת ועשית את החקים חאלח״. — אין ספק, כי
 המלים: ״החקים האלה״ מתיחסות לא רק אל המצוה: יישתת את העניים בשמחה (כמו
 שחושבים מפרשים אחדים)׳ הכתובה בפסוק שלפניהן׳ אלא מצות הזכרון הזאת משמשת סיום

 לכל חקי החגים הכתובים עד כאן; עין בשמות י״ב, כ׳׳ד; י׳׳ג׳ י/

 ב) השם ״חג שבעות״ מעיד׳ כי גם שמות ל״ד׳ כ״ב מניח בתור הנחה מוקדמת את
 ספירת שבע השבתות׳ שצוו עליה בויקרא כ״ג. הדבר הזה מסכים עם המסקנה שהסקתי בפרושי

 לויקרא״ כי ויקרא כ״ג הוא מחקי סיני ונגלה לישראל 0זרם הגלות שמות ל״ד.
 ג) עין בפרושי לויקיא כ״ג.
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 נשים לב גם לזאת: רק ם׳ ת״ב סשתטש בשם ״חג הסבות״ (דברים ט׳׳ז,
 י׳׳ג, ט״ז: "״א, י׳); בויקרא ב״ג,מ״ב נתן טעמו ונמוקו של השם הזה, אולם בשמות
 כ״ג, ט״ז ול״ד, ב״ב הוא קורא "ו ״חג האסיף״. גם מקורו של השם ״עצרת״
 (דברים ט״ז, ח׳) ליום האחרון של חג הפםח הוא בת״ב? שם הוא מסמן בשם
 הזה את חג הסיום וההשלמה של חג הסכות (ויקרא ב״ג, ל״ו). בשני ספרי החקים
 האלה (משנה־תורה ות״כ) באה המלה הזאת בחור טרמינום ליום שעקר חגיגתו
 הוא בשביתה מכל מלאכת עבודה. האסור: ״לא תעשה כל מלאכה״ בא תמיר
 כעין באור ופרוש למלה הנ״לא)ד2). גם הבטוי: ״חפזוך(דברים ט״ז, נ׳) שאול הוא

 מת״כ (שמוה י״ב, י״א).

 ז) משנה התורה י״ב ות״כ.
 כבר הוכחנו לעיל (בעמ׳ ח׳), כי החק על אדות שחיטת חולין אשר בדברים
 י״ב מסתמך רק על ויקרא י״ז. נוסיף באן את הדברים הבאים להלן: אם נתבונן
 ונתעמק במשנה התורה י׳־ב, ח׳־ב״ח נראה ונוכח, כי חקים אחדים חולבים וחוזרים
 שם שתי פעמים. דברים י״ב, ח׳־־י״ח שוה עפ״י תבנו לדברים י״ב, כ׳־ב״ז. בשני
 המקומות האלה כתובים החקים הבאים: א) את קדשי המזבח צריך להביא אל
; הפסוקים: ח—י״ד: י״ז־י״ח--=לפםוקים:  המקום אשר יבחר בו ה׳ ולאכלם שם
 כ״ו־כ״ז. ב) שחיטת חולין מותרת בכ" מקום בארין ורק הדם בלבד אסור כאכילה;

 הפסוקים: ט״ו־ט״ז—כ׳—כ״ה.

 שני הטקוטות שוים אפוא זה לזה עפ״י תכנם ומהותם ובב״ז אם נתעמק
 בהם ונבחנם היטב יתברר לנו, כי השקפותיהם שונות ונבדלות אשד, מרעותה.
 משנה ההורה י״ב, ח—י״ח מניח הנחה מוקדמה, שבהוה מקריבים קרבנות בכל
; (  מקום ״ככל אשר אנהנו עושים פה היום, איש בל הישר בעיניו״ (פסוק ח׳
 ולכן הוא אוסר בפרטות ובכל חמר הדין את ההפקרות השוררת בענין הקרבת
 הקרבנות. ולמען לא נחשב, שכל שחיטה מחוין למקום הנבחר אסורה, הוא מגביל
 בקצור, בפסוק אהד (ט״ו), את האסור שנאמר בפסוקים הקודמים ומתיר שחיטת
 חולין (״רק בכל אות נפשך וכר) בכל מקום. נמצאנו למדים, שלפנינו כאן חק
 אוסר שכחו הגבל ביחס לענין אחד.—אולם אחר הוא מצב הענינים בחק השני
 שנאמר בפסוקים: כ—כ״ז5 כאן לפנינו השקפה אחרת לגמרי. בהוד, קרוב כל
 העם למקום מקדשו ולכן אסור לשחט צאן ובקר, אם לא הובאו בתורת קרבן
; אבל בימים הבאים ישתנו תנאי־החיים: עם ישראל ישב בארין גדולה  לה׳

 א) בפרושי לויקרא כ״ג, ל׳׳ו ימצא הקורא אח הסבה שגרמה לזאת׳ ששביעי של שסח
 יקרא במשנה התורה כשם ״עצרת/ בה בשעה שס׳ ח״כ אינו משתמש בשם הזה לגבי

 חג המצות.
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 ורחבת ידים! המקדש יהיה רחוק ממקומות מושבם28) של רב בני העם, ומפני
 זה הוא מחיר לימים העתידים לבוא שחיטת בקר וצאן לשם אכילת בשר תאוה
 בכל מקום. ״רק—מוסיף הוא בתור הגבלה—קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא
 (אפילו ממקומוח רחוקים) ובאת אל המקום אשר יבחר ה׳״.—נמצאנו למדים,
 שבחק השני הזה (כי—כ״ז) בוטל אסור שהיה קים ועומד; ורק ביחס לענינים

 ידועים נשאר לו עוד כח ותקף.
 ומחוור הדבר, כי החק השני הזה (כ׳־כ״ז) מגדיר הגדרה נוספת את החק
 הכתוב בויקרא י״ז. ״מזבח ה׳״ אשר במשנה התורה י״כ, כ׳׳ז הוא אותו המזבח
 הנזכר בויקרא י״ז, וי; הנמוק של אסור אכילת הרם הוא הוא אותו הנמוק הכתוב
 בויקרא י״ז, י״א, י״ד (רמה לבראשיח ט׳, ד׳); וכל החק בדברים י׳׳ב, כ׳ ואילך
 יתבאר לנו רק אם נאטר שכל עקרו לא בא אלא לבטל את האסור החמור אשר

 בויקרא י״ז, א׳־ד׳ (עין לעיל, בעמוד ח׳ ואילך).
 אבל מהו יסודו של החק הראשון (דברים י״ב, ח׳־י״ט)? אפשר לחשב
 שהחק הזה מכוון כנגד המצוה הכתובה בשמות כ׳, כ״ר, המתירה לכאורה את
 רבוי המזבחות,- אולם אליבא דאמת כדאי וראוי לשים לב לזאת, שלנגד עיני החק
 אשר לפנינו היה אפן עבודת ה׳ של בני ישראל בעבר הירדן מזרחה; כתוב כאן:
 ״לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה״.—״כי לא באתם עד עתה אל המנוחה״.—
 ״ועברתם אח הירדן״ (ח׳־י׳). — כל הפסוקים האלה מעידים, כי מקומו של החק
. ואמנם ההדגשה המפורשה (״פה היום״ בפסוק (  שלפנינו הוא בעבר הירדן מזרחה א
 ח׳) אומרת לנו ברור, כי חפש הבחירה במקומות הקרבת הקרבנות החל רק בימים
 האחרונים במושבוחיהם עתה? אולם לפנים בימי לכתם במדבר לא היה כדבר הזה.
 בני ישראל לא ישבו, כנראה, בעבד הירדן מזרחה במחנה אחד, אלא היו פזורים
 בעריהם (עין בבמדבר כ״א, כ״ה, ל״א) ״וכל איש הישר בעיניו יעשה״. בני ישראל
, ( נ  היו שוחטים בקר וצאן והיו מקריבים קרבנות על המזבחות ועל הבמות כחפץ לבם
 כי בתנאי חייהם לא יכלו לקים ולשמר את המצוה הכתובה בויקרא י״ז! והחק
 שלפנינו (י״ב, ח׳־י״ט) רוצה לאםר עליהם באסור חמור, כאשר יבואו אל המנוחה
 ואל הנחלה, את המנהג הקים — המנהג הרע הזה (עין בפרושו של הראב״ע).
 והמסקנה היוצאת מדברינו היא: החק הזה מאוחר כזמנו להק הכתוב בדברים
; האחרון הוא אחד מחקי הר סיני (שנאמר בסגנונו של ס׳ משנה

( ג ז ־כ״  י״ב, כ׳

 א) עיין לעיל בעמוד מ״ה.
 ב) יחזקאל כ׳, כ״ח מסתמר׳ כנראה, על העובדה הזאת באמרו, כי עם בואם לארץ
 החלו מיד להקריב את קרבנותיהם על הבמות; ובאפן כזה תהא״ כנראה׳ כונתן של חמלים:

 ׳׳ואביאם אל הארץ״ וכו׳ לדברים שנעשו תיכף אחרי כבוש עבר הירדן מזרחה.
 ג) קורניל מוצא בפרק י־יב שני דובלטיס: הקטע: ה׳־ז׳ על יד י״א־י״ב׳ וחקטע: ט״ו-
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; קרוב לאמת שנתן על הר םיני ובשום  התורה) ונוסף על הכתוב בויקרא י״ז, אי־ט׳
 אפן אי־אפשר להגיד שנאמר בשנת הארבעים ללכתם במדבר").

 ח) ההנחות ההיסתוריות אשר בם׳ משנה התורה.
 נתבונן עוד אל ההנחות ההיסטוריות אשר בס׳ משנה התורה (דברים). כאן
 אנחנו צריכים להקדים הערה קצרה זו: הרבה עזות יש ברצון לגלות אל נכון
 את המקור אשר ממנו שאב הנביא את העובדוה ההיםמוריות המפוזרות בנבואות
 התוכחה והמוסר שלו. ינסו פעם ייחקר ולדרש באפן כזה את הפרק העשרים
 ביחזקאל ולמצא את המקורות IE, ת׳׳כ או מקור אחר אשר הונחו כיסודו! כל
 מסקנה שנסיק בענין הזה תהא מםקגת שוא ותרמית-, וגם אם יובאו ביחד אתה
 אל מערכת המלחמה (ראיות מן הסתום. המתרגם) argumenta ex silentio, גם אז
 תשען תוצאת החקירה על דברים שנאמרו בסגנון של ודאות ובטחון אבל לא עי4

 הוכחות וראיות ממשיות.

) מחליט ואומר: *ס׳ משנה התורה 2 p 3 9 5 Gesch. Isr- s. 384 ) וילהויזן 
 עובר בשתיקה גמורה על כל הענינים שהם מעצמותו ומםגולתו של המקור ת׳׳כ
; ם׳ משנה התורה רומז או חוזר ׳  ומקפץ ועובר ישר משמות ל״ד אל במדבר י
 על ספורים במספר לא קטן שנאמיו רק במקורות IE בלבד ולא במקור היסודי
 של ת׳׳כ; את ההפך מזה אין אנחנו מוצאים בד. ויש להתפלא ולהשתאות לזאת,
 שוילהויזן איננו מכיא שום ראיה להחלטה הכללית הזו! אמנם המאמר: *ם׳ משנה
 התורה מקפץ ועובר ישר משמות ל״ד אל במדבר י׳״ נראה לכאורה כראיה
 מכריעה-, אולם כאן לא הושם לב כלל א* העובדה הזאת: בל החלק הזח של

 י׳׳ט עיי כ׳־כ״ח (גם שעדה: Gesch. Isr. I 658, הודח לו בדובלט האחרון); אין ספק
; וכן ברור ומחוור ׳  שהפסוקים: ה׳־ז׳ הקדימו לבוא; הפסוק ח׳ מצטרף על נקלה לפסוק ר
 הדבר- שהקטעים: ט״ו־י״ט וכ׳־ב׳׳ח אינם צריכים להיות איש על יד רעהו (הולצינגר 264). -

) מוצא בסדק הזה שבעה קטעים שונים X I s1880 7-13. Zschr. f. Volkerpsuch. ) שטינמל 
. . . : ׳ . ב״ו־כ״ח; ו . . . כ׳ . . : ׳ . י״ג־ט׳־ז; ר׳:... י״ז־י׳ט; ה . . : ׳ . ח׳־י׳׳ב; ג . .  (א׳: א׳־ז׳; ב:
Revue de I'hist. des relig. XVI 52כ״ט־ליא; וי״ג׳ א׳). הורסט ב׳6־ . . . : ׳  כ״א־כ״ה, ז
, את הסרק י״ב לשתי תעודות: d ' E i c h t h a l .0 אינו מסתפק בזאת שהוא מפרק, לסי שיטתו של 
 א׳־ג׳׳ כ״ט־ל״א וד׳ —כ״ח, אלא שהוא סובר עוד שהקטע: ד׳ —כ״ח מרכב מארבעה טכסטים

• 11 
 שונים: א) ד׳־ז/ כ״א־כ״ג. ב) ח׳״י׳יב. ג) י״ג־י״ט. ד) כ׳; כ״ד־כ״ח—. הפסוק ג׳ שבארבעת
־ י׳׳ב כוללים בתוכם רק את  הקטעים האלה כולל בתוכו מצוות פולחן גמורות; הפסוקים: ח׳ ־
 אסור הפולחן מחוץ לירושלם (הולצינגר 293).—עוד בשנת 1873 סבר צינץ וקבל חלוקת־בקרת
 משולשת(DMZ s. 660): א) ה׳־זי; י״א-י־ב (נשנו בפסוקים: י׳״ז־י״ח). ב) י״ג־ט״ז. ג) כ׳-כ״ז.—
 אני סובר׳ שלפי כל הבאורים שנכתבו כאן אין לך דבר ששוב מזה׳ שנקבל את החלוקה באפן

 כזה, ששתי קבוצות החקים האלה מפי משה יצאו.
 א) עין במאמרו של ריהם ב׳ .s1872 305. stud. u. Kr על אדות עשרת הדברים אשר

 בשמות כ׳ ובמשנה התורה ה׳.
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 התורה, מלבר הספור על הקמת המשכן וקדושו, כולל בתוכו רק חקיס{ על חלק
 גדול של החקים האלה (תורת הצרעת) מסתמך ס׳ משנה התורה באפן גלוי
 ונראה לעיני כל (עין לעיל בעמ׳ מ״ז ואילך) וחלק אחר (דיני מאכלות) הובא בו
 כמעט מלה במלה (עין לעיל, בעמ׳ מ׳׳ח ואילך); ויותר מזאת אי־אפשר לדרש
(Gesch. אולם לפי דברי וילהויזן ; ו  ממנו*)! רק הספור על דבר המשכן חסר ב
, בין הפסוק ו׳ p  1E,382 s. 393וכל המבקרים החדשים סופר גם במקור ) 2
 ובין הפסוק ז׳ שבפרק ל״ג בשמות, על הקמת אהל המועד (ובכל אפן היה היה,
 לפי שמות ל׳׳ג, ז׳, אהל מועד כזה במדבר); ובכ׳׳ז אין שום סמן ורמז לאהל
 המועד הזה במשנה התורה! והדבר הזה יתבאר היטב אם גאמר, שהמקור משנה
 התורה רצה במקום קרוש, קבוע, ב״מקוס אשר יבחר ה׳״, ולא רצח לדבר על
 אהל נודד ובלתי יציב. וייפיכך פור התפוררה הראיה מאי־הזכרתו את אהל

 המועד ותהי לאפס.

 אולם דוגמאות אחדות הובאו ע׳׳י וילהויזן לשם אשורה ובסוסה של החלטה
(Q) אחרת: בכל הספורים הנמצאים גם ב־£| וגם במקור היסודי של ת״כ 
 הולך ם׳ משנה התורה ככל מקום, שיש הבדל נכר ובולט בין שני המקורות
ם גם אס ל ו א 3 8 4 ) \E~n.(—. Wellhausen: Gesch s תנ״ל, אחר הנסחה של 
 נסכים לדבריו ונאמר שכך הוא מצב העניניס, היכל נוכל להסיק מכאן מסקנה,
 שם׳ משנה התורה לא ידע ולא הכיר את ת״כי הלא אז נצטרך להגיד, לפי
 דעתם של המבקרים החדשים, כי הסופרים, שחיו אחר גלות בבל, המסכימים
 תמיד למקור ת׳׳כ, לא ידעו את המקורות: IE ומשנה התורה! אולם באמת גם

 עצם ההחלטה הזאת איננה נכונה.—נבחן את הדוגמאות:
 א) ״המרגלים יצאו מקדש (דברים א׳, י״ט) ולא ממדבר פארך.—אבל
(Q) באחד הפסוקים (במדבר י׳׳ג, כ״ו) השיך בלי ספק למקור היסודי של ת״כ 
 כתובות המלים: ״אל מדבר פארן קדשה״; ומכאן ראיה, שהשמות: ״מדבר פארך
 ו-קדש׳׳ הם היינו חך ו״קדש״ היתח ידועה לס׳ ת״כ. ואם בקרת טנדנציוזיח תחשב
 את ״קדשה׳׳ להוספה מאוחרת, אז נשאל: מדוע אין הוספה כזאת גם בבמדבר
 י״ג, ג׳? ואם יבואו לידי מסקנה, שס׳ משנה התורה לא ידע ולא הכיר את ת׳׳כ,
 מפני שהמקור הנ״ל אינו משתמש גם בשם ״פארן״ אלא רק בשם ״קדש״ גרידא,—
 הרי אפשר גס להחליט ולאמר, כי ס׳ משנה התורה ירע רק את המקור I בלבד

 ב) ישים הקורא את לבו אל המעגל הזה: המבקרים החרשים אינם רוצים להודות בזאת׳
 שלנגד עיני משנה התורה כ״ד- ח׳ ומשנה התורח י״ד היו החקים הכתובים בויקדא י״א-פ״ו.
} ואולם ראיה לדבריהם, שם׳ משנה התורה  .משני שהמקור משנה התודה לא ידע את ח״כ״
 יא ידע את המקור ת׳׳כ, הם חוזרים ומביאים מזאת, שס׳ משנה התורה לא שם לב אל

 ייקרא כלו!
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, מפני שרק השם ״חורב״ (ולא השם: ״סיני״) מצוי בו; והחלטה E ולא אה המקור 
 כזאת תחשב בודאי לדבר המתנגד אל ההגיון הפשוט! ולכן אפשר להגיד, כי
 היחס שיי ״פארך אל ״קדש״ הוא כיחסו של ״סיני״ אל ״חורב״. ראה: דברים
׳ א׳:  ל״ג, ב׳ (״הופיע מהר פארך); ״מדבר צץ״ בבמדבר י״ג, כ״א ובבמדבר כ׳

 ל״ג, ל״ו.

 ב) ״המרגלים באו רק עד חברון (דברים א/ כ״ד) ולא עד לבוא חמת״ —
 אולם המסקנה הנ״ל, שהמרגלים באו, "1פי המקורות E ום׳ משנה התורה, רק
 עד חברון היא בדיה שבדו המבקרים מלבם. התאור אשר בבמדבר י״ג, כ״ט:
 ״עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמורי יושב בהר והכגעגי יושב על
 הים ועל יד הירדן״ אומר לנו ברור, כי המרגלים תרו את הארץ לארכה ולרחבה
 וילכו מהלאה לחברון הלך וחדר צפונה. ענין בואם לנחל אשכל אשר על יד חברון
 צוין ביחוד ובפרטות, מפני שמראה הנפילים בני הענק אשר ישבו במקום הזה
 השפיע על המרגלים, כידוע, השפעה פטלית? עין בבמדבר י״ג, כ״ח, ל״ג; בדברים
 א׳, כ״ח; ב׳, י׳, כ״א ? גם ם׳ משנה התורה מדגיש ביחוד את העובדה הזאת, יען
 כי בנאומיו הוא מבליט פעמים רבות את הפלא הגדול, כי ה׳ נחן בידי בני
 ישראל את הנפילים בני הענק אשר איש לא היה יכל להתיצב לפניהם עד עחה
 (דברים ט׳, ב׳); ואפשר להבין על נקלה, שמפני חשיבותם וערכם של חברון

 הענקים לא הזכיר ס׳ משנה החורה את יתר מסעותיהם של הטרגלים.
 ג) ״כלב היה במספר המרגלים (דברים א/ ט״ו) ולא יהושע״.—אולם כויזר
 (Das vorexilische Buch der Urgeschichte Israels s. 81) המסכים לשיטתו
 של גראף, דחה בכ״ז את הדעה האומרת, כי במקור I E נזכר רק כלב במספר
; ל״ב, י״ב (עין גם ביהושע , ו׳ ואילך; י״ד, ל׳  המרגלים ולא יהושע.—במדבר י״ג
 י״ד, ו׳$ קיונן אומר בלי שום יסוד ונמוק, כי המלים: ״על אדותיך הן הוספה
 מאוחרת) מערערים בהחלט את ההחלטה הנ״ל של וילהויזן. הדבר היחידי, שגרם
 לזאת ששמו של יהושע לא יזכר בדברים א/ ל״ו, הוא, כי מיד באותו הפרק,
 בפסוק ל״ח, יאמר על אדותיו, כי הוא יעמד בראש העם והוא יביאם אל הארץ

 הקדושה.
 ד) ״מהאנשים אשר הצו על משה ואהרן (במדבר ט״ז) נזכרים (בדברים
 י״א, ר) רק דתן ואבירם ולא קרח והלויים״.—אולם גם בת״כ נזכרים שמותיהם

.(  של דתן ואבירם בקהל המורדים (במדבר כ״ו, ט׳) א

 א) קיונן (בעמודים: 96־321),קייזר ואחרים סוברים, כי הפסוקים: ט׳־י׳יא בבמדבר כ״ו חם
 הוספה מאוחרת לת״כ. אולם מכיון שאין שום סמן ורמז בכל הפרק הזה לחוספות מאוחרות,
 חדי עלינו להגיד, כי בקרת כזאת היא בקרת טנדנציוזית. שבעזרתה יכולה כל השערה שבעולם

 לחפטר מכל המכשולים שעל דינה.

i 
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 ס׳ משנה התורה מדבר על המאורע הזה רק אגב אורחא. ס׳ משנה התורה
 מזכיר רק את ענשם הנורא של דתן ואבירם למען יהיו למשל מעורר פחד תועה
 ולא את הלוים, אשר הצטינו בקנאם לה׳ ואשר נחשבו למורי העם ומאשריו.
 והאם אין למצוא טעם ונמוק אחר לעובדה הנ״ל אלא את זה, שם׳ משנה התורה
? עין בפרושיהם של קנובל, ״קייל ושולץ (דברים י״א,ו׳). (  לא ידע את מעשה קרחא
 ה) ״אחרי התישבותו היו לעם דין ודברים עם מואב ועמון (דברים כ״ג,
; המשא והמתן של בלעם היה עם הראשונים ולא עם האחרונים״.—  ד׳) ולא עם מדץ
 אולם גם לפי המקורות E 1 השתתפו זקני מואב עם זקני מדין בעצה הזאה
) אומר, s 1 8 7 6 579. lahrbb. f. d. Theol. ) (במדבר כ״ב, ד/ ז׳). וילהויזן 
 כי המלים ״זקני מדין״ ״הן מהשפעתו של המקור היסודי של Q (ת״כ)׳׳. ובאמה
 יכולה בקרח כזאח לחולל נפלאות: ככל הפרק ההוא אין שום סמן השפעה של
 Q ובכ״ז מוצאו של השם ״מדין״ הוא—לטובתה ולהנאתה של הדעה המשוחדת —
 מהמקור ת״ב!!!ב) לעמון לא היו שום דין ודברים, גם לפי המקור ת״כ וגם לפי
, עם ישראל. נמצאנו למדים, שבענין הזה הולך ם׳ משנה התורה E 1 המקורות 
. ״עמוני ומואבי לא E 1 ולא מ׳ (Q) בדרכו המיוחדת ואינו משפע לא מת״כ 
 יבוא בקהל ה׳״ — אומר ס׳ משנה התורה ואינו מזכיר אח מדין, מפני שגורלו
 היה כגורל עמלק: שנאתו הגדולה את ישראל גרמה לו שנשמד בחרב גם בימי

 משה וגם בימי גדעון.

 אלה הן כל הדוגמאוח שהובאו ע״י וילהויזן לשם אשורה ובםוסה של
 החלטתו, כי בס׳ משנה התורה הושם לב רק למקורות I E בלבד ולא לת״כ.
 טובטחני שאוכל להעמיד מול ההחלטה הנ״ל, הנשענת על משענות רפויים כאלה,
 הוכחות אחדות שאמנם אין להן כשהן לעצמן כה הכרעה, אולם מחד גיםא ערכן
 שוה בכל אפן לאותם היסודות המדומים של וילהויזן, ומאידך גיסא יחזקו ויבסםו
 את תוצאת חקירתנו המאושרת והמקוימת למעלה ע״י ראיות אחרות. קודם כל נזכיר
 את הקורא את אותם הדברים שכבר הובאו ע״י נלדקה (Noldeke) ווילהויזן בתור
 סימנים המעירים על ידיעת ם׳ משנה התורה את המקור ת״כ5 אולם וילהויזן סובר,
 שאין לסמנים האלה די־כח ועצמה לערער את יםודותיהן של הראיות שכנגד. ואלה

 א) ודבר זה, שבמדבר כ״ו, י״א מספד בהדגשה מיוחדת כי *בני קרח לא מתו׳׳, מלמדנו:
 מה גדולה ורבה היתח חשיבותם של בני קרח! ובאפן כזה מתבארת ומתחורת לנו בפשיטות
 גמורה עובדה זו. שס׳ משנה התודה (י״א, ר) לא הזכיר את חטאו של אביהם. — וככה עובר
 גם מחבר דברי הימים בשתיקה על מעשה דוד ובת שבע. האם גם מחברו של מזמור ק׳׳ו

.( 2  בתהלים, המזכיר בפסוק י״ז רק את דתן ואבירם בלבד, לא ידע כלום ע׳יד קרח ועדתו?!9
 ב) עין בספרו של דילמאן: III s. 141; דילמאן דוחה מחוך נמוקים אחרים את דעתו
 של וילהויזן והוא מיחס אה במדבר ב״ב, ד׳ למקור 1, חמודיענו גם הוא ע״ד השתתפותו של

 מואב עם מרין.
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); שנים עשר המרגלים (דברים א׳, כ״ג); / ג׳  הס: ארון עצי השטים (דברים י
/ כ׳׳כ) והופעותיו של ם׳ משנה התורה  שבעים הנפש שירדו מצרימה (דברים י
) (Wellh. G. I. 382-87). שים לב גם א  לפרק ב׳ ביהושע השיך למקור ת״כ
 ליהושע ה/ (״בערב״ תחת ״בין הערבים״); טי, י״ח־י״ט (״אלהי ישראל״); י׳׳ג, כ׳
 ואילך וביחוד—פרק כ״ב. אל הדברים האלה צריך להוסיף עוז/שני פסוקים מספר
 מלכים, אשר מקורם הוא בת״כ: ״ישראל יהיה שמך׳ (מל״א י״ח, ל״א)—בבראשית
5 ״וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחשח״  ל״ה, י׳

 (מל״א ז׳, י״ד)—בשמות ל״א, ג׳ ואילך; ל״ה, ל״א ואילך.
 אולם גם במקומות אחרים בולטת ונכרת ידיעת ם׳ משנה התורה את
; במשנה התורה ב׳, י״ד כתוב: ״והימים אשר הלכנו מקדש  הספורים אשר בת״כ
 ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה״; ענין לכת בני ישראל
 במדבר ארבעים שנה נמצא בכל המםרות; אולם את םכום שלשים ושמנה השנים
 בערך שעברו מצאתם מקדש עד עברם את נחל זרד אפשר לחשב רק ע״י המספרים
 הנתונים בת״כ; לפי במדבר י׳, י״א נסעו בני ישראל למםעיהם ממדבר סיני בשנה
 השנית, בחדש השני בעשרים בחדש; המסע לקדש נפםק באמצע פעמים אחדות
 (ההפסקות האלה ארכו, לכהפ״ח, כחדש ושבעה ימים—במדבר י״א, כ׳; י״ב, ט״ו)ן
 ומשם, מקדש, שלח משה אה המרגלים אשר שהו בדרך ארבעים יום. שיבת
 המרגלים חלה בערך בשגה השגית בחדש החמשי.אהרן מת לפי במדבר ל״ג, ל״ה
 בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארין מצרים, בחדש החמשי באחד לחדש,
 ותיכף ומיד אחרי מותו עברו בני ישראל את נחל זרד (במדבר כ״א, י״ב); נמצאנו
 למדים שהדבר הזה קרה כשלשים ושמנה שנה אחרי שליחת המרגלים לתור את
 הארץ. ולולא היה ם׳ משנה התורה (או לכהפ״ח — Rd) תלוי בת״כ ומשפע
 ממנו, כי אז לא היינו יודעים אה הטעם: מדוע קרו ויאתיו כל המקרים הרבים
 והמאורעות מצאתם ממצרים עד בואם לקדש רק במשך שנה ומקצתה ולמםעיהם
 מקדש עד נחל זרד היו צריכים בני ישראל לזמן של שלשים ושמנה שנה. וגם
; כאן

 מלבד זאת מתאים משנה התורה ב׳, י״ד־ט״ז גם בלשונו וגם בתכנו לת״כב)

 א) -בבלי דעת״ בפסוק ג׳ וגם בשסוקים: ד׳־ו׳.מכאן למד דילמאן, מעורכו של ס׳ משנה
 התורה ידע את ת־־כ והשתמש בו (III s. 568). אמנם קיונן (s. 126) מסתמך על תרגום השבעים,
 שהמלים: ״בבלי דעת״ בפסוקים ג׳ וד׳־ו׳ תסרות בו; אולם דילמאן מביא בצדק סיוע לדבריו
 מזאת, שתרגום השבעים לס׳ יהושע השמיט לא פעם ולא פעמים פסוקים וגם קבוצות־פסוקים

 שלמות ולכן איננו יכל להיות לבר-סמך ולמכריע גם כאן.
 ב) דילמאן מיחס בלי שום יסוד ונמוק את דברים בי. י׳׳ד״ט״ז לעורכו של ס׳ משנה
 התורה = Rd; אולם גס אס נקבל את ההנחה הזו, גם אז נוכל י־הביא ראיה מפורשת מכאן,
 שעורך משנה התורה, לבהש״ח, ידע את ת״כ; ומובן מאליו. שבית מדרשה החדש של הכקרת

 אינו יכל להסכים לזאת.
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 הוא חוזר ואומר, כי רק אנשי המלחמה מתו במדבר (ט״ז); באפן ברור יותר
 נאמר כבמדבר ל׳׳ב, י״א—קטע הקרוב ברוחו (לפי דברי וילהויזן) למשנה התורה—
 כי רק על הגברים מבני עשרים שנה ומעלה נקנסה מיתה ן אולש הדבר הזה נכתב
 רק בת״כ, במעשה המרגלים; ובכלל נאמרה חובת העבודה בצבא מבן עשרים

 ומעלה רק בת׳׳כ; במקורות I E אין שום רמז לזאת.
 בטויים אחדים במשנה התורה הם מאוצר לשדנו של ת׳׳כ: ״זכר ונקבה״
 (דברים ד׳, ט״ז); *הקשה רוח״ (ב/ ל׳) ו״מורשה״ (ל״ג, ד׳); ומלבד זאח מחאים
 ״וצו את יהושע״ אשר במשנה התורה ג׳, כ״ח (עין גם במשנה ההורה ל״א, י״ד)
 אל ״וצויתה אותו״ של ת״כ (במדבר כ״ז, י״ט} דמה לפסוק כ״ב); וגם מצות ה׳
 את משה, שיעלה על ראש הפסגה ויראה את הארץ אשר בעבר הירדן (דברים ג׳,
; גם היעוד  כ״ז), נמצאת רק בת״כ (במדבר כ״ז, י״ב5 דברים ל״ב, מ״ט5 ל״ד, א)
 הקשה: ״יככה ה׳ בשחין מצרים״ (דברים כ״ח, כ״ז; דמה לפסוק ם׳ ולדברים ז׳׳
 ט״ו) מחכון רק לספור הכתוב בשמות ט׳, ח׳־י״א, השיך למקור ת״כ (עין בספרו

 של דילמאן, בפרושו לטקוס הזה).
 כל הדברים שנאמרו לעיל בפרק הזה מוכיחים, כי ס׳ משנה התורה ידע
 את ״התורות״ של ת״כ: במקומות רבים הונחו ביסודם של חקיו ומשפטיו או גם
 הובאו בו מלה במלה.—ועוד: אין בנאומיו ההיסטוריים של משנה התורה שום סמן
 שיעיד על אי־ידיעתו את ספורי ת״כ; אלא, להפך, בכל מקום שמזדמנת לו
 אפשרות הוא שס את לבו לכל הספורים הכתובים בארבעת חומשי התורה שלפניו.
 ולכן יכולים אנחנו להחליט החלטה גמורה, בי ביסודו של ם׳ משנה התורה הונחו
 ארבעת חומשי החורה בצורחם ובםדורם שבימינו וכי כבר בימים קדומים מאד
 נוסף עליהם ס׳ משנה התורה בתור סיומו והשלמתו של כל ספר התורה. ואין
 צרך להגיד, כי המסקנה שהסקנו על היחס של ס׳ משנה התורה למקור ת״כ לא
 תוכל להתאחד עם השיטה החדשה על אורות ת״כ וכי כעלי ההשקפה הזאת יוכלו
 להלחם במעצורים ששמנו כאן על דרכם רק בעזרת תרוצים וישובים רחוקים

 מכל המינים א).

ד לדבר עוד על היחס של דברי התוכחה אשד בויקרא כ״ו אל יעודי הענש י  א) יש צ
 אשר במשנה התורה כ׳׳ח. כסרושי לויקרא׳ הנםצא תחת מכבש חדסוס׳ חובחתי כי גם בענין
 חזה משפט הבכורה לויקרא וכי ס׳ משנה התורה כ״ח תלוי בו ומשפע ממנו (מויקרא כ״ו). - -
 עוד דבר רב משקל וערך: ת״כ לא הניחה ביסודה שום ספי חקים אחר׳ באותה שעה, שבזמנם
 של ירמיהו ויחזקאל׳ וביחוד בתקופת הגלות ואחריה׳ נחשב ס׳ משנה התורח לספר מקובל
 ומפורסם שנתן עיי משה. תורת כהניס היתה צריכה לסי משנה התודה לשם השלמחה וסיומה;
 מה יהא גורלו של אהל המועד בארץ הקדושה? חיחיח בית מקדש מרכזי או לא? על השאלות
 האלה אנחנו מוצאים תשובה רק בס׳ משנה חתורח; עין ביהושע י״ח וכ״ב. — עץ הלוי:
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 פרסומו של ס׳ ת״נ.
ק י׳< ר ס  י

 וילהויזן (Wellhausen) ותלמידי בית בדרשי מאחדים את זבן פרסומי
 של c׳ ת־ב לשנת 444 (לפני התאריך הנוצרי) וע״י עדות תיצונית, נחסיה, ח״".
 הש רוצים לאשר ולקים את דבריהם, בי רק אחרי נלות בבל, ביבי עז-א ונחמיה.
 הכרז ם׳ ת־ב בחור ספר החקים של בל קהל עדת ישראל. שם ממופ־. בי השרים,
 הכהנים, הלוייס וראשי הקהל*< במספר חמשה ושמונים איש התחיבו בהת־״ור•
י עזרא, ושאר בני העם באו באלה יבשבועה.  ידיהם על ספר החקים שנתפרסם ע־
 ללכת בתורת ה׳ ולשמר ולעשות את בל מצותיו, משפטיו יהקיו. — וי״הויזן איני
 מטיל ספק (Gesch. s. 425) בזאת, בי המאורע אשר בנחמיה ח׳־י׳ מקביל *מאורע
 אשר כמל־־ב ביב־כ״ג, וביחוד—לפרק ביג, א׳־ג׳: שם כסופר, כי יאשיהו והכהנים
 והנביאים וכל העם, למקטן ועד גדול, עלו לבית ה׳ •שם קרא המלך באזניהב
 את בל דברי ספר הברית: והוא וכל העש ביתו ברית לפני ה׳ .להקים את ב4*
 הדברים חכהוביש על השפר הזה/ .וכשש שהוכח הרבי, שש׳ משנה ההורה נתפרסם
 בשנת 621 (*יפני התאריך הנ״ל), כך מוכה בראיות נאכנוה, שנם התורה האחרת
 של חמשת חומשי התורה נתפרסמה בשנת 444 ועד הזמן ההוא לא ידעוה*.-
י ׳  חבל, שהראיה הזאת באח ללמדנו יותר מדי. כי אליבא ראמת אין בנחמיה ח׳
 אפילו רמז קל שבקלים .לתו־ה אחרת־ של חמשת חומשי התו־ה; להפך העם
 קבל על עצמו לשמר את כל התורה, וביחוד—את החקים שאינם כתובים בתורה

 .האחרת־ (PC), אלא בס׳ משנה התורה ובמקורות IE הקדומים »כל הרעות

 המטרה הראשית והחשובה ביותר של עצרת העם, שעליה משופד בנחמיה.
, היתה בלי ספק: .להבדיל את זרע ישראל מכל בני נכדי. אמנם כבר "פני ׳ י ־  ח׳
 ארבע עשרה שנה בערך נשה עזרא הסופר להבדיל בכל חמי הדין את בני הגולה
 ששבו לארצם מהעמים עוברי האלילים הגמורים ומהעסיס עוברי האלילימ -מחצה
 שישבו בארץ (עזרא מ׳־י׳), אולם, כנראה, לא הצליח חפצו בידו או שהיה יסוד
 להשש, שיחזרו לסודם כמו שקרה באמת אחר כך (עין במלאכי ב/ י׳א). ראשונה
 התחיבה אספת העם לבלי התחתן בעמים יושבי הארץ (נחמיה י׳, ״׳׳א) ן החק הזה
׳, ואילך; ראה שמות לי־ ט״ז) ולא בת״כ. 30) (ז׳,ג ה ר  שונן ביחוד בס־ משנה התו
 שנית קבלו על עצמם שבי הגולה לשמר בכל תקף את השבת: לא לקנות ולא

 א) אני רואה צרך להעיר כאן. כי הפלה -עדה׳ ששי תיב משתמש בה עפי־י לשם
 שםון: .קהלה׳, ״כנסת׳ ואשר הסבקרים רואים אותח כאחד חכהוייס האושיים של חיכ- איננה
. »עס׳ וגס .קהל־  נמצאת כלל בנחמיה, ח׳־י׳; בו אנחנו מוצאים יק את המלים: .בגי ייסיאל,
 (פעם אחת בשסוק י׳ז בסרק ח׳). ובכ״ז רוצים וילהויזן ותלמידיו שנאמין להס. כי חמלה .עדה־

 מםמנח .עדח דתית• כזו שהיתה קימת בייושלס ובסביבותיה בתקושה שאחר הגלות.



 "מבר ביוש הזהיי) (נחמיה י׳׳ *׳׳ב); גש התק הזה הוא עתיק *ימים ונכתב בבר
 בעשרת הדברים, אולש העש הזניחו עד עתה ולא קימו גם אה־ כך (נחמיה י׳׳ג,
 ט״ו ואילך). שלישית נשבעו הנאםפיש להפקיר את פרות השנה השביעית "מען
 יאכלום העניים והאביונים וגם לשמט בשנה הזאת -משא בל יד״; המצוות האלה
 הן מצוות עתיקות שנכתבו במקורות IE (שמות ב״ג\״א ודברים טיו, א׳ ואילך)
 ושנשמרו מעט מאד עד עתה (ויקרא ב״ו, ליד; דהי״ב ל״ו, כ״א); ואולם תנאי
. מתנות ( א ( ׳  החיים והזמן דרשו בכל תקף את עשיתם ושמירתם (עין בנחמיה ה/ י
 הכהונה והמקדש תופסות רק את המקום הרביעי. אולם גם באן נשגה מאד, אם
 נחשב שיש לנו עסק עם אשורם וקיומם של חקי ת׳׳כ. לא ולא! להפך, כל מצוה
 ומצוה לחוד מעירה על השנויים וההגדרות החרשות של חקי ת״כ, שתנאי החיים
 גרמו להם, ושמהם אנחנו למרים, כי תודת כהנים לא נכתבה ולא יכלה להכתב
 באותו הזמן. הם ״העמידו עליהם מצוות״ לתת שלישית השקל בשנה לעבודת בית
 ה׳ (נחמיה י׳, ליג); אולם לפי שמות ל׳, י״א ואילך צוו בני ישראל לתת מחצית
 השקל. מלבד זאה החלט אז להביא מדי שנה בשנה, ״לעתים מזמנים״, ״קרבן
 עצים״ לבית ה׳ (נחמיה י׳, ל״ה); והדבר הזה 4יא נאמר כלל וכלל בתורה. קביעת
 החובה להביא את בכורי האדמה בכל שנה ושנה לבית ה׳ (נחמיה י׳, ל״ו)
 מתאימה, לפי משמעותן של המלים, יותר "םצוה הכתובה במקור I E (שמות
 ב״ג, י״מ) מאש־ למקור ת״ב האומר, כי הבכורים יהיו לכהנים(במדבר י״ח, י״ג) מ.—
 אמנם התקים על כתנות הכהניס והלויים, שנאמרו בסוף פרק י׳ בנחמיה, אינם
 סותרים את דברי ת״כ, אולם הרבה מתנות חשובות חסרות בפרק הנ׳־ל; למשל:

 א) יושם *ב גש "זאת׳ שנאום המליצה אשי נשאו הי־וייש (נחמיה ט׳, הי־ל״ז), לפני
 קבלת ההחחיבות הכתובה באמנה׳ אינו משתמש (או משתמש מעט מאד) בשפת ח״כ גרידא׳
 אלא הוא שאיי בטויים ואפני דבור מכל התורה כלה. נדמה ט׳, ו׳ למשנה התורה ט׳׳ י׳ד;
; ייח. ט־׳ ט׳־ייא לשמות ג׳ ז׳; ייח, י״א; ׳ , ז׳ ואילך לבראשית ט״ו, ר; ז  לשטות כ׳׳ י׳יא; ט
 ט־ו׳ ה׳.—מ/ י״ב יישמות י״ג׳ כ־א; י־ח. כ׳. - טי. י׳־ג ואילך לשמות י׳ט׳ כ׳; כ׳ כ׳ב; כ׳, ח־
-מ׳״ ש־ו לשמות ט־ז, ד־; ייז׳ ר (דמה לבמדבר כ; ח־-תיכ).—ט׳, י׳׳ז "במדבר י״ד׳ ד׳, ייח
 (דמה לשטות ייי׳ד׳ ו׳).— טי, י־׳ח לשמות ל״ב. ד׳.— ט•׳ כ״א למשנה ההורה ח׳׳ ד׳; כ׳־מ׳ ד׳,
 ו־, -ט׳, נדה למשנה התורה ר, ייא. -ט׳׳ליב למשנה התורה י׳, י״ז; ז׳׳ ט׳; לשמות י״ח׳ ח׳.

 ב) כדאי וי־אוי לשים לב "דבר הזה: ההבדל אשר בין -ראשיתי — שלא היו צריכים
ר בבמדבר י־ח׳ י״ב־י״ג מ א נ  "הביאה לבית ה׳—ובין בבו־־ים — שהיו חיבים להביאם לבית ה׳ -
 יק בי־מז בלבד (עין בדבייש ב״ו. א׳ ואילך); בענין .יאשיתי נאמר שם: -אשר יתנו לה־׳׳
 וב-ככודים׳— -אשר יביאו לה״. ורק בהניחנו ביסודו של המקור ת׳־כ את שמות כ״ג׳ י־׳ט נבין׳
. נהמיה E 1 מדוע "א שדש את דבייו יותי; ושכאן יאיח לאחדותם של ת־־כ והמקורות 
 השתמש—על אפה ועל חמתה שיי הבקרת—בבמוי -לבית ה׳־׳ השאול משמות כ״ג, י׳יט ובמלה

-פי•׳׳ - ־מדברים כיו- בי.



ד  ש
; במדבר י׳׳ח, ט׳), המנחה ועור העולה (ויקרא לי. ׳  החטאת והאשם (ויקרא ד, ז
; במדבר י׳׳ח, ט׳), החזה והשוק ש* השלמים (ויקרא ז׳, ליד)? ואין ׳  ח׳? ר, ט
 אנחנו מוצאים בכלל יתר מתנות הקדש אה מעשר הבקר והצאן (ויקרא ב״ז, ליב)

 והפרות של השנה חרביעית (״כרם רבעי״)— ויקרא י״ט, ביה.
 ולפיכך ברור וםחוו- הדבר, שאין כאן שום רמז לפרסומה שיי תיב! להפך,
 העם התחיב לשמר אח כל התורה כלה, אולםביחוד הבלטו והדנשו אותן המצוות
 שהזנחו בימים ההם ואשר תנאי החיים דרשו ותבעו את שמירתן וקיומן בכל תקל
 (עזרא ט׳־י׳ן נחמיה י״ג, נדו ואילך? מלאכי ג׳, ח׳־י׳). ומכל הנאמר כאן יכולים
 אנחנו להסיק מסקנה זו: נחמיה ט׳־י׳ מלמדנו את ההפך מטה שוילהויזן י־וצה
 למצא בו: בעצרת העם, שעליה מספרשס, נחשב ס׳תיכ, כמו יתר חלקי התורה, •ספר
 חקיס ישן ומקובל באומה? וביתר חקי התורה, שהשבעועליהם אז בני העם ואשר

א בפעם הראשונה.  אושרו וקוימו לא בפעם הראשונה, כך נתפרסם אז ס׳ ת״כ -

 השקפת יןיוגן(Kuenen) על ספר חחקיס של עזרא.

ו א ־ ק י ר פ » 

 אעפ״י שהבאנו למעלה ראיוח לזאח, שספר החקים ש״ עזרא כלל בתוכו
 את כל חמשת חומשי החורה, בכ״ז מחליט קיונן ואימד (Einl. s. 211), בי
.(A •10 :עין שם) החקיס אשר נתקבלו באספת העש ההיא אינם אלא חקי תיכ 
 אולם אין לו שום הוכחות אחרות לאשורה של החלטתו אלא זו, בי מקורן של
 החובות שקבלו עליהם אז בני העם — אחדי שקראו באזניהם את דברי התורה —
 הוא בת״כ והחומה האלה נבדלות מהמצוות הכתובות בם׳ משנה התירה. כאלו
 כל שבי הגולה ועזרא בראשם היו מבקרי התורה, שנחחוה לנתחיה וימצאו בחלקיה
 השונים דברים הסותרים אלה את אלה? ואז נשאלה אצלם השאלה: מהו המקור
 בן הםסך אשר יובלו להשתמש בו הלכה למעשה?!! לאמתו של דבר נוכח, אם
 רק נעיף עין בספור הכתוב בנחמיה ח׳־י׳, כי כל הערה כלה ידעה רק תורת ה׳
 אחת, אשר כל מצוותיה וחקיה יצאו מפי ה׳ והם חובה עליהם: ולא עלתה

 מחשבה על לבם, בי מצוות התורה יכולות לסתר אלו את אלו.
 ובכל זאח נבחן את כל אחת מהערותיו של קיונן לחוד? נסמן אותן במספרים:
 1) ״מצות חג הסכות, שעזרא פרסמה והודיעה (נחמיה ח׳, י״ג־ייח) והעם
 קבל אותה לשמרה ולקיטה הלכה למעשה, כתובה בויקרא כ״ג, ס׳־מ״ג? חג שמונת
 הימים (נחמיה ה׳, י׳־ח) אשר בויקרא כיג, ל״ט אינו מתאים לכתוב במשנה
 התורה טיז, י״ג־ט״ו׳. — אולם אליבא דאמת כתובות בנחסיח ח׳, י״ח רק המלים



 סה

 האלה: -ויעשו חנ שבעת ימים וביוש השמיני עצרת במשפטי, כלומר: מלבד שבעת
 ימי חג הסבות עשו ביום השמיני עצרת. הסובר קיונן, שלו• היתד. כל התורה
 כלה בידי השבים מהגולה והיו קוראים בה, בי בס׳ ויקרא צוו בני ישראל להג
 מלבד שבעת ימי חג הסכות גם את יום שמיני העצרת וכי במשנה התורה נזכרו
 רק שבעת ימי החנ הראשונים — כי אז היו חוגגים רק שבעה ימים?! הלא מחברו
 של ס׳ דברי הימים ידע את שני החקים האלה (וגם קיונן מודה שבעל דה׳׳י
 ידע את כל התורה כלה) הסותרים כביכול איש את רעהו ובכ״ז הוא אומר שנם

 בימי המלך שלמה כבר עשו בני ישראל ביום השמיני עצרת (דהי״ב ז׳, ט׳).

 2) -כל החובות שקבלו עליהם החתומים על כתב האמנה (נחמיה י׳, ל׳-מ׳)
 הן הן אותן החובות שם׳ ת״כ נטל עליהם; ודבר זה שנאמר כאן מתאים ביחוד:
 א) לענין שמירת השבת והשנה השביעית—שנת השמיטה (נחמיה י׳, ל׳׳ב); ב) לענין
 השתתפותם בהוצאות לצרכי לחם המערכת, קרבנות התמיר ויתר הקרבנות (ליג
 ואילך); ג) להבאת הבכורים,- ר) להבאת בכורי אדם ובכורי בהמה,• ה) לענין
 נתינת מעשר תבואת האדמה ללויים וחובת תלויים לתח מעשר המעשר לכהנים
 (ל״ו—מ׳)״. קיונן מוסיף ואומר עוד, כי הפסוקים ל׳׳ו—מ׳ אשר בנחמיה י׳ מסכימים
 לם׳ במדבר י׳׳ח ואינם מתאימים לדברים שנאמרו במשנה התורה י׳׳ה, א׳ ואילך;

 ׳״ד, ב״ב־ב׳׳מ; ט״ו, י׳׳מ—כ״ג.
 התפלאתי מאד בראותי, בי קיונן בא לידי החלטות שוא כאלה; נראן

 ונבחנן לפי סדרן:

 א) שמירת השבת נאמרה כבד בעשרת הדברים (שמות כ׳) ואין שום רמז
 לזאת, בי הדברים הכתובים בנחמיה י׳ מכוונים לאיזה מקום שהוא בת״כ. גם
 בענין שנת השמיטה הושם לב (נחמיה י׳, ל״ב) לא לת׳׳כ אלא דווקא לס׳ הברית

; ד״  ולם׳ משנה התורה. בנחמיה כתוב: -ונטוש את השנה השביעית ומשא כל י
 הבטוי .ונטוש׳׳ שאול הוא מם׳ הברית (שמות כ״ג, י״א: -ונמשתה״); וגם מקורו
 של -ומשא כל יד״ הוא בס׳ דברים ט״ו, ב׳: -שטוט כל בעל משה ידו״,- בחק
 שמיטת הקרקע שבת״כ (ויקרא כ״ה) אין שום זכר לשמיטת כספים. ואינני מבין
 בשום אפן, איך אפשר להחליט—לפי מצב הענינים הזה—כי לנגד עיני הנאספים
 היה רק ם׳ ת״כ בלבדי! ב) המצוה להשתתף בהוצאות לצרכי הקרבנות נאמרה
 אמנם בת׳׳כ, אולם באפן שונה מאשר בנחמי׳ י׳ (מחצית השקל ולא שליש); ואין
 אנחנו מוצאים בחלקי החורה האחרים דבר אשר יםתר את המצוה הזאת. נמצאנו

; ב  למדים שהפסוקים אשר בנחמיה י׳ מעידים רק על זאת, שגם לת״כ הושם ל
 ואין מי שיחנגד לרעה הנ״ל.

 ג) אנחנו בבר הוכחנו לעיל, בי התחיבותם להביא את הבכורים לוקחה,
 לפי משמעותן של המלים, מם׳ הברית (שמות כ״ג, י״ט).
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 ד) הכקרת מוצאת שבענין הבכורות יש הבדל בין במדבר י״ח האומר, ש»כל
 פטר רחם... יהיה לך, לבין משנה התורה ט״ו, י״ט־כ״ג המצוד. להביאם אל המקום
 אשר יבחר ה׳ למען יאכלום שם הבעלים בעצמם. גם כי נניח (אבל לא נודה),
 שהאספה בראשוחם של הכהנים והלויים הסכימה לדעתו של ם׳ ח׳׳כ ולא לדעתו
 של ם׳ משנה ההורה, גם אז חהיה ראיה חלשה מאד לזאת, שם׳ משנה התורה לא
 היה לנגד עיגיהם. גם אם לא נשים לב לזאת, שהמצור. הזאת דורשת מהם את
 טובתם ותועלתם של הכהנים, הרי לא חטאו בכל אפן גם למשנה התורה כזה,

 שהיו נותנים את בכורות בהמחם לכהנים למען יאכלום במקום אשר יבחר ה׳.
 ה) גס בענין המעשרות מוצאת הבקרת הבדל בין ח״כ לס׳ משנה החורה.
 הקבלה מישבת את הסתירה הזאת בהניחה כי היו שני מיני מעשרות: מעשר לוי
 ומעשר קדש, שהבעלים היו צריכים לאבלו בתורת זבחי שלמים במקום הנבחר.
; על דבר מעשר ראשון—שם פסוק ׳  וכדבר הזה נאמר כבר בדה״י (דהי״ב ליא, ו
 ה׳). ומדוע לא נאמר, כי גם עזרא, שכל התורה היתד. לנגד עיניו, ישב באפן
 כזה את הסתירה הנ״ל? ומובן מאליו שהנאספים קבלו על עצמם רק מעשר לוי,
 מפני שמעשר שני נשאר ברשותם ובלי עמל רב יכלו לקים את המצוה לאכלו
 בירושלם; ואת המצוד. הזאת מלאו אז ברצון מפני שכל בני העם ישבו בסביבות

 ירושלםא).
 ואולם גם אם נסכים ונאמר, שבימי עזרא עוד לא ידעו את ישוב הסתירה
 הנ״ל, גם אז נלמד מנחמיה י׳, ל״ח ואילך רק את הדבר הזה, שמשתי המצוות
 הסותרות אשד, את רעותה נתקבלה המצוד, הכתובה בת״כ, יען כי מחיתם של
; ואין שם שום רמז קל שבקלים לזאת, שם׳ משנה  הכהנים היתד, תלויה כה

 התורה לא היה ידוע אז.
 3) נראה עחה כיצד מבאר קיונן את התחיבותם לבטל את התחתנותם בעובדי
 האלילים; הוא אומר: -האסור לקחת נשים מבנות הכנעני—שעליו הסתמכו עזרא
 ונחמיה ברצותם להצדיק את מעשר, הוצאת הנשים הנכריות — נמצא כבר כספרי
 חקים אחרים (שמות ל״ד, ייב־ט״ו; דברים ז׳, א׳ ואילך) ונשנה והונח בת״כ
 (במדבר ל״ג, נ״א־נ״ו; ויקרא ייח, כ׳)״.—אנחנו לא מצאנו במקומות הנ״ל שבת״כ
 שום רמז לאסור לקיחת נשים מבנוח הכנעני; האסור הנ״ל הונח אמנם ביסודו
 של ם׳ ת״כ לפי השקפתה של הקבלה האומרת* כי כל התורה אחת היא; ובאפן

 א) ומחמת הטעם הזה לא היה צרך אז לחיב את העם לתת מעשר בהמה/ מפני
 שגם מעשר בהמה היה שיך לבעליו והיו משתמשים בו דק לזבחי שלמימ. קיונן
 וחבריו סבורים בטעות, כי ויקרא כ״ז, ליב-ל״ג תובע מאת העם לתת את המעשר הזה
 ללויים ולכן הם חושבים את הפסוקים האלה להוספה מאוחדת, שבזמנו של עזרא לא ידעוה

 (Einl. § 15 A 30 s. 298). להלן נראה ונוכיח׳ כי הדעה הזאת—דעה משובשת היא.



 סז

 בזה הניח ם׳ ת׳׳כ ביסודו את ספר הברית. אולם לא כך הוא מצב הדברים לפי
 השקפתם של המבקרים התרשים האומרים, כי ם׳ ת״כ עומר ברשות עצמו; מרוע
 באה האספה — אשר לנגד עיניה היה ם׳ החקים החדש (ת״ב) — קדם כל לירי
 התחיבות להמנע םהתחתנות בעמים יושבי הארץ 32) י הדבר הזה לא יתבאר אלא
 אם נאמר, שבל ההורה בלה היתה לנגד עיניהם, כמו שכתוב בפרוש גם בספור
 שלאחריו (בנחמיה י״ג, א׳), שקראו באזני העם*את הקטע הכתוב במשנה התורה

 כ״ג, ד׳ ואילך.

 בספרו של הולצינגר (Einl. s. 431) אנחנו מוצאים ראית־שוא אחרת
 לזאת, שבימי עזרא היה לננד עיני העם רק ם׳ ת״ב בלבד. הולצינגר סובר, כי
 עזרא קרא את בל הספר מראשיתו; וםכיון שביום השני קראו באזני העם את
 ויקרא ב״ג, שוב אי־אפשר להעלות על הדעת כי בזמן קצר כזה עברו על התורה:
 מ»בראשית״ עד ויקרא כ״ג ביחד עם באורי הלויים? אולם אליבא דאמת אין
 בנחמיה שום רמז לזאת, שהתורה נקראה אז מראשיתה כסדרה מללי דלוגים,-
 להפך, שם כתוב: -ויקרא בו״ (ח׳, ג׳), -ויקראו בספר בתורת האלהים״ (ח׳, ח׳).
 לשם מה קראו אז באזני העם גם את כל םפורי בראשית ושמות בשעה שמטרת
 האספה היתד, רק קבלת החקים עליהם? וגם מחלק החקים בררו להם, כנראה,

 רק את החקים המתאימים לאותו הזמן.

) מורה ואומר, שספר החקים של s 2 434. Gesch. s. 425 p  וילהויזן (
 עזרא בלל בתוכו את כל חמשת חומשי התודה ובכל זאח הוא מחזיק בהחלטחו
 שנזכרה למעלה (בעמ׳ ם״ב). הוא סובר: -כשם שמוכח הדבר שם׳ משנה התורה
 נתפרסם ברבים בשנת 621 ועד הזמן ההוא לא ידעוהו, כך מוכח הדבר, שהתורה
 האחרת של חמשת חומשי התורה—ואין שום םפק שספד החקים של עזרא כלל
 בתוכו את התורה כלה—נתפרסמה ברבים בשנת 444 ועד הזמן ההוא לא ידעוה׳׳.
 ב" אחד ואחד יראה ויוכה, שהמאמר המוסגר של וילהויזן סותר ושולל את החלטתו
 במאמר הראשי; ואינני מבין, איך יכל וילהויזן להתזיק באפן כזה בשיטתו בכל

 היקפה?
 נם רילמאן (III 674) מסכים לםברתי. אהרי שהוכיח (בעמוד 672) שספר
 החקים של עזרא כלל בתוכו את כל חמשת חומשי התורה (וגם וילהויזן הודה
 ברבר הזה), הולך דילמאן ואומר: -ובאפן כזה נפתרה גם השאלה ע״ד חדושו של
 ספר החקים של עזרא; אם ההשערה הזאת מתכונת לזאת, שחמר תכנה של התורה
 לא היה ידוע עד הזמן ההוא לקהל ישראל או למנהיגיו—אז עלינו לשללה בכל
 אפן לגמרי, מפני שגם המקורות IE ומשנה התורה נמצאו בספר החקים הזה,
 והמקורות האלה היו ידועים מעט או הרבה בירושלם עוד לפני עזרא (דמה, למשל,
; עזרא ט׳ א׳ ואילך,• י׳־י״ב לדברים ז׳ ב׳ ־ה׳  נחמיה א׳ ח׳ ואילך לדברים ל׳ א׳
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 ואילך); אולם אם כונתה של ההשערה הזאת היא "הוציא מן הכלל אה ם׳ משנה
 התורה ולצמצם את החרוש רק ב״תורה האחרת״ הבלולה בחמשת החומשים
׳ אין שום רמז  (Wellh. Prol. 434)—אז עלינו לשים לב לזאת, שבנחמיה ה׳—י

 להבדל כזה? להפך, שם מדובר על כל התורה כלה (נחמיה י/ ל׳); ומקומות
 אחדים בעזרא ב/ ל״ו־מ׳ן ם״ג (נחמיה ז׳, ל״מ־מ״ג; ם״ה), בנחמיה ו׳, י׳ ואילך;
 י״ב, ל״ה, מ״א, ובחגי ב׳, י״א מעידים, בי חקי ת״כ אשר בחמשת הומשי התורה
 כבר היו ידועים לפני אספת העם שעליה מסופר בנחמיה ה׳, י׳״. גם בו-דיםין
א לידי מסקנה כזו וגם הוא םובר, שצריך להחזיק בהנחה ב . 195 ff (Einl. s ) 
 זו, שבימי עזרא נחפרםמו חקי ח״כ ביחד עם הקים אחרים שהיו מצויים וידועים
 בעם מכבר. ואין לנו עסק כאן—לכהפ״ח במקצת—עם פרסומה של תורת הקים
 חדשה שנוצרה ונתהותה זה עתה. כך אומר בודיםין.-ואנחנו נוםיף עוד לרבדים
 הנ״ל נם את זאת, שבספר נחמיה אין זכר לשתי תורות מיוחדות, אלא, להפך,
; ולכן מחויב כל אחד ואחד להודות,  כל העם ועזרא ידעו דק תורת ה׳ אחת
 שאז לא נתפרסמה בכלל תורה חדשה מלבד התורה העתיקה שהיחה ידועה בעם
 כנחונה מאת ה׳ למשה על הר סיני; ולא נמצא אז אדם מבני הדור ההוא שחשד
 אפילו חשד קל, שהתורה שנקראה באזני העם איננה הודח משה. והדבר הזה
 בולט ונכר ככל הספור ההוא (בנחמיה) ואין מה להחוכח על אודות הענץ הזה.

 ת״כ ותנאי־־החיים אחר גלות בבל.
( ב ׳ ק י ר פ ) 

 אנחנו הוכחנו שם׳ ת״כ נודע באספת העם—שעליה טםופר בנחטיה ח׳־י׳—
 לא בפעם הראשונה ושהספר הזה ביחד עם יתר חלקי התורה נתקבלו אז ע״י
; ובזאת הוכחה בעצם הדבר (באפן ׳  העם בתור התורה העתיקה שנתנה מאת ה
 בלתי־ישר), לפי השקפחה של הבקרה החדשה, כנותו ואםתותו של ם׳ ת״כ, יען
 כי ההיסטוריה אינה יודעת כלום — לפי הדברים שנאמרו למעלה — על התהוותה
 של ח״כ בזמן ידוע אחר גלות בבל או לפניה; ועלינו לקבע את מקומו של ספר
 החקים הזה—כדרישת התורה והספד הנ״ל בעצמו ממנו—בראשית ימיו של עם
 ישראל. ואולם אם וילהויזן חושב אח דבר קיומה של ת״כ לפני גלות בבל מבלי
 היוהה ידועה בעם ומבלי היות לה כה השפעה לדבר בלחי מובן — אז על אחח
 כמה וכמה לא יובן דבר זה, שםפד הקים כזה נכנם לקיום ולחיים בחשאי מבלי
:(s. 429) לעשות רשם בתולדות ישראל. וגם הולצינגר מסכים לזאת; הוא אומר 
 ״תורת כהנים נעשתה ליסודה ולבםיםה של היהדות המאוחרח. ספר חקים כעל
 ערך כזה אינו מתגנב ונכנס בצנעא; להפך, יש לנו רשות לחשב, שספר ת״כ
 גחקבל באספה פומבית בפרסום גדול כמו ס׳ משנה התורה״. ואת המעשה הזה
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 מוצא הולצינגר בנחמיה ח׳—י׳. אולם מכיון שההוכחה הזאת היא הוכחה שאין
 בה ממש, אז עלינו למצא את המעשה החגיגי הזה רק במתן התורה על הר םיני
 ובחקים שנחנו ע״י משה אחר כך. ולמען חזק עוד יותר את דברינו שאמרנו
 למעלה, כי השערה זו, שם׳ ת״כ גוצר אחר גלות בבל, היא דבר בלתי אפשרי,
 נביא עוד דוגמאות רבות בהירות ומאירות עינים, שתראינה כי חקי ת״כ אינם
 מתאימים כלל וכלל לתקופה שאחד נלות בבל וכי לא יכלו לתוצר באותו הזמן.

 נשים לב בראשונה אל ארון הברית.

 א) ארון הכרית.
 אמנם גם ביתר חלקי התורה, במקורוח IE ובמשנה התורה, נזכר ארון
 הברית, אולם בת״כ הבלטו ערכו וחשיבותו בעבודת ה׳ יותר מאשר במקומות
 אחרים; הוא כלי הקדש הראשון אשר ה׳ צוה לעשותו (שמות כ״ה, י׳ ואילך)?
 על הארון היתד! הכפרת עם שני הכרובים ועליו היחה נגלית שכינת ה׳ (שמות
 ב״ה, כ׳׳ב); וביום הקדוש מכל ימי השנה היה הכהן הגדול מכפר שם ״על הכהנים
 ועל העם״ (ויקרא מ״ז, י״ג ואילך). בטבעות הארון היו תמיד שני בדים (שמות
 כ״ה, ט״ו); בהם היו הלויים נושאים את הארון, שהכהנים היו מכםים אותו היטב

 (במדבר ד׳, ה׳, ט״ו).
 ואין מי שיכחיש את העובדה הזאת, שזמן רב לפני חרבן הביח הראשון
 כבר לא היה בו הארון ושני לוחות הברית? כאשר נבנה הבית השני לא עלתה
 מחשבה על לבם לשים גם ארון ברית בקדש הקדשים (עין בירמיהו ג׳, ט״ז)?
 ולכן לא היה עוד מעשה הכפרה ביום הכפורים על הכפרת אלא על אבן השתיה
 אשר מלאה את מקומו של הארון (יומא ה׳. ב׳). ולשם מה הכנים מחבר ם׳ ת״כ
 את ארון ה׳ לתוך קבין חקיו? וגם אם נאמר שרצונו למבע בספרו את חותם
 העתיקות העיר את לבו לספר על עשית הארון, אולם מהו הדבר שהניעו לקשר
 את מעשה הכפרה הגדול ביום הכפורים לכלי קדש שלא היה במציאות כלל
 בזמן ההוא ושלא חשבו לחדשו ולהקימו כבימי קדם? הלא חםרון כלי הכפרה
 החשוב הזה היה יכל לעורר םפק בערכה של הכפרה בעצמה? ומדוע לא עלתה
 מחשבה על לב הנביאים והכהנים שחיו בחחלת ימי הבית השני לחדש ולהקים
 בבית המקדש את הארון והכפרת, אם באותו הזמן נחחבר באמת ם׳ ת״כ הםיחם
 ערך גדול לכלי הקדש הנ״ל ? — אולם לשוא נחכה לתשובתם של המבקרים
 החדשים על השאלות האלה? הם יוכלו לתרץ אח הקושיא הזאת רק בתרוצים

. ( s 1 8 9 7 Kloster. N. K. Z )358. דחוקים וריקים 

 ב) האורים-התמים ומשחת הכהן הגדול.
 על האורים—התמים ותפקידם מסופר רק בת״כ (שמות כ״ח, ל׳)? אמנם שם
 לא נאמר כלום על מהוחם של האורים והתמים? אולם תפקידם הנדר היטב באמרו:



 ע

-ונשא אהרן את משפט כני ישראל על לכו לפני ה׳ המיד״. בבמדבר ב״ז, ב״א
 (ת״כ) נתבאר הדבר הזה יותר: ״ולפני אלעזר הכהן יעמד(יהושע) ושאל לו במשפט
; על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה״.  האורים לפני ה׳
 האורים והתמים נקבעו אפוא להודיע ע״י הכהן הגדול את רצון ה׳ לראשי העם,
 כדי שיהיו נוהגים על פיו במקרים חשובים. ונראה הדבר שלולא רצה המהבר
 לעטות את הענין הזה כמעטה סוד ומםהורין, בי אז היה יכל לספר על האורים־

 התמים עוד יותר.
 שאלוח באורים ובחמים היו מצויות מאד בתקופת השופמים ובימי דוד
 ושלמה; שם האודים נזכר פעמים אחדות בפרוש (בשמו״א כ״ח, ו׳ ובתרגום
 השבעים לשמו״א י״ד, כ״א) אולם ברב המקרים מוצנע השם הזה בבמוי ״שאל
; י״ד, ל״ז; כ״ב, י׳, ; כ׳, י״ח, כ״ג, כ״ז$ שמו״א י/ כ״ב  בה׳״ (שופטים א/ א׳
; ה׳, י״ט, כ״ג). אחרי מלכותו ; שמו״ב ב׳ א׳  י״ג, ט״ו; כ״ג, ב/ ד/ ט׳ ואילך; ל׳ ח׳
 של דוד לא נזכרו עוד האורים־התמים; דבר המוטל בספק הוא, אם האפוד
 הכתוב בהושע ג׳, ד׳ מתכון לאודים ולחמים (עין בפרושו של נובק). לפי הרבדים
 שנאמרו בברכה משה (משנה תורה ל״ג, ח׳) שיכים האורים־החמים בכל אפן

 לשבט לוי.

 והדבר ברור אפוא, שאחר גלות בבל, בימי הבית השני, לא היו עוד
 האורים־התםים בעולם וכל שאלה שהיחד, זקוקה למענה ה׳ גדחהה ״עד עמד כהן

 לאורים ותמים״ (עזרא ב׳, ם״ג; נחמיה ז׳, ם״ה).
 ולו נוצר זנההוד, ם׳ ת״כ רק בימי הגלות, כי עתה לא היה מחברו —
 שהיה, לפי דברי הבקרח החדשה, כהן אשר תועלהם של אחיו הכהנים היתה המיר
 לנגד עיניו ואשר רצה ביהוד לרומם את ערכו והשיבוהו של הכהן הגדול —
 מתאר אח הכהן הגדול כנושא האורים והתמים שלא היו בעולם בזמנו. וחסרון
 הכלי הקדוש הזה היה יכל להביא לידי כך שיחולל כבוד הכהן הגדול בעיני העם
 ושגם תתעורר מחשבה בלב רבים, כי אין רשות לכהן גדול, שאינו יכל לשאל
 כאורים ולהודיע לעם את רצון ה׳, לעבוד את עבודת הקדש וכי מוב ורצוי

 הדבר לדחות גם את מנוי הכהן הגדול ״עד עמד כהן לאודים וחמים״.
 גם המשחה בשמן הקדש היתה חשובה כמו האורים־התמים; ובאמת היחד,
 חשיבוחה גדולה יותר לגבי מעמדו ומצבו של הכהן הגדול. בפעם הראשונה
 קודשו, כפי שנאמר בת״כ, כל הכהנים (אהרן ובניו) בשמן משחת הקדש (שמות
 ל׳ ל׳); אולם אח״כ היה גמשח בשמן הקדש רק הכהן הגדול הבא לעכור החת
 אביו (ויקרא ר, ט״ו; ט״ז, ל״ב5 כ״א, י׳); המשחה הזאת היתה חובה גמורה על
 הכהן הגדול, מפני שאחרי המעשה הזה היו קוראים לו בשם ״הכהן המשיח״
 (ויקרא ד/ ג׳ ואילך, ט״ז5 ו׳, ט״ו); בימי הבית השני אין אנחנו מוצאים שום זכר
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 למשחת הכהן הגדול אעפ״י שבאחד מספורי הנבואה של זכריה (ד/ י״ד) נקראים
 הנשיא והכהן הגדול בשם -שני בני היצהר״ בתור זכר לטכס המשחה שהיה
) 33). ארון הברית, האורים והתמים ושמן הקדש הם, לפי הקבלה  נהוג בימי קדם א
 העברית, מחמשת הדברים שהיו בבית הראשון ולא היו בבית השני 34) (עין
 בירושלמי תענית,• בבלי יומא כ״א,א׳ ועוד). לפי בריתא אחרת גנז יאשיהו את
 שמן המשחה (הוריות י״ב ועוד). ושוב אי־אפשר להעלות על הדעת, שמחבר אשר
 כתב את ספרו בימי גלות בבל יקבע לחובה את משיחת הכהן הגדול—למען הרם
 את ערכו וחשיבותו—באותו הזמן שלא חשבו כלל ע״ד הוצאת הטכס הזה לפעל.

ד הלויים. ק פ  נ) ת
 הדברים שנאמרו בת״כ על תפקיר הלויים אינם מתאימים כלל וכלל
 לתפקידים שהיו להם אחרי הגלות. לפי ת״כ היתה חובת הלויים רק לשאת את
 המשכן וכל כליו ולהעבירם ממקום למקום (במדבר ד׳), לשמרו ולעזר לכהנים
 בעבודותיהם השונות (במדבר ג/ ו׳ ואילך); פרטי העבודות האלה לא נאמרו שם•
 'וגם לא נזכר שם מה חהיינה חובוחיהם של הלויים כאשר בית המקדש יהא
 קבוע ועומר במקומו בזמן מן הזמנים. והדבר הזה לבדו מעיד, שאי־אפשר להגיר
 שת״כ נוצרה בתקופה שאחר גלות בבל. מה היתה כונתו של המחוקק, שחי, לפי
 דברי הבקרת החדשה, אחר הגלות, בספרו לנו, שהלויים מלאו חובות ועבודות

 כאלה אשר בתקופחו (של המחוקק) לא היה להן שום ערך?
 ולעומח זה אין אנחנו מוצאים בת״כ שום רמז לכל אותן החובות שהיו
 מוטלות, לפי דברי הנביא יחזקאל ולפי הדברים הנאמרים בספרים שנתחברו אחר
 גלות בבל, על הלויים בזמן ההוא. יחזקאל םצוה, שהלויים ״ישחטו את העולה
 ואת הזבח לעם״ (ס״ד, י״א) וגם -יבשלו שם את זבח העם״ (ם״ז, כ״ד). לעבודות
 הלויים האלה אין זכר בת״כ; להפך, לפי חקי הקרבנות שנאמרו בויקרא א׳־ז׳
 יכל גם זר לשחט את קרבנו ולבשלו. ואם בעל דה״י מניח שלדבר הזה (שחיטת
 הקרבגות ע״י הלויים) היה כח ותקף גם לפני הגלות (דהי״ב, ל/ י״ז; ל״ה, י״א
 ואילך), מכל שכן שהיו נוהגים ככה הלכה למעשה אחר הגלות. גם אפית המנחה

 היתה מוטלת מימי דוד ואילך, לפי דהי״א כ״ג, כ״ט, על הלויים.
 וביחוד ראויה לשימת לב העובדה הזו: ס׳ ת״כ אינו מזכיר בלל וכלל את
/ לפי דהי״א 3  אחת החובות העקדיות והחשובות של הלויים—והיא: השירה והזמרה

 א) אגב גררא נעיר, כי השסוק הזה אשר בזכריה מלמדנו, כי בימי קדם היו נוהגיס
 למשה גם את הכהן הגדול וגם את המלך ומכיון שמשחת הכהן הגדול גאמרה רק בת״כ,
 נמצאנו למדים שגם הפסוק הזה מוחה בסרוש על דברי המבקרים החדשים הקובעים את ומט

 של תיכ בשנת 444.
 ב) ועוד: הכחניס צוו בת״כ(במדבי• י/ ח׳. י׳) ייתקע בחצוצרות בעת הקרבת חקרבנוח בימי



 עב

 כ״ה, א׳ ואילך תקן דוד את השירה בבית ה׳. ומלבד ראיות אחרות יכולים אנחנו
 להביא גם קטעים מיחזקאל מ/ מ״ד ואילך ומתחלים קל״ז המעידים כי כבר בימי
 הבית הראשון היו משוררים בבית המקדש. ולא רק בדה״י בלבד אלא גם בעזרא
 ובנחמיה אנחנו קוראים במקומות רבים, כי המשוררים האלה היו לויים (עין ביחור
. ולו• נוצר ס׳ ת״כ אחר הגלות, כי עתה אי־אפשר היה לבאר בשו׳׳א ( א ( ׳  בעזרא ג׳, י

 את דבר אי־הזכרתו את התפקיד החשוב הזה של הלוייםב<.

 ד) היחס בין הכהנים ובין הלויים.

 היחס בין הבחנים ובין הלויים בענין ספוק צרכיהם, כפי שנקבע בת׳׳כ,
 הוא מחאה נמרצה להשקפתו של וילהויזן. בימי הגלות לא היה, כנראה, םםפד
 הלויים גדול ממספר הכהנים. וגם וילהויזן בעצמו (Gesch. s. 152) םםכים
). ואמנם בשובם מהגולה באו אתם ארבעת אלפים מאחים שמונים  לדבר הזהג
 ותשעה כהנים ורק שלש מאות ארבעים ואחד לויים. ולעומת זה מצוד, ס׳ ת׳׳כ
 את בני ישראל לתת םנחלחם ללויים ארבעים ושמנה ערים לשבתם. מספר הערים
 שצריך לתת מהן לכהנים לא נאמר בחורה. רק ביהושע כ״א מסופר, כי לכהנים
 נחנו שלש עשרה עיר וללויים—שלשים וחמש. והחלוקה הזאת אינה מתאימה כלל
 וכלל למספר הכהנים והלויים בימי הגלוה וגם לחלוקה אשר ביחזקאל. חלוקת
 המעשר בין הכהנים וכין הלויים לפי תורת כהנים סותרת עוד יותר את ההנחה,
 כי מוצאו של הספר הזה הוא מימי הגלות. המעשר היה הכנסתם העקרית של
 הכהנים; ולכן הוא נקרא בשם ״נחלתם״ (במדבר י״ח, כ״א, כ״ד), מפני שנתן להם
 תחת נחלתם באדמת א״יי).ואולם הלויים קבלו מהמעשר הזה השעה חלקים והכהנים—
 רק חלק אחד. נוסיף גם את זאח, שחלקם של הלויים היה ברשוחם הגמורה בלי שום

 החגים והמועדים ואין שם זכר לשירת תלויים ולנגינתם. ואיך אפשר לישב את הדבר הזה, אם
 ת״ב נתחברה רק אחרי גלות בבל?

 א) ב״מאגאזיך 1890 בעמ׳ פיג ואילך נסתרה ונפרכה (עין בספרו של קיונן בעמ׳ רפיג)
 השערתו של פוגלשםין, שהמשוררים והשוערים געשו לויים רק בתקופה מאוחרת. מעזרא ב׳ ס׳׳ב

 אגחגו למדים עד כמה היו זהירים ומדקדקים בכתבי היחש.
 ב) עין בערכין י״א א׳ ובספרי במדבר.

/ ייג; עין בסרק: .ספוק  ג) את הדבר הזה אנחנו למדים גם מיחזקאל מ-ה, ג׳־ה׳; מיח, י
 צרכיה של הכהונה״ הכתוב להלן.

 ד) שבט לוי היה, לפי הספירה אשר בבמדבר, רק החלק השלשים מכל ישראל; ולכן
 נראה לגו המעשר כ״נחלה״ גדולה יותר מדי בערך למספר אנשיו, גם אם צוי בתוי־ה לתתו רק
 מדגן, מיצהר ומתירוש. אולם צריך לשים לב לזאת, שלשי החק היה כל אחד ואהד נאמן על
 השרשת מעשרות ולכן אפשר היה לראות מראש, שימצאו רבים אשר ישתמטו מלמלא את חובתם

 זו; והדבר הזה היה מצוי גם בימי הבית השני (עין במסכת דמאי).
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 הגבלה .״כתבואת צדן וכחבואת יקב״, אבל חלקם של הבחנים נחשב לקדוש ורק
 להם ולבני ביתם היה מותר לאכלו בטהרה. נמצאנו למדים מכאן, שם׳ ת״ב הניח
 דבר זה, שמספר הלויים היה גדול בהרבה ממספר הכהנים ולכן יכלו לדרש את החלק
 הגדול ביותר בערים למושב ובהכנסות שנקבעו לטובת הכהונה. וגם חלקם של הלויים
 בתרומת המלקח היה נדול פי עשרה מחלקם של הכהנים(במדבר ל״א, כ״ח־ל׳). זאולם
 בתקופה שלאחר גלות בבל, באשר נשתנה מצב הענינים ומספר הבחנים עלה על
; פילון ׳  מספר תלויים, תוקנה חקנה שינתן מעשר גם לכהנים35) (יבמות פ״ו, ב
; ובכל זאת אנחנו ( X X ; 12Yita 8,8, ; 9,2 שם ; V1 ; 4,3קדמוניות, II 361 
 מוצאים באמנה, אשר בה קבלו בנ״י על עצמם לשמר ולקים את מצוות התורה,
 שחובת המעשר נקבעה אז כמו שצוו עליה בס׳ ח״כ (נחמיה י׳, ל״ח). אמנם
 המעשר לא החאים בצורה כזאח למצב הענינים בעת ההיא ובכ״ז לא הרהיבו עז
 בנפשם לנגע בחקי התורה; ורק אח״ב הכריחום החיים המעשיים להתפשר עם
. וכל העובדות האלה מתנגדות בהחלט להנחה, שם׳ ת״כ נוצר בימי ( א  תנאי הזמן

 גלות בבל.
 ה) תנאי החיים אחר גלות בבל ויתר החקים אשר בת״כ.

 וגם אם נחבונן אל אי־אלה חקים אחרים של ם׳ ת״ב נראה ונוכה, כי
 רחוקים הם ושונים מאד מהרגלי החיים אשר אחר הגלות ואי־אפשר בשום אפן
 לקבוע את זמנו בחקופה זו. בח״כ כחוב, בי המס השנתי לעבודת המקדש הוא
 מחצית השקל (שמוח ל׳, י״ג ואילך; דהי״ב ב״ד, ה/ ר, ט׳); אולם באמנה אשר
 בנחמיה י׳, ל״ג החחיב העם לתח רק שלישיח השקל בשנה 36).— נחמיה י/ ל״ה
 וי״ג, ל״א מיחס חשיבות גדולה להבאח קרבן העצים לבית האלהים -לעתים מזומנים״ 37).
 וחג העצים בחמשה עשר באב, שעליו מםופר בפרטות במגלת תעניח פרק ה׳,
 םעיד על ערכו הגדול של קרבן העצים בימי הביח השני(יוםף בן מתתיהו: מלחמות
 היהודים, ספר ב׳, י״ז, וי; משנה תענית ד׳, ד׳). אמנם גם ס׳ ת״כ מצוה בהדגשה
 מיוחדה (ויקרא ו׳, ב׳ ואילך), כי -אש תמיד חוקר על מזבח העולה״, אולם אין

 אנתנו מוצאים בו אפילו אות אחת על דבר הבאת קרבן עצים.—

 כחוב אחד בת״כ אומר, שעבודת הלויים החלה מבן שלשים ומעלה (במדבר
 י׳, ג׳) וכתוב אחר אומר — מבן עשרים וחמש ומעלה (במדבר ח׳, כ״ג); חכמינו
 ז״* ישבו את הסתירה הזאת באמרם, כי מבן -חמש ועשרים שנה לתלמוד ומבן
 שלשים לעבודה״ (חולין כ״ד, ע״א; ספרי במדבר, בהעלותך). אולם אחר גלות בבל

 א) וכבר בימי הנביא מלאכי היה נתן, כנראה, המעשר לנהנים, מפני שהנביא הזה
/ ל״ט  אימי (ג׳< י׳): ״הביאו את כל המעשר לבית האוצר׳; אולם לפי האמנה אשר בנחמיה י
ך להביא לבית האוצר רק את מעשר המעשר; עין גם בנחמיה ייב, מיד וייג, ה׳׳ י״ב. אמנם י י  צ

 ייפי דהייב ייא,ייא ואילך היו מביאים כבר בימייחזקיהואת המעשר לפקדון בלשכות אשר בבית ה׳.
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 החלה עבודה הלויים מבן עשרים'וכעלה (עין בעזרא ג׳, ח׳); לפי דברי
 הימים כבר תוקנה התקנה הזאת בימי מלכות דוד (דהי׳׳א כ״ג, כ״ד5 דהי״ב
. ומהו הדבר שהעיר את לב םהברו של ת״כ, אם הםפר הנ״ל (  ל׳׳א, י״ז)א
 נכתב אחר הגלות, לאחר את זמן התחלת עבודהם של הלויים ולקבעו באפן שונה
 מהמנהג שהיו נוהגים בימיו?—הוכחתי למעלה(עמ׳ ם״ב ואילך), שדאגחם העקרית
 של מנהיגי העם בשובם מבבל היתד, למנוע אח בני עמם מהחחחן בשכניהם עובדי
 האלילים. מלבד זאת הראיתי באפן ברור (עמ׳ ס״ו), שאין למצא בת׳׳ב שום רמז
 לאסור ההתחהנוח בעמים נכרים. וכי אפשר הדבר שמחוקק אשר חי בתקופה
 שאחר הגלות לא ישים לב כלל וכלל אל שאלת החיים והזמן החשובה הזו של
 עם ישראל? ם׳ ת״כ הקדיש שני פרקים (ויקרא י״ח וכ׳) להקי הנשואים ונתן
 בפרק כ״א (ויקרא) חקי נשואים מיוחדים לכהנים; וכי אפשר הדבר שמחוקק
 תיאוקרט, אשר כתב את הספר הנ״ל — שבזמנו נשאו להם הכהנים נשים נכריות
 (עזרא י׳, י״ח) ושבזמנו הרין הנביא מלאכי את משפטם של אלה אשר ״בעלו
 בנות אל נכר׳׳ לשכם—לא יזכיר כלל את אסור ההתחחנוח בעמים נכרים?! זהו
 דבר שאין הדעת םובלתו! והעובדה הזאת כשהיא לעצמה אוסרת עלינו בכל תקף

 לקבע את זמן יצירתו של ס׳ ת״כ בתקופה שלאחר גלות בבל.

 א) קיונן (סעיף ייא, הערה ד׳ וסעיף טיו הערה כיח) רוצה לישב את הסתירה חזאת
/ כ״ג אנחנו מוצאים את תקונו המאוחר של החק אשר נבםדבר ד׳, גי;  באפן כזה: בבמדבר ח
/ מ״ג; בעזרא ח׳, ט״ו ואילך) גרם לתקין  מספרם המועט של הלויים (עין בעזרא ב׳, מי; בגחמיה ז
 הזה. בתקופה מאוחדת היה צרך, לרגלי מצב הדברים הגיל, לקבע את זמן כגיסתם של הלויים
 לעבודה בשנת העשרים לימי חייהם; ומכיון שאי אפשר היה להכניס בזמן ההוא את התקגה
 הזאת לתוך התורה, לכן יחסה בעל דהי״א כ״ג, כ״ד לדוד. כך אומר קיונן.—על זאת נשיב רק
 את הדברים דלקמן: א) לי ראו צרך לתקן את המצוה אשר בבמדבר ד׳, ג׳, כי עתה היו משנים
 שם רק את המספר בלבד ולא היו מחוקקים חק אחר הסותר את הראשון; הלא דבר כזה מתנגד
) בתלמוד יוכל להסכים להנחתו של 3 8 י ש  לשכל! ומי שאינו מסתפק בישוב המקראות א
 הגגסטנברג (Beitr. III. 392), שהמצוה הראשונה נאמרה לדור המדבר, כשהיו נושאים את אחל
 המועד ומעבירים אותו ממקום למקום, והמצוה השניה — לדורוח הבאים. ב) ההנחה השניה —
 שבתקופה מאוחרת (אחרי חתימת התורה), בימי הבית השני, היה צדך בשנוי חדש — היא
 מחוסרת כל יסוד, מפני שאי־אפשר להעלות על הדעת, שמספר הלויים הלך הלך וקטן מתקופה
׳ שבזמן מאוחר, כאשר הוטבו תנאי החיים בארץ  לתקופה; להפך, מתקבל יותר על הלב דבר זה
 ישראל, הלך מספר הלויים הבאים מבבל לאיי הלך ורב. ומכל שכן שהנחה זו רחוקה מאד מן
 האמת לפי שטתו של קיונן גופא האומר, כי המשוררים והשוערים, שלא היו לפנים בקהל
); ובאפן כזה גדל בודאי מספר הלוייס במרה 3 9  הלויים, נעשו בתקופה מאוחרת לויים

/ כ״ג ואילך. . עין גם בפרושו של דילמאן לבמדבר ח ( 4 0  נכרת
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 מקום הפולחן.
ק י״ג! ר פ ) 

 אחרי שהבאנו למעלה ראיות כבדות משקל אחדות המערערות את שטתם

 של גדף־וילהויזן, נחחיל עחה לבחון את היסודות שעליהם בנו המחזיקים בשטה

 זו את ההיפותיזה שלהם. נלך לפי סדר מחשבוחיו של וילהויזן5 וילהויזן קבע והציע

 בראשונה בספרו ״תולדות ישראלי (174—17) את ״תולדות הפולחן״ ואחר בך בא

 לירי מסקנה זו: המקור IE תופס בסדרן של השכבות הספרותיות אשר בתורת

 החקים שבחמשת החומשים את המקום הראשון, משנה התורה (D)—את המקום

 השני ות״כ (P C) — אה המקום האחרון. ואח המסקנה הזאת מאשרים ומקימים,

 לפי דבריו, החקים השונים ע׳׳ד מקומו של הפולחן,• וילהויזן םובר, כי בתקופה

 העתיקה בתולדות ישראל, טרם הבנות בית המקדש, אין אנחנו מוצאים שום סמן

 או רכז לדבר, שהיה חוק מנביל וקובע את מקום הפולחן. וגם הספורים ההיסטוריים

 בעבורם האחרון (ברוחו של ם׳ משנה התורה) אינם מתנגדים לרבוי המזבתות

 וםקומות הקדושה שבתקופה זו. בית המקדש נבנה אמנם בימי שלמה במחשבה

 קודמת למעשה, שמכאן ואילך יבוטלו, לפי דברי מחברו של ״מלכים״, כל מקומות

 העבודה האחרים; אולם ההשקפה הזאת אינה מתאימה להיסטוריה, מפני שהבמות

 לא םרו עד ימי מלכוחו של יאשיהו, וגם אליהו הנביא חשב את הריםת מזבחות

 ה׳ למעשה פשע נורא (מל״א י״ט, י׳, י״ד). ורק בשנה השמונה עשרה ליאשיהו(621)

 נחתה יד קשה על הבמוח והמזבחות הלוקליים. חרבן שומרון ודברי הנביאים

 הגדולים הכשירו את הקרקע לפקודות יאשיהו ולמצוותיו; ולולא גלוח בבל

 שהתירה כליל את הקשר עם העבר, כי אז היו המצוות והחקים החדשים האלה

 צריכים להלחם מלחמה קשה ובקשי רב היו מהקבלים על לב העם. השבים

 מהגולה החיהםו באדישות לבמוח הקודמוח והרעיון: ״בית אחד לה׳ אחד״ נעשה

 לדבר המובן מאליו.—ולשלש דרגות ההתפחחות ההיסטוריות האלה מתאימות, לפי

IE דברי וילהויזן, שלש השכבות הספרותיות אשר בתמשת חומשי התורה. המקור 

 מתיר אח רבוי המזבחות (שמות כ׳, כ״ד־כ״ו); ולפי המקור הזה בנו גם האבות

 מזבחות במקומות רבים. ם׳ משנה התורה, להפך, נלחם ברבוי המזבחות והוא מצוד.

5 והרכוז הזה היה הנקודה העקרית  וחוזר ומצוה על רכוז עבודת ה׳ במקום אחד

 של תקופת התקונים בימי יאשיהו. אולם ס׳ ת״כ הניח את רכח הפולחן כהנחה

 מוקדמת וימצאהו בימי קרם באהל המועד (שלא היה קים מעולם לפי שיטתם של

 גרף־וילהויזן), והדבר הזה התאים לרוח החקופה שלאחר גלות בבל.— כך מתאר

ב העניניס.—נשים לב בראשונה אל צ  וילהויזן את מ

כ ורכוז הפולחן.  א. ת׳
 הנלחים הם באורו ותאורו של וילהויזן? האמת הדבר כי ם׳ ח״כ, כאשר
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 נתבונן בו כשהוא לעצמו, הניה בתור הנחה מוקדםה, שרבוז הקולמוס היה קיס
 ועומד מימי קרס בלי הפסק? או נאמר זאת במ״ים אחרות: ההיתר, לס׳ ת״כ׳
 בתארו את רכוז הפולחן באהל המועד בימי נדודיהם במדב*־, טנדנציה "הודיענו,
 כי המצב הזה הולך ונמשך מהזמן ההוא ב״י הפסק כלל? ולמען נוכל להשיב
 השובה שלילית על השאלה הזאת תספיק לנו ההתבוננות דלקמן. בויקרא י״ז
 נאסרה כל שחיטה חולין—ולא רק שחיטה לשם קרבן בלבד—מחוץ לאהל המועד
 (המקדש המרכזי בימי לכתם במדבר); וכבד הוכחנו למעלה (בעמודים: ן׳; י״ב-
; כ׳ ואילך) לא אחת ולא שתים, כי ויקרא י׳׳ז—שבית מדרשו של וילהויזן  י״ג
Priester. Grund-) הוציאו מהגרעין של ת״כ, מהמקור היסודי של תורת כהנים 
 Pg־schrift), ויםפחהו אל ספר הקדושה (H)—םםכים בכ" זאת בענין שחיטת
 חולין במדבר לדברי המקור היסודי של ת׳׳ב. מלבד זאת הבאנו לעיל ראיות
 נאמנוח, שהנחתו של וילהויזן—שבתקופה שלפני התהוות משנה התורה היה אסור
 בישראל לשחט בקר וצאן אש לא הביאום קרבן לה׳—היא מחוסרת כל יסוד
 (עין לעיל בעמ׳ ט׳ ואילך). ובכל אפן אי־אפשר להביא את המנהג הזה לידי
 הםכמד, עם המצוה על רכוז הפולחן; וגם רבים מתלמידי בית מדרשו של וילהויזן
 מודים בקשי הזה.—ולפיכך צריך להודות גם בזאת, שם׳ ת׳׳כ, אעפ״י שהוא הניח
 בתור הנחה מוקדמת את רבוז הפולחן בימי נדודיהם במדבר, לא היה יכל בכ״ז
 לדרש את הרבוז הנ׳׳ל מהם בימי שבהם בארץ, יען כי השחימה לא לשם קרבן
י  היהה אסורה ואי־אפשר היה ללכת בכל פעם, שנפשם אותה לאכל בשר, א

 המקדש הלאומי.
 להפך, יש לנו רשות גמורה לחשב, כי ת״כ מתיחםה, בשויון נפש לענין
 רכוז הפולחן בארץ הקדושה*/ אמנם מסופר בו ע״ד הקמת המשכן במדבר,
 אולם אין אנחנו מוצאים בו בשום מקום כונה להבליט את רכוז הפולחן. שם
 המשכן המצוי ביותר הוא: ״אהל מועד״ או ״אהל העדוח״, כלומר ״אהל התגלות
 השכינה״ לפי הבאור האכתי והנכון אשר בשמות כ״ה, כ״ב. ארון הברית עם לוחות
 העדות היה המרכז, נשמת המשכךהמקדש, והראשון במעלד,; המזבח תפם את
 המקום האחרון (שמות כ״ז). ם׳ ת״כ אינו מספר לנו כלום ע״ד פולחךקרבנות

 א) ומכאן נמצאנו למדים, שיהושע ב״ב, כ׳־ל״ד אינו שיך — ולא כסברתו של וילהויזן
 ב״ספרי השנה לתיאולוגיה״ XXI עמ׳ 601 —למקור תיכ. להפך, המסשד מחזיק שם בדעתו של
 ס׳ משנה התורה בענין רכוז השולחן (עין בסשרו של קיונן עמ׳ 326 ובפרושו של דילמאן למקום
 הזה); עין גם בסרק ״משנה התורה ורכוז הפולחן״ הכתוב להלן. אנחנו מוצאים ביהושע כיב
 דברים שאולים מאת ת״כ כמו שאנחנו מוצאים דברים באלה גם במליא ז׳, י׳ד (דמה לשמות
 ל״א, ג׳ ואילך) ובמל״א ח׳, ז׳ (דמה לשמות כ״ה׳ כ׳). אולם יהושע כיב שאל גם מסשרים
 אחרים: ססוק ייט מבמדבר י״ד, ע׳; שסוק ייה מבמדבר "־ב, ט״ו; פסוק כ׳ מיהושע ך׳, א׳ וכי•
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 קבוע במשך ארבעים שנות נדודיהם במדבר. רק בשעה קדוש המשכן וכל אשר
 בו הקרבו קרבנות לה׳• אחר המאורע החגיגי הזה אנחנו מוצאים בת״כ רק פעם
 אחת ענין הקטרת קטרת לפני ה׳ (במדבר ט״ז). המשכן אשר במדבר היה בעקרו
 —גם לפי המקור ת׳׳כ—מקום התגלותו של ה׳ למשה: שם היה מדבר אליו ושם
 היה נותן "ו את הקיו ואת משפטיו (שמות ביה, ב״ב; במדבר ז/ פיט ועוד);
 במשכן היה מראה ה׳ את כבודו בענן (במדבר ט/ ט׳׳ו, י״ז, ז׳). אולם גם המקור
 IE ידע אהל מועד שהיה לו תפקיד כנ״ל; גם האהל הזה היה מקום התגלותו

 של ה׳ וגם שם היה נראה כבוד ה׳ בענן (שמות ליג, ז׳־י״א; במדבר י״א, ט״ז;
 י׳׳ב, ה׳: דברים ליא, י׳׳ד). וכמו שאמרנו למעלה (עמ׳ נ״ז) היה, לפי דברי
 וילהויזן, נם באהל העדות הזה ארון ובין הפםוק ו׳ ובין הפםוק ז׳ (בשמות ל״ג)
 היה םםופר עיר עשית האהל והארון. בכל אפן מדבר גם ם׳ משנה התורה על
 ארון עצי שטים (י׳, ג׳) כמו ם׳ תיכ (שמות כיה, י׳). ועם כל ההבדלים אשר
 כין אהל המועד של המקורוח I E לבין אהל המועד אשר במקור ת״כ יש
 לשניהם גם דבר משותף: הם היו מקומות הקרש היחידים אשר במדבר ומלבדם

; ו  לא היה קים מקדש אחר. אמנם משה בנה גם מזבה אחר לד׳ (שמות י״ז, טי
 כיד, י׳): אולם הדבר הזה היה לפני הקמח המשכן; אחר הקמת המשכן היה האהל
 הזה למקום הקדש היחידי, וגם המקור IE אינו מזכיר מקדש אחר מלבד אהל
 המועד.—ובכ״ז אין אנחנו מוצאים בם׳ משנה התודה המקורי והעצמי אפילו אות
 אהת עיר המשכן! ואם וילהויזן(Gesch. Isr. s. 52) יוצא למלחמה במשכן אשר
 כת״כ מזוין בראיה זו, שלו ידע המקור משנה התורה אח ענין המשכן, כי אז
 היה רצוי לו הדבר הזה מאד והיה משתמש בו לשם שאיפתו לרכז את הפולחן
 —הרי אפשר להשתבש בראיה זו לסתר גם את ענין אהל המועד אשר במקור
 IE• אולם לס׳ משנה התורה היתה, כנראה, כונה מיוחדה בזה, שלא הזכיר את
 אהל הערות, מפני שאהל נודד, שאפשר להעבירו על נקלה ממקום למקום, היה
 נגור למקום קבוע ויציב—.מקום אשר יבחר׳ הכתוב בם׳ משנה התורה (עין לעיל
 בעמ׳ נ״ז); ומפני זה אומרת הקבלה גם בתלמוד הבבלי (זבחים קי״ח, א׳) וגם
 בתלמוד הירושלמי (מגלה א׳, ב׳), שמקדש שלה היה לא אהל אלא ״אבנים מלמטן
 ויריעות מלמעלן׳, ולכן הוא נקרא לפעמים בשם בית (שופטים ייח, ל״א; שמו״א

; שכו״ב ז׳, ד). ; שמו׳׳א ב׳, כיב  א׳, ז׳) ולפעמים—אהל (יהושע י״ח, א׳
 המשכן כשהוא לעצמו לא קבע את רכוז הפולחן גם לימים הבאים. בכל
 השנים שבני ישראל היו נודדים במדבר והיו יושבים כלם יחד במחנה היה הרכוז

Neue Kirchl. Zschr. VIII א) עין במאמריו של קלוסטדמן: .סדר המקדש והמחנה׳׳ 
2 77־48; 1897; עין בססרי זוטא (כתב יד) לבמדבר י־ח, ד׳: ״אמר ר׳ שטעון: הא למדנו 2 8 ־  ב׳ מ

 שהן שני אהלות: אהל העבודות ואהל הדברות׳.
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 כעבודת ה׳ מוכן םאליו. אולם הםשכן לא הוקם לשם הימים הנאים; בהתישבם
 בארצם בוטל המשכן בין אם היו אז בתי כקדש רבים ובין אם היה בית מקדש
 אחד. ואמנם נכון הדבר שהתאור של המשכן ופולחן הקרבנות הקשור אליו בא
 ללמדנו איך לסדר ולכונן את עבודה ה׳ בבית המקדש המרכזי של עם ישראל.
 וגם אין שום ספק, כי ״בתקופות שחיי העם היו בריאים ושלמים יותר התעוררה
 שאיפה לאתד יותר את החיים הרחיים של האומה ע״י בנין מקדש מרכזי גת*
 בתוך המון המזבחות והבמות״ (Ewald: Alterthumer s. 146). וגם אס לא
 נשים לבנו לחמשה חומשי התורה וליהושע, גם אז נמצא במקורות אחרים עדות
 ברורה, כי היכל ה׳ אשד בשלה נחשב בנחלת אפרים לבית מקדש ראשי. ירמיהו
 ומחבר מזמור ע״ח שבההלים חשבוהו, לפי הבטויים שהם משתמשים בהם, למקדש
; אולם נם הספרים ( ; ההלים ע״ח, ם׳ ) (ירמיהו ז׳, י״ב  החקי היחידי בזמנו א
 ההיסטוריים של הנביאים (או, לכהפ״ח, המעבד והמסדר האחרון שלהם) הביעו
 את ההשקפה הזאת בפרוש (בשופטים י״ח, ל״א? בשםו״א ב׳, כ״ח) ושלא בפרוש:
 כל עוד היות אדון הברית בשלה (בכל ספר שופמים ובשמו״א עד פרק טי) אין
 אנחנו מוצאים אח השם ״בכה״; והקרבת הקרבנות מחוין לשלה הוחרד, רק במקומות
 שקודשו ע״י התגלות ה׳ שם או ע״י היות ארון הברית בהם. אחר אשר נלקח
 הארון ע״י הפלשתים לא הושב עוד למקומו, לשלה, או מפני סבות דתיות: בני
 ישראל ראו באסון הלאומי הזה אוח, כי ה׳ מאם במשכן שלה (תחלים עיח, ס׳),
 או שטעמים פוליטיים גרמו לדבר הזה, מפני שקנאו בשבמ אפרים, שבכל ימי
; י״ב, א')• ׳  השופטים היחה, כנראה, ההגמוניה, במדד, ידועה, בידו (שופטים ח׳, א
; בכל מקום הוקמו במות ׳  ארון הברית חדל להיוח הנקודה העקרית בעבודת ה
• (  שהיו — כמו בתי הכנסת בתקופה מאוחרת — משמשות, כנראה, גם להפלה ב
 למקום הקדש הראשי נחשבה ״הבכה הגדולה״ אשר היחה בראשונה בנוב ואח׳׳כ
 בגבעון; שתי הערים האלה היו בנתלת שבט בנימין (שמו״א ב״א, ז׳; מל״א ג/
 ד׳) (עין במסכת זבחים קי״ח, ע״ב: ״בג׳ מקומות שרתה שכינה על ישראל בשלה
 ונוב וגבעון״ ובד.—המתרגם). כאשר נבנה בית ה׳ בימי שלמה נעשה הוא, בלי
 ספק, למקדש המרכזי ורק אחרי חלוקת מלכות ישראל לשתי ממלכות החליפוהו

 א) ב׳ Isr. Monatsschrift (הוספה Jiid. Pressed) 1884 בעמוד א׳ ואילך הובאו
 ראיות לזאת, שגם בתורה (בראש׳ מ•ט, י•) מדובר על המקדש המרכזי הזה אשר בשלה ושהמקום

 הזה מלא. כנראה, תפקיד חשוב ורב ערך בתולדות חייו של יעקב אבינו.
 ב) חנה התפללה במשכן שלה. בזמן מאוחר, כאשר הוקמו הבמות, היה, כנראה, עיי כל
 מזבח להקרבת קדבנות בית מיוחד לתפלה ולעצרות; הבתים האלה הם הם .בתי הבמות׳
 (מל״א י״ג, ל״ב; מל״ב כ׳ג, י״מ). אפשר שהעובדה הזאה השפיעה גם על המלכים הצדיקים

 שיסבלו את הכמות האלה (עין בגליון הספרותי של Jud. Presses 1878 בעמ׳ כ׳א).
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 יושבי הצפון בבתי המקדש אשר בבית אל ואשר בדן. אולם רק בבית המקדש
 המרכזי היה בכל הזמנים פולחן קבוע ומסודר; שם היה דולק נר תמיד(שמו׳׳א ג׳,
 ג׳); שם עמר שלחן עם לחם הפנים (שמו״א כ״א, ז׳) ושם היו מקריבים בכל יום
 את עולת התמיד (מל׳׳ב ט״ז. ט״ו).—ורק בהניחנו הנחה, שהיה קים מקדש ראשי
 כזה, יהיו מובנים בל החקים אשר בת״כ; אולם ביחד אחו היו קימים גם בתי

 מקדש פרטיים ושם היה יכל בל יחיד—ולא העדה—להקריב את קרבנותיו.
 ב. משנה התורה ורמז הפולחן.

 ורק ם׳ משנה התורה אםר את כל המקדשים מלבד המקדש המרכזי.
 ויקרא י׳׳ז, שצוה גם כן על הדבר הזה, מחמיר ואוסר כל שחיטה; והחומר הזה
( א  מעיד שויקרא י״ז לא נתכון לדרש מהם את קיום םצוח הרכוז לארך ימים,
 מפני שעם כבוש עבר הירדן מזרחה, ואפשר שגם בימי נדודיהם במדבר, עשה
; עיין לעיל בעמ׳ נ״ה).—נמצאנו למדים  כל איש -הישר בעיניד (דברים י״ב, ח׳
 שיהושע ב״ב, אשר אסר את הפולחן מחוץ למשכן אשר בשלה, החזיק רק בהשקפחו
 של ס׳ משנה התורה 1*־) ולא בהשקפתו של המקור ת״כ; גם כאן, ביחושע כ״ב,
 נאמר בפרוש—כמו בירמיהו ז׳—כי משכן שלה הוא הוא המקום אשר ה׳ בחר
 בו בראשונה; והמלים: ״מקום אשר יבחר״ שבמשנה התורה מכוונות אליו מעקרא
/ ע״א ובזבחים קי״ט, ע״א: •אל המנוחה״ זו שלה״ וכר.—  (עין במסכת מגלה י
 המתרגם). אולם גם אם נחבונן בם׳ משנה התורה כשהוא לעצמו נראה, כי הפסוקים
 י׳ וי״א בפרק י״ב (-והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבחם בטח. והיה המקום
 אשר יבחר ה׳ אלהיכם בו לשכן שמו שם״ וכוי) כחכונים בראש ובראשונה לשלה.
 ומלבד יהושע כ״ב וירמיהו ז׳ מעיד גם יהושע ט/ כ״ז על הדבר הזה? שם נאמר:
 ״ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים... אל המקום אשד יבחר״;
 ו״המקום אשר יבחר״ הכחוב כאן אינו אלא המשכן אשר בשלה. ולכן צריך להיוח
 כך גם מובנו של הבטוי הזה במשנה התורה ב<. הבטוי ״לשכן את שמו שם״ או
-לשום את שמו שם״, שעפי״ר הוא בן לויו של ״המקום הנבחר״ (דברים י״ב, ה/
. ארון הברית הוא (  י׳׳א), רומז כנראה אל ישיבת ארון הברית במקום הקדוש ג

 א) ולכן צריך ליחס את המלים: ״חקת עולם״ וגו׳ אשר בויקרא י׳׳ז, ז׳ רק לאסור
 ״שחוטי חוץ״") (כלומר: שחיטת הקרבנות מחוץ למקדש); והאסור הזה שונה ונבדל מאסור

 חקדכת חקרבנות מחוץ למקדש הכתוב בויקרא ייז ח׳ ואילך; עין בפרושי למקום הזה.
 ב) והמסקנה הזאת תצדק גם אם נסכים לדילמאן וניחם את המלים: ״אל המקום אשר

.(Rd.) כ״ז לעורך ס׳ משנה התורה /  יבחר״ שביהושע ט

 ג) ה׳ גלה את שכינתו בין שני הכרובים אשר על ארון העדות (שמות ב״ה, כיב) ועיי

 זה מתאחד ומתחבר שם ה׳ עם ארון הברית כמו עם המלאך שהלך לפני בני ישראל לשמרם

 בדיר (שמות כ׳ג, כיא); וכמלאך הזה כך גם ארון הברית הוא שליחו של ה׳ (עין ביהושע

 3י׳ ״ יאייח ד׳, ר).
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-ארון האלהים אשר נקרא שם שם ה׳ צבאות יושב הכרובים עליו״ (שמו״ב וי, - )•
 וע״י ארון הברית קובע ה׳ אה שמו במקום הקדוש; נמצאנו לכדים, שה׳ שכן

. ( א  אה שמו בראשונה בשלה
 ורכוז הפולחן היה מבוסס—גם לפי דברי משנה התורה—על יסודות החי!
 עוד טרם הבנות ביה ה׳ כימי שלמד.; וצריך להניח הנחה זו, כי הרכוז הזה פסק
 רק מימי חרבן המשכן אשד בשלה עד הבנות בית המקדש הראשון בירושלס•
 ומל״א חי, מ״ז צריך להחבאר באפן כזה: מיום צאת ישראל ממצרים לא בחי
; כשבן שלד׳  ה׳ בעיר לבנות שם בית קבוע (שיעמד לארך ימים) להיות שמו שם
 נחשב במובן זה רק לאהל (שםו״ב ד, ו׳). ואם יהושע כ״ב שאל הרבה בטויים
 מאת המקור ת״כ ובכ״ז קבל בתור הנחה מוקדמת את מצות ס׳ משנה ההורה ע׳׳ד
 רכוז הפולחן—מכאן ראיה כי לא היו הבדלים בין המקור משנה התורה ובין ת׳׳כ
; ם׳ ת״כ הכשיר את הקרקע—ע״י בנין המשכן וע״י םדורו של ו  ביחסם למצוד. ז

 פולחן קרבנות מבוסם על יסודות החק—למצווחיו של ם׳ משנה התורה.
 ג. המקור IE ורכוז הפולחן.

'  אולם מהו יהםו של המקור IE אל משנה התורה בענין הרבוז? 5יפי דכי
 וילהויזן ורב מבקרי התנ״ך סותרים שני המקורות האלה איש את רעהו בתידיי
 עצומה: שמות כ׳, כ״ד מתיר בפשיטות לבנות מזבחות בכל מקום, אולם משנה
 התורה אוסר את הדבר הזה. ומכיון שאנחנו מוצאים בהרבה מקומות אותות
 נאמנים, שהמקור משנה ההורה ידע—והכל מודים בזאת—את המקורות E | וגם
 הסתמך עליהם (עין לעיל עמ׳ כ״ו), הרי חהיה סתירה זו כביכול בלתי מובנה
ה) בי /  לנו; וביחוד כשספר משנה התורה כ״ז, ה׳־ו׳ משתמש במקום הזה(שטות כ
 בחוד ציטטה. ועוד: שמוח ל״ד, כ״ה (-ולא יחמד איש את ארצך בעלותך לראות
 את פני ה׳ אלהיך שלש פעמים בשנה״) מניח בלי ספק את רכוז הפולחן בתור
 הנחה מוקדמת. שמות כיא, י״ד מזכיר אמנם את המזכה כמקום מקלט, אולם
 בפסוק י״ג (באוחו הפרק) הוא מדבר בכל זאת על מקומות מקלט אחרים, מפני
I E שהמזבח היחידי לא הספיק לזאח. נשים לב גם לדבר זה: החק במקורות 
) אעפ״י שהוא יודע על דבר ב ׳ ה  מדבר חמיד על מזבח אחד ולא על מזבחות ל

 א) ואם ביהושע כ״א, מ״ב (שדילמן מיחסו למקור משנה התורה) נאמר. כי ה׳ הניח
 לישראל מסביב, הרי מכאן ראיה. לפי משנה התורה, שכבר בימי יהושע נבחר מקום המקדש
 המרכזי, מפני שס׳ משנה התורה (י״ב, י׳ ואילך) מצוד. את בניי, שעם בוא ימי המנוחה והשלום

 יבחרו מיד במקום קדוש; והמקום הקדוש הזה אינו אלא שלה.
 ב) הדבר הזה בולט ביחוד בשמות כ׳, כיד: בפסוק כ״ג הוא אוסר לעשות אלהי כסף
 ואלהי זהב (במספר רבים) ובפסוק כיד שלאחריו הוא מצוד. לעשות מזבח אדמה (במספר יחיד).
 ולי התירו המקורות I E מזבחות רבים להקרבת קרבנות, כי עתה היה אומר כאן: .מזבחות

 אדמה תעשה ליי.



 המזבחות הרבים ש" עובדי האלילים (שמות ל״ד, י׳׳ג), כמו שהנביאים דברו על
. ולכן צריך לבאר את המלים ״אזכיר את >  מזבחוחיהם הרבים של בני ישראל א
 שמי׳׳ (שמות כי, ביד) באותו האפן כפי שהבינון המתרגמים הארמיים — -אשרי
 ית שכינתי״. -ה׳ מזכיר את שמו בזה שהוא בותר במקום ידוע למשכנו, להתגלות
) (Hengstenb. Auth. I s. 284). דהבטוי הזה מתיתם, כמו  עצמותו וישותו״ ב
-לשכן שמו״ שבמשנה ההורה, מעקרא למקום מושבו של ארון הברית 43) המעיד
. אמנם בבטוי הזה נכלל כל ( ג  על זאת, שה׳ השרה את שכינתו על המקום הזה
 מקום שאיזו תופעת פלא מיוחדה מעירה על נוכחותו של בבור ה׳ שם? אולם
 התגלויות ה׳ כאלה היו בלתי מצויות; עפי״ר קדשה מציאותו של ארון הברית
 את המקום; וכמקום כזה היה מותר לבנוח מזבח ולהקריב שם קרבנות (שופטים
) מתאים למקום מושבו של ארון הברית, מפני -י, כ״ו). הבטוי -בכל המקום״ י
 שהיה אפשר להעבירו ממקום למקום (.ואהיה מתהלך—שמרב ז׳, ו׳).—ם׳ משנה
 התורה מדגיש אמנם בכל חומר הדין את רבוזה של עבודת ה׳ ואיננו מתיר
 בשום אפן מזבה אחר מלבד מקום הפולחן הראשי") (י׳׳ב, י״ג); אולם הדבר הזה
 תלוי ודבוק היטב בבחירת שבט לוי אהד מעשה העגל, כאשר ראו צרך—לרגלי
 תשוקתם ונמיתם של בני ישראל לעבודת אלילים—להגביל את מקומות הפולחן.
 ובתוצאה ממעשה הענל שונתה גם המצוה הקודמת, שכל בכור בבני ישראל יהיה
; במדבר  קודש לה׳ (שמות י״ג, ב׳), ותחתיהם הקדשו הלויים (שמות ל״ב, כ״ט

 גי, י״ב ואילך י).
 ואולם אין שום יסור כלל ובלל להחלטת מבקרי התנ״ך, שגם הלק הספורים
 שבמקורות IE סותר את דברי משנה התורה על רבוז הקולמוס. אי־אפשר להעלות

 א) עין בספרו של רוברבסון: .אמונת ישראל העתיקה״ (תורגם מאנגלית עיי אורלי)

 עט׳ קציז.

 כ) עין בפרושי לויקרא עמ׳ רס־ב ואילך ובמאמרו של רוזין בספר היובל לכבוד צונץ

 ליום מלאת לו תשעים שנה (4*18) עמ׳ מיג.
/ כיד) מתכון  ג) כדאי להזכיר כאן, שספרי במדבר ליט אומר, שהפסוק הזה (שמות כ
 לברכת כהניס, לפי הכתוב בבמדבר ר. כ־ז: .ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם״. עין

 בפרושי ע׳ ד התקון") ״תזכירי תחת .אזכיר״.
 ד) בתרגום השומרוני כתוב -ובמקום״ תחת .בכל המקום-; וזהו בלי ספק תקון!

 ה) אולם יושם לב לזאת, שההוספה ״בכל מקום אשר הראה׳ אוסרת רק את המקומות
; ובצדק אומר שם הספרי, שעס׳י נביא הם  שהם כעצמם יבחרו בהם לשם הקרבת קרבנות

•( 4  יכולים להקריב את קרבנותיהם גם מחוץ לבית הבחירה5
 0 מי שאיננו מסבים לבאורנו את שמות כ׳, כיד שנכתב למעלה, יכל לסי הדברים
 שנאטיי כאן להניח הנחה זו, שההיתר, שחיה קיס לפנים, להקריב קרבנות במקומות רבים
 בוטל אחרי אשר הבכורים גאלו מהכהונה ותתתיהם נבחרו הלויים. עין בספר .קדמוניות״

 (עט׳ שכ״ג ואילך) של איולר: כיצד ירשו הלויים את מקומם של כהני הבית שהיו לפניהם.
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 על הדעת, שם׳ משנה התורה חשב את המזבחות והקרבנות של האבות, שעליהם
י ע , לאסורים עפ״י החק, מפני שאסור המזבחות שבגבולין תלוי, ל E 1 ׳  מסופר 2
 הנאמד במשנה התורה, בבחירה המקום המיוחד: והבחירה הזאת לא היתר, בימי
 האבוח. וכך אי אפשר להסכים בשו״א להחלמה המבקרים, בי המקור ת״כ לא
 הזכיר בכונה את מזבחות האבות, כפני שלפי דעתו היתד, עשיהם בנגוד לחיןי
 ההורה; ראשית, נבנו המזבחוה של האבוה לא לשם הקרבת קרבנות ובבל אפן
 נאמרו על ריב המזבחות האלה רק המלים האלה: ״ויקרא בשם ה׳״ (בראשית יי-׳
 ז׳ ואילך; י׳׳ג, ד׳, י״ח; כ״ו, כ׳׳ה); ושניה, אין אנחנו מוצאים בת׳־כ גם את ךבם
 של יתר הספורים על האבות—גם את אלה שאין להם שום שיבות אל עגין רכוז

 הפולחן. עין לעיל עמוד י״ג הערה ב׳.
 החלמת שוא היא גם החלטתו של וילהויזן, שביהושע כ״ב אנחנו מוצאים
 טנדנציה לבדות מן הלב את ענין מקומות הפולחן האסורים של בני ראובן•
 אין זכר למקומות הפולחן האלה בשום מקום להלן והמקור ה״כ היה יכל לעבר
 בפשימות בשתיקה על כל הספור הזה כמו שעשה כביכול למזבחות האבות• —

ת ו ע  ואולם לדבר זה—שאחרי בנין הביה הראשון בימי שלמה היו אנשים בעלי ר
 תיאוקרטיות אשר הסכימו לרבוי המזבחות—אין שום הוכחה חיובית; ואם הנביא
 אליהו חושב לעון כבד אה הריסת מזבחות ה׳ למען בנוח חחחיהם מזבחות לבעל
 (מל״א י״ט, י׳)—אין מכאן ראיה, שהוא הסכים לרבוי המזבחות; אליהו הנביא
 הקריב את קרבנותיו על הר הכרמל עפ״י מצוח ה׳ (מל״א י״ח׳ ל״ו)א). ואם כל
 דבר שהיה קים במציאות יחשב לדבר המוהר עפ״י החק, אז צריך להניח, כי גם
 עבודה האלילים היחד, מוחרח עפ״י החק הדתי הקדום, מפני שעבודת האלילים
 היחד, קימת ועומדת המיר במלכוח ישראל ולפעמים קרומה מאד — גם ביהודה•
 ומלבד זאת תהא מוטלת כספק מציאותו של ס׳ משנה התורה בימי ירמיה, מפני

 שהנביא הזה מחאונן וחוזר ומחאונן על שלטונו של פולחן הבמות.
 אני מסכים לדבר זה, שרבוי המזבחות היה נהוג בחיים עד גלות בבל
 (אפשר שהיו מקרים יוצאים מהכלל) בכל םקום; אולם אין שום ראיה לכך,
 שהנביאים ואנשים בעלי דעות תיאוקרטיות אשרו וקימו את המצב הקים. ומלבד
 זאת אפשר היה, לפי משנה ההורה, להפסיק את הוצאתו לפעל של חק הרכיז
 בימי מהומות ומלחמוח כאשר עם ישראל לא ישב בטח בארצו; ואמנם כך היד•
( נ חרב  באמת אחר אשד הפלשתים לקחו בשבי את ארון הברית (ומשכן שלה נ

 א) אפשר שאחרי חלוקת הממלכה לשתים לא נחשב עוד המקדיש אשר ביררשלם כעיני
 התושבים אשר בממלכה הצפונית למרכזה של עבודת ה׳ ולכן ראו, כמו אחר חרבן המשכן

.( 4 6  אשר בשלה׳ את המזבחות שבגבולין כמקומות פולחן מותרים
 ב) שמו״א ב׳, כ״ח מלמדנו בפרוש, שכל זמן שהיה קים המקדש אשר בשלה, נחשב
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 או עוזב ונוטש) עד הבנות המקדש בימי שלמה: תקופה זו היתד. תקופת היתר
 הבמות לפי דברי הספרים ההיסטוריים של התנ״ך.

. ת ו נ ב ר ק  ה
 (פרק י*ד)

 נם בענין הקרבנות יש, לפי דברי המבקרים, הברל רומה לנ״ל בין ת״כ
 לבין מקורות ההיסטוריה אשר לפני הגלוח,• וההבדל הזה מכריח אותם לקבע את

 זמנו של המקור ת״כ בתקופה שלאחר הנלות.
 טרם בואנו לבקר את חקירותיו של וילהויזן עיר הענין הזה, נקדים הערה
 אחח. הקבלה התלמודית בעצמה אומרת, שרק בבית המקדש המרכזי, ולא בבמות,
 היה תקף חקי שלם וגמור למצוות הקרבנות אשר בח״כ. ומכל שכן שהבקרת
 החדשה צריכה להסכים לזאת, שתיכ קבעה הלכוח למעשה רק למקדש הראשי
 או המרכזי בלבד, אשר בו היה חבר כהנים מסודר יורע דת ורץ שדאג לעשיתן
 של מצות החורה (עין לעיל, עמוד ע׳׳ח ואילך). אולם בבמות, במקום שכל ״החפץ
 ימלא את ידו״ ויהי לכהן, היה קיום חקי הקרבנות המרכבים והמסובכים דבר
 בלתי אפשרי; שם היו נוהנים לפי מנהגים קדומים ופשוטים; והכהנים שהיו
 נוטים אחרי עבודת האלילים תיו מכניסים לתוך העבודה גם מנהגי עמים נכרים.
 ו*־כן אין ערך לכל הראיות הסותרות את ת״כ שהובאו ממקומות שבהם מדובר
 על הקרבת קרבנות מחוץ למקדש הראשי. אנחנו נערך אפוא את המקומות המעטים,
 אשר בהם בסופר על סדרי העבודה במקדש הראשי, מול המצוות הדומות להם

 אשר בתורה.

 בשמו״א, א׳־ב׳ מוצאים אנחנו בפעם הראשונה דבר־מה על הפולחן הראשי
 בשלה• אמנם הכותב — המודיע מספר לנו שהכהנים לא ידעו את ה׳ והיו עושים
; אולם הדברים דלקמן (  בעזות מעשים מתנגדים להקים (שמו״א ב׳, י״ג־י׳׳ד; כ׳
 הונחו שם בתור נורמה בעלת ערך חקי: א. החלב היה מקטר על המזבח. ב. רק
 אחרי הקטרה החלב היחה הרשות לכהנים לקחת את חלקם (ב׳, ט״רט׳׳ז). החקים
 האלה מתאימים בכל להקי ת״כ. להלן מודיענו הכותב, כי במקדש הראשי (שעל
 יד הבמה הגדולה? עין למעלה עב׳ ע״ח) בנוב היו מסירים בכל שבוע את לחם
 הפנים הקדוש למען שום תחחיו ״לחם חם ביום הלקחר (שמויא כ״א, ד) וכי
; והחקים האלה מתאימים (  הלחם הזה היה אסור באכילה לטמאים (שם, שם ה׳
׳ ואילך. על הבמה הגדולה אשר בגבעון אנחנו  "דברי ויקרא כיב, ג׳ וכ״ר, ה
 יודעים רק את זאת, כי שלמה העלה שש אלף עולות; והמספר הזה מעיד על
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 פריחת פולחן הקרבנוה בזמן ההוא; ובודאי לא חסרו שם סדרי עבוד,-, קבועים
 ומסוימים. גס כשעת חנכת הכקדש הקרכו קרבנות כלי בספר (מליא ח׳, ה/ ס״ג)•
 ממל״ב י״כ, ה׳ אנחנו למדים, כי נדרי הערכין הנזכרים בויקרא כ״ז, ב׳ היי
 שכיחים גם בימי המלך יהואש. אמנם לפי הרגום השבעים והתרגום הסורי יש
 להםהפק, אם המלים: -כםף עובר״ מתכוונות לשקלים שהיו נתנים בדי שנה
 בשנה, כמו שאוסרים יונהן והמפרשים הראשונים; אולם אין לדחות בהח״ט את
 הפרוש הזה. םליב ט״ז, מ״ו מעיד, כי בכיה המקדש אשר בירושלם היו עורבים
 יום יום את עבודת ה׳ ככהוב בה״כ. וילהויזן רוצה להביא ראיה מהפסוקים
 האלה, שבתקופה שלפני הגלות היו מקריבים את העולה רק בבקר בלבד ואת
 המנחה—רק בערב. אולם באפן כזה נצטרך להגיד, כי גם בימי עזרא ובחברו
 של ם׳ דניאל היו מקריבים בערב רק מנחה, מפני שבעזרא ט׳, ד׳, ה׳, ובדניאל
. ועוד: מליב ג׳, כ׳ מעיד (עין במל״א ייח, ביט)׳ (  ט׳, כ״א נזכרה רק מנחה ערב א
. ולפיכך יש "נו רשוח לבוא לידי ( ב  כי בבקר היו מקריבים גם עולה וגם מנחה
 מסקנה, כי בערב היו מקריבים — מלבד המנחה — גם עולה. ובכיוץ שלכל עולת
 המיר—כמו לכל עולה—היתה מצטרפת, לדברי ת״כ, גם מנחה, נמצאנו למדים,
 שעבודה ה׳ החלה גם כבקר וגם בערב כעולה וכלתה במנחה. הבטוי .עולת הבקר
 ומנחת הערב״ מסמן אח חחלהו של הפולחן מדי יום ביומו ואת סופו (בפרושי
 לם׳ ויקרא עמ׳ ל״ח בארתי את הכטוי הזה גם באפן אחר). ורק הדברימ הנ״ל,
 שהובאו כאן, נכהבו מחוץ לחמשת חומשי התורה ע״ד פולחן הקרבנוח במקדש
 הראשי; ומובן מאליו, שמהחמר הזה אי־אפשר לבנות את תולדות פולחן הקרבנות,
 כמו שרוצה וילהויזן (84־s. 53). וכל כה שנכתב בפרק הזה נגר ת״כ גוגע בו
 מעמ מאד, מפני שאליבא דאמת אין המקור ת״כ מתאר את הפולחן על הבכות.
 ובכל זאה לא אצטמצם בחשובה כללית כזו, אלא אשים לב לכל הפרכות

 א) לאמתו של דבר רוציס וילהויזן וחבריו להביא ראיות ממליא ייח, כיט, ליו; ממליב
 ט׳ז, מ״ו; מיחזקאל מיו, י״ג־טיו; מעזרא ט׳, ד/ ה׳ ומנחמיה י׳, ליד, שהחקעיד קרבן התמיד
 הכנם לתוך התורה רק בתקופה שאחר עזרא. אולם את הכזב הזה כבר דחה דילמאן (.שמות־
 ויקרא׳ עט׳ שמיח) בדברים של טעם : א. ענין עולת התמיד בבקר ובערב כבר הונח כהנחה
 מוקדמת ב״תורה׳ העתיקה שבויקרא ו׳, א׳־ד. ב. גם העובדה, שהק התמיד נשנה פעמים,
 מגנה עליו מפני החשד שהוא נוסף אח׳׳ב. ג. היכל להיות כדבר הזה, שבתקופה שאחר עזרא

 התגנב ונכנס בחשאי לתוך התורה הק יסודי וחשוב כזה?!

 ב) ואת זאת אומד בפרוש גם יחזקאל (מיו, י׳ד); והפסוק הזה (ביחזקאל) כשהוא לעצמו
 יכל להגן על מל״ב ג׳, כ׳ מפני דברי קיונן (Einl. s. 297). אמנם יחזקאל אינו מדבר על קרבן
 הערב, אולם אין להסיק מזאת שום מסקנות ע׳ד ההלכה למעשה בתקופה שלפני הגלות, מפני
 שהנביא הזה אינו מזכיר גם את מנחת הערב, שהכל מודים שהיו מקריבים אותה גם בזמן

 שלפני הגלות.
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 הראשיות אחת לאחת. אולס אחריש, כמובן, למסקנות הםוביקטיביות והחסרות
 כל יסוד.

 א. לפי דברי המקורות IE הנחילו כבר האבות את הפולחן אח הדורות
 הבאים; ולפי ח״כ הודיע ה׳ את החקים האלה רק אח משה על הר סיני ולפניו לא
 היתה עבודת הקרבנות כלל. (כך מחליט וילהויזן Gesch. Isr. s. 53-57).—אולם
 ב׳ I E נמצאים בכלל חקים מעמים מאד (שמות כ׳־כ״ג); ורק חלק קטן מהם נשנה
 (שמות ל״ר, ייא־כ״ו) אחרי הקמת אהל המועד (שמות ל״ג, ז׳); ובין החקים המעטים
 האלה תפסו מקום—בערך למספרם—גם מצוות הקרבנות (שמות ל״ד, כ״ה). כבר
 הוכחתי למעלה (עמ׳ פ״ב) כי מדבר זה, שהמקור ת״כ עובר בשתיקה על הפולחן
 בימי האבות, אין להביא ראיה כלל וכלל. ואליבא דאמת נכר הדבר גם בת״כ
 גופא, כי הקרבנות התלו לא בימי מתן התורה למשה על הר סיני אלא עור בימי
 קדם. בחקי הקרבנות אשר בויקרא, א׳־ה׳ מוצאים אנחנו ראשונה, בדברו שם
 על התטאת והאשם, אח הסבה הגורמת לקרבן: ו״נפש כי חחטא... והביאה קרבן
 לה׳״. אולם, להפך, בענין העולה, המנחה והשלמים איננו מזכיר את הסבה הגורמת
 להבאת הקרבן. וההבדל הנ״ל יחבאר רק בזה, שהחק מכיר ויודע את שלשח מיני
 הקרבנות השניים עוד מימי קדם, מהחקופה שלפני מתן ההורה, אולם החטאת
 והאשם נהחדשו רק עם מתן החורה על הר סיני. וגם העובדה הזאת, שרק חלק
 הכהנים מהמנחה ומהשלמים (ולא מהחמאח וםהאשם) נקרא בשם ״חלקם מאשי
; ו׳, י״א, כ״ב; ז/ ו׳, ל׳). בחקופה ׳  ה׳״, תשמש ראיה לדברינו (ויקרא ב׳, ג׳, י
) ורק עפ״י חקי משה נחנו  שלפני משה היו מקטירים את החלק הזה ע״ג המזבח א
 ״אשי ה׳״ אלה לכהנים. ואנחנו יכולים להםתיע בהוכחה זו: במקרים ידועים (אם אי־
 אפשר היה לתת אח החלקים האלה לכהנים) היו מקטירים אותם באמת על המזבח
 (ויקרא ר, ט״ז; ח/ כ״ה־כ״ח). אולם אחר הוא לגמרי מצב הענינים בדבר חלקם
 של הכהנים מהחטאת ומהאשם, אשר נתחדשו רק בימי משה. אלה נחנו לכחחלה
 לכהנים לאבלה למען ישאו את עון העם (ויקרא ר, י״ט; י/ י״ז;) ואי־אפשר לקראם
 בשם ״אשי ה׳״. ואם במקרים ידועים נאסר בשר החטאת באכילה לכהנים, לא
 היו מקריבים אותו ע״ג המזבח, אלא היו שורפים אותו מחוץ למחנה (ויקרא ד׳,

 י״ב, כ״א; ח/ י״ז ועוד); עין גם בפרושי לויקרא, בעמ׳ מ״ט ונ״ח.

 המונחים: ״חזה התנופה״ ו״שוק התרומה״ (ויקרא ז׳, ל״ד) מעידים לפנינו
 על סדרי פולחן הקרבנות טרם מלאו את ידי אהרן ובניו להיות כהנים להי.
 כשמות כ״ט, כ״ב־כ״ה נאמר, שמשה צוה לקחה אח החלב ואת שוק הימין של

 א) ואת זאת למדים אנחנו גם מהמנהג שהיה נהוג אחיכ במזבחות הפרטיים (שופטים
/ י״ט ואילך; י״ג, י׳׳ט). וגס מנחת הנסכים (במדבר מ-ו, ד׳ ואילך) היחה מקטרת כליל עיג  ו

 המזבח (שמות כיט, מ׳־א; במרב- כ״ח, ח׳, י״ג).
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 איל הםלואים ולהקמירם על הטזבח. ומפני שהשוק נתן בתנה לה׳, לכן נקרא
 בשם ״שוק ההרוםה׳׳ (שם, כ״ז) כמו שהיו משתבשים בבטוייש .הרם׳׳ ו״תרומדי״
)• והשם ; ד׳, ח׳, י׳, י״ט • ר, ח׳ ׳  גם ביחס ליהר הקרבנות שהקרבו לה׳(ויקרא ב׳, ט
 הזה, שהשתמשו בו פעם ביכי הכלואים של אהרן ובניו, לא נשתנה גם אחר כן׳
 כאשר ה׳ נתן אח התרומה הזאת לכהנים,׳ בני אהרן. והחזה, להפך, היה לכנר׳
 למשה, אשר כהן לה׳ בימי הםלואים (שמוח כ״מ, כ״ו). החזה לא הורם תרומה
 לה׳, אלא הקדש ע״י התנופה באפן סימבולי למזבח ולכן נקרא בשם ״חזה התנופה,׳•
 וסדרי העבודה שבימי המלואים נםחמכו בודאי על סדרי פולחן ומנהגים קדומים
 שלפני מחן ההורה על הר סיני; ולפי הםנהנים הקדומים האלה היו מקטירים
; עין בפרושי לויקרא עמ׳ ס׳׳ד ואילך• ( א  תמיד את שוק השלמים על המזבח לה׳
 וגם בויקרא י״ז, ה׳ אנחנו מוצאים הנחה מוקדמת, שעוד מרם הוקם המשכן
 בבר היה לבני ישראל פולחן: הם היו מקריבים את קדבנותיהם ״על פני השדה—
 כנראה, על הבמות. אמנם הפולחן הזה נאסר עליהם מהיום ההוא והלאה: אולם
 םבח האסור היחד. לא בזה, שכל הענין הזה כשהוא לעצמו היה למורת רוח לדי׳׳
 אלא שלפעמים היו באים בני ישראל לידי קלקלה והיו עובדים לאלילים. נמצאנו
 למדים, שאי-אפשר ליחס למקור ת״כ את הדעה הזו, שהאבות לא הקריבו

 קרבנוח לה׳.
 ב. המלחמה החזקה שנלחמו הנביאים—עמום, הושע, ישעיהו, מיכה וירמיהו—
 בעבודת הקרבנוח מוכיחה באפן ברור, לפי דברי וילהויזן, כי הם לא הכירו ולא
 ידעו אח פולחן הקדמות כדבר הכתוב בתורה(Wellh. Gesch. Israels s. 58—62)־־־־•
 אמנם אפשר להחליט כנגד זה, כי הנביאים האלה, אם נבינם כלי שום חנאי,
 גלחםים לכאורה גם במקורות IE ומשנה ההורה, ספני שגם בהם צוו לפעמים
 קרובות על הקרבת קרבנוח ועל הקמח מזבחות. ה׳ צוד. אח אברהם להעלות את
 בנו יחידו לעולה והדבר הזה—היותו מוכן ומזומן למלא אח רצון הי — נחשב לו
 לצדקה מיוחדת (בראשיח כ״ב, י״ב). ה׳ דבר על לב יעקב, שיבנה כזבח בבית
 אל (ל״ה, א׳). בספר הברית צוו כני ישראל להביא את ראשית בכורי אדמתם
 ואת בכורות בקרם וצאנם, לפדות את בכורות בניהם ולהקריב קרבן פסח (שמות
 כ״ב, כ״ח; כ״ג, ט״ו, י״ח ואילך; ל״ד, י״ט, כ״ה). המקור משנה התורה מצוה
 לפעמים קרובוח מאד להקריב קרבנות בחגים ובמועדים, כפי אשר תשיג ידם, וגס
 להביא את קרבנותיהם »אל המקום אשר יבחר הי״. סדר הבאח הבכורים נאמר
 בפרטות מיוחדה במשנה ההורה (פרק כ״ו). — אולם אליבא דאםת צריך לקרא
 אח הפסוקים הנ״ל אשר בספרי הנביאים כשהם מחוברים יחדו ואז יובן הדבר׳

 א) גם היונים היו מקריבים על מזבחותיהם את השוקיס(a?)(IFOCX nf) שהיו כורכים
/ ליב ודיימאן—ויקרא גי, ד׳, ט׳).  אותם בחלב (עין קנובל — ויקרא ז
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 כי הנביאים התנגדו לכל עבודח ה׳ חיצונית—ולא רק לפולחן הקרבנות בלבד —
 בין שצוו עליה בתורת משה ובין שצוו עליה במקום אחר, בין שנכתבה במקורות
. למשל, ישעיהו אומר: ״כי תבואו לראות פני, מי (  IE ובין שנכתבה בת״כל4)א
 בקש זאח מידכם רמס חצרי״ ובאפן כזה הוא מםמן את המצוה להראות את
 פני ה/ שנאמרה ונשנתה במקורות IE ובמשנה התורה, ברמיסת חצרות המקדש48),
 מפני שעשיחה היחה מן השפה ולחוץ,• וככה החיחםו גם עמום וירמיהו לכל קרבן
 (מבלי שים לב לזאת, שצוו עליו בתורח משה), שהקרב מבלי בונת הלב, כאל
 אכילת בשר סתם. ישעיהו נלחם נם בשמירה החיצונית של השבת (א׳, י״ג), אעפ״י
.1E שהמצוח הזאת נאמרה בעשרח הדברים וגם במקומות רבים של המקורות 
 הוא אומר גם כן: -חרשיכם ומועדיכם שנאה נפשי״ (א/ י״ד); והוא בעצמו
 מפרש אח דבריו בפולמוסו עם אלה המתפללים רק בפיהם בלבד: ״כפיו ובשפתיו
 כבדוני ולבו רחק ממני; ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלמדה״ (ישעיהו כ״ט,
 י״ג). ואם גם מאה פעמים נאמרה מצות זו או אחרת מפי ה׳, אולם אפן עשיתה
 הופך אותה — ככה מורים אוחנו הנביאים — ל״מצות אנשים מלמדה״. ארבעים
 שנות נדודיהם במדבר, אשר לפי דברי עמום (ה׳, כ״ה) לא הקריבו בהם בני
 ישראל קרבנות לה׳, הן הן ארבעים השנה שנגזר עליהם, לפי במדבר י״ד, ל״ג
 ואילך, לנוד ולנוע במדבר; ואין הן אלא שלשים ושמנה שנה אם נחשבם בדיוק.
 ובאמת אין שום דבר שיעיר על זאת, שבני ישראל הקריבו במשך הזמן הנ״ל

 קרבנות ב) 49).
 ולבסוף עלינו להגיד ביחס לירמיהו ז׳, ב״ב, כי לנגד עיני הנביא הזה היחה
 העובדה דלקמן: כאשר שלח ה׳ את משה לגאל את עמו, אמר אליו (שמוח ג׳,
 י״ב): -בהוציאך את העם ממצרים חעבדון אח האלהיםעל ההר הזה״,- ועוד: משה היה
 אומר תמיר לפרעה בשם ה׳: ״שלח את עמי ויעבדני(או: -ויהגו לי״) במדבר״(שמות ה׳,
; משה ( ; ז׳, מ״ז וכר) וקרא לחג ולפולחן העתידים לבוא בשם ״חג ה׳״(שמות י׳, ט׳  א׳
 ובני ישראל חשבו, כי בעבודת ה׳ זו יצטרכו להקריב אלפי קרבנוח; כאשר רצה פרעה
 לעכב את צאנם ואת בקרם של ישראל אמר לו משה: ״גם אחה תחן בידינו
 זבחים ועולות ועשינו לה׳ אלהינו, וגם מקננו ילך עמנו, לא חשאר פרסה, כי
 ממנו נקח לעבוד אח ה׳ אלהינו. ואנחנו לא נדע כה נעבר את ה׳ עד בואנו שמה״
 (שמות י׳, כ״ה־כ״ו); אולם כאשר באו בני ישראל אל הר סיני לא דרש ה׳
 מהם עולוח וזבחים, כי אם—לשמע בקולו ולשמר את בריתו (שמות י״ט, ה׳).

 א) עיין במאמרו המפורמ של ברדנקמפ בי־Ges. u. Proph. 55 על הפולחן בספר
 הנביאים; עין גם בספרו של רוברפסון: ״אמונת ישראל העתיקה׳ עמ׳ 324 ואייך.

ד ואילך; אחרת — בספרו של רוברפסון, י  ב) עין בספר הניל של ברדנקמפ, עמ׳ ס

 עם׳ קפיר.
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 ולדברי ההורה האלה נתכון ירמיהו באפרו (ז׳, ב״ב): »לא דברתי את אבותיכם
 ולא צויהים ביום הוציאי אוהם ממצרים על דברי עולה וזבח (אעפ״י שהיו
 בידיהם די עולוה וזבחים), כי אם אה הדבר הזה צויתי אותם לאםר: שמעו
 בקולי והייתי לכם לאלהים ואהם תהיו לי לעס״. זהותו של התבן וגם אפן הבטוי
 המשותף ברבו לשני המקומוה האלה מעידים "פנינו, כי לנגד עיני ירמיהו היה־־־
 באסרו את הדברים הנ״ל— שמות י״מ, ה׳ ביהוד. והמסקנה שמסיקים מהפסוקים
 האלה שבירמיהו, כי הנביא הזה לא ידע או לא הכיר את תורת הקרבנזת, היא
 מחוסרת כל יסוד ובסיס »).50) (ועין גם בפרושי לויקרא עם׳ דס׳־ה ואילך)•
, עוד דברים . 67 ff(Gesch. Isr. s  ג. בת״כ נמצאים, לפי דברי וילהויזן (
 מיוחדים לו לעצמו המבדילים בינו לבין הספרות שלפני הגלות: א. הלבונה נזכרת בפעם
 הראשונה בירמיהו (ו׳, כ׳) ואינה נזכרת אפילו פעם אתת ברשימות המלאוח אשר
 בעמוס (ד/ ד' ואילך; ה/ כ׳׳א ואילך), בישעיהו (א׳, י׳יא ואילך) ובמיכה (י׳ י
 ואילך).—אולם גם נסכי היין אינם נמצאים ברשימוח האלה, אעפ״י שמקומות
; סל״ב ט״ז, י״ג, ט״י ׳  רבים מעידים על מציאותו של הקרבן הזה (הושע ט׳, ד
 ועוד); וגם השמן בעצמו נזכר רק במיכה על דרך ההפלגה (Hyperbel): .רבבות
 נחלי שמך.—ואולם את הלבונה היו מקטירים ע״ג המזבח בכמויות קטנות מאד
 ורק מקרה בעלמא הוא, שירמיהו ראה צרך, בגלל היותה דבר יקר המציאות׳
 להזכירה ביחוד. — ב. לפי המקור ת״כ היו משתמשים — לפי דברי וילהויזן ־־־־
 חמיד בםלח לצרך הפולחן, ולפי מקורות אחדים—רק בקמח (WeIlh. s. 69 f)-־־־
 ואולם קרבךהקמח נזכר בםקורוח אחרים (בחקופה שלפני הגלות) דק פעמים:
 בשופטים ר, י״ט ובשםו׳׳א א׳, כ״ד. ואם השם הכללי .קמח״ כתוב בשני המקומות
 הנ״ל מבלי היותו מגבל ומגדר ע״י השם ״םלת״—אין הדבר הזה מלמדנו כלום.—
 ג. בימי קדם היו מקריבים רק בשר מבושל, ולפי ח״כ צריך להקטיר תמיד בשר
 חי על האש שע״ג המזבח (W. s. 70).—רק בשופטים ד, י״ט אנחנו מוצאים ראיה
 להחלטה הזו של וילהויזן: שם מסופר כי הקריבו — לא במקדש המרכזי — גדי
 עזים מבושל בשעת הופעה אלהית מיוחדה; אולם אין מכאן שום ראיה
 למנהגים שהיו מקזבלים במקדש הראשי. וילהויזן רוצה למצוא גם בשםדא
 ב/ י״ג ואילך סמך לשטתו, שהיו מקריבים ע״ג המזבח בשר מבושל; אולם אין
 שם אפילו אות אחת אשר תוכל לאשר את דבריו, מפגי ששם מדובר רק סל
 בשר קרבנות מבושל לאכלה; ולשם זה היו כליהבשול במקדש (ויקרא ר, כ״א;
 יחזקאל כ׳׳ו, כ/ כ״ד). גם הקרבנוה, שהקרבו במספר רב ועצום בימי שלמה
; ח׳, ה׳, ם״ג), מעידים בהחלט, כי נתחי הקרבנות הקטרו חי על  (סל״א ג׳, ד׳

 א) עין רוברפסון בספר הנ״ל עמ׳ •שב״ח; אחרת אצל ביידנקמפ, כספר הנ־ל עמ׳ ק׳ח
 ואילך. עין גם בשבועון .המגיד• 1876 עטי 387 ו־1877 עמ׳ 47.
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 המזבח, מפני שאי־אפשר היה לבשל את בלם.— ד. וילהויזן מיחס את ״אפית
( 7 1 ) W . S המנחה׳׳ הנזכרת ביחזקאל מ״ו, ב׳ לחלק שהיו מקטירים ע״ג המזבח 
 והוא מביא מכאן ראיה, שבימי קדם היו מקריבים את קרבן הקמח כשהוא אפוי.
 אולם ראיתן של וילהויזן ראית שוא היא, מפני שביחזקאל מ׳׳ו, כ׳ מדובר על חלקו
 של הכהן, שנם לפי ח״כ (ויקרא ו׳, מ׳ ואילך) היו הכהנים אופים אותו ואוכלים
 בחצר המקדש; אולם את החלק שבא בתור תוספת לעולה היו מקמירים בודאי
 על המזבח כשהוא בלתי־אפוי (יחזקאל מ״ו, י״ד). — וםשופטים ו׳, י״ט אין אנחנו
 יבולים ללמד כלום ע״ד הפולחן המסודר והקבוע שבמקדש. — ה. האסור להקריב
;(Well. s.דד) חמץ, הכחוב בויקרא ב׳, י״א, לא היה קים, כנראה, בימי קדם 
 וראיה לדבריו מביא וילהויזן משםו״א י׳, ג׳. — אולם שלש כברוח הלחם אשר
 בשמו״א י׳, נ׳, לא נועדו לשם קרבן, מפני ששתים מהן נתנו לשאול. ומלבד
 זאת אין למדים כפולחן (כפי שאמרנו פעמים אחדוח) הבמות; וגם ויקרא ב׳, י״ב

 מתיר חמץ בקרבךראשית.

 ד. בימי קדם היו, לפי דברי וילהויזן, רב הקרבנות—שלמים, אולם במקור
 ת״כ נהפך המזבח למזבח העולה (75—זד .Well. Gesch).—אולם אם נתבונן
 יותר בענין הזה נראה ונוכח, כי יחם העולה לזבחי השלמים היה כזה: הקרבן
 הקדום ביותר, שכחבי הקדש ידעוהו, הוא העולה,- גם המנחה, המתנת הפשוטה
 הזו מהחי או מהצומח, כבר היחה בימי קין והבל (בראשית ד׳, ג׳ ואילך); היא
 דמתה לעולה והיתה כלה קדש לה׳ כמוה (עין למעלה, עמ׳ פ״ה). רק אח׳׳כ נחן
 ה׳ אח המנחה לכהנים. נח העלה רק עולות (בראשית ח׳, כ׳) וגם אברהם ויצחק
 ידעו רק אח הקרבן הזה בלבד. יצחק שאל אח אברהם, בלכחם אל הד המוריה:
 ״הנה האש והעצים ואיה השה לעולה?״; השאלה נשאלה בסגנון כזה, כאלו לא
; ם״ב, ח׳),  היו קרבנות אחרים מלבד העולה. נם באיוב נזכרות רק עולוח (א׳, א׳
 מפני שלפי דברי מחברו חי איוב בימי האבות. רק בימי יעקב מזדמן לנו ״הזבח״
 בפעם הראשונה (בראשית ל״א, נ״ד; ם׳׳ו, א׳). בכל אפן מלמדים אותנו הספורים

. (  אשר בם׳ בראשית, כי השלמים מאוחרים הם לעולה א

 בימי משה הקדש המזבח בעקרו לקרבן העדה, שהיה מקרב מדי יום ביומו—
ח ואילך), ולכן נקרא בשם ״מזבח העולה״. ואין  לקרבן החמיד (שטוח כ״ט, ל״
 ספק שלמעשה היו אח״כ רב קרבנות הצבור—עולוח, מפני שזבחי שלמים משותפים
 לכל העדה היו בלתי אפשריים; אולם קרבנות יחיד היו עולות ושלמים במרה שוה
 או שהיה היתרון לשלמים,. ואח הדבר הזה מלמדנו המקור ת״כ כמו המקורות
 האחרים. הנשיאים היו מקריבים, עפ״י רב, שלמים (במדבר, ז׳)5 בימי החגים

; ׳  היו היחידים מקריבים גם זבחים וגם עולות (ויקרא כ״ג, ליז; בטדבר ט״ו, ג

 א) גם דיי״מאן (E L '420) חושב את העולה לקרבן הקדום ביותר.
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 ב״מ, ל״מ); גם בגי ראובן ובני גד מדברים וחוזרים ומדברים עיי עולות ושלמים
; כיו, כ״ח, ב״ט)  שהם עתידים להקריב רק כמקדש המרכזי בלבד(יהושע כ״ב,כ״ג
 אמנם צריך להודות שבפולחן הבמות היו השלמים מצויים יותר מהעולות ן אולם
 כמקדש הראשי היה כדבר הזה רק כחגים כשישראל היו עולים לרגל (ישעיהו
 א׳, י״א ואילך). הבדל בעגין זה בין ת״כ ייתר המקורות העתיקים יבוקש ולא ימצא
 ה. לפי דברי וילהויזן (Gesch. Isr. s. 75 — 77) אין זכר בשום מקום—
 עד יכי יחזקאל— לקרבנות חטאה ואשם; וכנראה הנהיגו את הקרבנות הג״ל זבן
 כה לפגיו (אפשר במאה השביעית) החח כסך. האשם שהיה נהוג בימי קדם (םל״ם
 י״כ, י״ז).—לא אדבר כאן על באורו האכתי והנכון של םל״ב י״ב׳ י״ז• אולם דבר
). מה היה היסוד למצוד, זו, שכל 5  אחד ברור לי, שפרושו של וילהויזן איננו נכון1
 כספי האשם יהיו שיכים לבהניס ? ומלבד זאת הלא גם לפי ח״כ גופא צריך לתת
 לכהן רק את כםף האשם השיך לאיש שמת ואין לו גואל (במדבר ה/ ח׳); ונמצא
 שה״כ צמצמה, לפי דברי וילהויזן, את הכנסותיהם של הבחנים י— נשים את לבנו
 לזאח, שקרבן החמאה נזכר גם בפרק ס׳, ז׳ בתהלים! והפרק הזה נחחבר, לעי
 הרשימה שבראשו, ע״י דוד או ע״י ירמיהו, לפי היטציג, או אחרי מציאת ספר
 ההורה בימי יאשיהו") — לפי דברי איולד. ולו הונהגו קרבנוח החטאת רק במאי׳
 השביעית, כי עתה לא דבר משורר, שחי בזמן ההוא, על אודותיהם כעל ענין יריע
 ומפורסם באומה. ומלבד זאת כתוב בם׳ עזרא (ח׳, ל״ה), שקרבן החטאת נקרא
; מ״ב, ח׳) וחהלים (ס/ ז׳) אלא גם המקור  גם בשם .עולה״. ולא דק איוב (א׳, ה׳
 ת״כ (ויקרא א׳, ד׳) מלמדנו בפרוש, שגם העולה היחה משמשת לכפרת חטאים•
; ( 5 2 י ח  נמצאנו למדים, שהעולה היחה גם שם כללי לכל קמטי הקדשים מן ה
 ומהם היתה החטאח רק מין מיוחד לכפרה על חטאים כבדים ביוחר. ממקומות
 רבים שבחורה נראה הדבר, כי עקר תפקידה של החטאת היה לכפר על הקרש
 מטומאות העם והיחידים ומפשעיהם (ויקרא נדו, ל״א; ט״ז, ט״ז; עין בפרושי עמי
 רי״ג). ולפיכך היו מקריבים את הקרבן הזה רק במקדש הראשי ולא על הבמות;
 ואח הדבר הזה אנחנו מוצאים בפרוש גם בקבלת תז״ל, כמסכת זבחים קי״ז, אי•
 והאם אפשר להסיק מסקנה איזו שהיא מתוך דבר זה, שהחניך אינו מזכיר את
 המינים המיוחדים של הקרבנות באותם המקומות המעטים, שבהם מדובר מל

 הפולחן במקדש הראשי ?

 וכאמה קשה, למצא Argumentum ex silentio קלוש מזה ן פעם נקראים
 כל הקרבנזת מן החי (קדשייקדשים וקדשים קלים) בשם -זבח״ ו״עזלה״ (םל״כ
 טיז, ט״ו) ופעם נכללים כל מיני הקרבנוח (מן החי ומן הצומח) בשם ״זבח״

 א) עין ב׳ Qes. u. Proph. 59 ע״ד המזמור הזה,
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 ו״מנחה״ (שמו״א גי, י״ד). וצריך לשים לב גם לזאת, שעפי״ר היו מקריבים
 חטאת אחת ביחד עם הרבה קרבנוח אחרים (במדבר כ״ח־כ׳׳ט) ולכן יכלו
 לעבר עליה על נקלה מבלי להזכירה, כשהיו מונים את הקרבנות באפן כללי.
 והדברים האלה מתאימים גם לקרבן אשם.—כנראה, שנם הנביא ירמיהו (י״ז, א׳)
 נתכון למנהגי העבודה בשעת הקרבת החטאת באטרו: ״חטאה יהודה... חרושה...
 ולקרנוח מזבחותיכם״, מפני שרק את דם החטאת בלבד היו מזים על קרנות
 המזבח (ויקרא ד׳, ז׳, כ״ה, ל׳). ובנראה הםחמך גם זכריהו ט׳, ט״ו—שלפי דברי
 מפרשים אחדים קדום הוא בהרבה לירמיהו — 53) על הדבר הזה. גם בהושע ד׳,
Hal&vy :ח׳ מוצאים אנחנו את קרבן החטאת: ״חטאת עמי יאכלן״54) (ראה 
230 fופרושי לויקרא עמ׳ רכ״א . ( . Recherches bibl. II p 

 וילהויזן סובר, כי בימים קדמונים יצרו החיים את הפולחן ושניהם היו
 אחוזים ודבוקים איש ברעהו, אולם לפי המקור ח״כ אין הדבר כך: הפולחן הוא
ן ז י ו ה ל י ו — . ( u . Gesch. .s 78 83) אבסטרקטי—מפשט והוא נבדל ונפרד מהחיים 
 הסיק את המסקנה הנ״ל מחוך זה, שםחד גיסא בנה אח חולדוח הפולחן בחקופה
 העתיקה מחמר העובדוח המעטוח אשר במקורוח ההיסטוריים, המספרים גם על
 היחס שבין הפולחן ובין החיים, ומאידך גיסא נדונו המצוות המסתעפות לארך
 ולרחב אשר בספר החקים (ת״כ) כדברים אבסטרקטיים ומחסד מקורוח היסטוריים
 אי־אפשר היה לו להמלך בהיסטוריה. וילהויזן הביט מבעד לזגוגיוח צבועוח
 בצבעים שונים. אדרבא ינםו פעם לסדר את תולדוח הפולחן בימי הביח השני
 עפ״י הספרים ההיסטוריים של יוסף פלויום ויתבוננו רק בעובדות כמו שהן, באופן
 אוביקטיבי, מבלי לשים לב להשקפותיו של כותב ההיסטוריה — הראה נראה אז
 את התמונה בפי שהיא מתארת בתורת החקים (ת״כ)י האם מקרש חוניו במצרים
 או מקדש השומרונים על הר גריזים או מקומות הפולחן האחרים של היהודים
) אינם יכולים להטיל ספק בלבנו בדבר ערכו ותקפו של חק  מחוץ לארץ ישראל א
 דכוז־הפולחן ? ! האם חעלוליהם של הםתיונים, של החשמונאים האחרונים ושל
 כשפחת הוררוס מתאימים לחורח החקים התיאוקרטית אשר בחמשח חומשי

 התורה ? !

 החגים.

ק ט״ו) ר פ ) 

 צעידתו של ם׳ ת״כ בולטת ונראית ביותר, לפי דברי וילהויזן, בחקי החגים

liid. Presse 1878 א) עין כמאמר: .בתי הכנסת בימי קדם״ בגליון תחרותי של ח׳ 
 עמ׳ כ״א.
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 והמועדים. הסמנים המעידים כאן על התהוותו של המקור ת״כ אחר גלות כבל
 הם רבים במספרם ובהירים מאד (Gesch. 84—123) ; ויש להתפלא—אומר
 וילהויזן— שעד זמנם של גךף־וטקה לא שמו לב להם.—אולם אליבא דאמת אם
 נחבונן אליהם מקרוב נראה את אפסוהם של כל היסודות והםמנים האלה. בראש
 ובראשונה נזכיר אח הקורא, שכבר הראינו לעיל (עמ׳ י״ג ואילך), שאין שום
ת  רשות להפריד בין הדבקים ולהרחיק מתוך המקור היסודי של ח״כ (Pg) א
 אותם החלקים אשר המבקרים החדשים מסמנים אותם כשיכים לםפר הקדושה
 (H) ולקבע אחר הנתוח הזה את אפיו המיוחד של המקור הזה (pg). ביהוד
 הוכחנו לעיל (עמ׳ י״ט), כי חקי החגים והמועדים אשר בויקרא כ״ג (ביחד עם
 במדבר כ״ח־כ״ט) הם סדר חגים מאוחד והרמוני ואין שום דבר שיכריחנו לקרע
 ממנו את הפסוקים: ט־כ״ב ול״ט־מ״ד (ויקרא כ״ג) וליחסם למקור אחר, לספר
 הקדושה. מלבד זאת הפנינו לעיל (עמ׳ נ״ב) את לב הקורא לחלוקת חקי
 החגים אשר בויקרא כ״ג לשני חלקים המםהימים שניהם בפסוק חוזר שוה

 (״אני ד׳ אלהיכם׳׳); והדבר הזה מעיד על אחדותם של פרקי החקים האלה•
 והדבר הזה—שהפסוקים: ט׳־כ״ב זל״ט־מ״ד אשד בויקרא כ״ג אינם דומים
 בכל ליחר החקים אשר בפרק הנ״ל ונראים כעין הוספה עליהם—יתבאר בפשיטות
 ע׳׳י העובדה דלקמן. מחן החקים אשר כת״כ הוא מתן חקים מדברי במלא מובנה
 של המלה הזאה; ולא רק זה בלבד שנתן במדבר אלא גם נתן בההאם לחיי
 המדבר. ויען כי שלשת החגים העקריים והראשיים האלה נועדו להיות לא רק חגים
 היסטוריים אלא גם חגי הטבע והחקלאות(ולפעמים היה היחרון לערך האחרון), שהוצאתם
 לפעל במדבר היתד. בלתי אפשריה, לכן דובר על חגיגת החגים האלה בארץ ישראל בהוספות
; ולכן מתחילה ההוספה הראשונה במלים: ״כי תבואו אל הארץ״. ההוספה הזאת

(  מיוחדות א

 a) בהערתנו זו יתברר ויתלבן דבר־־מה, שהבקדת החדישה יכולח להסבירו רק ע״י
 רסוק אבריה של ה״כ: ״מקוד יסודי/ ״הוספות מאותתת לקבצי־החקים׳׳ ו״הוספותיה של

 המערכת״...

 בשימנו לב אל הפסוק הראשון אשר בויקרא ואל פסוקי החתימה אשד בויקרא ובבמדבר
 נראה ונוכח, כי היו שלשה מקומות במדבר להתגלות ה׳ ולמתן חקיו ומשפטיו: א. הר סיני•
 ב. אהל המועד או מדבר סיני (במדבר א/ א׳). ג. ערבות מואב. התקים השונים נכתבו בראשונה
 על מגלות שונות (וזאת היא, כנראה, גם דעתו של ר׳ יוחנן בגטין ס׳, ע״א: ״תורה מגלה
 מגלה נתנה שנאמר: אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי״). אולם בשעת חתימת
 התודה נאספו ונצטרפו (עפ״י כללים ידועים) חקים—שלוקחו מקבצים שונים—שחיו שיכים
 איש לרעהו וביחד עם זה נשארה קימת גם כאן משמעותם הקודמת, שבצרוף־ההקים ההדים
 היא נראית כאלו אינה מתאימה בכל אל הסביבה. וכך הראיתי והוכחתי בפרושי לויקרא (עמ׳
 י״ז), כי חקת הקרבנזת שבויקרא א׳־ז׳ מרכבת מחקים שנתנו כאוהל המועד (הפרקים: א׳־ה׳)
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; החגיגה הזאת מהגשמת במעשה  מצוה אותנו לתג את חג הפסח גם כחג הקציר
 מ״מחרת השבת״, כלומר אחרי היום הראשון של החג (ביום הראשון של חול
 המועד) ע״י התחלת קציר התבואה והקרבת ״ראשית הקציר״ (עין בפרושי לס׳
 ויקרא כ״ג, ט׳ ואילך). ההוספה השניה מלמדתנו את אפן החגיגה בהג הסכות
 כארץ הקדושה ״באספם את תבואת הארץ״ (ויקרא כ״ג, ל״ט־מ״ג): בני ישראל
 צריכים לקחת להם ״פרי עץ הדר״, ״כפות תמרים״ וכד ולשמח בהם שבעה
 ימים לפני ה׳ וגם לשבת בסכות למען ידעו הדורות הבאים, בימי העעזר והשפע,
 כי ה׳ נחם לפנים במדבר ודאג לכל מחסוריהם (עין בהושע י״ב, ט׳־י׳)*<. וגם
 כחקי המנחות בויקרא ב׳ באו בודאי הפסוקים: י״א־י״ג לםים את החקים האלה,•
 אולס אחריהם נמצאת הוספה (הפסוקים: י״ד׳־ט״ז) ובה מדובר על קרבן, שיצטרכו
 להקריבו רק בימים הבאים בשבתם בארצם—על מנחת הבכורים. בפרושי לויקרא
׳ קנ״ו ואילך הוכחתי את זהותם של מנחת הבכורים והעומר, שצוו עליו מ  ע

 בויקרא כ״ג, ט׳.

 ערך החגים במקור ת״כ וקרבנות החגים.
 וילהויזן םובר, כי הטקור ת״כ הפשיט מעל החגים את ערכם הטבעי־
 המקורי ויהפכם לחגים היסטוריים; אולם במתן־החקים הקדום היו, לפי דבריו,
 כל החגים—חגי טבע. ולמסקנה כזו הוא בא רק ע״י נתוחים בלחי מוצלחים.
 לאמתו של דבר מכירים ויודעים המקורות E 1 (שמוח כ״ג ול״ד) והמקור
 משנה ההורה (דברים ט״ז) את חג המצוח רק כחג היסטורי גרידא. ואין אנחנו
 מוצאים בהם שום סמנים או רמז לזאת, שהחג הזה הוא גם חג ראשית הקציר.
 את הדבר הזה מלמדנו בפרוש רק המקור ת״כ בלבד (ויקרא כ״ג, ט׳ ואילך).
 ואת הקטע הזה (ויקרא כ״ג, טי-כ״ב), שרק על ידו מתבאר היטב הענין אשר
. ואף־על־פי שבמדבר כ״ח, ד י  כדברים ט״ז, ט׳, קרעו המבקרים מת״כ בחזקת ה
,(Gesch. s. 88) כ״ו מתנגד למעשה הזה ככל תקף, בכל זאת סובר וילהויזן 

 ומחקים שנחנו על הר סיני (הפרקים: ו׳־ז׳), שהיו מחוברים לפנים אל שמות כ״ט. ככה הראיתי
קרא י ו - חו  שם שקרוב לאמת דבר זה, שויקרא י״ח הוא מחקי סיני והפרק הקרוב אליו ברו
ן באהל המועד (דמה ויקרא י״ח, כ״א לכ׳ ג׳). ובאפן כזה צריך לבאר גם את ההוספות ת נ - ׳  כ
ת השבת״") (ויקרא כ״ג, י״א, ט״י), ו ח מ מ ם ״ ן ת ס ץ ^ ^ ^ ^ ה א א ^ ן ו ק י ו ר כ ש  א

 ׳טלפי פרושי למקום הזה אין להטיל ספק בהוראתו.
 א) החקה העקרית אינה אומרת לנו כלום ע״ד ערכו וטיבו של חג הסכות בימי נרוריהמ
/ ד׳), שביום החמשה  בטיבי. צריך להסכים להנחתו של ייםר. בן מתתיהו הכהן (קדמוניות III י
י לחדש השביעי צוו בני ישראל לעשות סכות למען ימצאו בהן מחסה מקור החרף; ומטעם מ  ז

ר על הדני ו פ ם / ו׳). ה ה ־קיא, כנראה, החג שחל בעונה זו בשם חג הסכות (דמה לישעיהו ד  ז

- ; (עין בפרושיהם של הראב״ע יהרמב״ן, ג ״ , מ ג . א כ ר ק י ן ת ב א ז ז ל מ ש ר , ר ש ש פ א - ׳ ל ״ נ  ה

 הטיזיגנא׳׳-לא הגיע לידינו.
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 כי יש לו -הרשות הגמורה״ להשתמש בראשונה בקטע הנ״ל לשם באורו של
 משנה התורה למען חבר על ידו את חג המצות אל החיים ולחשב אחר כך (שם
 103) את עמר השעורים זאת לחם החטה ל-םמנים קלי־ערך המגלים כ-בוגדים״
 את ראשיהם ומקורם של החגים.—אולם לאמתו של דבר אי־אפשר לתאר ולהבליט
 את הקשר של חג המצות אל חיי החקלאות יותר מאשר כת״כ: המלים -כי
 תבואו אל הארץ״ וכד משנים לפתע פתאם את מקום החזיון של ההיסטוריה

 ומעבירים אוחנו מהמדבר לשדה חבואה פורה ורב־אלומות א<.
 בענין חג הסכות אנסו המבקרים את המקור ח״כ באפן אחר. כאן מעיד
 כביכול הבאור ההיסטורי אשד כהוספה (ויקרא כ״ג, מ״ג), שגם חג הסבוח נחשב
 לחג היסטורי. אולם באמת מעידים שם מנהג לקיחת כפות החמרים וקביעת
 הזמן -באםפכמ את תבואת הארץ״ (ל״ט־מ׳) על אפיו החקלאי של חג הסכות;
 ורק מצוח הישיבה בסכות מזכירתנו עובדה היסטורית. ומצב העניניס הוא כזה,
 שהמקור ת״כ הבליט בפרוש את ערכם החקלאי של שלשת החגים הראשיים, אולם
 במקורוח I E צוינה רק חשיבותו העקריח של חג המצוח, שהוא בראש ובראשונה
 חג היסטורי ובשניה—חג הקציר; אמנם במשגה התורה יש רמז גם לערבו השני
 של חג המצוח, אולם הרמז הזה יובן לנו רק ע״י הדברים הברורים והמפורשים

 שנאמרו בענין הזה במקור ח״כ.

 הקרבנות הם, לפי המקור ת״כ, קרבנות צבור של העדה בלבד— מדגיש
 ואומר וילהויזן בתקף — ובמקורות אחרים— דווקא קרבנות החגים הם קרבנוה
 יחיד (Gesch. s. 102). בנגוד לדברים האלה נוכל לאמר, כי המקור ה״כ מלמדנו
 בפרוש במקומוח אחדים, שהוא לא צוד. על הקרבה קרבגוה יחיד בחגים, מפני
 שהקרבנות האלה הונחו בו בחור הנחה מוקדמת •י ובאמת נצטוו כבד עליהם
 בחקי הברית (שמות כ״ג, י״ד); בויקרא כ״ג, ל״ח ובבמדבר כ״ט, ל״ט כתוב
 בפרוש, שיקריבו לה׳ קרבנות צבור מלבד קרבנות נדבה של יחידים; וגם במדבר
 ט״ו, ג׳ מדבר על קרבגות יחיד בימי החגים (עין גם בבמדבר י׳, י׳). ואם כן יש
 רק ההבדל הזה, שבח״כ מדובר בפרוש על קרבנוח צבור בחגים וביתר המקומות
 אשר בחורה לא נזכרו הקרבנות האלה. ואולם הדבר הזה יתבאר בפשיטות בזאת,
 שבמקור ת״כ נתנה הוראה לכהנים למען ידעו את סדרי הפולחן במקדש המרכזי,
 אולם בספר הברית, למשל, נתנו המצוות לעם 56). והאיש הרוצה להסיק מתוך
 שתיקתם של יהד חלקי ההורה מסקנה זו, שבימי קדם לא היו מקריבים בימי
 החגים קרבנות צבור כלל, יצטרך להניח גם הנחה זו, שבימי קדם לא היו קימים
ק . _ ר ״ן ; וההנחה הזאת אינה אפשריח לפי מל״ב ט״ז, ט  קרבנות צבור בכלל

 א) וכדברים האלה אומר גם דילמאן בפרושו למשנח התודה׳ עס׳ 312.
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 כי היו מקריבים מדי יום ביומו, בבקר ובערב, קרבן צבור, לבן מובן הדבר
 מאליו שביום השבת ובחגים הכפלו הקרבנות האלה.

 קביעת החגים בת״כ לפי ימי החדש.
 וילהויזן רואה את קביעח החגים לפי ימי החדש כראיה נוספת לזאת, שת״כ
 נוצרה אחר גלות בבל (W. Gesch. s. 104). ולעומת זה צריך, לפי המקורות
 I E ומשנה החורה, לחג את החגים — אומר וילהויזן — לא בימים קבועים של
 חדשי השנה, אלא את הפסח—בחדש האביב, את חג השבעות — אחרי קציר
 החמה ואת חג הסכות—אחרי האסיף.—ואולם אי־אפשר בשו״א לקבל את ההנחה
 הזו, כי המקורות IE ומשנה החורה לא קבעו בדיוק את זמן החגים57) ונתנו
 את הרשות לכל אחד ואחד לחג אח חג הפסח, למשל, כחפצו,• וצדק דילמאן
, ״כי בוראי ראו צרך לעצמם ( s . Sitzungsbericht d. Akad. 1881 932) באמרו 
 לבסס ולקבע אח לוח הזמנים למען יוכלו לחג את החגים יחדו ובעת אחת״.
 ומלבד זאח מעידה גם משמעות המלים בשמות י״ג, ג׳ ובמשנה החורה ט״ז, ג׳,
 די—-זכור אח היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים״—כי בני ישראל חגגו
 את חג הפסח יחדו ביום מגבל וקבוע. גם האסור לעשות מלאכה בשביעי של
; ראה שמוח י״ג, ר) מלמדנו באפן ברור, כי היום הזה נקבע ׳  פסח (דברים ט״ז, ח

 חובה לכל ישראל כיום השבת וכיום החרש (עמום ח׳, הי).
 אולם מרוע אפוא נקבעו החגים במקור ת״כ לפי ימי החדש, ובמקורות
 אחרים — לפי חקופוח השנה? הםבה דלקמן גרמה, כנראה, לדבר הזה. אין שום
 ספק, שבגי ישראל היו חוגגים לפנים, בימי קרם, את יום החדש ולכן חשבו את
. אולם מאידך גיסא מראה אותנו קביעת החגים (  חשבונותיהם לפי חדשי הלבנה א
; והדבר הזה מובן מאליו

(  לפי תקופת השנה, כי גם שנת החמה נתקבלה בישראל ג
 ומתאים אל הטבע58) ואל אפן חייו של עם עובד אדמה.וגם המקור ת״כ היה מוכרח

 א) ״הוראתה של המלה .חדש״ אצל הצורים ואצל עמי שם אחרים לא היחה .ירח
 ימים״, אלא בכל מקום שהשתמשו בה הצורים חיה לה תמיד מובנה המלא והקדום: ״אור חדש,
 ״הלבנה בחדושה׳.—ורק בני ישראל החלו להשתמש בה לשם סמון ״ירח ימים״.—ו״מחדבר הזה״,
 שהשם ״חדש״ לירח ימים, היה שגור בשיחם, למדים אנחנו, כי חדשי הלבנה היו ידועים להם
 היטב, מה שהיה מובן מאליו בחיי העמים הבלתי־יציבים וגם בחיי הערבים הנודדים במדבר.—
 ואת זאת אנחנו למדים גם מחגיגת החדש שהיתח נהוגה אצלם במשד כל תקושת המלכים״

 (דילמאן בסשר הנ״ל עמ׳ 9מ).
 ב) הכנענים היו קוראים לחדשים בשם .ירחים״, היו חושבים את החדש, עםי״ר, לבן
 שלשים יום והיו מחלקים אותו לשלשה עשורים (Decade).—כל הדברים האלה מעידים, כי
 החדשים לשי חשבון הכנענים, שנתקבלו גס בישראל בחיי חול, היו חדשי־חמה אזרחיים

 (דילמאן בססר הנ״ל; ומקצתם נאמרו כבר ע״י קרדנר בשרושו ליואל עמ׳ 210).
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 לחשב את חשבונותיו לפי שנת החמה, מפני שבאפן אחר לא היה יכל לצוות על
 הבאת העומר בחג הפסח ועל חגיגת הסכות בחדש השביעי וגס בזמן האסיף
 (ויקרא כ״ג, ל״ט). ולכן צריך להניח הנחה זו, שבכל שלש שנים בערך היו
 מוסיפים חדש אחד למען השוות את שנת הלבנה לשנת החמה א) 59). השנה היתד.
 לפעמים בת שנים עשר חדש ולפעמים — בה שלשה עשר חדש. אולם בחיים
 האזרחיים, וביחוד בהיי ההמונים עובדי האדמה, השתמשו, כנראה, בשנת החמה,
 שהיו מחלקים אוחה, מבלי שים לב להדשי הלבנה, לשנים עשר חלקים בני
 שלשים או שלשים ואחד יום, כמו שנהוג הדבר גם בימינו; וכל חלק נקרא גם
 כן בשם ״חדש״. לחדשים האקונומיים האלה, שהיו חלים תמיד באוחה הקופה,
) (עין ברש״י  קראו שמות מיוחדים כשמות תקופוה השנה: אביב, זיו, איתנים, בול ב
 סנהדרין י״ג, ע״ב, ד״ה: שמר את חדש האביב); ואולם את חדשי הלבנה סמנו
 רק במספרים םדוריים בלבד: ״החדש הראשון, השני, השלישי״ וכר. חכמי התורה,
 ראשי העם או הכהנים היו מחויבים לסדר את לוח־הזמנים הדתי ולשים לב ביהוד
 לזאת, שהיום החמשה עשר לחדש הראשון, בתור ההחלתו של חג הפםח, יחול
 בחדש האביב—חדש שהשעורה מתכבדת בו. ותוצאת הסדור הזה היהה, שגם יתר
 החגים היו חלים בתקופות ידועות של השנה, כפי דרישת התק. אולם אם היום
 החמשה עשר של החדש הראשון חל לפגי היום הראשון של האביב, אז היו
 החכמים מוכרחים להוסיף חדש לבנה אחדג<. ולפיכך היה היום החמשה עשר של

 א) קביעת חדש האביב והתאמת חדשי הלבנה לשנת החמה היו נעשות באפן פשוט
 מאד: אם בסוף חדש הלבנה השנים־־עשר גדלה תבואת השדה במרה כזו, שאפשר היה לקוות
 כי באמצע החדש הבא תתבשל לגמרי, אז היה נחשב החדש הזה לחדש הראשון של השנה;

 ואם לא—החדש הבא אחריו (דילמאן בספר הנ״ל, עמ׳ 933).
 ב) ״שנים מהשמות העבריים העתיקים של חדשי השנה נמצאו גם בכתבות פיניקיות
( u 3 N 10קפרזסיות: ״בל״ בכתבת אשמנעזר ובכחמת קפדוסיות. Corp. inscript setn. 1,1 — 
( u p. 93 N: שם( ו״ירח אתנם״ בכתבת קפרוסית שנגלתה זה עתה 107 . 8 6 3 6 . ff u13 u. 9 0 p . ) 
. ( p 1 8 8 1 REI 124והם היו בלי ספק שמות של... כנעניים (אולם עין במאמרו של דרנבורג ב. — 
 ואת זאת אפשר לאמד גם על ״האביב״. ודבר זה, ש״האביב״ בא תמיד בלוית ה״א הידיעה והמלה
 ״חדש״ וגם הוראתו עדיין מובנה וםחוורה היטב, איננו מונע אותנו מלהגיד, כי המלה הזאת
 (״האביב״) היתה בשכבר הימים גם שם של חדש; והרי היא דומה בזאת ל״אתנים״.—״בול״_
) -חדש נחלי איתן״ (אשד לא יכזבו את מימיהם) 6  חדש הגשמים,—זיו״—חדש הפרחים, אתנים0

 (דילמאן בספרו הנ׳׳ל, עמ׳ 925).

< ל א ק ן ח י ן ג ז  ג) בעל סדר עולם (פרק כ״ו) מוצא את עקבותיה של שנה מעוברת 61) כ

ת ו ל ג ת ל י ש . מ ח  ביחזקאל א׳, אי־ב׳ כתובה הרשימה הזאת: ״[ברביעי! בחמשה לחדש היא השנה ה
, א׳ נאמר: ״בשנה הששית, בששי בחמשה לחדש״. בזמן שבין שני ,  המלך יויכיך; ובפרק ח
 המאורעות המסופרים בשני הפרקים הנ״ל—שנה ושני חדשים מבדילים ביניהם — ישב יחזקאל
 שבעה ימים אצל בני הגולה (ג׳. ט״ו) ושכב בלי תנועה שלש מאות ותשעים יום על צדו השמאלי



 החדש הראשון לחרשי הלבנה יבול לחול באחד בימי האביב, מהיום הראשון בו
 עד יום השלשים בו. ויען בי העם השתמש בחשבון השנים המתאים לחייו הבלבליים,
 לכן נאמרה בחקים המיוערים *־בני העם המצוה להג את חנ הפסה בחדש האביב
 באפן סתמי; ורק ראשי הדת היו קובעים בבל פעם את היום באביב שבו היו
 צריכים לחג את חג הפסה,• ואולם הם היו מכונים את קביעות הזמנים 2א) לפי
 מצוותיו של המקור ת״כ ולפי סודות הלוח שקבלו םאבוחיהם (עין בספרי -מר
 שמואל״ עם׳ כ׳ ואילך: סוד העכור) ובמקרים יוצאים מהכלל—גם לפי צרכי
 העם באוחה שעה (עין בסנהדרין י״א, ע׳׳א). כמדומה אני, שגם בונה ה-מזמור
 לאסף״ העתיק (פ״א, ד׳) היא, שאת חג הפסח היו חוגגים בהיות הלבנה במלואה
; ראה במלונים את באור המלה ״כסה״ (עין ( ׳  (דמה מזמור פ״א, ט׳ למזמור נ׳, ז

 גם בספר הנ״ל של דילמאן עמי 932).

 הבדלים אחרים בין המקור ת״ב לבין ייתר ספרי החקים.
 נם ההבדלים המיוחדים האחרים, בענין חקי החגים, אשר בין ת״כ לבין
 יתר המקורות יעברו ויבטלו אחרי שקול דעת נכון. נדבר רק! על ההבדלים

 החשובים כביכול:

 א. במשנה התורה ט״ז, ד׳, ח׳ וגם ביחזקאל מ״ה, כ׳׳א נחשב — לפי דברי
 וילהויזן—יום הקרבה הפסח ביום הראשון של החנ, אולם לפי המקור ת״כ מקריבים
 את הפסח ביום הארבעה עשר לחדש והשבוע של החג מתחיל ביום החמשה עשר
 (W. Gesch. s. 107 11• 110). — מקורה של החלטה זו הוא בטעות שטעה
 וילהויזן בהבנח הפסוקים השיכים לענין הזה. את הפסוק אשר ביחזקאל מ״ה, כ״א
 בבר כארתי והסברתי כרי הצרך לעיל (עמ׳ מ״ב). אולם ביחס למקור משנה
 התורה עלינו להגיד, כי המלים ״ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון
 לבקר״ (דברים ט״ז, די) הטו את לב וילהויזן להניח, ש״היום הראשון של החג
 הוא הוא היום שבערבו חל הפסה׳. אולם ההנחה הזאת—הנחה שוא היא בהחלט:
-בערב ביום הראשון״ הוא הערב שלפני היום הראשון, טפני שהיום בא לקצו
 עם שקיעת החמה, בכתוב בדברים כ״ד, ט״ו, והערב שיך ליום שלאחריו. ולו היו
 אוכלים את הפסח רק בערב שאחרי היום הראשון של החג, כי עתה לא היה
 יכל לצוות בפסוק ג׳ -שבעת ימים תאכל עליו מצות״, מפני שאחרי הקרבת
 הפסח היו באים באפן כזה רק ששה ימים של אכילת מצה. ומלבד זאת מוצאים

̂ 437. בשנה  יאדבעים יום עי* צדו הימני (ד/ ה׳ ואילך). סכום כל הימים האלה.=7+390+40
 אחת ושני חדשים יש רק ארבע מאות ושלשה עשד יום (29 +354+30) ואפילו בשנת חמה ושני
 חדשים אין אלא ארבע מאות עשרים וששה יום; נמצאנו למדים מכאן, שרק בהניחנו חנחח
 שהשנה ההיא היתה שנה מעוברת, שהיא בת שלש מאות שמונים וארבעה יום, נוכל לישב אח

 המספרים אשר ביחזקאל.



 צח

; הקטע הזה שיך, לפי דברי ׳ מ ׳  אנחנו ראיה נצחת לבאורני זה בשמות י״ג, ג
, למחברו של משנה התורה; ובבל אפן ( s . J. f. D. Th. 1876 544) וילהויזן 
 שהוא אינו צריך לסתר סתירה בולטת את דברי משנה התורה; משה מדבר שם
. . . היום אהב יוצאים. .  אל העם: ״זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים.
 שבעת ימים תאכל מצות!״ ומחוור הדבר, שהמלים האלה נאמרו לעם ביום
 שאחרי ליל היציאה מארץ מצרים (שמות י״ב, מ״ב) *l והיום שאחרי ליל היציאה
 הוא לפי הדברים האלה היום הראשון של שבעת ימי החג. וסביון שלפי משנה
 התורה ט״ז, א׳, ו׳ היה קרבן הפסה נאכל בליל היציאה, נמצאנו למדים שהיום
 הראשון של שבעת ימי החג הוא היום שאחרי הערב אשר בו היו מקריבים את
 הפסח. — וילהויזן מביא ראיה גם מדברים ט״ז, ח׳, שאחרי הקרבה הפסה היו
 חוגגים רק ששה ימים. אנחנו מוכרחים להפנות שוב את לבגו אל שמוה י״נ, ו׳

(  המבאר באפן הטוב ביותר את הפסוק הנ״ל אשר בדברים. בשמות כתוב: ״שבעת ג
 ימים תאכל מצות וביום השביעי חג לה׳״. המקור משנה התורה שנה את הנוסח
 של הפסוק הנ״ל והגדירו כאמרו: ״ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת
 לה׳ אלהיך״; מובנם של שני הפסוקים הנ״ל אחד הוא (ראה להלן); בונת משנה
 התורה היא: אחרי אבלך מצות ששת ימים, עשה ביום השביעי עצרת. ומובן
 הדבר מאליו, כי גם ביום הזה היו אוכלים מצות כמו יםצזו בנ״י במשנה ההורה

׳ ג) 63). ׳ ג ז ״  ט

 ב. לפי ת״כ היו בני ישראל מחויבים — אומר וילהויזן — לחג גס את
 היום השביעי של פסח, כיום ״מקרא קדש״, בידושלם ועולי הרגל אשר לא ישבו
 בסביבות ירושלם היו מוכרחים להתעכב בה כל שבעת ימי החג, אולם לעומת
 זה מתיר להם ם׳ משנה ההורה לשוב לבתיהם בבקר שאחרי הקרבת הפסח
 (W. Gesch. s. 108).—לאמתו של דבר אין ת״כ מתכונה כלל — בקראה את
 היום השביעי של פסה בשם ״מקרא קדש״ — לצוותם על חגיגת היום הזה

 א) והדבר הזה, •שהיציאה ממצרים היתה לפי במדבר ל״ג, ג׳ ממחרת הפסח• אינו סותר
 את הנאמד במקום הזה, יען כי התורה רואה (בשמות ובמשנה התורה) את מכת הבכוייות ואת
 רשות היציאה (שמות י״ב, ל״א) כהתחלת היציאה אעס״י שעצם היציאה היתה — מה שמובן

 מאליו—רק ממחרת.

 ב) אמנם בתרגום השבעים ובתרגום השומרונים כתוב כאן ״ששת״, אולם אפשר להוכיח
 על נקלה, שכאן לפנינו תקון שנעשה לפי דברים ט״ז, ח׳.

 ג) בפרושי לויקרא כ״ג בארתי בענין העמד וחג השבעוח, בי המלה ,בבקר״ אשר בדברים
 ט״ז, ז׳ מתכונת ליום הששה עשר בניסן. ובכ״ז לא אכניס כאן את הכאור הזה, שאיננו בגדר
 הודאות הגמורה, לחשבון. אולם נעיר כאן, שיכול להיות שהשיבה לבתיהם הותרה להם גם

 ביום החמשה עשר בניסן—ביום החג (עין בתוםפ׳ חגינה י׳־ז, ע״ב).
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 בירושלם, יען בי בל יום שבת הוא, לפי ת״כ (ויקרא כ״ג, ג׳), ״מקרא קדש״ א).
 גם ראש השנה ויום הבפורים הם ״מקראי קדש״ ובב״ז לא צוו בני ישראל להראוה
ה את פני ה׳ בירושלם. ועוד: איך היה המקור ת״ב יכול לדרש מהם -  בימים חא
 להחעכב בירושלם עד היום השביעי של החג, אם באותו הפרק (בפסוק י׳) הוא
) ולבסוף אם נעין היטב בדבר זה נראה, ב י ג ח  מצום על התחלת הקציר קודם ה
 שהמקור ת״ב מבדיל, כמו משנה החורה, בין שבעת ימי חג הפסח לבין שבעת
 ימי חג הסכות. בענין חג הסכות כתוב שם: ״חג הסכות שבעת ימים לה׳״ (ויקרא
 ב״ג, ל״ד), ״תחגו את חג ה׳ שבעת ימים״ (ויקרא כ״ג, ל״ט, מ״א; במדבר כ״ט,
 י״ב); אולם על חג הפסח נאמרו שם רק הדברים האלה: ״בחמשה עשר יום לחדש
 הזה חג המצות לה׳, שבעת ימים מצות תאכלו״, כלומר: צריך לאבל מצות במשך
 שבעה ימים, אולם רק היום הראשון הוא ״חג״. והדבר הזה מפרש יותר בשמוח
 י״ב, י״ד: ״והיה היום הזה (היום הראשון של החג) לכם לזכרון וחגתם אותו חג
 לה׳״. בשפת החקים המדויקה והקצרה של ת״כ נקרא רק היום הראשון של חג
 הפסח בשם ״חג״ 64), אולם שבעת ימי חג הסכוח נקראים כלם בשם הזה. והדבר הזה
) דורשים מאת ב  לא יתבאר אלא בשימנו לב לזאת, שגם ת״כ וגם משנה החורה
 בני ישראל לחג רק אה היום הראשון של חג הפסח ״במקום אשר יבחר״, אולם

 בחג הסכות הם מחויבים, לעומת זה, לשהוח שם כל שבעח ימי החג.
 אמנם בשפת העם הפשוטה היחה למלה הנ״ל (״חג״) הוראה רחבה יוחר.
; וככה אומרים משה

(  מהוין לת״כ השהםשו בבטוי הזה לשם םמון כל חג־שמחה ד
 ואהרן (שמות י׳, ט׳): ״חג ה׳ לנו״ ובמקום אחר אומר אהרן אל העם (שמות ל״ב,
 ה׳): ״חג לה׳ מחר״. ולכן קורא משה, בדברו אל העם, ליום השביעי של פםח,
 אשר משנה התורת בשם ״עצית״ יקבנו, בשם ״חג״ה< (שםותי״ג, ו׳). אולם בחוקי

.(Kuenen)א) עין לעיל עמ׳ ז׳ בדביים שאמרתי שם נגד קיונן 
 ב) ובפרושי לויקרא הוכחתי, שאין ספק כלל ששם מדובר על היום השני של חג המצות;

 ואפילו לסי דברי הקראים חל עפי״י־ יוס הקציר באמצע החג.
כ הניח ביסוד דבריו את המצוה אשר  ג) ומובן מאליו שאין כונתנו להגיד, כי ס׳ ת׳
 כמשנה התורה; להפך, המצוה הזאת נתפ-שה למדי בת׳־כ גופא (ויקרא כ״ג, ט׳ ואילך). ואס
 הבקרת המודרנית מיתסת את הפסוקים האלה (ויקרא כ׳־ג, ט׳ ואילך) לספר הקדושה ושוללת
 אותם מאת המקור היסודי של ת״כ (Pg). אז תמצא בהוכחה המכריעה שלפנינו, המראה את

 אחדותם של ויקרא כיג, א׳־ח׳ וויקרא כיג, ט׳־כיב, ראיה לסתור את דבריה.
 ד) ויש אשר המלה .חג׳־ מסמנת גס אח ״קרבן החג״; ראה, למשל: שטות כיג, י״ח;

 מלאכי ב׳, ג׳; תהלים קי״ח, כ״ז.
 ה) אפשר שבשימם לב אל החג שהם עתידים לחג במדבר (שמות ה׳, א; י׳, ט׳) קראו
 שם ליום השביעי של פסח בשם כזה; ויכל להיות, שהחגיגה הזאת יצאה באמת לפעל ביום
 השביעי לצאתם ממצרים, אעס״י שהתורה איננה מודיעה אותנו את זאת. לשי דברי המכילתא
 (שמות ייג, ר) מסמנת המלה »חג״ את ״קרבן החג׳ וגס חיום השביעי של שסח מעון •חגיגה״.
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 הכהגים (ת״כ) משמשת המלה ״חג״ כמונח (Terminus) ידוע הבא לצין רק אה
 שלש הרגלים.

 ג. גם הדברים הבאים להלן מבדילים ביהוד, לפי דברי וילהויזן, בין חקי
 החגים אשר בח״כ לבין החקים אשר במקורות אחרים. ואלה הם: ו) חג הסכוח
 הוא—לפי משנה התורה ט״ז, י״ג, לפי מל״א ח׳, ם״ו ולפי יחזקאל מ״ה, כ״ח —
/ יום שמיני. 2) ם׳  בן שבעה ימים, אולם בת״כ נוסף עליו, כמו בדהי״ב ז/ ט
 ת״כ מדבר על שני חגים חדשים אשר זכרם לא בא ביתד מקורות התורה—והם:
( ל65 ״  ראש השנה ביום הראשון לחדש השביעי ויום הספורים בעשור לחדש הנ
 (זזו -W. Gesch. s- 108 u).— לו השוד. המקור ת״כ אה שלשה החגים: היום
 השמיני של חג הסכות (עצרת), ראש השנה ויום הכפורים לשלשת החגים האחרים:
 פסה, שבעות וםכוה, כי אז היו העובדות האלה יכולות ללמדנו דבר מה. אולם
 את זאת אין אנחנו מוצאים בת״כ. שלשה החגים האחרונים (פסח, שבעוה וסכות)
 הם ״חגים״, כלומר רגלים; אמנם רק היום הראשון של חג הפסח נבדל מיתר
 הימים וצוין בתור ״חג״, מפני שהושם לב לקציר המוזל באותם הימים ולכן הוהר
 להם לעזב את עיר הקדש אחרי הקרבת קרבן הפסה (הפסח במובנו המצומצם
 ובמובנו הרחב: צאן ובקר — דברים ט״ז, ב׳); אולם ששת הימים האחרונים של
 חג הפסח הם בכ״ז רק כעין המשך של היום הראשון, מפני שגם בימים האלה
 צריך לאכל מצוה ומהן נטל החג הזה את שמו הרגיל והשכיח: ״חג המצות״.

 החג השני נקרא בגלל המצוה הכחובה בויקרא כ״ג, ט׳ ואילך בשם ״חג השבעות״; •
 בבמדבר כ״ח, כ״ו הונח החג הזה (״בשבעוחיכם״) כדבר ידוע ומפורסם והקרבגוה
 שצוו עליהם להקריבם ביום הזה מעידים שנחשב ל״חג״ (ראה להלן). בענין חג
 הסכות נאמר פעמים אחדות שכל שבעת הימים הם ״חג״. אולם לעומת זה ברור
 הדבר שהיום השמיניא< (עצרת), ראש השנה ויום הספורים לא הוכרו לחגי־שמחה.
 יום העצרת נבדל ונפרד מהחג שלפניו גם בחקה העקרית, בויקרא כ״ג, המדברת
 בפסוק ל״ד רק על חג בן שבעה ימים וגם בהוספה לחקה הזאת, שבה צוו בני
 ישראל על לקיחה ארבעה המינים ועל הישיבה בסכות רק בשבעת הימים הראשונים
 בלבד (ויקרא ב״ג, מ׳, מ״ב)5 וגם בבמדבר כ״ט צוו להקריב שבעים פרים רק
 במשך שבעה הימים הראשונים (ביום הראשון—שלשה עשר פרים, ביום השני —

 א) כירושלמי נדרים, כתחלת שרק ה׳ ןוהענין הזה מובא כיין כמסכת נדיים (ככלי מ״ט|
, א ר ק מ ן ה ן ש  כתוב, ש״בלשון בני אדם״ נקרא גם יום העצרת בשם ״חג״, אולם לא ״בל

 הפוסקים האחרונים (עין ב״שערי תשובה״ לא׳׳ח סי׳ תרסיח) רוצים להוכיח שגם יום העצרת
 הוא חג למען הצדיק את הנוסח: ״חג העצרת״ אשר כתפלה. אולם לפי פשוטו של מקרא אין
 להוכחה הזאת שום ערך. הידנהים מביא במחזור את הנוסח: ״השמיני עצרת החג חזה״, כלומר:

. ( ג הסכות) ( ח 6 f i היום השמיני הוא יום העצרת של החג 
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 שנים עשר ובו׳—לפי פרוגרסיוין הולך ופוחת); אולם יום העצרת נכתב לחוד
 ואינו שיך לסדר הקרבנוח הנ״ל. ואין שום ספק שראש השנה ויום הספורים לא
 נחשבו לרגלים. סדר הקרבנות אשר בבמדבר כ״ח־כ״ט מראה בפרוש ובבהירות
 את ההבדל שבין פסח, שבעות וסבות מחד גיםא לבין עצרת, ראש השנה ויום
 הכפורים מאידך גיסא. מספר הפרים שהקרבו לשם החג (בתורת ״מוספים״) נותן
 לנו קנה מרה נכון מאד למיד בו את שמחת ההג. ובאפן כזה היה חג הסכות חג
 השמחה החשיב ביותר, מפני שהיו מקריבים בו מדי יום ביומו שלשה עשר —
 שבעה פרים. בפסח ובשכעוח היו מקריבים מדי יום ביומו שני פרים בתורת
 קדבנות חג. (הקרבנות אשר בויקרא כ״ג, י״ח ואילך אינם קרבנות חג, אלא הם
 באים כהוספה על לחם הבכורים; עין בפרושי שם); ולעומת זה מוצאים אנחנו
 במספר הקרבנות של יום העצרת, ר״ה ויוהכ״פ רק פר אחר. ויען אשר החגים
 האחרונים האלה לא נחשבו לרגלים ולחגי שמחה, לכן אין משנה החורה מדבר
 על אורותיהם, כמו שהמקור הנ״ל וספר הברית אשר בשמוה אינם מזכירים בלל
 וכלל את ראשי החדשים, אעפ״י שחגיגתם היתד. נוהגת כבר בימים קרומים א<.
 גס ליום השבת אין זכר בספר משנה התורה העקרי (י״ב־־כ״ו); המקור הזה מדבר
 רק על אורוח חגי השמחה והרגלים, שבהם היו בני ישראל עולים אל המקום
 הנבחר לשמה שם לפני ה׳68), מפני שבראש ובראשונה רצה לשנן להם את מצות

 רכוז הפולחן במקדש אחד. —
 ועתה נבין על נקלה מפני מה שלח שלמה את העם הנאסף ׳לבתיהם
 ביום השמיני, בעצרת (מל״א ח׳, ם״ו), מפני שהיום הזה נועד רק למנוחה

E ומשנה התורה . 63s ( 1באמרו, כי מדבר זה - שהמקורותs13 )E א) וצדק דילמאן 
 עוברים בשתיקה על חגיגה ראשי־חדשים—אנחנו למדים, כי חקי החגים והמועדים אשר בספרי
 החקים האלה אינם בגדר השלמות ורק המקור ת״כ בלבד הוא בר סמך בענין הזה. נובק סובר
י מחד גיסא הרחיקו כ ( ,2118p לשי וילהויזן) בספרו -ארכיאולוגיה עברית״ עמ׳ קליט ואילך 
 ודחו, מתוך כונה ידועה, את חגיגת החדש בגלל אמונות ומנהגים תסלים־אליליים שהיו תלויים
 כה, ומאידך גיסא גרם, שלא בכונה, לדהיה זו ערכו החשוב והמכריע של יום השבת, שהלך
 לו בדרכו המיוחדת והיה נחשב מכאן ואילך לשי השסקות קבועות ומסודרות, בנות שבעה ימים
 כיי אחת, מבלי שים לב כלל איי יאש החדש. שיום השבת היה נשגש אתו, תחת אשר מלפנים
 היה נשען ונסמך עליו.—יסודו של הבאור האחיון הזה הוא הנחה בלתי מבוססת שאינה שמה
 לב לכל הראיות והשמנים—הנחה שמקורו של יום השבת הוא בארבע צורות ההופעה של
). ומביון שהזמן של ארבע ההופעות האלה הוא בן עשרים ותשעה יום וחצי. הרי היה 6  הלבנה 7
 צרך "אהד בכל חדש את יום השבת ביוס אחד או בשנים; אולם לשבת כזאת אין זכר ואין
 רמז בשום מקור מן המקורות. גם הדעה הראשונה לא תוכל עמוד. יען כי אי אפשר להניח
 (גם אם לא נשים לב לדבר זה. שאין אנחנו מוצאים בשום מקום זכר לאמונה תסלה-אלילית
 שהיתה חלויה בחגיגת החדש). שבעלי שימה תיאוקרמית ירצו לדחות ולהרחיק את חגיגת החדש;

 יוקא ביום החדש היו הו״נים "שמע את דברי הנביאים ואת עצותיהם (מי׳׳ב די, כ״ג).
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. שחיקחו של יחזקאל אינה מלמדת אותנו בלום, מפני שגם חג השבעות (  ולשקטא
 לא נזכר בו (עין לעיל עמ׳ מ״ג). — נשים לב גם לזאח. שהנביאים (הושע ב׳,
 י״א; יחזקאל מ״ו, י״א) השהמשו, כנראה, בשם ״חגים״ למען סמן את שלשת
 הרגלים ובשם ״מועדים״ — לעצרת, לר״ה וליוהכ״פ; עין בפרושי לויקרא ט״ז: ״על

 קדמותו של יום הכפוריס״.
; חג האסיף  ד. בתקופת המלכים היחד. חליפת השנה חלה באסיף — בםחו
; ל״ד, כ״ב); ולעומח זה העבירה  סמן את סיומם של השנה והחגים (שמות כ״ג, ט״ז
 ת״כ, לפי דברי וילהויזן, אח ראש השנה לאזרחים לחדש האביב ורק ראש השנה
 הדתי (יום התרועה) חל בראש חדש האסיף; ואולם חג הסכות בא אחריו. ובעת
 אחה עם חשוב השנים בתקופת האביב החלו לסמן את החדשים — אומר וילהויזן —
 במספרים החח השמות העבריים העתיקים (אביב, זיו, בול ואתניס). את ראש
 השנה הדתי היו חוגגים, בנראה, בראשונה ביום העשירי לחדש תשרי (יחזקאל
 מ/ א׳) ורק אחר כך עקדוהו, לפי דברי וילהויזן, וקבעוהו ביום הראשון לחדש השביעי
W. Gesch s. I). — הדברים שיבואו להלן יסתרו את ההחלטות הנ״ל l l f) 

 של וילהויזן:

 חשוב השנה החל מתקופת האביב היה נהוג כבר בימים קדומים, כפי
) — אין כונחו של ; ממל״א כ׳, כ״ב ומיואל ב׳, כ״ג.ב ׳  שאפשר ללמד משמו״ב י״א, א
 שמות כ״ג, ט״ז לקבע את חג האסיף בזמן שלפני סוף השנה, אלא הבטויים ״צאת
 השנה״ ו״תקופת השנה״ מסמנים גם את ראשית השנה הגובלת את צאת השגה
 הקודמח (דמה דהי״ב כ״ד, כ״ג לשמו״כ י״א, א׳). אגב: לפי שנת החמה חלה החחלת

 א) ואולם הקבלה התלמודית באה לרבות גם את יום העצרת לשמחת חג הסכות (פסחים
 ע״א.)! והעובדה הזאת גרמה לשנוי אשר בדהי״ב ז׳, ט׳; התלמוד (מו׳׳ק ט.) משתדל לישב את
/ ס״ז. — אולם לגגד עיני הסשיטא היה׳ כנראה, ) אשר בדהי״ב ז׳״ ט׳ ובמל״א ח 6 9  המקראות
( 7 / י׳: .ובחמשה עשר לירחהאתנים״ וכד, מפני שהוראתה של המלה »כסא״0  נוסח אחר בדחייב ז
 בסורית היא: יום החמשה עשר בחדש, כמו שמלמדנו תרגום הפשימא במל״א י״כ- ל״ב ואילך.
 (הערתו של מיכאליס ב׳ .Castelli Lex. syr ע״ד המלה ״כסא״ איננה נכונה כלל וכלל). לפי
 הנוסח של הפשיטא החל, כנראה״ חג חנכת הבית בראשון לתדש האתנים; וחג הסכות החל
 ביום השמיני לחדש הנ״ל, מה שמתבאר על נקלה עפ״י הדברים הכתובים לעיל (עמ׳ צ״ ו ואילך).

 ובאפן כזה אין המקראות אשד בשני הספרים הנ״ל סותרים איש את רעהו.
 ב) דברים מפרטים יותר ע״ד ראש השגה גכתבו בפרושי לויקרא כ״ג. — דילמאן מעיר
) והמצות ומסתימים בחג הסכות 7 1  בצדק, כי ״העובדה הזאת, שכל חקי התגים נפתחים בחג הפסח
 (ולערכה של העובדה הזאת לא שמו, עפי״ר! לב), מעידה עדות ברורה... ולו ידעו הכהנים רק
 את השנה המתחילה בחדש האסיף—חדש שחלילוח והימים שוים זה לזה—, כי עתה היו פותחים
ו יכולים נ ח נ א — . ( s . Sitz.-Ber. der Akad. von B. 1881 924) .את רשימת החגים בחג הסכות״ 
) מתחילה  להביא ראיה מיוסף בן מתתיהו הכהן- שרשימת החגים אשר בספרו (קדמוניות III י׳, ב,

 בחגי האסיף, מפני שבזמנו היה היום הראשון בתשרי ראש השנה העקרי.
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) היוס הראשון של חג האסיף היה א

; יס  השנה של תקופת האסיף בראשון לאתנ
 יכול לחול, לפי באורנו דלעיל (עמ׳ צ׳׳ו, צ״ז), בפרק הזמן הזה: המשה ימים
; ובאפן בזה צדקה ו  *פני הראשון לירח האתנים עד היום העשרים וחמשה ב
 ההגדרה הכללית: -וחג האסיף תקופת השנה״ (שמות ל״ר, כ״ג). ולעומת זה יהא
 צרך לתגיד, לפי דברי וילתויזן, שתתחלת השנה היתה ביום הראשון לירח בול
; וחדש האביב היה באפן כזה (  מכיון שחג הסכות חל בירח האתנים (מל״א ח/ ב׳
 החדש הששי אחרי התחלת השנה. אולם הדבר הזה, שהשנה החלה בעת שהיום
 והלילה שוים זה לזה (בראשון לירח האחנים) ושחג הפסח חל בחדש השביעי של
 השנה, מתאים יותר אל המציאות. ב< הנחתו של וילהויזן, כי בימים קדומים היו
 מסמנים את החדשים בשמות ולא במספרים סדוריים, היא מחוסרת כל יסור ובםים 73).
; ח׳, ב׳). ׳  השמות נמצאים רק בספור על בנין הבית בימי שלמה 74) (מל״א ו/ א
 בחמשת חומשי התורה5ד) מזדמן השם ״אביב״ רק בענין קרבן הפסח בלבד.—
 הבקרת מיחסת לתיכ את כל יתר הזמנים הקבועים והמפרשים אשר בתורה. —

 ועור י אין אנחנו מוצאים גם ע״י אחד משמות החרשים האלה את מספר היום;
 ומעובדה זו אנחנו יבולים להסיק מסקנה, בי בשמות האלה השתמשו רק לשם
 קביעה ביילית ש״ תקופת השנה שבה ארע מאורע זה או אחר. (עין לעיל עמ׳
" יואל, שחלוקי הדעות על זמנו מרובים וגדולים, סמן את החדש הראשון  צ

 (ב/ כיג) במספר סתרי 76).
 וההנחה, כי השנה החלה בעשור *חדש, לא תתקבל, בנגוד ליחזקאל מ׳,
 א/ על לב מי שהוא. ואם בית הלל אומרים (משנה ר״ה א׳, א׳), שבחמשה עשר
 בשבט ״ר״ה לאילן״, הרי אין לזמן הזה, שנקבע לשם דינים ידועים, שום יחם אל
; ואינני מבין בשום אפן, איך יכול וילהויזן  חשבון השנה לאזרחים ולעניני דת
. ״ראש ( s 1 8 7 7 437. Jahrbb. f. d. Th. ) למצוא ראיה לדבריו במשנה הנ״ל 
 השנה״ הכתוב ביחזקאל מ׳, א׳ הוא או ״החדש הראשון ש״ השנה״, כמו שמתרגמים
 השבעים, או שהשנה ההיא היתה שנת היובל, כמו שאומרת הגמרא בערכין י״ב,

 א׳, הםחחילה בעשור *חדש תשרי (ויקרא ב״ה, ט׳). עין בפרושי לויקרא ט״ז.
 ה. בשמות כ״ג, י׳ ואילך צוו בנ״י להפקיר בכל שנה שביעית אח חבואח
 אדמתם כיבד; השנה השביעית הכתובה שם היא רק זמן יחסי (רלטיבי). אמנם—

 א) ההתחלה הזו של השנה היתה בהרבה ענינימ ..־־אש השנרי״ EoyV)v£׳KaT (עין בפרושי
 במקום הניל). ״בחיי האכי מסתימת השנה. לפי חקי הטבע- עם אסה התבואה מן השדות והגנים
( s 1 8 8 1 . Dillman in Sitz. Bericht der Berl. A k a d 7 2 ) ( 7 1 5  ומתחילה עס החריש והזרע׳׳ .
 ב) הדבר הזה פוגע במרה גדולה יותר כהשערתו של נובק (Arch. II 152), שחג האסיף
 ייא היה קבוע ועומד בזמן ידוע; ובממ״בה הצפונית- שאקלימה היה קשה וזועם יותר, היו
י רבייו) שיי־בעם(מ״־ב י~ב. יי•ב) ייא שכה ו*.: דרש כייום! ש  מאתיים י״תגאת חג האס•*; ונמצא ד
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 מוסיף דלהזיזן—במשנה ההורה מ״ו, א׳ מדובר על זמן קבוע ומחלט, אולם הדבר
 הזה נאמד רק על שממה כספים בלבד. ואך בה״ב נקבעה—אומר וילהויזן— שנת
( א  שבת קבועה ומחלטת גם לשממה קרקע; שנה השבח דומה ליום השבת
— lh. Gescli. s. 110(We). — אולם כל אדם, שאין לו דעות מוקדמות, יסכים 1 2 1 ) 
 ויודה, שרק ויקרא כ״ה, א׳־־ז׳ מבאר היטב את הפסוקים אשר כשמות כ״ג, י׳־י״א. הפסוק
 י״כ אשר בשמוח כ״ג, שבו מדובר על יום שביעי קבוע, מלמדנו באפן ברור כי המלה
 ״והשביעית״ אשר בפסוק י״א שלפניו מתכונה לשנה שביעיח קבועה ומחלטת. גם משנה
 התורה באר ככה, כדבר מקובל וידוע. אה החק אשר לפנינו. ום׳ משנה התורה לא
 חשב כלל וכלל לבטל את שנה השבח ולהפכה לשנה של שמטת כספים. להפך,
 חק שמטת הכספים מחבםם דוקא על חק שמטה הקרקע; העניים אינם זורעים
 בשנה השביעית ואין להם די חבואה למחיחם ולכן צוהר. התורה לשמט בסוף
 השנה הזאת את חובותיהם (עין לעיל עמ׳ מ״ו). גם החק הכתוב במשנה ההורה
 על נתינת מעשר עני ״מקצה •שלש שנים״ (דברים י״ד, כ״ח) הניח כהנחה ידועה
 אח שנח השבת, יען כי רק באפן כזה יש בכל מחזור בן שבע שנים שתי שנים
 של מעשר עני, השנה השלישית והששית, ושנת שבת אחת, שאינה חיבת כלל
 במעשר. ולו היהה השנה השביעית רק שנת שמטת כספים בלבד מבלי שמטה
 קרקעות, כי עתה היה צרך, לפי משנה החורה, לחלק את הזמן לשני מיני מחזורים:
 מחזורים בני שלש שנים למעשר עני ומחזורים אחרים בני שבע שנים לשמטת

 כספים.
 ועוד: גם בשמזח (כ״ג) גופא נאסרה עבודה האדמה בשנה השביעית,
 כי לולא זאת, לא היה מדבר כלל על זריעת האדמה (״הזרע״) ולא היה אומר:
 ״שש שנים תזרע את ארצך (שמות כ״ג, י׳); להפך, המחוקק היה צריך לצוות
 בשמות כ״ג על זריעת השדות בשנה השביעית, מפני שבאפן אחר לא ימצא בן
 אדם שיזרע את אדמתו בשנה השביעית מכיון שאסור לו לאסף את תבואתו

 הביתה.
 גם מצות שבח הסמוכה למצות שמטה מעידה על חברתה, כי גם השנה
 השביעית — שנת שבתון ד,יא77). והמסקנה היוצאת מכל הנאמר כאן היא,
 שהפסוקים: א׳־ז׳ אשר בויקרא כ״ה מבארים ומפרשים היטב את הפסוקים: י׳-י״א

 אשר בשמות כ״ג78).

 א) זילהויזן רוצה למצא הבדל בין תיכ לבין החקים אשר במקורות אחדים גס בעניי
 יום השבת; חשבת היא״ לפי המקורות האחרים, בעקרה וביסודה ״יום המנוחה של העבד- האמה
 והבהמה״״ אולם לפי ת״ב — אומר וילהויזן — מצווה האדון על המנוחה והשביתה השלמה.—
/ ה׳ בלבד סותר את הדעה  אנחנו יכולים לפטר עצמנו מלקבל דעה זו, מפני שלא רק עמוס ח
/ ח׳־י׳; שם נאמר כפרוש, כמו במקור ת״כ, שיום  הזו, אלא גס עשרת הדברים אשר בשמוח כ

 השבת יום קדוש הוא: -לא תעשה כל מלאכה: אתה ובנך ובתך״.
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 ו. וילהויזן סובר (Gesch. s. 121-123), כי שנת היובל אשר בת״כ היא
 תקנה חרשה לגסרי אשר לפנים לא ידעוה. העבדים היו יוצאים לחפשי בראשונה
 בשנה השביעית לעבודתם; ואפשר לשער, כי השנה השביעית הבלתי קבועה
 נעשתה אז לשנה קבועה.* ירמיהו (ל״ד, י׳׳ד ואילך) משתמש—אומר וילהויזן—בשם
-דרור״, שויקיא ב׳׳ה, י׳ מיחסו לשנח היובל, למען סמן בו את השנה השביעית;
 והדבר הזה—מוסיף וילהויזן—מתאים גם ליחזקאל ם״ו, י״ז.—ואולם המסקנה הזאת
 בנויה על יסודות שוא! ירמיהו -א נתכון לשנה שביעית קבועה, מפני שהוא
 אומר בפרוש (ל״ד, י״ד): .ועבדך שש שנים ושלחחו חפשי מעמך. ועוד: ירמיהו
 אינו מדבר על ״שנת דרור״, אלא על קריאח -דרור איש לאחיו״. אי־אפשר
 היה לקרוא לשנה השביעית בשם ״שנת הדרור״, מפני שלא היתד. קבועה
 ומחלטת. יחזקאל מ״ו, י״ז מתכון רק לשנת היובל. עין גם בפרושי לויקרא ט״ז:

 *קל קדמותו של יום הכפורים״.
 לענין חקי החגים אשר בתורה אני רואה צרך לעצמי להוסיף את ההערה
 הכללית הזו, כי רק בת״כ בלבד מוצאים אנחנו תכנית מלאה ושלמה של כל
; והעובדה  החגים. כםקורוח אחרים נזכרים לרגלי סבות ידועות רק אחדים םהם
 הזאת, כי על חג החרש דובר רק בת״כ, חשמש ראיה לרבד זה. בספרים
 ההיסטוריים של התנ״ך נזכר לפעמים אחד החגים במקרה בעלמא; חג השבועות

 לא גכתכ (מלבד דהי׳׳ב ח׳, י״ג) שם כלל.
 חג האסיף נזכר מפני שבמקרה חלה חנכת בית המקדש של שלמת באותו
 הזמן.—ואי אפשר להאמין בשום אפן בדבר זה, שבימי גלות בבל או בחקופה
 שלאחריה הגחיגו חגים חרשים לגמרי, אשר לפנים לא ידעום, באמרם כי ה׳ נחנט
 למשה במרבד. ודבר זה אינו מתקבל על הדעת, כמו שאי־אפשר להאמין לזאת,
 שבלב מי שהוא נצנצה מחשבה לקבע את ארבעת ימי הצום (זכריה ח/ י״ט) בתורה.

 הכהניס והלרים.
ק ט״ז1. ר פ ) 

 א. יחזקאל והלוייס.
 היחס של הלויים, הכהונה השניה במעלה וחשיבוח, אל הכהנים הראשונים
 במעלה ובחשיבות — כפי שהוא מת^ר במקור ח״כ, ביחור בספר במרב!—מראה
 אותנו, אומר וילהויזן, בי ספר החקים הזה לא היה במציאוח כלל בימי הנביא
 יחזקאל. לפי יחזקאל (ט״ד, ו׳־ט״ז) לא יהיו הלויים מכאן ואילך כהנים (כמו
 שהיה נהוג עד עחה) בבית המקדש אשר בירושלם החדשה, אלא רק משרתי
; ההורדה הזאת ממדרגתם באה בתור עונש על היותם עד עתה  המקדש בלבד
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 כהני הבמות; ורק הכהנים־הלויים, בני צדוק, שהיו תמיד נאמנים לה׳, יעבדו
 את עבודות הקדש במקדש החדש. אולם לפי ה״כ היו הלויים מיועדים גם בימי
 קדם לעבוד רק את העבודות הפשוטות והפחותות במקדש ורצונם של קרת ועדתו
 להיוה כהגים בא להם רק מתוך הצפה וגאוה מחוםרוה יסוד ובסיס. -ההבדל בין
 הכהן לבין הלוי, אשר יחזקאל הנהיגו והתקינו בתור הקנה חדשה, היה קים ועומד,
; ההבדל הזה, שיחזקאל רואה אוהו— אומר וילהויזן —  לפי ת״כ, עוד בימי קדם
 כדבר שהחל רק זה עתה, היה במציאות, לפי דברי המקור ת״כ, מימי משה ואילך

.(Wellh. Prol.  כמצוח שצוו עליה מפי ה׳ ולא כענין שהתקן ונעשה״ (199 4
/ היא רעועה ורופפת מאד, א  אולם הראיה, שהביא וילהויזן מיחזקאל מ״ד
 אחרי אשר הובאו לעיל (עמ׳ כ״ב ואילך) הוכחות, שאין להטיל ספק באמתותן,
 כי המקור ה״כ היה לנגד עיני יחזקאל והנביא הזה השתמש בו מ״ה במלה פעמים
 אין מםפר; והפסוקים האלה אשר ביחזקאל מ״ד צריכים להחבאד באפן כזה, שלא
 יתעורר שזם ספק בקדמותו של המקור ת״כ. ולאמתו של דבר בארו גם החוקרים
 שעד זמנו של גראף אה המקום הג״ל אשר ביחזקאל באפן אחר והסיקו ממנו
 מסקנות אחרוה לגמרי. ךיהם (״.Gesetzg. Mosis im L. Moab*) סובר, כי
 הפסוקים הנ״ל מלמדים אוהנו, שהלוייס היו עובדים ימים רבים את עבודות
 הכהנים, מפני שבמשך הזמנים עברו הזכיות, שהיו מימי קדם לכהנים, אל הלויים.
) אומר, כי בתקופה המאוחרת של מלכדת יהודה s 2 329. A l t e r t h .  גם איזלד (
 נסו, כנראה, להשוות את הלויים הפשוטים גם אל הכהנים הגדולים, מפני שלולא
 זאת לא היה יחזקאל תובע בכל תקף לשמר ולקים אה החיץ הישן אשר בין
 הכהונה ובין הלויה.—אמנם המבקרים החדשים דחו את באורם של איולד וריהם,
 מפני שיחזקאל לא נחכון (לפי דברי המבקרים), כנראה, להקים את המחיצה
 הישנה אשר בין הכהנים ובין הלויים, אלא, להפך, מהפסוקים הנ״ל הם למדים,
 כי יחזקאל רצה לקחח מכהני הבמות את זכיות הכהונה ולשעבדם לכהנים בחחו
 להם (לכהני חבטות) רק עבודות פשוטות ב/ אולם כהני הבמות האלה הם הם
 אותם כהני הבמוח אשר זכיוה הכהונה לוקחו מהם זה כבר, ארבעים ושמנה שנה
 לפני יחזקאל, בימי המלך יאשיהו—בשנת 620 (מל״ב כ״ג, ט׳), ולכן קורא להם
; בעוד שבפרקים הקודמים, ( ׳  יחזקאל לא בשם ״כהנים״ אלא בשם לויים (מ״ד, י

 א) ברדנקמפ הוכיח ב׳ >Gesetz u. Proph. 186» בי גם הנביא אשר בישעיהו ס״ו,
 כ״א (״וגם מהם אקח לכהניםללויים״),שבודאי לא השסע מיחזקאל, ידע והכיר את הלוייס בתור

 משרתי ה׳ השניים במעלה שבת״כ.
 ב) נמצאנו למדים מכאן, שמעמד הלויים לא נוצי־ בראשונה ע״י יחזקאל׳ אלא ממקצת
 הכהנים כני אהרן נלקחו זכויות הכהונה ש״הם, כמו שעשו בתקופה מאוחרת לכחנים שעבדו

 במקדש חוניו (מנחות ק״«.).
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 טרם בואו למנות את עוונותיהם ופשעיהם, קרא להם ״כהנים שומרי משמרת
 הבית״יל) (מ׳, מ״ה). כהני הבמות האלה הורדו אפוא מםדרגתם כבר לפני זמנו
 של יחזקאל, מפני שהנביא הזה הניח את ההבדל אשר בין הבחנים האלה ובין
 כני צדוק הנאמנים לה׳ כהנחה מוקדמת ומפורםמח עוד טרם דברו על הפחתת
 ערכם וחשיבותם של הראשונים (מ׳, מ״ה ואילך,־ מ״ב, י״נ; מ״ג, י׳׳ט; כ״די• כ״ז).
 אמנם יחזקאל מספר לנו, שגם בני נבר ערלי בשר היו עובדים במקדש,
 אולם הוא מסמן את הדבר הזה בשם -תועבה״, שאי־אפשר לםבלה עוד
Bredenkamp: Oes. u. Proph. :במקדש החדש (מ״ד, ו׳ ואיייך); ראה 
ff.s. 188 

 קיונן פונה כלפי המבקרים המתנגדים *1שיטתם של גראף־וילהויזן — אשר
 לפי באורם את הפסוקים הנ״ל לא נוצר מעמד הלוייס בראש ובראשונה ע״י
) אח הדברים האלה: ״אני s 1 5 282. Einl. § 15 N. ) יחזקאל — ואומר להם 
 מפנה את שימת לב האנשים המחליטים, שהנביא הוציא חלק מצאצאי אהרן
 מכלל הכהונה ויקרב אל עבודת ה׳ במקדש החרש רק את הכהנים בני צדוק,
 אל העובדה הזאת: הנביא לא הזכיר בכלל את שמו של אהרן,׳ הוא מעמיד
 ככלל את בני צדוק לעומת שארית הלויים,־ הנביא אינו אומר, שאלה שהורדו
 על ידו ממדרגתם יושוו• מכאן ואילך ללויים שאינם מצאצאי אהרן; ולו ידע
 הנביא לויים כאלה, כי עחה היה מוכרח לדבר על אותה הדבר הזה״.— אלה
 הם דברי קיונן. התשובה על הטענה הזאח חמצא לנו על נקלה אם נעמיק לקרא
 ברברי יחזקאל ואז נבוא לידי מסקנה זו: יחזקאל אינו מיהם כלל וכלל לכהנים
 שהורדו ממדרגתם ומםעלתם את העבודות, שלפי ה״כ הן מוטלוח על הלויים.
 כבר הוכחתי לעיל (עמ׳ ע״א), שהמקור ת״ב לא ידע כלום ע״ד תפקידם של
 תלויים כפי שהוא מתאר בספר יחזקאל. ביחוד לא ידע המקור ת״כ כלל וכלל
 על המצוה שצוו הלויים ביחזקאל (מ״ד, י״א) לשחט את ״העולה ואת הזבח לעם״,
 לבשל אח זבח ״העם״ (ם״ו, כ״ד) וגם לאפות, ככתוב בדהי־׳א ט/ ל״א ואילך;
) את המנחה. אפשר שרק עבודה אחת היחה משותפת ללויים אשר א , ט ״  כ״ג, כ

 א) לפי דברי יחזקאל מיו. כ׳ היתה אפית המנחה מתובותיהם של חכהנים מקריבי
 הקרבנות. בתקופה הראשונה של הבית השני וגם אחיכ היו הלוים מחולקים, לפי דברי הימים,
 לשלש מחלקות: א) לויים שהיו עוזרים ומסיעים בשעת הקרבת הקרבנות, אשר עזרא ונחמיה
— (XX, 9, 6) קוראים להם בפשיטות בשם .לוייס׳ (עזרא ז׳. כ״ד) ויוסף בן מתחיהו הכהן 
Gratz: Gesch.משוררים. ג) שוערים (עין ( ב — ם י נ ע י ס . Liturgen(עוזרים ו ( Y m 0 v 0 A e t T ~ ׳ v t e ^ 
׳ 1890 עמ׳ סין ואילך מתבארת עובדה זו, שיש אשר שלש ן י ז א ג א מ ״ ב . 108 u. Note . s 2 11 ״ 
־ו ובדהיי) ויש אשר הן נזכרות -כ׳  המח״קות האלה נקראות בשם משותף .לויים״ (נחמיה י״ב, א׳

 כתור שלש מתיקות מיוחדות ונבד״ות אשה מרעותה: לויים, משוררים ושוערים.
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 ביחזקאל וללויים אשר בח״כ — ועליה מדובר ביחזקאל מ׳׳ד, י״א: ״והיו במקדשי
 משרתים פקודות אל שערי הבית״. אולם הלויים האלה נקראים ביחזקאל מ/ מ״ה
 בשם ״כהנים שומרי משמרת הבית״, שלשכתם היהה סמוכה ללשכת חכהנים
 העקריים. ולכן יש להסתפק בזאת, אם משמעותן של המלים ״משמרת הבית״,
 אשר יחזקאל הטילה על שכם הכהנים המורדים, היא: עבודת הלויים—השוערים
 שהיתר. נוהגת אח״כ, או משמעותן היא: עכורה שמירה שהיתה אח״ב, לפי דברי
 המשנה בתמיד (א׳, א׳) ובמדות (א/ א׳), מחובותיהם של הכהנים במקדש. אפשר
 םובד יחזקאל שהעכירו להם את משרת ״שומרי הסף״ הנקראים במל״ב י״ב, י׳ בשם
 כהנים ובדהי״ב ל״ד, מ׳ הם מסומנים לעמה זה בשם ״לויים״, מפני שם׳ דברי
 הימים קורא, כנראה, לכל הכהנים שלא היו עסוקים בעבודת הקרבנוה רק
 בשם ״לויים״ בלבד. אולם גם אם נאמר שפרושן של המלים: -פקדות אל
 שערי הכיח״ אשר ביחזקאל הוא בפרושו של ״ושמרו את משמרה משכן
 העדות״ אשר בבמדבר א/ נ״ג (ת״כ), גם אז עלינו לבקש אח נקודה
 הכבד של פעולה כהני הבמוח־־הלויים, הנזכרים ביחזקאל, במקצע אחר
 מזה שהוקצה להם בת״כ, מפגי ששחיטת הקרבגות וגם בשולם או אפיתם הוהדו
; אולם אחר היה מצב הדברים למעשה: כיון  בתורה לכל אדם. כך היה להלכה
 שלא הכל ידעו ושמרו אח דיני השחיטה והטהרה — הטומאה, לכן נתנה הרשות
 לשחט את הקרבנוח ולהפשיטם ולאפות את המנחות רק לאנשים קבועים וידועים;
 והאנשגם האלה היו, לפי ס׳ דברי הימים ועזרא, כהנים ולויים (עזרא ו׳, כ׳

 דהי״ב כ״ט,ל״ד; ל׳, י״ז5 ל״ה, ר). כתקופה מאוחרת היו רק הכהנים נאמנים על.
 שמירחם המתיקה של חקי הטהרה והטומאה ולכן היחד! גם שחיטת הקרבנוה
 מסורה רק להם. ומפגי זה היו רק הכהגים מפילים גורלות ביניהם מדי יום
 ביומו, בשעת הקרבה החמיד, מי ישחט את הקרבן(תמיד ג׳, א׳); והלמידי חכמים
 היו גוטלים אח שכרם מקופח הלשכה, למען ילמדו אח הכהגים הלכות שחיטה

. ( )א  (כתובות ק״ו, ע״א; ירושלמי שקלים ד׳, ב׳

 ואחרי כל הנאמר כאן ברור ומחוור הדבר, שיחזקאל לא היה יכל לצוות,
 שכהני הבמות המורדים ממדרגחם יושוו• מכאן ואילך ללויים שאינם מבני אהרן;
 להפך, הוא הוצרך למםר להם עבודות באלה, שלשם עשיתן לא קדשה ההורה

 אנשים מיוחדים וקבועים.

- , ךן^- ן ן ־ ׳ ז ם ה ־ ו 5 ג ת נ ש  הכהנים שהורדו ממדרגתם ע״י יחזקאל היו שיכים, כנראה, לפי העבודות .
 הראשונה שעלתה על חברותיה בחשיבות.

/ ג׳ נזכרת עבודה אחרת שהכל היו ״כשרים יה״ ובכ״ז .לא היו  א) במסכת יומא ו
 הכהנים מניחין״ את הזר לעבוד את העבודה הזאת.
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ש שכהגו על  אולם נם אם נניח הנחה, בי ביחזקאל כדובר ע* לויים מי
 הבמות, גם אז אץ תמיהה כלל, שיחזקאל שלל מהם את זבות הכהונה בגלל
 'ייקחם חלק בעבודת אלילים ולא בגלל המצוד, הכתובה בתורה; בבד הוכחתי לעיל
 (עמ׳ ע״ו ואילך), בי בני ישראל נצטוו בת׳׳ב על רכוז הפולחן — וברכוז הזה היה
 קשור קשר בל ינתק מצבם המיוחד של הבחנים מבני אהרן — רק בימי שהותם
 במדבר בלבד; אולם בארץ הקדושה הותר להם, לפי המקור ת״ב, רבוי מקומות
 הפולחן ובהם יכלו לעבד את עבודת הקדש גס כהנים שלא מבני אהרן. ולאמתו
 של דבר מדבר גם ספר הקדושה - H (ויקרא כ׳׳ו, ל״א) על מקומות פולחן רבים.
 ויחזקאל לא היה יכל להסתמך כראוי על ס׳ משנה ההורה, מפני שהמקור הזה
 מדבר תמיד רק על כהנים־לויים. ומכיון שלמעשה שמשו אפוא הלויים בכהונה,

 יכל הנביא לענשם ולהוציאם מכלל הכהונה רק בגלל עבדם אלילים.

 אולם ליחזקאל היה עור טעם אחר לדבר הנ״ל. הצרך ליםר אח בני דורו
 על חטאחיהם ועוונותיהם גרם לזאת, שיחזקאל לא שם, כנראה, את לבו — גם
 במקום אחר — לדברים הםםופרים בחורה. בפרק כ׳ מדבר הנביא אל זקני ישראל
 על מעשי התועבה של אבותיהם; הוא אומר שם (בפסוקים: י״־י׳׳ז): ה׳ הוציא את
 בני ישראל מארץ מצרים והביאם אל המדבר; שם נתן להם חקים ומשפטים אשר
; וגם את יום השבחנחן להםלאוח כי -ה׳ מקדשם״;  יעשה אותם האדם וחי בהם
 אולם בנ״י ״מאסו אח משפטי ה׳״ ו״בחקותיו לא הלכו״ וגם את שבתותיו ״חללו״,
 יען ״כי אחרי גלוליהם לבם הלך״. ה׳ רצה לכלוחם ולהשמידם במדבר, אולם הוא
 חס עליהם ״משחתם״ למען שמו שלא יחולל בגויים ולא גזר עליהם אלא גזרה זו,
 שלא יבואו אל הארץ הקרושה. אלה הם דברי יחזקאל.—הספור הזה סותר לא
 את ת״כ בלבד, אלא גם אה המקורוח IE ומשנה החורה, מפני שלפי דברי
 המקורות הנ״ל בא עליהם הענש — שכל בני הדור ההוא יטותו במרבד ולא יבואו
 אל הארץ — על אי־האמינם כה׳ ועל המרוחם את פיו בעת שליחת המרגלים. האם
 לא ידע יחזקאל גם את דברי המקורוח IE ומשנה התורה?! מכאן אנחנו רואים
 בבהירות יתרה, כי אח המסקנה חזאח — שיחזקאל לא ידע את התורה, מפני
 שדבריו סותרים אותה— אפשר להסיק רק מתוך פזיזות ומחוך חסר ישוב הדעת;
 אולי שאב יחזקאל את דבריו אשר בפרק ב׳, י׳-י״ז מתוך ספורים שונים שבתורה;
 מעשה העגל הכתוב בשמות ל׳׳ב מלמדנו, כי בני ישראל התמכרו בםדבר לעבודח־
 אלילים; על חלול שבת מסופר בשמות ט״ז, כ״ז ובבמדבר ט״ו, ל״ב. אף-על-פי
 שההורה אינה חולה את הגזרה למוח במדבר, שנגזרה על בני הדור היוצא ממצרים,
 בחטאים האלה, בכל זאת היתד. הרשות ליחזקאל להניח, שאמנם דבר הםרותם את
 פי ה׳, המסופר בבמדבר י״ג (מעשה המרגלים), מלא את סאת עוונותיהם וגרם
 למשפט אשר חרץ עליהם ה׳, אולם מאסם אח התורה ותתם כבוד אל לעגל הזהב
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 (והחטאים האלה הם כבדים זחמדדים, לפי דעהו של יחזקאל, מחטאת מרים אי•
 פי ה׳ במעשה המרגלים) הועילו גם כן (ואולי במדד. גדולה יוה־) להותם ולענשם.
 ומפני שהחטאים האלה היו מצויים גם בבני דורו של יחזקאל והוא רצה ליםרם
 על זאת, לכן הדגיש את העובדה הזאח, שגם אבותיהם נענשו קשה על קלקלם
 את מעשיהם. וככה גוהג יחזקאל גם בענין הלויים שבפרק מ״ד 5 הוא אינו מזכיר
 אה עון קחתם להם — בנגוד לחק — אה הכהונה, מפני שלפי מהלך ההיםמוריה
 אפשר לסלה על נקלה לעונם זה, אלא הוא מגנה אוהם על עבדם אלילים והוא
 עוגשם בזאת, שהוא מורידם ממעמדם וממצבם הקודם למדרגה נמוכה. ומי שיטרח
 וידמה את שפתו ואה אפני בטויו ודבורו של יחזקאל לח״כ, יוכח כי הנביא הזה
 ידע בלי שום םפק את ת״כ ואז תגלה לעיני כל כל חולשהה של הפרכה מיחזקאל
; והדברים שאמרנו על הפסוקים הנ׳׳ל ׳  מ״ד — וביהוד אם נדמה אליו את הפרק כ

 אשר ביחזקאל מ״ד יספיקו למדי לסתר את הפרכה הנ״לא<.

 העובדה הזאת, כי בשובם מהגולה כבר היתה הכהונה מסודרה ומחולקה
 לשני מעמדוה: כהנים ולויים (והחלוקה הזאת לא יכלה להוצר בימי הגלות),
 מוכיחה, כי מעמד הלויים לא נוצר בראשונה ע״י יחזקאל, אלא, להפך, גם "פני
(Einl. גלוהם בבלה כבר היו עוזרים לבהנים שנקראו בשם ״לויים״. קיונן כותב 
 s. 282) על אודות זאת אח הדברים האלה: ״ברשימוה בני הגולה ששבו מבבל
; נחמיה ד, ל״ט־מ״ב, ׳  נזכרים ביחד עם הכהגים גם לויים (עזרא ב׳, ל״ו־ל״ט, מ
 ם״ג; דטה לעזרא ח/ ט״ו ואילך); האם לא נוכל להסיק מדבר זה מסקנה, כי שני
 המעמדוה האלה היו קימים ועומדים גם בהקופה שלפני גלות בבל ? אליבא דאמה
 היו במקדש (לפי הכהוב כמל״ב כ״ג, ח׳), משנת 620 (לפני הספירה הרגילה, בימי
 יאשיהו) ואילך, גם לויים, שלא היו עולים אל מזבח ה׳, כלומר, שלא נחשבו
 לכהנים; ואין שום דבר שיתגגד אל ההנחה, כי עזרא ונחמיה נתכוונו ״ללויים״
 האלה. ומי שימצא קשי במלה ״הלויים״, ישים לבו לזאת, שרשימת השבים מהגולה
 לא באה לידינו בצורתה המקורית והקדומה (Godsd. v. Isr. II, 84-89), ויניח
. . . ( ק 2  הנחה, שמשמעוח המלים ברשימה הזאה הובאה לידי הסכמה עם ח״כ (
 ואולם אין צרך כלל בהשערה זו,• גם מלבד זאח מחוור לנו השם ״הלויים״, כעוד
 שמספרם המצער בעדך למספר הכהנים (74 מול 4289) אינו מסכים עם ח״כ
, ~ ן נ ו י ד כאן דברי קיונן. אנחנו נדחה בלי עקיפין את השערתו של ק ע / ״ ב ( 2 P ) 
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 ב) אולם דוקא הדבר הזה מוכיח ומעיד, כי ת״כ לא יכלה להוצר ולהתהוות בזמן ההוא
 (עין לעיל, עמ׳ ע׳־ד ואילך). עובדה זו, שמספר הלוייש השבים מהגולה היה קטן מאד בערך
 למספרם הרב של הכהנים, מתבארת במצבם חחמדי הטוב של האחרונים ובדלותם של הראשונים

 (עין ״במאגאזיך 1890 עמי ע״ט ור״מ).



 שהרשימה הנ׳׳ל תוקנה ושונתה, מפני שההשערה הזאת אינה מבוסמת כלל ובלל.
 להפך, הרשימה הזאת (בעזרא ובנחמיה) מראה אותנו רבד זה: החלוקה ל״כהניס״
 י״ללויים׳׳ היתה נוהגת כבר בימי קדם.- גם ירמיהו מלמדנו זאת• ירמיהו ל״נ,
 י״ח מדבר על הכהנים־־הלויים כעל כהנים מקריבי קרבנוה ואח״ב הוא מזכיר
 (בפסוקים: כ׳־א־כ״ב) את ״הלויים־הכהנים׳׳ או אה ״הלויים״ גרידא וקורא להם רק
 בשם -משרתי אותי׳׳ (כ׳׳ב). גם ישעיהו ס״ו, כ״א מבדיל בין כהנים ובין לויים
 כאםרו, בי גם ״מהם (מהישראלים־הזרים) אקח לבהנים, ללויים׳׳. אני רוצת להפנות
 את דעתו של הקורא לנקודה אחרח, שעד עחה לא שמו אליה לב. לפי דברי
 וילהויזן וביח מדרשו היו עבודוח שונוה במקדש שבירושלם — אשר יחזקאל מסרן
 לכהני הבמות שהורדו ממעלתם ונעשו לויים — מוטלות לפנים על שכם עבדי
 ההיכל מבני הנכר; ובלי ספק היו בכלל העברים האלה גם הנתינים. בספר
 הזכרונות שנחחבר ע״י עזרא (ח׳, י״ז־כ׳) אנחנו מוצאים את העובדה הזאת,
 שהלויים והנחינים גרו יחדו בגולה במקום אחד. אינני רוצה ליחם ערך רב לדברים
 שנאמרו שם: ״הנתינים שנתן דוד והשרים לעבודת הלויים״, מפני שהדברים האלה
 יכלו להכחב (ע״י עזרא) לפי השקפחה של ת׳׳כ. ואולם עוברה זו, בי הלויים ששבו
 מבבל גרו בימי היותם בגולה יחד עם הנתינים, אינה מוטלת, לפי הםפור בעזרא,
 בספק כלל. מהספור הזה למדים אנחנו, כי הנתיגים היו משועבדים ללויים. וכאן
 נשאלת שאלה זו: איך נזדמנו כהני הגבולין לשעבר למקום אחד בגולה עם עברי
 היכל ה׳ אשר בירושלם? האם אין ישיבתם יחד של הלויים והנתינים (בבםפיא)
 מעידה אפוא על זאת, כי אבותיהם של הראשונים ושל האחרונים הלכו יחדו
 לגולה וכשם שהלויים שמשו בתור םגני בהנים בירושלם כך היו שם הנחינים
 עבדי ההיכל? ואולם אם הורדת הבחנים ממדרגתם, כפי אשר יזם יחזקאל לעשות,
 כבר הוצאה לפעל בירושלם בשנת 620 ואילך — נמצא שיחזקאל פרץ פרץ בדלת
 פתוחה ולא היה לו שום צרך לכעוס על השתמשם בעבדים מבני הנכר בתור
 עוזרים לעבודת המזבח, מכיון שאלה כבר היו משועבדים בזמנו ללויים והיו עובדים
 את חעבורוח הפשוטוח והפחותות ביותר וכהני הבמות נעשו תחתיהם לעוזרים
 ולםםיעים בעבודת הקרבנוח; ואם יחזקאל הפנה את מבטו לימים קדומים יותר,
 אז לא נוכל בכלל להסיק שום םםקנה מדברי הנביא הזה על זמן התהוותו של
 מעמד הלויים ועל השאלה הזאת נצטרך לחפש (כמו קודם) תשובה במשנה התורה
 ובמלכים; ולפי הספדים האלה אי־אפשר לדחות גם את הנחחם של ךיהם ואיולד,

 שהלויים לקחו לעצמם במשך הזמן את זכיות הכהונה.

 כ. כהונתו של אהרן לפי ת״כ, משנה התורה ומקורות אחרים•
 ועתה נתחיל לבחן את יםודותיהן של תולדות הכהונה בישראל לפי תאורו
 של וילהויזן. בראשונה נעיר הערות אחדות. וילהויזן מחליט ואומר, כי לפי ת׳׳כ
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 לא נבחר אהרן לכהן בגלל היותו שיך לשבט לוי, אלא, להפך, הוא בבר היה כהן
 בטרם קודשו הלויים לה׳. ואם נדיק בדבר זה — אומר וילהויזן - נראה, כי הלויים
; ה׳ לא קרא אותם לעבודתו, אלא  לא היו שיכים כלל למעמד הכהנים משרתי ה׳
 בני ישראל נהנום מתנה למקדש החח בכוריהם. קרבהו של אהרן לשבט לוי והענין
 הנ״ל, שדוקא השבט הזה נתן למקדש תחת בל בכור בבני ישראל, נראים כעין
 מקרה בעלםא ואפשר לבארם דק בזאת, שלוי נתלה באהרן, אשר כהונתו נחשבה
 בודאי לראשונה במעלה ובזמן (24ז .Wellh. Gesch. s). — ההחלטה הזאת
 של וילהויזן וגם ההשקפה, שנבנחה על יסודה של החלטה זו, על מגמהו ונטיתו
 של המקור ת״כ — דברי שוא הם. — נקרא נא אח הפסוקים אשר בבמדבר י״ז,
 ט׳׳ז ואילך, השיכים בלי ספק לת״כ, ואשר נכתבו בפרוש כאלו לשם שמירה
 ותרים בפני החלטחו של וילהויזן: אחרי הריב שרבו (קרה ועדתו) על הכהונה,
 אמר ה׳ אל משה: ״קח מאתם מטה מטה לבית אב, מאת כל נשיאיהם לבית
 אבותם, איש את שמו חכחב על מטהו, ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי, כי
 מטה אחד לראש ביח אבוחם— והנחתם באהל מועד... והיה תאיש אשר אבחר
 בו טטהו יפרח והשכותי מעלי את תלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליכם״.
 משה הניח את המטוה באהל מועד וממחרת ראה ״והנה פרח מטה אהרן לבית
 לוי ויצא פרח ויצץ ציץ״. כל איש לקח את מטהו ורק מטה אהרן הונח למשמרת
 באהל מועד. — הספור הזה אינו כתוב בת״כ בדד ואי־אפשר לההיחם אליו כמו
 אל הוספה מאוחרח שאינה מסכימה עם עקרו של ח״כ, אלא לאשדנו קשור
:(Pg^Q) ב ״ ל ת י ש ך ן ס י ר ה ו ק מ ל ה  ומחובר הספור הזה אל כל החלקים המהוחיים ש
/ ט׳ (״ויקה משה אח המטה מלפני ה׳״) מחכונוח  המלים הכחובוה בבמדבר כ
. א) ׳ י ה נ פ ה ל ט מ ת ה ח נ ר ןזל ה ב ת ן מ ב ׳ ש ך ל ו א ז ו ״ ׳ ט ז ״ ר י ב ד ט ב ר ב ש  לספור א

 הספור שבפרק כ׳ (במדבר) הדוק היטב במקומות אחרים שבמקור היסודי של
 n״^=Pg (במדבר כ׳, כ״ב ואילך; כ״ז, י״כ ואילך, דברים ל״ב, מ״ח ואילך);
 ומלבד זאת דומה הספור על הנחת המטה למשמרח לפני ה׳ לספור על הנחת
 צנצנת המן למשמרח (שמוח ט״ז, ל״ב ואילך); שני חפצי הקדושה האלה הונחו
 למשמרת לפני העדות (במדבר י״ז, כ״ה$ שמות ט״ז, ל״ד). נמצאנו למדים מכאן,
 שהספור המובא למעלה על ״אהרן לביח לוי״ שיך בלי שום םפק לחלק העקרי

 א) וילהויזן ב׳ .s1876 576. Jahr b. f. d. Th רוצה להכחיש את זאת ולבאר את
/ ט׳) ע״י העובדה הזאת, שבמקדש אשר בשלה או בירושלס היו  המלים ״מלשני ה׳״ (במדב׳ כ
 נשמרים אדדכ דברים שבקדושה; אולם כמעט שאין צרך לסתד את הבאור הזה שנאמד מתוך
 שרירות לב. איך יעלה על דעתו של מסשר להניח כהנחה ידועה ומשודסמת, שהמטה כדבר
 שבקדושה היה מונח כבד בחיי בעליו בבית ה׳, אם הענין הזה לא סושר לעיל ? — גם דילמאן

 סובר, כי המלים ״מלשני ח׳״ מתכונות אל הדברים שנאמרו למעלה בבמדבר י״ז, כ״ה.
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 של ת״כ. — ואולם באן נכתב בפרוש, שאהרן בתור נשיא שבט לוי נבחר לכהן
 וע״י זאח נבחר יחד אתו בל שבטו.

 ואם בכ״ז מסופר בת״ב (שמות כ״ח, א׳ ואילך) על מנויו של אהרן לכהן
 והמקור הזה איננו מזכיר את שיכותו לשבט לוי, אז יתבאר הדבר הזה בפשיטות
) כבר נכתבו לעיל בת״כ (שמות ר,  בזאת, שיחוסם וחולדוחיהם של משה ואהרן א
 י״ד ואילך) בבונה להבליט ולהראות באפן כדור ומפורש את מוצאם משבט לוי.
 ערכו ותשיבותו של שבט לוי היו גדולים בודאי בעיני בני ישראל גם בשבתם
 בארץ מצרים והספור כשהוא לעצמו על מוצאם של משה ואהרן משבט לוי מנמק
 ומבסס למדי את דבר שליתותם. וברור ומחוור הדבר, שלא היה צרך בגטוקים
 אחרים למען הצדק את מנויו של אהרן לכהן ות״כ — כמו המקורות האחרים —

. ( כ  רואה אה לוי כשבט כהנים
 ואולם העובדה הבולטת והנראית לעיני כל, כי גם ס׳ משנה התורה ירע
 את דבר בחירתו של אהרן לכהן (ולא כדברי וילהדיזן וסיעתו), חשובה יותר
 לברור השאלה ע״ד היחס של הכהנים אל הלויים. בדברים י״ה, ד׳ ואילך כתוב:
 ״ראשית דגנך, תירשך ויצהדך וראשית גז צאנך תתן לו (לכהן), כי בו בהר ה׳
 אלהיך מבל שבטיך לעמוד לשרת בשם ה׳, הוא ובניו כל הימים״. המבקרים עברו,
. קנוכל (Knobel) מבאר את המלים (  עפי״ר, בשתיקה גמורה על הפסוקים האלה ג
 ״הוא ובניו״ באפן כזה: ״שבט לוי בימי משה ובכל הימים הבאים אחריו״.—מה
 גדול דחקו של הבאור הזה! וכי אפשר דבר זה שעל שבט יאמר: ״הוא ובניו״
 ושפרושה של הטלה ״בניו״ הוא: השבט ביטים העתידים לבוא??! הפסוק הזה
 אינו מדבר כלל על שבט לוי, מפני שהכנויים מתיחםים במובן הדקדוקי רק אל
 ״לכהן״ הכחוב בפסוק ג׳. ופדושו של ״הוא ובניד אינו אלא כהן ידוע ומפורסם
 וצאצאיו (דמה ל״הוא ובניו״ אשר בפרשת המלך — דברים י״ז, כ׳). והכהן הזה
 אינו אלא אהרן, מפני שרק עליו ועל בנו מסופר לעיל במשנה החורה י׳׳ ר (-שם

. (  מת אהרן ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו״) ד
 ורק בבטוי: ״בו בחר ה׳ אלחיך מכל שבטיך יש למצא כעין קושי, מפני

 א) לדילמאן יש הוכחות מסשיקות, בי רשימת היוחסין הזאת שיבת לת׳־כ גושא ולא
 נתוסשה ולא נדחקה אח״כ—כמו שאומרים מבקרים אחרים—לתוך המקור.

- תמוה כלל, ן ה כ  ב) ואין הדבר הזה—שאיננו מזכיר את לוי בשעת בחירתו של אהרן ל
 משני שאז מדם נבחרו הלויים לכהניס תחת כל בכור בבני ישרא*; הבחירה הזאת יצאה לפעל

 ״ק אחר כך, כהוצאה מקנאתם לה׳ במעשה העגל.
 ג) שטיארנגל Steuernagel, אחד המשושים החדשים ביותר (1898), סובר כי כל הססוק

 חחמישי (בדברים י״ח) הוא הוסשח מאוחרת והוא עובר בשתיקה על ״הוא ובניו׳׳.
 ד) וכך מבארים עתה את הססוק הזה גם דילמאן (Pent .III s. 326) וגם קיטל וריחם,

 שדבריהם מובאים בספר הנ״ל.
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 שכאן יכולה להולד נטיח בלב ליחס את המלה ״בו״ לשבט לוי, כלומד: בו בחר
 ה׳ טכל שבטי ישראל. אולם אליבא דאמת משמעותו של הבטוי ״מכל שבטיך״
; למשל:  הוא כמשמעוחו של ״מכל ישראל״. והרבה פסוקים מעידים על זאת
; ״ראש שבטי ישראל (  ״והבדילו ה׳ לרעה מכל שבטי ישראל״ (דברים כ״ט, כ׳
 אהה״ (שמו״א מ״ו, י״ז); ״אל המקום אשר יבחר ה׳ אלהיכם מכל שבטיכם״ (דברים
 י״ב, ה׳) ועוד. והיוצא מדברינו אלה הוא, כי הבחירה מ״כל השבטים״ אינה מסמנת
 דוקא בחירת שבט אחד מיהר השבטים, אלא— איש אחד או עיר אחה מכל
 ישראלי. נמצאנו למדים, כי ם׳ משנה ההורה, אעפ״י שהוא טדגיש ביחוד אח הבדלחו
 של כל שבט לוי, לא עבר בשחיקה בב״ז גם על ערכו המיוחד של אהרן וצאצאיו.

 דבר כחירהו של אהרן לכהן נכתב מחוץ לת״כ גם במקום אחר, שנחחבר
 לפני גלוח בבל ואשר וילהויזן טעה בפרושו? ואולם לפי באורנו אח הפסוקים
 אשר במשנה התורה י״ח, ה׳, שהובאו לעיל, לא תהא בונת הדברים אשר במקום
 ההוא מוטלח בספק. בשמו״א ב/ כ״ז ואילך כחוב, שה׳ צוה לאמר לעלי הכהן
 הגדול כדברים האלה: ״הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם (עבדים) במצרים
 לביח פרעה. ובחר אוהו מכל שבטי ישראל לי לכהן, לעלות על מזבחי, להקטיר
 קטרת, לשאת אפוד לפני ואתנה לבית אביך את כל אשי בני ישראל [למה תבעטו
) להבריאכם מראשית  בזבחי ובמנחתי אשר צויתי מעון ותכבד את בניך ממני?] ב
 כל מנחה ישראל לעמי?״ וילהויזן םובר אפוא (Gesch. s. 146), שכאן — במקום
 שאנחנו מוצאים הבדל והפרש בין בית עלי לבין בית אביו (״ביתך ובית אביך—
 שמו״א ב׳, ל׳)—מתכוונות המלים ״בית אביך״ לשבט לוי, אשר ה׳ בחר בו מכל
 שבטי ישראל להיות לו לכהן ונתן לו את כל אשי בני ישראל, ו״ביתך — למשפחת
 לויים ידועה שעבדה את עבודת הקדש כמשכן אשר בשלה. אולם איך היה יכל
 הנביא להגיד (גם אם לא נשים לב ליחד הדברים), כי ה׳ נגלה לשבט לוי
 במצרים? נמצא שהמלים: ״ובחר אוהו מכל שבטי ישראל״, המסתמכות באפן גלוי
 ונראה לעינים על דברים י״ח, ה׳, מתכוונות רק לבחירהו של אהרן וביחו הנזכרים

/ ו׳.  בפרוש בדברים י

 ועוד: החלטה אחרה של המבקרים החדשים סותרת סחירה עצומה את
ה ק ט  באורם את הפסוקים הנ״ל אשר בשמו׳׳א ב׳, כ״ז־ל׳. לפי דברי דילהויזן — ך
 וקיונן הקדימוהו כבר בהחלטה זו — הוכח מוצאה של הכהונה הירושלמית מאהרן

 א) אגב נעיד, כי הספור אשר בבמדבר י׳־ז, שהבאנוהו לעיל (עמ׳ קי״ב), מלמדנו שבחירתו
Theol. :של אהרן היתה, לפי צורתו של הפסוק, מכל שבטי ישראל. עין גם בספרו של קיטל 

.stud, aus Wiirttemberg III s. 287 
 ב) המלה ״להבריאכם״ שיכת לשאלה הראשונה; ה׳ שואל: הרק למען הבדיאכס מאשי

 בני ישראל׳ בתרתי את הכהניס ? המלים המוקפות חצאי־לכנה הן מאמר מוסגר.



ת קמו ו ע י ר כ ת מ ו י א  ר

.(Gesch. s. 29 ו) ומאלעזר בנו רק ע״י שלשלת יוחסין מלאכותית שבדברי הימים 

 לפני גלות בבל היה ידוע לכל — אומר וילהויזן — שמוצאה של הכהונה הנ״ל

 הוא מצדוק, שדחה והדף בימי שלמה את בית עלי ממעמד הכהנים. ואת הדבר

 הזה למר וילהויזן משמו״א ב׳, כ״ז ואילך (שנתחבר לפי דבריו אחר משנה התורה)'

 מפני שה׳ אומר שם לעלי: ״אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני ער

 עולם; ועחה, נאום ה׳, חלילה לי.... והקימותי לי כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי

 יעשה, ובניתי לו בית נאמן״... והכהן החדש הזה אינו אלא צדוק. ״נמצאנו למדים,

; כהונתו לא החלה — אומר ו י ב  שצדוק זה לא היה מבית עלי ולא מבית א

 וילהויזן — בימי הוסר התיאוקרטיה ובעצם הדבר היתה (כהונה זו) בלתי-חקית?

 צדוק הניע לכהונה רק ע״י בטולה של הזכות המיוחדת — ולפי הזכות הזאת

 נחשבו עלי ובית אביו ליורשים היחידים — שהתאימה במדד. ידועה למשפטי

,(Gesch. s. 146)המדינה״.— כך אומר וילהויון. — ומכיון שלפי התלטתו שלוילהויזן 

 שהובאה לעיל (עמ׳ קי״ד), מתכוונות המלים ״בית אביך״ הנאמרות בעלי (שמו״א

״ל(כפי שהם מתבארים מצא שצדוק לא היה לפי הפסוקים הנ  ב׳, כ״ז) לשבט לוי, נ

י צדוק, היה  ע״י וילהויזן) מבני לוי. והדבר הזה, שהכהניס אשר בירושלם הם מבנ

 ידוע (לפי דעתם של וילהויזן וחבריו) לכל, ולא רק ליחידי סגולה, ולא היה מי

 שירחיב עז בנפשו ליתם את התהוותו של מעמר הכהונה הנ״ל לזמן הוסרה של

גם לפי דברי )  התיאוקרטיה. והיוצא מכאן הוא, שהבהנים אשר בירושלם לא נחשבו

 הסופרים שחיו אחד חקופח משנה התורה, מפני שהפסוקים אשר בשמו״א ב׳, כ״ז

י וילהויזן וביה מדרשו—אחר התהוותו של ם׳ משנה התורה) לבני לוי,  נתחברו —לפ

 אלא לבני צדוק. אולם איך אפשר להביא את הדבר הנ״ל לידי הסכמה עם העובדה

 הזאת, שבספר כשנה התורה ובספרים שנתחברו אחריו נקראים הכהנים בכלל

 והכהנים אשר בירושלם בפרט בשם ״הכהנים־הלויים״ או ״הכהנים בני לוי״;

 וילהויזן בעצמו מוכרח להודות (Gesch. s. 147) בזאת, ש״ביהודה.... נוצרה

 תורת הירושה של הכהונה ....עור בראשית ימיה של האומה הישראלית היה קים

ה מ צ מ ט צ  כבר מעמד הכהונה, שהיה עובר בירושה מדור לדור? וגם אז לא ה

 הכהונה רק במשה ובאהרן, אלא היתה משפחה רבת אוכלוסין; וככה הוא תאור

 הדברים בספרים המאוחרים, החל מזמנו של ם׳ משנה ההורה ואילך״. — ושוב

ו למדים, שהכהנים אשר בירושלם — ובתוכם, כמובן, גם אביהם צדוק —  נמצאנ

מצא שהמלים ; נ  נחשבו לבני לוי. וצדוק לא היה בבל זאת מ״בית אביו׳־ של עלי

ך אינן מתכוונות לשבט לוי. י ב  ״בית א

ך י ב  ואחרי כל הבאורימ שנאמרו למעלה אין הדבר הזה מוטל בספק כלל. ״בית א
 אשר בשמו״א ב׳, כ״ז הוא הוא בית אהרן בלבד, מפני שההיסטוריה לא ידעה בימים
 קדומים טשפחת כהנים אחרת, ושבט לוי נחשב בעיני כל נם לבית אביו של צדוק.
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 והיוצא מכל הנאמר לעיל הוא, שגם בשמו״א ב׳,כ״ז וגם כדברים י״ח, ה׳
 כחוב בפרוש, שבראשיח ימיו של עם ישראל נבחרו בני משפחה ידועה — המשפחה
 הזאת ושבט לוי אינם זהותיים — לכהנים לה׳. אויזים מכיון שגם הבדלתו של שבט
 לוי מיחד השבטים אינה מוטלת — לפי משנה התורה — בספק, נטצא שבמקוםוח
 הנ״ל אנחנו מוצאים ראיה מנלרשת, שאינח נשמעת לשני פנים, לזאת, שעם הוסרה
 של החיאוקרטיה הבדילו והפרידו בין משפחת הכהנים לביח אהרן ובין שבט לוי:
 רק למשפחה הכהנים מביה אהרן היחד. הזכות לעלות על המזבח במקדש הראשי,
 להקטיר קטרת ולשאת אפוד לפני ה׳ (שמו״א ב׳, כ״ז); ליחד כני לוי לא היתד.
 הזכות הזאה. אנחנו מוצאים אפוא את ההבדל אשר בין הכהנים ובין הלויים, במו

 שכתוב כה״כ, כדבר קים ועומד גם אצל סופרי משנה ההורה.

 נמצאנו למדים מכל הדברים שנאמרו לעיל, שמי שמסכים לדעתם של
 וטקה, קיונן ווילהויזן, ש״בית אביך״ הכתוב בשמו׳׳א ב׳, ל׳ והבטוי השוה לו אשר
 בשמו״א ב׳, כ״ז הם היינו הך—ומכאן שמוצאו של צדוק לא חיה מבית עלי אשר
 נגלה אליו ה׳ במצרים — צריך ומוכרח להסכים גם לזאח, שביח אביך הנאמר
 בעלי הוא הוא בית אהרן וכי צדוק היה אמנם משבט לוי אבל לא מבית אהרן.
 נמצא שלפי הדברים האלה בוטלה לכאורה הזכות המיוחדת של בית אהרן עם
 ירידתו של בית עלי ומשפחה לויים אהדה נבחרה לכהנים לה׳. וזאה היתה דעחם
 של איולד ודיהם, שההבדל שבין הכהנים ובין הלויים בוטל במשך התקופות
 המאוחרות של תולדות ישראל (עין לעיל עמי: ק״ו). ולפי הדברים האלה שיך
 המקור ת״כ לתקופת הקדומה ביוהר בהולדוה ישראל, בעוד שבמשנה ההורה

 משהקפה לכאורה בבואתה של התקופה המאוחרת.

 ואולם במשנה ההורה י״ח, ה׳ נאמר שאהרן ובניו נבחרו לכהנים לה׳ ״לכל
 הימים״ ואי־אפשר היה להעלות על הדעת גם בתקופה המאוחרת, שהכהנים אשר
 בירושלם עם הכהן הגדול אשר בראשם הם חדשים מקרוב באו ואינם מיוצאי
 ירכו של אהרן. ולכן תהא הוראתו של הבטוי ״בית אביך״ אשד בשמו׳׳א ב׳, ל׳
ך . ׳׳בית אבי (  מצומצמת יוחד מהוראתו של אותו הבטוי שלפגיו (שמדא ב׳, ביז)א
 אשר בפסוק ל׳ מתכון רק לקרוביו של עלי בלבד או לכהונה אשר בשלה כמו
 חברו אשר בשמו״א כ״ב, י״א, ט״ו, מ״ז, כ״ב המתבאר היטב ע״י המלים: ״הכהנים
 אשר בנב״ (שמו״א כ״ב, י״א). ומה שכתוב שם (שמו״א בי, ל׳): -ביתך וביה
ך אינו סוהר אה הבאור הזה; כונת המלים האלה היא: בני המשפחה הקרובים  אבי
ם ל ן . _ א ( ׳ ׳ ח  והרחוקים, כמו למשל: ״וכל בית יוסף ובית אביו״ (בראשית נ׳
ך אשר בשמו״א ב/ כ״ז אינו מחכון כבל זאח לשבט לוי,  חושבני שגם ״ביח אבי

.Gesctz 11• Proph. s. 18! :א) וככה סובר גס ברדנקמפ בספרו 
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 מפני שלא מצאנו—כמו שאמרנו לעיל — בשום מקום רמז לזאת- שה׳ נתגלה
 לשבט לוי במצרים וגם הפסוק: -ובחד אותו ככל שבטי ישראל לו לכהן״ וגו׳

ט שלםא). ב ל ש א מ ל ד ן ח ש א י ל א  (שמו״א ב׳, כ״ח) טדבר בהחלט מ

 ולמען באר אח השנויים וההבדלים אשר בין חקי המקור ת״כ ובין העובדוח
 אשר בספודי ההיסטוריה המאושרים והםקויסיס, צריכים אנחנו לחזר על דברינו
 שנאמרו לעיל (עמ׳ פ״ג): מצוות הפולחן אשר בת״כ נתנו רק למקדש המרכזי
 בלבד ולא לבמות ולמזבחות הפרטיים (ולפי השקפתה של ת״ב היתה להם בזמנים
 ידועים זכות קיום חקית) ששם לא היה להן (למצווה האלה) עפי״ר שום תקף
 וכח. וכך הוא מצב הדברים גם בענין האנשים שהורשה להם להקריב קרבנות.
 לבל איש ואיש, גם אם לא היה כהן, הותר להקריב קרבנות על הבמות; הכהנים
 נבחרו רק לשם העבודה במקדש הראשי ותלויים נתגו להם לעוזרים ולמםיעים
 (עין במשנה זבחים י״ד, י׳). כפי שהוכחנו למעלה (עמ׳ ע״א) נאמרו בת״כ רק
 עבודותיהם של הלויים באהל המועד אשר במדבר. כאשר באו בני ישראל אל
 הארץ הקדושה ובהרבה מקומות הוקמו במות ומקדשים, אי־אפשר היה לתעלות
 על הדעת להעמיד בכל המקומות האלה כהנים מבני אהרן, שמספרם היה קטן
 לפנים. ובבל זאה היו מוסרים לפעמים קרובות את עניני הפולחן לאחד הלויים;
 אעפ״י שבל אחד ואחד חשב שיש לו הרשות להקריב קרבנות במקדש כזה, בכ״ז
 נחשבו הלויים לראויים יותר לעבודה זו, כמו שמלמדנו הספור אשר בשופטים
 י״ז. וככה נמסרה השחיטה— אעפ״י שהשחיטה הותרה לזרים— בחקופה מאותרת
 ללויים. אולם במקדש הראשי אשר בשלה עבדו את עבודת הקדש רק כהנים
): הוא היה שומר את המקדש  מבני אהרן. שמואל עבד שם את עבודת הלוייםב
 והיה פותח בבל בקר דלחוהיו (שמו״א ג׳, ט״ו); ואין אנחנו מוצאים שום רמז
 לזאת ששמואל היה מקריב קרבנוח במשכן שלה. רק אחר כך, אחר חרבן משכן

 א) נם ״בית אביך״ אשר בססוק ל׳ יתאים יותר ל״בית אביך״ אשר בשסוק כיז, אמ נאמר
 שהבמוי הנזכר באחרונה מתכון לבית אחין; משני שהקשו של המושג ״בית אהרן״ רחב רק
 במקצת מ״בית אביך* הנאמר בעלי (שמר׳א ב׳, ל׳) וזה כמו זה מסמנים משפחת כהנים יחידה.
 אולם אם נאמר שכונתו של .בית אביך• אשר בשסוק כ״ז היא לשבט לוי, שכבר בראשית ימיו
 של עם ישראל היה שבט רב-אוכלוסין, אז יהיה מובנו של ״בית אביך״ זה שונה ונבדל לגמרי
 מזה הבא אחריו (בשסוק ל׳); ובשום אשן לא נוכל להבין, מה ראה להשתמש בשני בעויים שוים?
 ב) שושטים י׳יט, י״ח מלמדנו, שגם לוייש אחרים היו הולכים לביח ה׳ אשר בשלה
 לעבוד שם את עבודת המשכן. ורק בקרת בעיית מגמות קבועות מלמשרע יכולה לחשב את
 הספור הזה—שםכנים רבים מעידים על עתיקותו ושאין להטיל סשק בזאת שגם הושע טי. ט׳
 וי/ ט׳ מסתמך עליו — י-הוסשה מאוחרת. אמנם המלים: .פנחס בן אלעזר בן אהרן״ (כ׳ כ״ח)
 יכולות לשגע בכבודם של המבקרים החדשים, אולם מכאן, להסך, ראיה נוסשת לזאת, שמעולם

 לא חיו מסושקים במוצאם ש* הבחנים מאהרן.
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 שלה, הקריב שמואל על הבמה, מפני שאז לא היה קים מקדש מרכזי. כל איש
 היה יכל לכהן על הבמה וגם בני דוד היו כהנים (שמו״ב ח׳, י״ח). ורק על הבמה
 הגדולה אשר בנב ואשר בגבעון עבדו כהנים מבגי אהרן (לעיל עמ׳ פ״ג). דגם
 בביח המקדש של שלמה מוצאים אנחנו שוב רק כהגים מזרע אהרן. אולם כאשר
 נחלקה ממלכה ישראל לשחי ממלכות והבמוח לא םרו (אעפ״י שהמקדש אשר
 בירושלם עמד על חלו) בכל הארץ — ובאפרים לא היה בכלל מקדש מרכזי —
 נחבקשו הלויים בכל מקום, דגם ישראלים שלא היו מבני לוי, להיות לכהני
 הבמות; אולם אין שום ראיה וזכר לזאח, שבמקדש הראשי אשד בירושלםא)

 הוחרה העבודה לכהנים אשר לא מבני אהרן 30).
 עם בטול הבמוח בימי יאשיהו נאסרה העבודה במקדש אשר בירושלם על
 כהגי הבמות, גם אם היו מבית אהרן. האסור הזה חל עליהם בתור קנם. קרוב
 לאמת, שכהני הבמות היו עובדים מהיום ההוא והלאה עבודות לויים ידועוה וכנראה
 אשר וקים יחזקאל את המנהג הזה (עין לעיל עמ׳ ק״ו ואילך). — אמנם ספרי
 המלכים אינם מדברים כלום על הלויים נופא, הבהנים הנמוכים אשר במקדש
 (מלכד מל״א ח׳, ד׳, שהמבקרים החדשים חושבים אוחו למאוחר); אולם מי שירצה
 להסיק מדבר זה מסקנה, שהלויים לא היו במציאות כלל, ייחם חשיבוח גדולה
 יוחר מדאי ל׳ argumentum ex silentio. מחוך טעמים כאלה אפשר להכחיש,
 למשל, גם אח מציאוחם של משוררי ההיכל, אעפ״י שמזמור קל״ז בתהלים
 מתנגד להכחשה זו; ואםף וגם בני קרח שרו בלי ספק שירי היכל גם בחקופה
 שלפגי הגלוה. וככלל אין המקורוה ההיסטוריים העתיקים שבאו לידינו מודיעים
 אותנו באפן ישר אה מנהגי הפולחן המסודר והחקי; רק דברים יוצאים מהכלל

 או דברים שנעשו בנגוד להקים נכתבו בספר.

 ג. הבדלים אחרים בין ת״כ ובין יתר המקורות.

 ועתה נדבר על יתר הפרכות העקריות (של וילהויזן ובית מדרשו) לתאדר
 היחסים אשר כין הבחנים ובין הלויים הנמצא במקור ת״כ. וילהויזן מכחיש לגמרי
 את מציאותו של שבט כהנים שלם בראשיה ימיו של עם ישראל. בימי שהי
 הממלכות (יהודת ואפרים) נוצר ונתהוה בראשונה מעמד כהנים סגור ועומד ברשות
 עצמו, אשר לפי מצב הענינים בו היה דומה ללהקות בני הנביאים, לרכבים
 ולנזירים; ורק בתקופה מאוחרת החלה הכהונה לעבור בירושה מאב אל בן,
 בתחלה — בירושלם, במשפחת צדוק ואח״כ— בכל הארץ; המעמד היה לשבט,
 למשפחה. ומצב הדברימ הזה החל רק בתקופת משנה התורה (לפי וילהויזן — בימי
 המלך יאשיהו) ואילך. — אולם לאשרנו אפשר להביא ראיות למציאוחו של שבט

 א) ואת הדבר הזה אפשר לאמר גם על הבמות הגדולות אשר בנב ואשר כגבעון.
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ו של משה היה, לפי י ב א E .1 כחגים מיוחד בימי הוסר חתיאוקרטיה גם מהמקורות 
 שמות ב׳, א׳, ״איש מבית לוי״; ואין םפק שזהו אותו ״בית לוי״, שאנשיו נכחדו
 אח״כ לכהנים לה׳. ומכיון שבשמות ד/ י״ד סומן גם אהרן בשם ״הלוי״, עלינו
 להגיד אחת משתי אלה: או ששבט לוי כבר היה נבדל ומורם מיחד השבטים
 (כמו שאומר המדרש) גם בהיותם במצרים, או שהוא מיחס כאן את בחירת אהרן
 לעוזרו של משה לעובדה הזאת, שאהרן בתור לוי היה שיך לשבט אשר ה׳ יעדו
 לכהונה. אחר מעשה העגל התאספו בני לוי אל משה לענוש קשה אח החוטאים;
 אחר בך אמר להם משה, שימלאו את ידיהם ויהיו מהיום והלאה לכהנים לה׳
 (שמות ל״ב, כ״ו־כ״ט). שמות ל״ב, כ״ט מתכון רק לבני לוי, בני שבטו של משה:

 ומכאן אנחנו למדים, ששבט שלם נבחר לכהונה*/
 נוסיף לדברים הנ״ל גם את זאת, שגם במצרים היתה הכהונה עוברת בירושה
 מאב אל בן. בבראשית מ״ז, כ״ב מסופר בודאי בכונה מיותרת, שכהני מצרים
 היו מקבלים אח »חקם״, שממנו היו מתפרנסים, מאת פרעה, מפני שגם כהני
 ישראל היו מקבלים אח חקם מאת מלכם—ה׳(ויקרא ו׳, י׳׳א; ז׳, ל״ד; עין בפרושי
 לויקרא עמ׳ ל״ט).—ועוד: איך נהיה הדבר, שרק מעמד הכהנים בלבד נהפך
 למשפחת בחנים בעלת משפט ירושה, באותה שעה שלתקות הנביאים והנזירים לא
 נשתנו והמשיכו את קיומם בחור מעמר? וגם בלאו הכי אין בכחו של יציר
 דמיון מחוסר יסור לרופף אפילו במקצת את אשיותיה של ההנחה שהונחה בם׳
 משנה התורה ע״ד משפט הירושה של הכהונה מימי משה ואילך. אמנם במלכות
 הצפון, באפרים, בחרו המלכים בכהנים—ודבר זה נאמר בפרוש—כרצונם וחפצם,•
 אולם ביהודה, בפולחן אשר בבית המקדש, קרה לעומת זה רק פעם אחת שכהן
 (אביחר) גורש ונדחה מכהונתו, מפני שהיה מהמתנגדים למלכות שלמה? וגם
 במקרה הזה מלא את מקום אביתר לא זר אלא צדוק שהיה כבר כהן בימי דוד.
 ודוקא הפרט הזה שיצא מהכלל מאשר ומקים את הכלל, שהכהונה היתד. עוברת

 בירושה מאב אל בן.
 ובכלל אין שום ספק, שבמקדש המרכזי, גם בשלה וגם בירושלם, היה

) ונלדקה סוברים כי הפסוקים המובאים s 1 1 . 1876 561. Jahrb. f. d. T  א) אמנם וילהויזן (
 כאן נתוספו בתקופה מאוחרת; אולם מכיון שגם ם׳ דברים יי, ח׳ מסתמר עליהם, הרי מכאן
 ראיה, שהפסוקים האלה (שמות ל״ב- ב״ו־כ״ט) הס בכל אפן מהתקופה שלפני משנה התורה
 (עין גם בספרו של דילמאן! בענין הזה). הבטוי ״איש בבנו ובאחיו״ דומה לדברים שנאמרו במשנה
 התורה ל״ג- מ׳ ובעל כרחנו אנחנו צריכים להגיד בנגוד לוילהויזן שברכת משה מתכונת בהחלט
 לשבט כחנים ולא למעמד. הדעה הזאת, שבברכת משה מדובר על מעמד כהנים, היא מחוסרת
 כל יסוד. ברדנקמפ מדבר בפרטות על הענין הזה (Oesetz u. Proph. s. 173) וסותר את

 סרושם של גרף־וילחויזן למקום הזה; עין גם כספיו של דיימאן.
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 שורר תמי־ משפט הירושה של הכהונה. כל הכהנים אשר בשלה היו מבני משפחתו
 של עלי (שמו״א כ׳׳ב). אנחנו יודעים שכירושלם היתד. הכהונה הגדולה עוברת
 במשפחת צדוק בירושה מאב לבן דאין לנד שום סמך להטלת ספק בהנחתו של
 ם׳ משנה ההורה, שכל הבחנים אשר במקום הנבחר צריכים להיוח משבט לוי.
 וגם משנה ההורה וגם הספדים החלויים בו ומושפעים ממנו מאשרים ומקימים
 דבר זה, שבית עלי ובית צדוק היו שיכים לשבט אחד. כגגד הדעה הזאת אפש-
 להשתמש רק בפסוקים אשר בשםו״א ב׳, כ׳׳ז ואילך (לפי באורם של וילהויזן
 וקיונץ, עין לעיל עמ׳ קי״ד), שנחחברו בכל אפן אחר משנה החורה. אולם חוקר
 בלחי משוחד יכריע גם כאן (בשמואל) אח הכף לטובתם של משנה החורה וס׳
 דברי הימים. ולפי כל הנאמר כאן יכולים אנחנו להגיד, כי מימי משה ואילך
 היחד, הכהונה עוברת בירושה מדור לדור באותו השבט גופא. ומלבד זאח אי־
 אפשר להטיל ספק בדבר זה, שהכהנים אשר במקדש המרכזי נחשבו בכל הזמנים
 לכהנים האמתיים אשר נבחרו ע״י ה׳, מפני שבכלל היה המקדש הראשי מקום
 מושבו של ארון הברית והכהנים היו נושאי ארון הקדש הזה ושומריו; ולכן הם
 נקראים בשם ״נושאי הארדך לא רק בס׳ משנה התודה בלבד אלא גם במקורוה

 IE (יהושע ג׳, ט׳).

 ועתה נשאלת רק השאלה הזאת: ההיה כל שבט לוי זכאי בכהונה או כיה
 אהרן בלבד? אמנם אין להכחיש אה הדבר הזה, כי במשנה החורה נקראים
 הכהנים כשם ״לויים״ דהבטויים: ״הלויים״, ״הכהנים־הלויים״ וה״כהנים בני לוי׳׳ הם
 מושגים זהזהיים בספר הנ״ל (דברים י״ז, י״ח5 ל״א, ט׳, כ״ה). אולם מאידך גיסא
; י״ח, ה׳ ובשמו״א ב׳, כ״ז ואילך  מעידים פםדקים אחדים במשנה החדרה יי, ד׳
 בדברים ברורים דםפורשים, כי ה׳ בחר באיש אחד ובבניו או בביחו לכהדנה
; והאיש הזה לא היה אחר ( א  גדולה (עין לעיל עמ׳ קי״ב־קי״ג) ולא בשבט שלם

 א) גם קיונן מודח בזאת, שלא כל שבט לוי היה צריך — לפי דברי משנה התורה —
 לעבוד את עבודת הכהונה בבית המקדש. הוא כותב בספרו "Einleitung,, בסעיף ג׳ בהערה
 ט״ז(עין גס בסעיף ט״ו/ בהערה ט״ו): ״האם זאת היא אפוא דעהו של המחבר (משנה תורה־ם)
 שכל הלוים בלי הבדל יעבדו את עבודת הכהונה במקדש המרכזי? לא ולא/ מפני שהוא מודיענו,
 שתלויים ישבו כגרים בערים רבות, בתוך בני ישראל. אולם הוא נותן לכלם את הזכות להיות
 לכהנים. הלא כתוב שם בס׳ משנה התורה ייח, ו־ז: ״וכי יבוא הלוי (יהיה מי שיהיה) מאחד
 שעריך, מכל ישראל/ אשר הוא גר שם, ובא בכל אות נפשו אל המקום אשר יכחד ה׳ ושרת

< ו ב ך א ה ן ן ה ב  בשם ה׳ אלהיו ככל אחיו הלוייס העומדים שם לפני ה׳׳׳.—נניח לזמן־מה, ש
 שבפסוקים הנ״ל נחנה חרשוח לכל לוי ולוי הגד באחח מערי ישראל לבוא ידושלימה ולעבוד
 שם את עבודתו בתור כהן; אולם גס לפי הנחה זו לא תהא מנתם של הפסוקים האלה אלא
 זמ שעבודת הכהונה הותרה לו. הלא המחוקק לא חיה יכל לדרוש מאח הכהנים היושבים
 בקביעות בירושלים, שיפנו את מקומם לכל חלזייס שמספרם היה לכחפ״ח כמספר חכחנים אשר
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 אלא אהרן. ואם במשנה התורה ב״ז, ט׳, י״ב, י״ד אנחנו מוצאים עוד, שהלויים
 בתור כהנים נבדלו מיתר בני לוי, הרי מבאן ראיה ברורה, שמקצע ידוע של
 הכהונה לא היה נחלת כל שבט לוי. ואל נשבח גם את זאח, שם׳ משנה התורה
 בעצמו (יחשבו החוקרים על זמן התהוותו מה שיחשבו) מחליט ואומר שהוא נכחב
 ע״י משה והוא קובע בכל מקום את נקודת־השקפתו בזמנו של משה ורואה את
 דבריו באמורים מפי משה. ומכיון שמשה צוה, כי בארץ הקדושה יהא קבוע
 ועומד רק מקדש אחד, שבו בלבד יהא מקום מושבו של ארון הבריח ומקומו של
 פולחן הקרבנוח — ה־י דבר וראי הוא, שמשה לא היה יכל להגיר, כי ה׳ בחר
 בכל שבט לוי לעבודת הקרבנות באילו הניח הנחה מוקדמת, שלמרות מצותו
 יוקמו מקדשים רבים בבל הארץ. נמצאנו למדים מבאן, שבמשנה התורה י״ח, ה׳
 מדוב־ רק על איש אחר, אשר ה׳ בחר בו — במו שבחר במקום קדוש אחר —
 לכהן גדול. וגם הבחנים או הלויים המסומנים בשם ,״נושאי ארון הברית״ (דברים
 ל״א, ט׳, ב״ה; יהושע ג׳, ט״ו ועוד) היו רק מצאצאיו של האיש הנבחר הזה אשר
 בני ביתו שמשו בכהונה גדולה במקדש המרכזי, מקום מושבו של ארון הבדיה.
 וגם ירמי׳ ל״ג, כ״ר*) (רמה לפסוקים: י״ז וי״ח) וזכרי׳ י״ב, י״ג מסיעים לדברינו:
 בהם נקראים ״הכהנים הלויים״ או ״בית לוי״ לא בשם ״שבט״ אלא — ״משפחה״
 (דמה ליהושע ז׳, י״ד ולשמו״א י׳, כ״א), כמו ״משפחת בית דוד״. — נמצא
 שהעובדה הזאח, שם׳ משנה התורה והספרים התלויים בו ומשפעים ממנו ידעו

 והניחו את דבר כחידחו של אהרן לכהן, עומדת על יסודות איתנים ומוצקים.
 אמנם אמח הדבר, שכאן הושם לב לא אל אהרן כשהוא לעצמו, אלא

 בירושלם, אשר יבואו מערים אחרות, או שיחלקו עמס (לפי משנה התורה) את הכנסתם הדלה.
 בכל אפן מסמן ס׳ משנה התורה את המקרה הזה, ״כי יבוא הלוי״ וכוי, כדבר יוצא מהכלל
 אשר יוכל לקרות בזמן מן הזמנים ואשר לא יגרם נזק נכר לזכיותיה של הכהונה הירושלמית.
 ועתה נשאלות השאלות האלה: א) מי הס ״האחים״ האלה ״העומדים שם יפני ח״, שיש להם
 זכויות יתרות על אחרים, ומהו הדבר שגרם לזכויות האלה, אם מוצאם איננו מאחת המשפחות
 המייחסות והחשובות ביותר אשד בשבט לוי, כלומר: אם המקור משנה התורה איננו יודע שום
 הבדל בין בני אהרן ובין לויים אחרים? ב) ס׳ משנה התורה (י״ח, א׳) מצוה, שלכל שבט לוי
 לא יהיה חלק ונחלה בחיר בני ישראל והוא מנמק את מצותו בזאת, שאשי ה׳ ונחלתו נתנו
 להם לאכלה; האס הולם הנמוק הזה את אותם הלויים, שלמעשה לא עבדו את עבודת
 הקרבנות? מה היה מקור פרנסתם? מדוע לא נתנה להם איזו הכנסה שהיא, אס משנה התורה

 לא ידע את המעשר של ת״כ? עין בפרק הבא: ״ספוק צרכיהן של הכהונה והלויה״.

 א) הבריתא דל״ב מדוח של ר׳ אליעזר בנו של ר׳ יוסי הגלילי (סרק כ׳) ור׳ יונה אבן
 ג׳גח בספר ״הרקמה״ (הוצאת גולדברג עמ׳ קע׳׳ח ואילך) מחלימים ואומרים שצריך לקרא .זרע
) כי המלה A n m 1 4 5 . Gesch. s אהרך במקום81(.ירמי׳ ל״ג, כ״ו). וילהויזן סובר ( ״זרע יעקב׳ 
 ו״דוד׳ הכנסה להוך המקור אחי• כך; אולם, להפך, אם תחסר לנו המלה הזאת לא נבין אח

 הפסוק חזה כל עיקר.
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/ אולם לעיל (עמ׳ קי״נ) הוכחנו, שגם המקור ת״כ  לאהרן בתור ראש שבט לוי א
 מחזיק בהשקפה זו, אעפ״י שבשמות כ״ח, בענין בחירת אהרן ובניו, לא נאמר
 הדבר הזה בפרוש. ראיה חזקה לזאת, כי גם היהדות שאחר הגלות לא נתנה דפי
 בהשקפה זו, שאהרן נבחר לכהן רק בתור ראש שבט לוי ב<, ממציא לנו הנביא
 מלאכי. אין שום ספק שהנביא הזה לא רצה לסתר את דברי הטקור ת״כ ג< וככ״ז
 הוא מסמן פעמים אחדות את בחירת הבחנים כבריח אשר כרה ה׳ עם לוי (מלאכי
 ב/ ד׳־ח׳). אעפ״י שמלאכי נתבון רק לברית אשר כרת ה׳ עם אהרן (במדבר י״ח,
 י״ט) ועם פנחס (כמדבר כ״ה, י״כ) ועל הברית הזאת הוא מסתמך באפן ישר
) 82) — בכל זאח לא פקפק כלל וכלל לחשבה ל״בריח הלוי״83)  (מלאכי ב/ה׳
 ולקרא אח הכהנים (ג׳, ג׳) בשם ״בני לוי״, כמו במשנה התורה. מכאן אנחנו
 למדים, כי הנביא מלאכי מצא, שבחירת הכהנים לפי תאורו של המקור ת״כ
 מסכימה עם השקפוחיו של משנה ההורה ואנחנו צריכים ללכה בענין זה בעקבותיו1").
 צריך להסכים לזאח, שם׳ משנה התורה איננו מודיענו את ההבדלים וההפרשים
 אשר בין עבודותיהם של הבחנים ובין עבודוחיהם של פשוטי־הכהנים (הלויים).
 את עבודת הכהנים במקדש הוא מסמן עפי״ר בקצור במלים: ״לעמד לשרת בשם
 ה׳״ והבמוי הזה כולל בהוכו גם אה העבודות החשובות וגם את העבודות הפשוטות.
 ולכן גאמר שם בפשיטות במאמר מוסגר (דברים י״ח, ו׳־־ז׳), שגם הלוי יכל לבא
 מ״אחד השערים״ ״אל המקום אשר יבחר ה׳״ ולשרה שם בשם ה׳ ככל אחיו הלויים
. אולם בת״כ גקבעו לא רק (  (בני אהרן ויהד הלויים) העומדים שם חמיד לפגי ה׳ ה

 א) גם ברכת משה (משנה תורה ל״ג, ח׳) רואה את אהרן כנשיאו של שבט לוי. ״איש חםידך׳
 הוא אהרן. אמנם בענין המסה והמריבה בדפידים (שמות י״ז, ז׳) לא נזכר שמו של אהרן,
 אולם מזאת אין ללמוד, שהוא לא עמד אז לימינו של משה; להפך, הבטוי -תנו״ בשמות י״ז,
 ב׳ מעיד, שהעם רב גם עם אהרן. ואם וילהויזן סובר שכונת המלים ״איש חסידך״ היא למשה,
 אז יתקומם לו בכל אפן ״העורך״, אשר שם אתי הברכה הזאת בפי משה ואשר הבין את המקום

 הזה יותר מהמבקרים החדשים.
 ב) וכך נחשבה בחירתו של דוד למלך כבחירת שבט יהודה (תהלים ע״ח׳ ס״ח־ע׳).

 ג) רב החוקרים קובעים את נבואות התוכחה של מלאכי בסרק הזמן אשר בין בואו
 של נחמיה לידושלם בפעם הראשונה ובין בואו בפעם השניה (בין 445 ובין 424); ורק אחדים

 מקדימים את זמנו של הנביא הזה לזמנו של עזרא (לפני שנת 458).
 ד) עין גם בספרו של בדדנקמפ, עמ׳ 194 ואילך.

 ה) אפשר שהמלים: ״חלק כחלק יאכלו״ (דברים י״ח, ח׳) אינן באות להשמיענו דוקא את
 ענין הלויים הבאים מערים אחרוה. להפך, הבטוי הזה, כמו הבטוי הדומה לו: ״אשי ה׳ ונחלתו
 יאכלוך (י״ח,א׳), מחכון לכל הכהנים והלויים. ולכן אפשר להגיד כי הפסוקים: ו׳־ז׳ הם מאמר
 מוסגר שנוסף על פסוק ה׳ ושבו נאמר, כי העבודה איננה זכוחם המיוחדת של הכהנים העומדים
 לפני ה׳ במקום הנבחר, אלא היא מותרת בכל עת ובכל שעה גם לאלה שיבואו מעריס אחרות;
 ואחרי זה בא פסוק ח׳ ומסים את הענין—שהתחיל בו בפסוקים: א׳־ה׳ — במצות ״חלק כחלק
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 חובות הבחנים ופשוטי־הכתנים אלא גם חובותיהם ועבודותיהם של בתי אבות
 שונים של הלויים. לפנינו אפוא תורת כהנים העוסקת בעניניהם הפנימיים של
 הכהנים. ולו• החלטנו ואמרנו, כי לפני הגלוה לא היחד. הכהונה אשר במקדש
 שבירושלם בעלת דרגות שונות וכי ״שומרי הסף״ (מל״ב י״ב, י׳) היו יכולים לשמש
 בו בזמן גם בתור כהנים מקריבי קרבנות — כי עחה היתה ההחלטה הזאת מתנגדת

 לשכל; ם׳ ת״ב הבליט והדגיש את הדרגות ואת ההבדלים האלהא)84).

 ובדבר הזה שנאמר כאן תלויה גם העובדה הזאת, שבת״ב בלבד נתן השם
 ״לויים״ או ״לוי״ רק לפשוטי־הכהנים והמקור הזה איננו קורא להם אפילו פעם
 אחת בשם ״כהנים״. תורת בהנים ראתה צרך לעצמה להשתמש כאן במונחים
 מיוחדים למען סמן אה• הכהנים ואת פשוטי־הכהנים; והשמות: ״כהנים״ ו״לוייס״
 התאימו ביותר לזאת. ובמקומות אחרים, גם בספרים המאוחרים ביותר שנתחברו
 אחרי הגלות, ההולכים בלי ספק בעקבותיו של ם׳ ת״כ, משמשים שני השמות
). למשל, עזרא ח׳, כ״ד (דמה לפסוקים: י״ה־י״ט) קורא ללויים 8  האלה בערבוביה5
, כמו שמלאכי (ג/ ג׳) מסמן אה הכהניס בשם ״בני לוי״. אמנם (  בשם »כהנים״ב
 יחזקאל ורב הספרים שנחחברו אחר הגלות סגלו לעצמם ברב המקומות את המונחים

 של ת״כ, אולם קורם לכאן היו משתמשים עפי״ר בבמויים של שפת העם.

 יאכלו״. וכמצות דוד (שמו״א ל׳׳כ״ד) שאנשי המלחמה יחלקו את השלל בשוה עמ אלה שסגרו
 מלכי! וגשארו לשמר את הבלים. כך צוו גם כאן, שכל הכהנים והלויים, בין אלה העובדים
 את עבודת הקדש ובין אלה שאינם עובדים. יאכלו חלק כחלק את -אשי ה׳ וגחלתו״. ואת התק
 הזה היו מקימים גם בימי יאשיהו: אעפ״י שכהני הבמות לא הורשו לעבוד עבודה בבית המקדש,
 בכל זאת אכלו מתנוח־כהונה יחד עם יתר הכהנים(מל״ב כ״ג,ט׳). ואת המצוה הזאת אנחנו מוצאים
 גם בח״כ בענין כהנים בעלי מום (ויקרא ב״א. כ״א). — אין לחכות לזאת, שנוכל לבאר אל נכון
 ובאפן משביע את רצוננו את חציו השני של פסוק ח׳ (דברים י״ח, ח׳); בפרושו של הראב״ע
 יש רמז לזאת, שאפשר לבאר את .מכריו״ בתור מתנות שכל כהן מקבל מאת מכרו (מל״ב י״ב,

T ־־ 
) מפנה את לבנו לזאת, שלא מצאנו בשום מקום, שפרושה > s . Magazin< 1880 71) ו׳). פיילכנפלד 
 שיי המלה ״לבד״ יהא ״חוץ״; רק .מלבדי (או לבר מ...) מתפרש באפן כזה. אין הוראתה של המלה
 ״ממכריו״: ״מה שהוא מכר לאחרים/ אלא—״מה שאחרים מכרו לו״. ומובנו של המשפט הוא
 כך: אין לרחק את מי-שהוא מהמקדש, אולם בכ״ז צריך להיות בעבודת (כאן: באכילת הקרבנוח)
 הקרבנות סדר כזה. שכל כהן יקבל את חלקו רק באותו המשמר שנמכר לו ע״י האבות, ראשי

 המשמרות, ש״התנו ביניהם שיהא כל אחד משמש בשבתו״.
 א) הגגסמנברג הוכיח כבר בספרו (Beitr. Ill s. 403), שאין המקרא אשר בספר משנה
 התורה. שבו נאמר כי הכהנים הם נושאי ארון הברית, סותר את הכתוב בת״כ, שנשיאת ארון

 הברית, היא אחת מעבודות הלויים.
 ב) ויש אשד גם ס׳ דברי הימים אינו מבדיל בין כהנים ובין לויים; ואת הדבר הזה

.The Levitical pries, s. 115 הוכיח קורטיס בספרו 
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 אנחנו רוצים להראוה עוד אח אפסוחן של החלטות פרטיות אחדות של
 וילהויזן וממילא תפלנה גם המסקנות שהסיק מהן.

 מחוך טעמים מחוסרי ערך מיחסים (Geschichte s. 146) את משפחת
 הכהנים מבית עלי למשה וחושבים אותו בכלל לאבי מעמד הבחנים ולמיםדו. —
 אולם אי-אפשר להעלוח על הדעת כלל, שהבהנים אשר חיו בתקופה מאוחרת
 יחליפו את משה באהרן׳, להפך, הם היו חושבים לכבוד גדול יוהר ליחס את עצמם
 למשה, איש האלהים ואבי הנביאים, מאשר לאהרן. ועוד: לו לא היה לאהרן בתור אבי
 הכהונה ערך גדול, כי עתה לא היו םזבירים אותו תמיד יחד עם משה(מיכה ר, ד׳).
 החלטה שוא היא החלטתו של וילהוזן, (Gesch. s. 145), שאין אנחנו
 מוצאים במקורוח IE בחנים אחרים (מלבד משה ואהרן) נושאי־משרה (ושמות
 י״ט, כ׳יב ול״ב, כ״מ הוספות מאוחרות הן, כביכול). אולם ביהושע ג׳, ט׳־י״ז,
, ( s , 5 8 7 . Jahrbb. f. d. Th. 1 8 7 6 ם, לפי דבריו שלוילהויזןגופא (  במקור הנקראי
 הכהנים בשם ״נושאי ארון ה׳״. וגם דבר זה, שם׳ בראשית מזכיר אה כהני בצרים

 (מ׳׳ז, כ׳׳ב, כ׳׳ו), איננו קל ערך (לעיל עמ׳ קי״ט).
 ״לפתע פתאם נעלמו בימי השופטים הכהנים והלויים יחד עם כל קהל
—.(Well. Gesch. s. 130) עדת ישראל;... עם ישראל לא היה קים כמעט...״ 
, מפגי שגם E 1 אולם הפרכה הזאת נוגעת לא בת״כ בלבד, אלא גם במקורות 
 בהם מסופר על עם ישראל כעל עם גדול ורב בן שש מאות אלף גברים בהנהגחו
; במדבר י״א, כ״א). נמצא שבכל אפן שהזא צריך  של משה (שמוה י״ב, כ״ז

 להניח, שבימי השופטים החלה תקופת הירידה.

 שפוק צרכיהן של הכהונה והלויה.
ק י״ז) ר פ ) 

 א. המעשרות והבטרות בויקרא כ״ז.
 גם בענין ספוק צרכיהן של הכהונה והלויה נכרת בה״כ—לפי דברי וילהויזן—
 דרגת התפחחוח מאוחרח של חקי הפולחן בישראל.—אולם טרם נתחיל לדבר על
 כל דבר ודבר בפגי עצמו, גפגה את לב הקורא לעובדה אחת, שהבקרת החדישה
 העלימה עין ממגה לגמרי או לא העריכה אותה כראוי וכיאוח; והעובדה הזאה
 חשובה מאד מאד לחקירתנו. במקור תיכ גופא מתבלטות ביחס להכגםותיה של
 הכהונה שתי דרגות החפחחות במתן החקים, המםיעוה לנו לבאר אה הנטיה
 תתמוהח של ת״כ מיתר החקים. נדמה קודם לכל את במדבר י״ח לויקרא כ״ז
 ואז נראה ונוכח, כי חלוקי הדעות ביניהם בדבר נהינה המעשרות והבכורות הם
 הם אותם חלוקי הדעות אשר בין במדבר י״ח ובין משנה התורה, שהמבקרים
 החדשים הדגישום ככל תקף.—לפי ויקרא כ״ז, ל׳־ל״א לא יהיה המעשר ללוים
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־ ב״ב ואילך; י  אלא—לה/ כמו שכתוב גם בבראשית כ״ה, ב״ב ובמשנה התורה י
 וכשם שבמשנה ההורה י״ד, כ״ה הוחרד. גאולת המעשר כך הונחה גאולה כזאת
 בהנחה מוקדמת גם בויקרא כ״ז, ל״א. ובענין הבכורות צוו בני ישראל גם בויקרא
 כ״ז, כ״ו וגם כשמות י״ג, ב׳ (ת״כ) לתתם לה/ במו שצוו בספר הברית (שמות
 כ״ג, כ״ח־כ״ט) ובמשנה התורה (ט״ו, י״מ). ואין אנחנו מוצאים כמקומות
 האלה שבת״כ שום רםז לזאת, שהבכודות האלה הם נחלת הכהנים. והמלים
 ״בארם ובבהמה״ אשר בשמות י״ג, ב׳ מעידות בפשיטות, שבכורוח הבהמה היו
 בתחלה קדש רק לה/ כמו בכורות האדם; והדבר הזה נאמר כפרוש גם בבמדבר
 ג/י״ב ואילך. ולפיכך אם נסיח את דעחנו לזמךמה מבמדבר י״ח נוכל להגיד
 בודאוח גמורה, שחקי המעשרות והבכורות שבת״כ מסכימים בכל עם חקי משנה
 החורה. אולם וילהויזן ובית מדרשו חושבים לטוב ולראוי לעבור בשחיקה על
 העובדה הזאת, ששני קבצי החקים האלה מסכימים איש עם רעהו, ולשים לב
 רק לבמדבר י״ח בלבד למען יוכלו לחוציא פסק דין של תובה על כל תקי ת״כ.

 ובכ״ז לא הסיח וילהויזן את דעחו לגמרי מויקרא כ״ז. הוא מסתמך על
 דבריו שכתב על אודות הפרק הזה [וילהויזן מםמגו כ״הוםפה״("Novelle״) להקים]
 ב׳ Jahrbb. f. d. Th. .1877 8. 444. שם הוא אומר, שבסוף פרק כ״ז שבויקרא
 ״מדובר על מתנות בהונה קבועות יותר: בכורות, מעשר תבואת האדמה ומעשר
 בקר וצאן״. אולם אליבא דאמת אין זכר ל״מתנוח כהונה״ בויקרא כ״ז; הנחה זו
.(Godsdienst II, 268)היא הנחת שוא של וילהויזן המםחיע בענין זה בדברי קיונן 
 וגם קיונן מחזיק במםקנח־שוא זו, שבויקרא כ״ז מדובר רק על מחנוח כהונה
 בלבד. ויען אשר בויקרא כ״ז, ל״ב־ל״ג נתבעים בני ישראל לחח גם מעשר בהמה,
 בעוד שבמדבר י״ח וגם נחמיה (י/ ליז־ל״ט; י״ב, מ״ר־מ״ז; י״ג, ה/ י״ב) אינם
 מזכירים את מעשר הבהמה בכלל יחד מחנוח הכהונה, לכן מחליט קיונן (בספר
 הנ״ל, עמ׳ 270) ואומר, שויקרא כ״ז, ל״ב־ל״ג הוספה מאותרת הוא.—ואולם לו•
 הסיק (קיונן) מבאן מסקנה, כי ויקרא כ״ז אינו מצוה בכלל לתת את המעשרות
 לכהנים, כי עתה היה הדבר הזה מתאים יותר אל האמח. מעשר הבהמה לא נתן
 מעולם (ואת זאת אפשר להגיד בודאות גמורה) לבהנים וגם — בימי הבית השני.
 אמנם פילון (II, 234 ;391) מונה גם מעשר בהמה בכלל יתר מתנות הכהונה,
 אולם הוא לקח אח זאח, כפי שאפשר להובח על נקלה, מחוך ההורה, שלא הבינה
 כראוי, ולא מתוך החיים המעשיים אשר בזםנו. ויוסף בן מתתיהו מכריע בענין
 הזה: הוא אינו מזכיר אה מעשר הבהמה; וגם בקדמוניות IX י״ג, ג/ במקום
 שהוא מספר את המאורעוח אשר בדהי״ב ל״א, השמיט בכונה מיוחדת את המלים:
< (פסוק ו׳). רגם המשנה — כמו כל הספרות התלמודית —  ״מעשר בקר וצאךא

 א) גס התרגום הסוי־י לדהי׳׳ב ל־־א, ו, ראוי לשימת לב מיוחדה.
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), אלא היה מיועד, כמו מעשר 8 6  מלמדת אותנו, שמעשר בהמה לא נתן לכהנים
 שני, לזבחי שלמים (משנה זבחים ה/ ח׳). ובכ״ז נשימ לב אל פרק כ״ז שבויקרא
 כשהוא לעצמו למען נראה ונדע אם כונתו למתנוח־כהונה או למתנות ג5ה או
 המקדש. בראשונה מדובר בו על ערכי נפשות המקדשים לה׳(כ״ז, ב׳־־ח׳). ההקדשות
 האלה וכיוצא בהם נתנו בימי המלך יהואש לכהנים למען יחזקו את בדק הבית.
 אולם לכהנים היה נוח יותר להיות חפשים מעול החובה הנ״ל מאשר לקחת כסף
; ומכאן ואילך היו שמים אח כסף הנדבות ׳  מאת העם ולתקן אה בדק ביה ה
 בקפת המקדש והכהנים לא היו מהעסקים בדבר הזה כלל? ורק כסף אשם וכסף
דמה לשקלים ו׳ ו׳); וגס מויקרא כ״ז, ח׳ אנחנו  חטאות היה לכהנים (מל״ב י״ב,י״ז;
 יכולים להביא ראיה, שההקדשות האלה לא היו (לפי ויקרא כ׳יז) לכהנים; שם
 נאמר, שבנודד עני צריך אמנם להזמין כהן למען יעריכנו ״על פי אשר תשיג יד
 הנודר״; אולם במקרים אחרים לא היה צרך בכהן כלל וכלל, מפני שהמחיר היה
 קצוב וקבוע והיו נוחנים אוהו באפן ישר לאוצר המקדש (יהושע ו׳, כ״ד), לטובת
 המדינה, ולא לכהנים (מל״א י״ד, כ״ו; ט״ו, י״ח; מל״ב י״ח, ט״ו).—ומכל שכן שאין
 זכר למחנוח כהונה בויקרא כ״ז, ט׳־י״ג המדבר על הקדש בהמה, מפני שלפי החק
 הכתוב בפסוקים: ט׳־י׳ צריך להקריב כל בהמה, שהקדשה לה׳ והראויה למזבח,
 רק בהורה קרבן בטקדש; אם היה הקרבן עולה היה נשרף כליל על נכי המזבח,
 ואם שלמים — היה נאכל בקדושה ע״י הבעלים ורק חלק ממנו היה נתן לכהנים.—
 בויקרא כ״ז, י״ד־כ״ה נכחבו חקים אחדים על רבד הקדשה נכםים דלא ניידי:
 בתים (י״ד־ט״ו) ושדוח. גם כאן מדובר בכל מקום על הקדשוה לה׳ ולא על
 מתנוח לכהנים*/ ביחוד בולט הדבר הזה בחקים היוצאים מכלל החקים הקודמים
 להם והמתחילים במלה ״אך״; בראשונה מלמדנו פסוק כ״ו, שבבורות בהמה
 טהורה אינם מקדשים לה׳ ע״י נדר, מפני שלפי החקים הקימים ועומדים מכבד
 קדושים הם לה׳ מאליהם, עם צאתם לאויר העולם. וכאן איננו יכל להסתמך אלא
 על המצוה הכתובה בשמות י״ג, ב׳ (שיך למקור היסודי של ת״כ=^ק), שאיננה

 א) אמנם בויקרא כ״ז, כ״א כתובות בסוף הפסוק, אחרי הצווי: ״והיה השדה בצאתו
 ביובל קדש לה׳ כשדה חחרם״, המלים: ״לכהן תהיה אחוזתו׳׳. נמצאנו למדים מכאן׳ שכל שדה
 חרם היה לכהן; והדבר הזה סותר את הנאמר באותו הפרק׳ בפסוק כ״ח, שכל הדס בתור קדש־
 קדשים יהיה לה׳ ולא לכהנים, ככתוב בבמדבר י״ח, י״ד (כל חרם בישראל לד יהיה״). אפשר
— א ל ל ו ( » Q 1 0 \ 1 E v r ) r\ yr\ r\ a c p  שהשבעים תרגמו במנה את ״שדה החרם״ אשר בפסוק כ׳׳א \
 (avuTEihiiariciievx, כמו שהם מתרגמים בפסוק כ״ח ובמקומות אחרים) למען ישב את שני
 המקראות הסותרים זה את זה.—רבותינו ז״ל השתדלו (ספרא ויקרא כ״ז, כ״א; ספרי במדבר
 י״ח, י׳׳ד; ערכין ח׳ ה׳) לישב את הסתירה הזאת באמרם,שהיו שני מיני הרמים: לה׳ ולכהנים.
 הם נחלקו אפוא בדבר זה, אם סתם חרמים לה׳ או לכהנים (עין גס במשנה ערכין ז׳, די).
 ובכל אפן אין אנחנו רשאים להסיק מהמשפט: -לכהן תהיה אחוזתו׳ (פסוק כ״א) מסקנה, שבכל
 הפרק הזה (כיז) מדובר על מתנות כהונה, כמו שסוברים נובאק (-*Hebr. Archaol<׳) ואחרים

 כענין מעשר בהמה.
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 מדברת כלל וכלל, כפי שאמרנו לעיל, על מתנה לכהנים. החק השני היוצא מכלל
 ההקים הקודמים לו הוא: ״כל חרם אשר יחרים איש לה׳ מבל אשר לו, מאדם
 ובהמה ומשרה אחוזתו לא ימכר ולא יגאל, בל חרם קדש-קדשים הוא לה׳. כל
 חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה מות יומת״ (כ״ח־כ״ט). הרמים כאלה היו
 מצויים בתולדות ישראל (עין בפרושו של הרמב״ן); למשל, אחרי לכידה יריחו
 וכבושה החרימו בני ישראל לפי חרב את כל אשר בעיר: מאיש ועד אשה ועד
 שור ושה, ואת ״הכםף והזהב וכלי הנחשת והברזל נתנו אוצר בית ה׳״ (יהושע
 ו׳, כ״א, כ״ד). ולפיכך ברור הדבר שאין הכתוב מדבר כאן (בענין החרם) על
. קדש .  הכנםוחיהם של הכהנים. ומי יכל אפוא להעלות על הדעה, ש״וכל מעשר .
 לה׳״, שנאמר בפסוק ל׳ הבא אחרי הפסוקים הנ״ל (ויקרא כ״ז, כ״ח־כ״ט), מתכון
 למעשר הנתן לכהנים או ללויים ? ועוד: איך אפשר לחשב אח מעשר הבקר
 והצאן הכתוב בפסוק ל״ב למתנת כהונה, אם גם כאן, במו למעלה (פסוק י׳)
 כענין הקדש בהםה, נאסר באסור חטור להחליף טוב ברע או רע בטוב?—ולכן
 אין שוס ספק, כי במעשר בהמה השתמשו לזבחי שלמים; וקרוב לאטח, כי הפרק
 הזה רוצה, שגם המעשרות האחרים או כסף פדיונם יהיו למקדש, לשם זבחי

 שלמים.
ר י״דז. ב ד מ ב  ב. החקים אשר ב

 ולולא פרק י״ח שב״במרבר״, כי אז לא היה נמצא בן אדם שיאמר כי חקי
 המעשרות והבכורות אשר בת״כ ואשר במשנה התורה סותרים אלה את אלה.
 והתקפותיו של וילהויזן וקיונן אינן צודקוח בכל אפן אם הן מכוונות כנגד ת״כ
; הם היו צריכים לצמצמן ולכוונן לכהפ״ח כנגר פרק י״ח שבבמדבר בלבד,  בכללה
 המסתיע אמנם במצוות אחרות אשר בה״כ, אולם ביחד עם זה הוא מציג את
 עצמו לפנינו בחור חק חדש, שנחן אחרי מריבה קרח ועדחו ושלא הונח בשום

 מקום ביסודם של יתר החקים אשר במקור ת״כ.
 נשים לב אפוא להקי הבכורות והמעשרות התרשים אשר בבמדבר י״ח.
 בפסוק ט״ו כתוב: ״כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לה׳ באדם ובבהמה
ך (לאהרן); נמצא שהמתנה הזאת, שהיו מקריבים אותה עד עתה לה׳,  יהיה ל
 תהיה מכאן ואילך לכהנים; ואם במשנה ההורה ט״ו צוו בני ישראל להקדיש
 לה׳ את כל הכבור אשר יולד בבקר ובצאן ולאכלם לפני ה׳ ״במקום אשר יבחר״ —
 הרי נשנו כאן חתק שלפני מתן התורה (שמות י״ג, ב׳) והחק שנתן על הר סיני
(  (ויקרא כ״ז, כ״ו), מפני שהמצוות אשר במשנה התורה נאמרו(לכהפיח—רבן)מידא
-ר, א׳). ואולם עם השנויים י ו  אחרי מתן התורה על הר סיני (לפי דברים ה׳, כ״

 א) ואין צרך לאמו/ שוילהויזן לא יוכל להתנגד להנחה זו, יען כי לפי דעתו אין ספר
 משנה חתורה בצורתו הקדומה והמקורית אלא הוצאה מרחבת של ספר הכרית; עין לעיל, עמ׳ מ״ד



 קכח

 שנתהוו בענין הזה אחר כך הוצרכו לזקף את המצוד. הזאת אשר כמשנה התורה
 על חכהנים ומכאן ואילך היו הכהנים מקריבים את בכורוח הבהמה על המזבח

 והיו אוכלים אח בשרם בעיר הקדושה (במדבר י׳׳ח, י״ז־י״ח).
 אפשר אפוא להחליט החלטה כזו גם בענין המעשרות ולאמר, כי במדבר
 י׳׳ח שנה רק את חק המעשר הקדום שנתן על הר סיגי וצוד. לתת את המעשר
 ללויים כמקום אשד לפנים היו אוכלים אותו במקדש. אולם אני חושב החלטה
 כזו להחלטה בלחי נכונה מפני מעמים אלה: ראשית נהן המעשר של השנה
 השלישית, לפי משנה ההורה (י״ד, כ״ט), לא ללוייס בלבד אלא גם לגר, ליתום
 ולאלמנה; וקשה להעלות על הדעת, שבמדבר י״ח בטל את המצוד. הזאת וצוה
 שמכאן ואילך יהיה כל המעשר ללויים בלבד ולא ליחר העניים. ושניה נחשב
 המעשר הזה, לפי משנה התורה (י״ד, כ״ב ואילך), לקדוש והיה נאכל דק ״במקום
 אשר יבחר לשכן שמו שם״; ואולם את המעשר, שהיו נותנים ללויים, היה מותר
 לאכל, לפי במדבר י״ת, ל׳, ככל מקום *כתבואת גרן וכתבואת יקב״. ולכן נכון
 יותר להניח הנחה המסכימה עם הקבלה היהודית והנמצאת גם בתרגום השבעים
 (דברים כ״ו, ׳״ב), גם בקדמוניות V!, ח׳, ח׳ וגם בספר טוביה!, ז׳: בבמדבר י״ה
 מדובר על מעשר אחר שתיו מפרישים אותו בתורת ״תרומה׳ (י״ח, בי׳ד) קודם
 הפרשת המעשר אשר במשנה התורה ואשר בויקרא כ׳ז. המעשר הזה נחשב
 לנחלחם של הלויים. כל איש ואיש מבני ישראל חיה רואה לכתחלה את החלק
 העשירי טאתוזת נחלתו לא כרכושו הפרטי אלא כה רומה לה/ שאת תבואתה נחן
 כמחנה ללויים. וכמו כן מצוה יחזקאל (מ״ח, ח׳) להפריש חלק מכל אדטת ארץ
 ישראל בתורת תרומה לה׳. אולם לפי במדבר י״ח צריך לתרום את התרומה הזאת
) לחוד; והתרומה הזאה נחשבה עם כבוש הארץ כנחלת  מאחוזתו של כל אחד ואחדא
 ה׳. ואח התבואה של תלקת אדמתו, שנשארה לו אחרי הפרשח התרומה־המעשר,
 היה צריך כל איש ואיש מבני ישראל לעשר בכל שנה ושנד.; ואה המעשר הזה
, היו אוכלים הבעלים, ולא הלויים, בתורת זבחי שלמים. (  שנקרא בשם ״מעשר שני״י
 מצוח המעשר הזה שנאמרה במשנה התורה תלויה והדוקה היטב בענין בחירה
 העיר הקדושה, מפני שכל יהודי חיה מחויב לעלות אליה לפעמים קרובוח ״למען
 ילמד ליראה את ה׳״ (דברים י״ד, כ״ג); וזהו, בנראה, יסודה ובסיסה של השקפה

 א) ודבר זה. שבני ישראל היו צריכים לעבד את אדמת התרומה שחיתה נחלתם של
 הלויים, נתשב להם כתשלום גמול ללוייס חלף עבודתם אשר הם עובדים תחת בני ישראל
 במקדש (במדבר י״ח, כ״א). נוסיף גם את זאת, שלפי חקי התורה היו מפרישים את מעשר
 הלויים, כמו את תרומת הכהניס, רק מדגן, מתירוש ומיצחר ולא מפרות שדה אחדים (דמה

 במדבר י׳יח, י״ב לפסוק כ״ז).

 ב) דבר ידוע הוא שגם בימינו אלה יש הרבה יהודים הנוהגים להפריש ולתת לעניים
 בראשונה מעשר מרכושם ואח־׳כ —גם מעשר תמיד מסרות רכושם או מהכנסותיהם.
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. ואולם אב המבקרים יחשבו את ההשקפה הזאת לדבר שאינך (  הקבלה היהודית א
 מתקבל על הרעת (קיונן: N. 17 יי׳ § .Einl), אז יובלו למצא את ישוב המקראות
 אשר במשנה ההורה ׳״ד וויקרא ב״ז מהד ניםא ואשר בבמדבר י׳׳ה מאידך גיסא
 בזאת, שבםפר האחרון גופא נראים ההקים בשנויים והקונים שנעשו בחקי סיני
 הקודמים.—ואין אנחנו יודעים מה גדם לשנוי הזה: אם מריבת קרת ועדתו או
 בהירת הלויים החת כל בבור בבני ישי־אלי רב לנו בזאת שהראינו והוכחנו,
 שמתנות הכהונה אשר בחקי םיני המקוריים הכתובים במקור ת״ב אינן נבדלות

 בעצמוהן מאלה אשר במשנה התורה.
 ובכל זאת נשים לב לתורת בהנים בכללה! האם באמת דאנ המקור הזה
 יותר מדאי לספוק צרכיה של הכהונה? — -אי־אפשר להאמין [אומר וילהויזן
 4אז .Gesch. s] בזאת! הלא סוף סוף הוצרכו בני ישראל לתת להם את הבל...
( ב  ״בחנים היו: בל קרבנוח החטאת והאשם, רב התוספות שלהקרבנות מן הצומח,
 עורות העולות, החזה והשוק מזבחי השלמים, הבכורות, המעשרות והבכורים —
 בכורי־־משנה״.—אולם אם נםיח את דעתנו מהלויים, שלפי דברי התורה היה המעשר
 רק להם לבדם, ונתבונן רק אל המתנות שצוו בני ישראל בת׳׳כ לתתן לכהנים
 בלבד, אז נראה ונוכה, ב* המתנות האלה אינן עולות בכמותן על הכנסות הבחנים
 אשר במשנה הת־רה ובמקורות החקים והספורים האחדים ובאיבוהן הן נופלוח
 מהן? ובעקר צריך לשים לב לזאת, שהמקור ת״כ נותן לבהנים רק את הקרבנות
 של מקדש אהד — בין אם נאמר כדברי וילהויזן שה״כ הניחה בתור הנחה
 מוקדמת את יחידותו ורכוזו של הפולחן ובין אם נאמר כמו שבארנו ופרשנו לעיל,

 א) כמך לדעה זו אנחנו מוצאים, כנראה, גם בדהי״ב ל״א, ר, מפני ש״מעשר קדשים״
ר בתלמודי כמו שהתרגומים מסמנים את המעשר ש א 7 ( s הכתוב שם הוא- בני־אה, ״מעשר שניי־ 
 השני ואת מעשי הנהמה בשם ״מעשר קדשיא״ (עין בתרגום אונקלוס ויונתן — במדבר ה׳
 יי ודב־ים י׳־ב כ״ו); והשם הזח הולם אותו- הואיל והיו צריכים לאכל את המעשר חזה
 בטהרה בעיי הקדושה בלבד; אולם מעשר ראשון היה נאכל עיי הלויים כחולין (במדבר י״ח
 ל׳ ואילך).--אמנם פילון אינו יודע כלום ע׳־ד המעשר השני הזה, אבל שתיקתו מלמדת אוחנו
 רק את זאת, שההלכה למעשה שהיתה נוהגת בארץ ישיאל (ויוסר. בן מתתיהו ערב לנו בעדה)
 *יא היתה ידועה כלל לסופר הזה; ומכאן יאיה, שגם עדותו ע״ד מעשר הבהמה (עין לעיל

 עמ׳ קכ״ה) לא לוקחה מחוך היי המעשה.

 ב) כונתו- כנראה, ״לתוספות מן הצומח לעולה ולשלמים״׳ מפני שקרבנות החטאת והאשם
 היו באים בלי התוססות האלה. אולם עצם הנחתו ש* וליהויזן. שגם אתרים מסכימים לה
תנתרק ) הנחת טעות היא בעקרה וביסודה. לכהנים היתה נ E X . u. Lev Js.423: יימשל, דילמן) 
 המנחה שהיחה באה לחוד ולא מנחת התוספת שהיתה באה יחד עם הנסכים (מנחת נסכים).
 המנחה הזאת היתה נשרפת כליל ע־נ המזכה, כמו שהוכחתי במאמרי -בית המשפט העליון״
 בעמ׳ מ־ב, בהערה ה׳ והבאתי שם ראיות מספרו (קדמוניות IIז, ט׳ ד׳ וג׳ ט׳ו) של יוסף בן

 מתתיהו הכהן ומאחרים; עין גם בפרושי לויקרא, בעמ׳ 144.
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 עם׳ פ״ג שםצווהיה של ת״כ נתנו בכלל רק לפולחן אשר במקדש הראשי.
 ומלבד זאה נאסרה אכילה בשר הקרבנות (ובשר הבכורוה בכלל זה) מחו־ן
 *יזמנו ומחוץ למקומו; בשר הקרבנוה היה נאכ* דק בעיר הקדש ועפי׳יר —
 בחצר המקדש בלבד (ויקרא ו׳ ט/ י״ט; ז׳ וי); כל חלקי הקרב; (וגב הקרבנות
 מן הצומח) היו נאכלים ביוס הקרבתו או למחרתו גרידא; והנותר היתר. נשרף
/ ט״ד־י״ז; ח׳ ל״ב; עין בקדמוניות III ט/ ג׳). מתנות הכהונה (לפי  באש (ויקרא ז
 ת״כ) היו כמעט רק דברים שהכהנים היו צריכים להם לכלכלתם; כל המתנות
 האלה היו קדש ורק הכהנים ובני ביתם בלבד היו אוכלים אותן; ״וכל זר לא יאכל
 קדש, תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש״ (ויקרא כיב, י׳); וכל מנות הבחנים
 אשר בח״כ נחשבו כקדש—וגם המעשר מן המעשר, שהלויים היו נותנים לכהנים,
 אינו יוצא מהכלל הזה (במדבר י״ח, כ״ט); חלקי קרבנוה רבים לא היו נאכלים
. נמצאנו למדים מבאן, ( א ( ׳  אלא ע״י הזכרים בבני אהרן (ויקרא ו׳, י״א, כ״ב; ז׳ ו
 שת״כ לא נחנה לכהנים אלא צרכי־מחיה וכלכלה בלבד, שאסור היה למכרם
 לאחדים ושהגנו עליהם אמנם מפני הדחק ודאנות הפרנסה, אבל לא יכלו להמציא
 להם בשום אפן לא עושר ולא בבור ולא גדולה. — ורק המעשרות, שנהנו, לפי
 ה״כ, ללויים, היו ברשוהס הגמורה של אלה (במדבר י״ה, ל׳—ל״א); ואפשר להבין
 על נקלה איך הגיעו הכהנים בימי הביח השני, שלקתו לעצמם את ההכנסה הזו
 של הלויים, לכבוד ולגדולה. אולם למקור ת״כ לא יכלה להיות מעולם בונה
 כזאת, מפני שדוקא את המתנות החשובות האיייה נתן לנחלה ללויים ולא לכהנים.

 ג. הכנסותיהם של הכהנים במשנה התורה ובמקורות אחרים.

 עחה נשים לב לענין ספוק צרכיה של הכהונה לפי משנה ההורה •לפי
 מקורוה ההקים והספורים האחרים. במקורוה שמחוץ לה״כ אנחנו מוצאים את

 החכנםוח האלה של הבחנים:
 א. חלקם של הכהנים בקרבנות נזכר שם (לפעמים קרובות) סתם מבלי שום
 הגדרה. לפי שמו״א ב׳ כ״ח נהנו להם ״כל אשי בני ישדא"״; כנראה, היו נוהגים
 בשלה, שהכהן היה לוקח לו מכל זבח חתיכה הגוגה (שם ב׳ י״ג־ט״ז); והזבח הזה
 והשלמים אינם דברים זהוחיים, מפני שמהשלמים היו למנה לכהן — לפי המקור
. גם הדברים הבאים לקמן היו נתנים לכהנים: לחם הפנים (  ת״כ — החזה והשוק כ

 א) במקרה •על טומאה, שהיה מצוי מאד לרגייי חקי הטומאה והטהרה הרבים אשר
 בת״כ, נאסרה אכילת קדשים באסור כרת גם על הכהן גופא (ויקרא כ׳׳ב, ג׳ ואי״יך)•

 ב) המבקרים הניחו הנחה, שהזבח אשר בשמויא והשלמים הס היינו הך, ולכן מצאו
 שהכתובים אשר בשטו״א בי, י״ג־ט״ז סותרים את המצוה שנאמרה בת׳״כ. וגם המפרשים הישנים
 ראו צדך לעצמם לאנס את הכתוב שם ולבארו באפן כזה: בני עלי היו עושים שלא כדין והיו



) ומנחות המצות (מל״ב כ׳׳ג, ט׳). א (  (שמו״א ב׳־א, ז׳), קרבנות החטאת (הושע ד׳ ח׳
 ולא רק במקדש אהד בלבד היו נותנים לכחנים כימי הכיח הראשון את חלקם

 בקרבנוה הנ״ל אלא במקרשים רבים (במות).
 ב. וגם מתנות אחרות מבנות מינם של הקרבנות הנ״ל היו נהנות לכהנים: כסף אשם
דמה למשנה ההורה כ״ו). ;  וכסף חטאות (מל״ב י״ב, י״ז) ובכורי האדמה (שמות כ״ג, י״ט
 ג. מהדברים שלא היו מובאים למקדש ה׳ נזכרות במקורות שמחוץ לת״כ

 המתנות הא״ה:
. ( ג ( ׳  1) סכל זבח היו נותנים לכהנים אה הזרוע, הלחיים והקבה (דברים י״ח, נ

 לוקחים מלבד החזה והשוק שנחנו "הם לנהלה גם מ״שאר הבשר שהיה הלק הבעלים׳׳. אולם
 אליבא דאמת מלמדים אותנו מקומות אחדים בשופטים כ׳ כ״ו; כ־׳א, ד׳ ובשמו״א י׳ ח׳ שלא
 תמיד היו השלמים והזבח הפשוט מושגים זהותיים. הזבח אשר בשמואל היה מובא בעקרו
 ממעשר בהמה. וקיונן (Godsd. II 268) יכל למצא קושיות ופרכות לענין מעשר הבהמה כהנה
 וכהנה—העובדה הזאת, שיעקב אבינו, שכל עקרו של רכושו היה בקי־ וצאן, נתן מעשר מכל
 (בראש׳ כ״ח, כיב), מעידה לפנינו על זאת, שמעשי• הבהמה היה נוהנ כבר בימים הקדומים
 ביותר. אולם מעשר הבהמה היה משמש לזבחי משפחה, שהיו נאכלים בקדושה ולכהן לא חיה
 עפ״י הדין שום חלק ונחלה בהם (עין ברמב״ם, בהלכות בכורות ו׳ ד׳). כדאי וראוי לשים לב
 לדבר הזה, שגם ל£י ת״גופ השבעים (שמו״א א׳, ב״א) וגס לפי דברי יוסף בן מתתיהו הכהן
 בקדמוניות V- י׳ ג׳ הביא גם אלקנה לשלה את מעשרו. ולו התאים הדבר חזה לשטתס של
 המבקרים החדשים• כי עתה היו מחליטים ואומרים, שבספר שמואל שהיה לנגד עיני השבעים

 היתה כתובה המלה ״מעשר״.

 א) עי; לעיל עמ׳ צי. המבקרים התרשים מערערים על הדעה האומרת, שפרושה
 של המלה ״חטאת״ אשר בהושע הוא ״קי־בן חטאת־׳; אולם יושם לב לדברים שנכתבו למעלה

 (עמי צ׳׳א) על אדו״. חענין הזה.

 ב) -ב המבקרים החדשים סוכרים, כי הזבח אשר במשנה התודה י״ח, ג׳ והשלמים הם
 היינו הך. נמצא, לפי דבריהם, כי הכחוביס אשר במשנה התורה ובת״כ (לפי ת״כ צריך
 לתת לכהן מהשלטים את החזה והשוק) שותיים זה את זה ואי־אפשר לישבם כלל. אולם אס
 למעלה בהערה ב׳ (עמ׳ ק׳־ל) הוכחנו שה״זבח״ אשר בשמו״א, ב׳ נבדל ושונה מהשלטים,
 הדי מכל שכן שאנחנו צריכים להבדיל ביניהם כאן במשנה התורה. משנה ההורה מתיר לזבח
 ולאכל בשר בכל מקום •בכל אות נפשך״, אולם קודם לכך הוצרכו בני ישראל לזבח את
 אח כל זבחיהם לשם קרבן (דביים י״ב, כ׳) • ס׳ משנה התורה אוסר עליהם גם כן את הקרבת
 הקדבנות מחוץ לעיר הקדש ובאפן כזה הפחית את משפי־ הקרבנוח עד לידי מדה מצומצמת
 מאד; וכמעט רק בימי חחגים׳ כשכל בנ״י היו עולים לרגל לעיר הקדש, היו מקריבים קרבנות.
 ולולא צוו בני ישראל כי גם עתה (אעס׳־י שהזבחים חדלו לחיות קדבנות) ינתן חלק מהם
 לכהנים, מפני שעד הזמן ההוא היה כל זבח לשם קרבן, כי אז היתה הכנסתם של הכהנים
 מתמעטת והולכת. והואיל וילהויז; מניח הנחה, כי בתקופה שלפני משנה התורה היה כל זבח
 לשם קרבן ומכאן שהכהן היה מקבל הלק ממנו—הרי נמצאנו למדים, שהחק אשר במשנה
 התורה מצוה לתת את החלק הזה גם משתיטת חולין; ופרושה של המלה ״זבח״ (דברים י״ח. גי)
).וזבחת״. 8  הוא לא שלמים אלא בחמה שנשחטה מחוץ למקדש ועליה גאמר גם למעלה (י״ב, כ״א):9
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 2) ראשיה הדגן, התירוש והיצהר־החרומה; וצריך להבדיל בין התרומה
 הזאת (דברים י״ח, ד׳) ובין ״ראשית בל ברי האדמה״; גם המלים: ״מלאחך
 ו״דמעך שבשמות כ״ב, כ״ח מתכוונות לתרומה הזאת או לבכורים האלה,- האתיכולוגיה
 של המלה ״מלאה״ שבמקום הנ״ל אינה מחוורת לנו? אולם לעומת זה אפשר להוכיח
 בודאות את זהוהם של ״דמע״ הכתוב כאן ו״חלב״־־תרומה אשר בבמדבר י״ח, י׳יב,
 כ״ט, ל׳, ל״ב. השומרוני מתרגם את המלה ״חלב״, בכל מקום שבאורה הוא:
 ״הטוב ביוחר״, ״המובחר״, 88) למלה ״דמע״ (עין בבראשית מ״ה, י״ח; בבמדבר י״ה,
; אהלות ׳  י״ב ועוד). גם המשנה העהיקה קוראה לחרומה בשם: ״דמע״ (טהרותב/ ג
 ט״ז, ד׳). המקום שהתרומה היחה נאצרת בו נקרא: ״ביה הדמע״(תוספתא הדומות
 י׳, ט״ז). בשמוש הלשון המאוחרת של המשנה גרשה המלה ״דמע״ לגמרי ע״י
 המלה ״תרומה״; אולם בכ״ז נשאר הפעל ״דמע״ בהוראת ״דבר שנעשה (ע״י
 חרומה שנחערבה בו) תרומה״. ולתערובת כזאת קוראים במשנה: מדומע (למשל,
 תרומוח ה׳, ר). מקורה של המלה ״דמע״ הוא בערכיה: ״דמאכ״—מה ומובנה העקרי,
 כנראה, הוא: החלק הטוב ביותר (במו בארמית: מוקרא—מה מן ״יקר״), ולכן
 צריך להבדיל בינה ובין המלה ״דמע״ שהודאתה: דמעות ושנקראת בערכיה: ״דמע״.
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 3) ראשית הגז (משנה ההורה י״ח, ד׳).

 א) וילהויזן איננו צודק באמרו (Gesch. s. 162), ש״ראשית״ אשר במשנה התורה י״ח, ד/
 ו״ראשית״ אשר במשנה התורה כיו הן היינו חך, מבלי אשר שם את לבו לדברים האלה:
 ו) משנה התורה כ־׳ו, ב׳ מצוה לקחת מ״ראשית כל פרי האדמה״ ולשים בסנא, אולם בפרק י״ח, ד׳
 כתוב שצריך לתת רק את ראשית הדגן, התירוש והיצהר בלבד. 2) לפי משנה החורה י״ח, ד׳
 נותנים את המחנה הזאת באפן ישר לכהן גופא ואין צרך להביאה למקדש, אולם לעומת זה
; עין במשלי ג, מ.  מצוה פרק כ״ו, ב׳, ולהביא את הבראשיתי לבית המקדש ולהקדישה שם לה׳
 3) דבר ברוד הוא, שמשנה התורה כ״ו פורט את המצוה להביא את בכורי האדמה לבית ה׳
 שגאמרה בשמות כ״ג, י״ט זל״ד, כיו; אולם בשמות נקראת המתנה הזאת בשם ״בכורים״,
; ומכאן אנחנו למדים, שהמחנה הזאת ( ׳  כלומר: פרות שנתבכרו ראשונה (עין בישעיהו כ״ח. ד
י שהיו בשעה שנקטפו או נתלשו מהקרקע פ  היתה נתנת מסרות שלא נגמרה מלאכתם, כ
 (״פרי האדמה״), ולא מדגן ולא מחידוש ולא מיצהר• הדברים הנזכרים באחרונה כלולים, כנראה,
 ב״מלאה״ ו״דמע״ אשד בשמות כ״ב, כ״ח וצריך להבדיל ביניהם ובין ה״בכירים׳ אשר בשמות
 כ״ג, י״ט. — וכמו כן לא נכונה המסקנה שהסיק וילהויזן (Gesch. s. 163) מהמלה ״מראשית״
 אשר במשנה החורה כיו, ב׳, כי ״ראשית־׳ מסמנת את הפרות המקודשים בכלל הנאכלים לפני
 ה׳ ע״י הבעלים־המביאים ושרק חלק מהם נתן לכהן; להפך, באורה של ״מראשיח״ הוא כבאורה
; ראה גס את המלה *מאחד״ שבמשנה (  של חברתה אשר בבמדבר ט״ו, כ״א (דמה לט״ו, כ
ל למדים (בכורים ס״א, משנה ג׳; ״ ז ח . §278c ; L c h r b  התורה ט״ו, זי, ועין בספרו של איולד .
 ספרי דברים כ״ו. ב׳; מנחות ס״ד ע״ב- המתרגם) מהמלה ״מראשית״, שלא כל חפירות כלם חיבים

 בבכורים, אלא רק ״שכעת המינים (דברים ח׳ ח׳) האמורים בשבח הארץ״.
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 4) מתנות בסף אחרות מאת מכריהם (מל״ב י״ב, ו׳),׳ עין בפרושו של
 הראב״ע — דברים י׳׳ח, ח׳.

 נוסיף לכל הרכרים הנ׳׳ל גם את זאת: כל מחנוח הכהונה הכתובות במקורות
 שמחוץ לה״ב נחשבי כרכושם הגמור של הכהנים והם יבלו להשתמש בהן לפי
 חפצם מבלי שום הגבלות; הלוי (הכהן) אשר במשנה התורה היה אוכל אה חלקו
 יחד עם הגר, היחום והאלמנה; קדושתן של הזרוע, הלחיים והקבה, שנתנו לכהן,
 לא היתה יתרה עיי קדושחן של חלקי הזבח שנשארו לבעלים ולפי שמו״א כ׳׳א,
 ה׳ נתן פעם לחם הקדש (הפנים) לזר; ובמעט שאין םפק, שהכנסותיהם של הכהנים
 מנדבות כסף, םגז־צאן וכיוצא בזה היו ברשותם הגמורה,־ ודבר זה הוא ברור
 ומחוור: המתנות אשר הכהנים יכלו להשתמש בהן לפי רצונם היו חשובות ויקרות
 בעיניהם יותר מהמהנוח שרק הם בלבד יכלו ליהנוה מהם.— ומכל הנאמר למעלה
 נמצאנו למדים, שאי״אפשר להגיד בשום אפן שחקי המקור ת״כ נתכונו להרבות
 את עשרם ואה כחם החמרי של הכהנים ושאי־אפשר להביא מכאן ראיה לזאה,

 שת״כ נתחברה בזמן מאוחר.

 אנחנו צריכים לסתר גם את יסודותיה של ההנחה, שבימי קדם קדמחה של
 האומה הישראלית היהה מעלתה של הכהונה פחותה מאשר אחר כך ושרק במשך
 הזמנים והתקופוה הלך כחה הלך ורב. ההנחה תזאת נפרכת קודם לכל ע״י העובדה
 ההיסטוריה הברורה, כי בני ישראל ישבו במשך מאות בשנים בארץ מצרים, ארץ אשר
 מעמד חכהגים זכה בה לכבוד ולחשיבות רבה וגם לעשר גדול: אחוזות אדטה וגם
; הרודוט ב׳ ל״ה, ל״ז? דיודור א׳ ע״ג). ומלבד  הכנסות שונות (בראשית מ״ז, ב״ב
 זאת מוכרחה ההנחה הזאת לכפר באמתותה ההיסטורית של העובדה המאושרה
 והמקדמת במקומות רבים, שמשה, מחוקקם ומושיעם של ישראל, היה מבני שבט
 "וי. היא לא שמה לב גם לזאת, שכל תורה חדשה, וביחור דת חדשה, כמו הדח
 הישראלית, צריכה דוקא בתקופתה הראשוגה למעמר מיוחד אשר יתמכר אליה
 בכל לבו ואשר יהיה לו די־כה והשפעה לפרסמה בעם למען יקבל עליו אה
 מצוותיה.— ורק ראיה אחח יש להנחה הנ׳׳ל, והיא: אחרי כבוש ארץ כנען נעלמו
 הכהנים במשך זמן רב מעיני ההיסטוריה. ואולם גם הדבר הזה הוא פשוט ומובן:
 בימי חרום ומלחמה נמצאים הדת והחקים במצב של ירידה ורק גבורי מלחמה
 מצוינים חופשים בידיהם שבט מושלים ושמוהיהם נשארים לזכרון לבני הדורוה
 הבאים. ובכ״ז אנחנו רואים כי גם בסופה של תקופת השופטים, כאשר שקטה
 הארץ ממלחמות במשך זמן רב, עמד כא־בעים שנה בראש העם כהן שהיה גם
 שופמ (שמו״א ד׳ י״ח); בתקופת המלוכה בישראל היו הכהנים מושחים את המלכים
; ׳ ; מל״ב י״א, י״ב); הבחנים היו מורי העם ושופטיו (הושע ה׳ א  (מל׳׳א א׳ ל״ט
; י״ט, י״ז) והיו נחשבים בכלל למעמד גלה ׳ ; דמה לדברים י״ז, ט ׳  ירמיהו י״כ ח



ן ז י לה ו י ת של ו ו ז י ת ו פ י ח דה ה החי 4  קלד *

 וחשוב מיהר המעמדות שבעם (הושע ד׳ ט׳; ישעיהו כ״ד, מ׳; ירמיהו כ״נ, ל״ד).—
 ואחרי כל העובדות האלה נחרץ ממילא משפטה של ההיפותיזה האומרת, שאחד
 מחלקי התורה (ח״כ), המרומם והמנשא אח ערכם ואח חשיבוחם של הכהנים,
 נוצר אהר גלות בבל, כלומר: בתקופה מאוחרת (במרה ידועה) מאד. גם היחס
 אשר בין הכהנים ובין הלויים בתקופה שאחר הגלות מתנגד בהחלט לחיפותיזה

; והדבר הזה כבר הוכח למעלה (עמי ע״ב ואילך).  הזאח

 ד. הכנסותיהן של הכהמה והלויה ביחזקאל.
 ודוקא תורה החקים אשד כם׳ יחזקאל, שהמבקרים החדישים רוצים להסיק
 ממנה מסקנה, כי ה״כ לא היתה במציאות בתקופה שלפני גלות בבל, ממציאה
 לנו — אם נתעמק ונעין בה היטב — ראיות לקדמותו ולעתיקותו של המקור ת״כ
 שבתורה. הנביא הזה מצוד. בפרוש להבדיל בכל חומר הרין בין הבחנים ובין
 הלויים: הוא מרחיק את הלויים מכל הקדשים ומכל קדשי־הקדשים (מ״ד, י״ ג)
 וגם אל המזבח חוא מקריב רק את הכהנים בלבד (מ׳, מ״ו). ובכ״ז הוא אוסר על
 הלוייס לבחר להם עבודה כרצונם, אלא, להפך, הוא מטיל עליהם חובה לעבור
 עבודות שונות בבית המקדש (ם״ד, י״א, י׳׳ד). ואם נשאל: מאין יקחו להם הלויים
 את צרכי פרנסתם וכלכלתם? — לא נמצא מענת בספר יחזקאל; יחזקאל מ״ד,
 כ״מ־ל׳ מדבר רק על הכנסותיהם של הכהנים בלבד; נתלת תלויים בתוך שבטי
 ישראל היא קטנה ומצערה כנחלת הכהנים: רק חבל אדמה קטן מאד נתן להם
 למען יבנו להם ״ערים למושב״. — ההסתמך אפוא יחזקאל בענין הכנסותיהם של
 הלויים על משנה ההורה? לפי משנה התורה יכולים הלויים לשבת בכל שערי
 הארץ ובני ישראל מצווים ועומדים להחזיק בידם ובידי הגר, היתום והאלמנה
 (דברים י״ד, כ״ז־כ״ט), אולם לפי יחזקאל צריכים הלויים לשבח כלם יחדו ע״י
 המקדש ״לעומח גבול הכהנים״ (יחזקאל מ״ח, י״ג). ועוד: לפי משנה .התורה י״ח,
 ו׳־ח׳ יכל הלוי לעבוד עבודה במקדש כ״כל אוח נפשו״ ולאבל ״חלק כחלק״ עם
 ״אחיו״ (הכהנים—לפי דברי וילהויזן), אולם יחזקאל אוסר עליהם (על הלויים) את
 הדבר הזה בכל חומר הדין. נמצא שבכל ההכנסות אשר במשנה התורה אין ללויים,
 לפי ם׳ יחזקאל, שום חלק ונחלה כמעט. — כדאי לשים לב גם לזאח, שיחזקאל
 הקצה לכהנים מקום לשבח ששטחו אינו קטן משטח נחלתם של הלויים (מ״ה,
; מ״ח, י׳, י״ג). ומכל הנאמר כאן נוכל להסיק את המסקנות האלה: ו) יחזקאל  גי־ה׳
 הניח ביסוד דבריו, בחור הנחה מוקדמת, אח המקור ת״כ שדאג לכל מחסורי
 הלויים בתתו להם אח התרומה־המעשר. 2) ם׳ יחזקאל, שהקצה ללויים מקום
 לשבח ששטחו לא היה גדול מנחלת הבחנים, נתחבר בודאי בתקופה מאוחדת
 בהרבה מזמנו של המקור ח״כ, שמספר הערים אשד נחן בו ללויים היה גדול פי

 שלשה ממספר ערי הבחנים (עין למעלה בעמ׳ ע״ב).



 קלה

 ואעפ״י שלא כל מה שנכתב בבמדבר י״ח נזכר ברשימת מתנות הכהונה
 אשר ביחזקאל—בכ׳׳ז אין מכאן ראיה, שיחזקאל לא ידע את החקים אשר בבמדבר
 י״ח. הלא יתזקאל אינו מזכיר גב את המתנוה אשר לפי משנה ההורה הן נחלת
׳ ואילך), אעפ״י שלפי השקפתו של וילהויזן לקה ׳ א ח ״  הבחנים וחלקם (דברים י
 הנביא הנ״ל (מ״ד, כ״ח) אח הצווי: ״ואחזה לא תתנו להם בישראל״ דק מהפרק
 הנ״ל אשר במשנה התורה בלבד. אני הוכחתי כבר למעלה (עכ׳ מ״ב) כי ב״כל
 תרומת כל״ (יחזקאל מ״ד, ל׳) נכללו כל מחנות הכהונה אשר בבמדבר י״ח
 ובמקומות אחרים ואשר נקראו בשם ״תרומוח״*/• ואלה הן: ו) בכורות הבהמה.

 2) החזה והשוק מזבחי שלמים. 3) מעשר המעשר.
 שתי המתנות הראשונות מסומנות בשם: ״תרומת הקדשים״ (במדבר י״ח,
 י״ט), ומעשר המעשר — ״תרומת ה׳״ (במרבד י״ח, כ״ו, כ״ח, ב״ט). — ורק דעה
 משוחדה וקבועה מלמפרע לא חרצה להורות בזאת, כי יחזקאל מ״ד, כ״ח־ל׳ כהב
 בקצור את הדברים שנאמרו בבמדבר י״ח; נציג את מתנות הכהונה אלה מול אלה:

קאל מ״ד, כ״ט־־ל׳ חז  במדבר י״ח י
 לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם 1 המנחה והחמאה והאשם

 (פסוק ט׳)
 כל חרם (י״ר) » / וכל חרם

) ־' וראשיה כל בכורי כל ג ״ י . ב ״ י ל ( , כ ר ן ב ב _ ם ת , ש א  ר

 כל תרומה הקרשים—מכל מתנותיכם... וכל תרומת בל מכל תרומותיכם ב).
 כל תרומת ה׳ (י״ט; כ״ט)

 ומלבד זאת הראיתי כבר למעלה (עמ׳ ם״ב), כי הדברים שנאמרו ביחזקאל
 מ״ד, כ״ט על חלקם של הבחנים מקדשי הקדשים לא יהיו מובנים אלא אם נאמר,
. ועוד: בבמדבר ט״ו, כ״ו ואילך צוו (  שהם נסמכים על תמצוות הכתובות בת״כג
; הכהן לא נזכר כלל במקום  כני ישראל לתת מראשית עריסותיהם הדומה לה׳
 ההוא; ואולם יחזקאל (מ״ד, ל׳) אומר בפרוש: ״וראשית עריסותיכם תתנו לכהן״;
 ואת הדבר הזה למד הנביא מהצווי הכללי, שנאמר בבמדבר י״ח, י״ט, כי ״כל
 חרוסוח הקדשים, אשר ירימו בני ישראל לה׳״ (ומםתברא שגם ״ראשית עריסותיהם״
 בכלל זה) תנחנה לכהנים. המצוה הזאה יחד עם מצוח החרומה מתבואת השדה
! הן הוסשה־מבארת את»וכל תרומת  א< המלים ״טבל תרומותיכם־־ אשר ביחזקאל מ״ד, יי
. אגב: הבסוי b 2 7  כל- שלפניהן וצריך Lehrbuch 278 c u. 4.־פרשן כמו שפרשן איולד בספר 0

, תרומת כל מכי, תרומותיכם׳׳ הוא חקוי ייבמדבר י״ח, כ׳׳ט; דמה *יפסוק כ״ח. , -וכ
 ב) ועתה יתבאי־ הדבר, מדוע לא הזכיר יחזקאל את הכנסותיהם של הלויים; ההכנסות

 האלה נכללו במלה ״תרומות״; עין בבמדבר ייח, כיד.
 ג) וגם בענין מקום אכילתם של הקרבנות מסתמך יחזקאל על ת״כ. הוא קובע (יחזקאל
/ / ט  מיב, י׳־ג) מקום קדוש יימנחח, "חמאת ולאשם ואיננו קובע מקום לשלמים (עין בויקרא ו

, י״ד).  ;*ט: זי, ו׳; י,
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 (״תרומת גרן״—במדבר ט״ו, כ) מנומקות ומבוססות ביחזקאל ע״י המלים: ״לחניה
 ברכת אל ביתך״ (ולא רק בגרן ובשדה בלבדי, דמה לדברים כ״ה, ג). — ולפיכך
 ברור ומחוור הדבר, שיחזקאל הניח בחור הנחה מוקדמת אה מצווחיה של ת״כ.
 ומכל הדברים שנאמרו ושנתפרשו באן נסיק את חמסקנוה האלה: בה״כ
 נמצאות בענין מתנות הקדש והכנסות הבחנים שהי הקדה. הראשונה, שאנחנו
 קוראים לה בשם חקה םיני, כלולה בספר ויקרא ובה נאמר, שמתנות־קדש שונות
 תנחנה לכהנים (ויקרא ו׳־ז׳; פרק ב״ב); ואולם הבכורות והמעשרות קדושים הם
 לה׳ (ויקרא כ״ז); על החקה הזאת מסתמך ם׳ משנה התורה, שגם הוא דואה את
 הקיו כחקים שנתנו מאת ה׳ על הר סיני (דברים ה׳, כ״ח — ו/ א׳). בחקה השניה
 והמאוחרת של ת״כ, בבמדבר י״ה, מוצאים אנחנו, שצריך לחה, מלבד מתנות
 אחרות, גם מעשר למחנים וללויים ושגם הבכורוח לכהנים יהיו. אולם גם לפי
 חוזקה הזאת לא נתנו צרכיהם של הכהנים במרה רחבה יותר מאשר במקורות
 החקים והספורים האחרים. וכיון שאין שום יסוד להטלה ספק בחשיבותה ובערכה
 של הכהונה בימי קדם קדמתה של האומה הישראלית, וכיון שגם תכנה של ת״ ב
 מעיד על עתיקותה ועל קדמותה, וביון שנתברר ונתחוור הדבר, שגם הנביא יחזקאל
 הניח את ת״ב בתור הנחה מוקדמת — שוב אי־אפשד לקבע את זמן התהוותו של

 המקור ת״כ בחקופה שלאחר גלוח בבל.

 ה. ערי הלויים.

 וילהויזן (Prol. 165 f) משהמש גם בענין ארבעים ושמונה הערים שנתנו
 ללויים ככראיה לזאח, שהמקור ת״כ צעיר לימים הוא, וחבריו המחזיקים בשטחו
Anm15 § )16. Kuenen: Einl. § 3 Anm. 1Q u. מסכימים גם לדבריו אלה 
)Deductio (אולם הדדוקציה הזאה של וילהויזן . ( f f 8 2 , Graf: Merx'Archiv I 
 מכילה בתוכה: petitio principii(90 (״שמוש בראיה שלא הוכחה אמתותה״. —
 המתרגם). כל מי שמניה הנחה, בי הכהונה יצרה בישראל מעמד גדול ועצום
 בהשפעתו ובמספרו, ימצא, להפך, בענין ארבעים ושמונה ערי הלויים והכהנים (בין
 אם יאמר שהדבר הזה נתגשם במציאוח בזמן מן הזמנים ובין אם יאמר שהדבר
 הזה היה בגדר הביעה דתית בעלמא) ראיה לעתיקותו ולקדמותו של המקור ת״ב.
 הלא אי־אפשר להעלות על הדעה, כי אחר גלות בבל ידריש מי שהוא דבר כזה
 (לטובה הכהגים והלויים), שלא חשבו אז כלל לגשמו ולהוציאו לפעל. ואולם יזכר
 הקורא גם את זאת, שגם המקורות האחרים דורשים ותובעים מקום מיוחד לבני
 שבט לוי. מי שאיננו מוצא נחה רוח מיוחדה בהשערות זרות ותמוהוח לא יבדיל
 בין לוי אשר בספר בראשית ובין לוי אשר ביחר ספרי התורה. ואין שום יסוד
 היסטורי לכל הדברים שנאמרו ע״י וילהויזן (Gesch. s. 148—150) למען קרב
 אל האמה אח הנחהו, שיש הבדל בין לוי, השבט העתיק בישראל ובין לוי, מעמד
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ה קרומה, פ ו ק ת מ שמעון ירדו ־־־ לפי דברי וילהויזן — ב ב ש ט לוי ו ב  הכהונה. ש

ה ההיםמוריה! אולם מדוע אין זכר לנחלתו של מ ת ימי השופטים, מעל ב ל ח ת  ב

ט לוי, שהיתה, לפי דברי וילהויזן, על חוף ים המלה מול המדבר, בעוד שנחלתו ב  ש

צר ונתהוה לוי, מעמד ו ה בדיוק ? — ומאידך גיםא נ ט שמעון סומנ ב  של ש

ד הוכחתי למעלה (עמ׳ קי׳׳ט) ב ! אולם כ ! ל ו ב י ב פה מאוחרת מאד כ  הכהונה, בתקו

ב לבן גם בימים קדומים מאד א נה עובדת בירושה מ  כי בישראל היהה הכהו

כך יש לנו הרשות הגמורה לפי ם בלבד. ו י ים ולא מעמד כהנ ט בחנ ב  וכי לוי היה ש

י ישראל הנזכר בם׳ בראשית, ולוי, ט ב ש ל תקף בזהותם •םל לוי, אחד מ כ  להחזיק ב

ט הכהנים. ב  ש

 ועוברה זו, שספד בראשית מתאר את לוי כאיש אוהב מלחמה אשר ביתד

דו גדת בשום אפן לתפקי ב את יושבי שכם, אינה מתנ ־  עם שמעון אחיו הרג לפי ה

ם לה׳ ם מהחוטאי ב ר ח קם ב ים להנ ד כהן. בימי קדם היתה חובתם של הכהנ  בהו

ד ישראל לבעל מ צ ה פנחס — ב ט לוי אחר מעשה העגל, ו ב  ולתורתו, כמו שעשה ש

ה מאוחרת יותר. ואם פ ו ק ת ם ב י ב כ מ ירע—למלכת עתליה ובמו שעשו ה הו י  פעור, ו

י ו הרשיע את מעשהו זה של לוי — לא היה הדבר הזה אלא מפנ נ  יעקב אבי

ל הטאו של איש אחר. ל ג ל העיר ב ו ויתן לחרב את ב ת א נ ק ת ב כ ל  שהכהן הרחיק ל

ד כהן.— דו בהו ל אפן שהוא אין במעשה הנ״ל של לוי דבר אשר יתנגד לתפקי ב ב  ו

ם פרי ה של ההיסטוריה המאוחרת במאורעות המסו ח א ו ב ה ב א א צ מ : הרצון ל ב ג  א

ם) היטב, כי ת נובע מתוך רציונליות שטחית• יודעים הם (המבקרי  בם׳ בראשי

־אפשרי בהרבה מקרים, ובב״ז אינם שמים לב לזאת והם  דבר כזה הוא בלחי

ק ם פורחים באויר. ומי שירצה להסי ד על גבי מגדלי ר א ם פורחים ב  בונים מגדלי

ן לי ה על דבר אפי־החו ת יעקב מסקנ כ ר ב וחסת לאיש לוי והנזכרת ב  מהעובדה המי

צד ישתמש ב״מעשה ראובן׳׳ — ל כי ו לדם, יראנו קדם כ נ ט לוי וע״ד צםאו ב  של ש

! ל השבט י ר תולדותיו של כ י אביך״ — לשם תאו ב כ ש  ״עלית ב

ם צ י פ א י מותו: ״אחלקם ביעקב ו ו לפנ נ ק בלל, בי דברי יעקב אבי פ  ואין ס

נם בואה לימים העתידים לבוא, אי  בישראל״ (בראש׳ מיט, ז׳), שנאמרו בתורת נ

גם דבר זה הוא בגדר הודאות, שביחס לשמעון א לשבטי שמעון ולוי. ו ל ם א י נ ו  מתכו

ט ב ש צם בישראל״ רק באפן כזד.: ל אפי : ״אחלקם ביעקב ו ם י ל מ  צריך לפרש את ה

ך נחלת  הזה לא תנתן נחלה מיוחדת ומובדלת, אלא, לתפך, עריו תהיינה בתו

דו הרוחני א שתפקי ל ט לוי, א ב ך היחה גם נחלתו של ש ב ט יהודה. ומכאן ש ב  ש

ל שבטי ך כ ט אחר בלבד, אלא בתו ב ת זאת, שעריו תהיינה לא בתוך ש  דרש א

ח כ ו ל אפן מ ב ב ח בהן מבלי שדות וכרמים. ו ב ש  ישראל, ושתנתנה לו רק ערים ל

ו חנ ר זה אנ ב ד ו — . ן ו ע מ ש ה נחלה כמו ל חנ י גם ללוי נ ו של יעקב, כ ת כ ר ב  תדבר מ

ט בחנים; ב ש ק את לוי ב פ ו רואים בלי ם ו של משה, שבה אנחנ ת כ ר ב  למדים גם מ
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ט לוי ב ל משה אל ה׳ בעד ש ל פ ת ך — מ מו קו ים קמיו, ומשנאיו מן י  ״מחין מתנ

י העמים ק הזה אינו מדבר אלא על אויבים חיצוניים מבנ  (רבדים *׳׳נ, י׳׳א); והפסו

ח ב ש — ו ל כ ש ־אפשר להעלוח על הדעת, שהפרק הזה ( י שאי  עובדי־האלילים, מפנ

הצלחה לעם ישראל) יקלל אותם, שבזמן מן הזמנים יקומו על ברכת אשר ו  ו

ל ל פ ת י ישראל אשר יאבדו מן העולם. להפך, משה מ ים אנשי בליעל מבנ  הכהנ

ל אי־ידיעחם את ל ג ב ל הייהם לעבודה המקדש, ש  בעד הלויים המקדישים את כ

סי המלחמה לא יוכלו להציל את עריהם מידי אויבים, כי ה׳ יגן עליהם  תכסי

ח ענין ה זו ידעה א ל פ ת ח שונאיהם אחור. ודבר ברור ומחוור הוא, ש  ויכה א

ים בערים מיוחדות. י  ישיבתם של הכהנים־הלו

ים יהם והכנענ כבשו לפנ ת הערים אשר נתנו ללויים לא נ צ ק מ ר ש ש פ  א

ת השופטים רבת המהומות פ ו ק ת  ישבו בהן, ומקצתן נשמטו מידיהם אחת לאתת, ב

ך כ ת ומחוץ; ו  וחסרה הסדר והחק, בהיותם לחוצים ודחוקים ע״י אויביהם מבי

ים עובדי־האלילים לקחו אותן מידי ישראל לעת פר גם על הוות יאיר, שהשכנ  םםו

ל הלויים ו כ פ פ ו ט צ ר נ ש א ת ישראל כ כ ל מ ה (דהי״א ב׳, כ״ג). אחרי חלוקת מ כ ר  א

ם אשד בנחלותיהם בן ערי הלויים לידי השבטי ת יהודה הקטגה, עברו כמו ו  במלכ

ם הגולים והפזורים י  היו הערים האלה לפנים. ומלבד זאת קרוב לאמת, שרבים מהכהנ

ה; ״וגוב עיר הכהנים׳׳ (שמו״א כ״ב, י״ט), שבודאי ם ערים אחרו ח ב ש  בחרו להם ל

כך נהיה הדבר, שבהיסטוריה  לא היחד, יחידה במינה, השמש ראיה לדבר זד.; ו

ם דוקא העובדה ל ו א ו — . ( ים והלויים העתיקות א  המאוחרת אין זכר לערי הכהנ

ים אשר בח״כ, מעידה ר ערי הכהנ פ ס מ  הזאת, שנוב לא נחשבה ב

־ אשר ביהושע כ״א איננו בדותא בעלמא של ת״כ, ו פ ס  לפנינו, כי ה

נן: ו  אשר ״המסורת מדריכה אותה לפעמים בדרכת׳׳ (כדעתו של קי

ר ר הזה, כי עתה היה חושב (המקו ב ד י שלו היה כ  Einleit. s. 284), מפנ

ם להנחחו של וילהויזן, סכי ים.—והחת אשר נ י ר יתר ערי הלו פ ס מ  ת״כ) גם את נוב ב

ט לוי, ואחוזת נח״תו עברו וחלפו בליל מן העולם בימי ב ט עתיק, ש ב  כי ש

,,Der Mos. Ursprung der gesetze in מפנה בספרו (Hoedemaker) א) הדמקד 
, שעובד . — B u n e r t ח א ז  den BB. Lev. u. Num." ubers. V. sch 1897 אח שימת לבנו ל
 אדום — אשר הוא ויחיה יחדיו היו, לפי דהי״א ט״ו, י״ח, ב״ד, ״שוערים לארוך ואשד
 וילהוזן (Prol. s. 134) בהסמכו על זאת, שבשמו״ב ו׳, הוא נקרא בשם ״חגתי״, חושבו
 לפלשתי מגת (Prol. s. 134) — היה אליבא דאמת מעיר הלויים גת דמון (יהושע כ״א,
 ב״ד). לפי דברי ר׳ סעדיה במבואו לתהלים (תורגם לגרמנית עיי בהן ונדפס ב״מאגאזיך
 1881 עמ׳ ס׳׳ד) מתכון השם ״גתית״, הנמצא בפסוקים הראשונים של שלשת המזמורים:
/ פיא ופ״ד, לצאצאיו של עובד אדום מגת 91). מלבד גת דמון זו מוצאים אנחנו את  ח
 עקבותיהן של ערי הלוייס במליא ב׳׳ כ״ו, בירמיהו אי, א׳(ענתות) בשמו׳׳א ו/ כיו (בית שמש)

/ כ׳ (שכס).  ובמל״א ג׳, די; דמה לדהי״א פ״ז, ליכ (גבעון) ויהושע ו
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ים אשר קרא לעצמו ם ובי רק שנות מאות אחר בך נתהוה מעמד כהנ  השופטי

ל תקף כ ר נכון יותר לתחזיק ב ב ד ה לנו כ א ר נ — א ו ה ט העתיק ה ב ש  במקרה בשם ה

קרא בשם לוי ושבט לוי העתיק, שרק אחוזה נחלתו ם הנ י ט הבחנ ב  בזהותם של ש

ך ש מ ך הזמנים; והדבר האחרון הזה נעשה על נקלה ב ש מ ו ב  בלבד אבדה ממנ

י שבודאי לא היו הלויים מעולם התושבים  הזמנים מבלי להשאיר רשם, מפנ

א רק ל ו ללויים לנחלה, א נם לא בל הערים בשלמותן נתנ  היחידים בערים ההן ו

ר ידוע בדי מחסורם,־ אולם יתר בתי הערים והשדות פ ס מ  בתים ושדות מרעה ב

ם (עין בפרושו ק ל ח ם :שארו ברשותב של השבטים, אשר הערים האלה היו ב  והכפרי

ר ל״ה, א׳־ח׳ ועין בשמו׳׳א ד, י״נ ואילך וביהושע ב׳׳א, י׳׳א ואילך). ב ד מ ב  של קייל ל

 — גם בימי הבית השני ישבו הכהנים, שהיו מחולקים לעשרים וארבע מחלקות,

ר ביסודה הונחה ש א — ד י ל ק ת הקינות92) של ר׳ אלעזר ה ח א . ב ^ ת ו ד ח ו י  בערים מ

ט) םי י ת הכהנ ו ק ל ח  בריתא עתיקה, שאבדה במשך הזמנים על דבר עשרים וארבע מ

ת ערים מיוחדות ם בשמו י ל עשרים וארבעה משמרות הכהנ ט כ ע ט ם כ י א ר ק נ -

י צפורי״, ים שם בשם ״כהני מירוך, בני ידעיה—״כהנ מנ  וידועוה. בני יהויריב מסו

ה וכו׳ ובו׳ (עין ב״מאגאזץ״ ר צ י בית לחם, יודפת, ארבל, צפח, נ נ ה כ — ם י ר ח  א

ב ישבו, כנראה, בערים האלה יחד עם חושבים אחרים י  1888 עמ׳ קע״ט). הכהנ

ים גם בימי קדם. ת הלויים והכהנ י ישראל. והדבר הזה קדה, כנראה, א  מבנ

ה, כי א עדות נאמנ ו ו ביהושע כ״א מעידים אפ  ארבעים ושמנה הערים אשר נמנ

ם גדול ורב היה קים ועומד בישראל מימי הוסרה של התיאוקרטיה. י ט כהנ ב  ש

,,Die Priest, u. der Cult, in Letzt. Jahrzelint des :•א) עץ בספרו כיבייי 

.jerusal. Tempels" !>. 1» 



 הערות המתרגם.
(•Das Vierbundes- 1) וייהויזן קורא למקור היסודי של ת׳־כ בשם .ספר ארבע הבריתות״ 
 >buch) או quatuor-=Q (״ארבע״ בלטינית), מפני שבו כלולות, לפי דבריו, ארבע בריתות:
.Kuenen: Einl) בראשית א׳, כ״ח־ל; ט׳׳ א׳־י׳׳ז; פרק י׳יז; שמות וי ב׳ ואילך; ואולם קיונן 
/ כ״ח אינם ברית אלא י שהדברים שנאמרו בבראשית א נ פ מ • a ל ״ נ . מתנגד לשם ה . in A. T ) 

. 2Pברכה—.קיונן מסמן את המקור הנ׳׳ל של ת״כ בשם ״ 

. s 1 3, Biblisch. Comm. iiber d. Biicher M o s e ' s . 4 3 0 : עין בספרו שלק. ס. קיל ) 2 
 3) את הבטוי ״מקרא קדש״, הבא תמיד כשם לוי לחגים, מבארים באופנים שונים. רש״י
 (עס״י המכילתא שמות י״ב, ט׳׳ז והספרא אמור כ״ג, ל״ה) — ״מקרא קרש, שם דבר: קרא אותו
 קדש לאכילה ושתיה וכסות״; ויש אומרים, שסרושו הוא: קביעת החגים ע״י ביה״ד הגדול. עין
 בפרושו של רנ״ה ויזל לויקרא כ״ג, ב׳ ובמאמרו של ר׳׳מ איש שלום ב״בית תלמוד׳׳ חיג עמ׳ ק׳.
 4) עין בסרושיהס של הרד״׳ק והרלב״ג (שמואל״א׳ י״ד, ל״ב). עין ב״דור דוד ודורשיו׳׳,

 ח׳׳א עמ׳ כ׳ (הוצאת סלאט ומינקוס. ברלין תרפ״ד).

. S B O T ^Sacred Books Old Testament (5 
 התנ׳״ך בצבעי הקשת שהוציא לאור פול הויפט וחבר חוקרים; כל אחד מהמקורות

 והמקורות למקורות נדפס בצבע מיוחד.
 6) עין בפרושו ש" רנ״ה ויזל לויקרא י׳־ט, י״ה, ל״ד וגם במאמרו של גרינבוים:
Zschr. f. jud. ״ שנדפס ב׳Der Grundz. der Liebe u. dess. Entwickel. im Judent". 

 .Theol של אברהם גייגר (כרך ג׳ 1837 עמ׳ 68).

 7) מלים שאין להם רע במקרא.

 8) אני רואה צורך להביא כאן אח דברי קיונן (Kuenen), כדי שגם קורא, שאיננו מצוי
 אצל הנחותיה של הבקרת החדשה, יראה את כל הכרכורים שמכרכר הארי שבחבורת מבקרי
 המקרא החדשים (מבית מדרשו של וילהויזן) למען יוכל להצדיק את שיטתו. קיונן מחליט ואומר:
 לפי מקורות התודה הקדומים היו החגים—חגי טבע, חגי אביב וסתיו, קציר ואסיף! ולפיכך אי
 אפשר היה לקבעם בימים ידועים של החודש, אלא חגיגתס היתה תלויה במצב יבול האדמה
 (חג המצות באביב—שמות י״ג, ג׳-י׳; דברים ט׳ז, א׳—ת׳; את חג השבעות היו חוגגים כעבור
 שבעה שבעות ״מהחל חרמש בקמה׳—דברים טיז, ט׳־י״ב; חג הסכות בימי האסיף—שמות כ״ג,
 ט״ז; דברים ט״ז, י״ג־ט״ו); אבל המקור ת״כ עשה את החגים האלה לחגים היסטוריים־דתיים
 וקבע את זמנם. וכאן נתקל קיונן באבן נגה גדולה: דוקא המקור ת״כ, שמבקרי המקרא
 מהיחסים אליו בשנאה כבושה או גלויה, מדגיש וחוזר ומדגיש בויקרא כ״ג, ט׳־כ׳׳ב, ל״ט־מ׳׳ג
 את הערך חחקלאי של החגים ו״מעביר אוחנו — לפי דברי רבי דוד הוסמאן זצ״ל — מהמדבר
 לשדה תבואה פורה ורב־אלומות׳ (עין לעיל בעמ׳ צ״ד ואילך). נמצא שכל השיטה — האומרת
 כי הפולחן במקור ת-׳ב הוא אבסטרקטי ואיננו מחובר אל החיים ובי המקור הזה מבליט רק
 את הצד הדתי־ההיסטורי של החגים — מרחפת באויר מבלי שום יסוד תחתיה. ולמען הציל
 את שיטתו מהרס ומאבדון משתמש קיונן באמצעי בדוק ומנוסה, שמשתמשים בו כל המבקרים



ם ג ת ד מ ת ח ו ר ע  קמב ה

 מבית מדרשו: הוא קורע את השםוקים הנ־׳ל—טי־כ״ב ול׳׳ט־מ״ג אשר ב״ויקרא״ ב״ג -מהמק־י
, (אל: ״) ומיחםם למקור: "יק. 2 P ;,,ן קורא לו: ״ נ ו י ק P G  היסודי של ת־׳ כ ("Q״ או "
 Heiligkeitsgesetz־H); אמנם גם "'P״ (H) שיך לת״ב. אולם הוא חוליה קודמת (יפי דבי•
 קיונן) ל־ P-• בשלשלת התפתחותה של ת״כ וקרוב יותר מ־ 2P למקור ״משנה התורה״
 (D). ועובדה זו—שהפסוקים ט־־כ״ב ול״ט־מ״ג אשי־ בויקרא ב״ג מדגישים אה הערך החקלאי
 של החגים ואינם קובעים את זמנם ומצוים לתג את חג הסבות רק שבעח ימים בלבד -מעידה(לפי
ם הנ״ל שיכים למקור 1P והם קודמים ליתד הפסוקים אשר באותו הפרק קי  דבריו, )שהפסו

. ״ ק 2 " ־  השיכים למקור מאוחר, ל
 וכאן נתקל קיונן במכשולים חדשים: גם המקור הקדום "'P״ קובע את זמנו של חג
 הסכות ומצוה על חגיגה היום השמיני. אולם שערי החרוצים הדחוקים לא ננעלו בפני הבקית
 החדשה, שהמקרא הוא בידיה כחומר ביד היוצר, וקיונן אומר׳ כי המלים: ״אך בתמשה עשר
 יום לחודש השביעי״ (ויקרא כ״ג, ל׳׳ט) ״וביום השמיני שבתון״ (שם כ״ג, ל״ט) הוכנסו לתוך
 הפסוק ל״ט בתקופה מאוחדת ע״י המעבד והעורך שחבר וצרף (כביכול) זה לזה את שני
F.inl. in d. Biicher d. alt. Testam. 1887 :עין בספרי של קיונן . 2 , ,P"^ ״P'" :המקורות 

c28; 27. Anm6 § , .8. 5 Anm ז §;Leipzig 
 9) עין ב״ דור דוד ודורשיו״ ח״א עמ׳ מ״ ד ואילך.

Die Fntw. d. altisr. Priest. !880 :אומר בספרו (Maybaum) 10) גם מיבוים 
 Breslau, בעמוד 48 (הערה ב׳): ״וכך הוא הדבר גם בת״כ (ויקרא כ״ב, חי); הזר הארב* כבלה

 וטרפה איננו צריך אלא לכבס את בגדיו ולרחץ את בשרו (ויקרא י״ז, ט׳,ו; י״א, מ׳)״.
 11) לפי דברי בעלי ״השערת הקטעים״ (Fragmenten-Hypothese) -- אילגען וביחוד־
 אלכסנדר גרס ותלמידו סטר—הרכב ספר התורה שלפנינו מקטעים שונים, שכל אחד מהם הוא

 אבר בפני עצמו, בלי יחס אורגני איש לאחיו ובלי קורבה פנימית.
Gcschichtsbctrachtung bei der Vorexil. :מעיר בספרו (Proksch) 12) פרוקש 
 (Proph. s. 98, שב״משנה התורה־ כתוב: ״חקים ומשפטים״, אולם יחזקאל משתמש ב^רק כ׳

 במלים: ,.חקות ומשפטים״ כמו כס׳ הקדושה (ויקרא י״ז־כ״ו).
) הצליח לסתר את s 1 8 6 9 . Noldeke: Unters. z. Kritik d. A. T  13)67(נלדקה .
) שדב- זה, L e i p z i g s. Graf: Die gesch. Biicher d. A. T. 1866 81) דעתו של גרף 
 ששפתו של ״ספר הקדושהי (ויקרא י״ז־כ״ו) דומה לשפתו של יחזקאל׳ מעיד, ש״ספר הקדושה־
 עומד ברשות מיוחדת כחטיבה בפני עצמה ושהוא נחחבר ע״י יחזקאל. נלדקה מביא ראיות
 נאמנות׳ ששפתו של יחזקאל דומה גס ליתר חלקי ״ויקרא״ ו״במדבר״ והוא בא לירי מסקנה.
 כי הספרים האמצעיים של ההורה חיו לנגד עיניו של יחזקאל והנביא הזה סגל לעצמו את
 סגנונם.-־ גם מיבוים, תלמידם של גרף־וילהויזן, מודה ואומר בספרו הנ״ל(עמ׳: 78--9), כי נאום־
 הסיום אשר בפרק כ״ו שב״ויקרא״ אינו חותם אח ס׳ הקדושה בלבד׳ אלא את כל ת״כ כלה,
 והוא מביא ראיה לדבריו מפסוק החתימה (ויקרא כ״ו, מ״ו) המדבר גס על -החקים והמשפטים״
 וגם על ״התורות״; ו״התורות״ האלה כתובות רק בחלקים העקריים והיסודיים של ת״כ (בפרקים:

 ו׳־ח׳ וי״א־ט״ז) ולא בספר הקדושה (י״ז־כ״ו).

 14) עין ברשיי ובדדיק (יחזקאל מ״ז, י״ט).
 15) עין במאמרו (״זכרון למבאר שנשכח מלב״) של אברהם גיגר על אודות ר׳ יהודה
 ליב שפירא ועל ספדו ״הרכסים לבקעה״; המאמר הנ״ל נדפס בחוברת א׳ (עט׳ 44) של

I. Zschr. f. Wissensch. u. Leben 1866. 



 קמג

 16) על הענין הזה תמצא דברים הראויים להשמע בפרושו של המ״בי״ם (״התורה
 והמצות״) לויקרא ס׳ י׳׳ב.

 17) גם מיכוים מודה ואומר בספרו הנ״ל (עמי 53). •שהמלים: ״ובל תרומת בל מבל
 תרומותיכם־ אשי ביחזקאל מ״ד, ל׳ מתכוונות בלי שוס ספק למתנות מזבחי שלמים הבקיאות,

 לסי במדבר י״ח, ח׳» י״א, בשם ״תרומות״.
Gesch. 11. 18) ״ומהפסוקים הראשונים שבתורה אנחנו למדים אומר לויזון בספרו 
י היום מתהיל, כמו שנהוג גם עתה בישראל, כ 1 8 5 6 s ,-. syst. d. Jud. K a l e n d e r s w e s . 1 
 מיד אחרי שקיעת החמה; המלים: ״ויהי ערב ויהי בקר יום אחד׳־ (בראשית א׳) וכמו בן
 הבטוי: ״מערב עד ערב״ (ויקרא כ״ג, ל״ב), הבא לסמן יום שלם ומלא, מעידים על זאת. וכך
 חיו נוהגים גס בני אחונה (וכנראה—כל בגי יון), גס הגרמנים הקדמונים, גם הגלים והקלטים
 (וכך נוהגים גס המושלימים בימינו): היום היה מתחיל אצלם ע0 שקיעת החמה, מפני שגם
 הס היו מחשבים את חשבון הזמן לסי סבוב הלבנה; עין ב׳־Isr. Bibel I s. 53 של פיליפסון״.

 עין גם בפרושו של דניה ווייזל (ויקרא ז׳/ ט״ו).
 19) רש״י פין אומר בספרו (״דברי הימים לבני ישראל״ ח׳׳א, וילנא ת-ל־א, בהערה ט״ז)

 את הדברים האלה: ״וראינו להעיר, כי חנ השבעות נקרא במשנה ובתלמוד בשם ״עצרת״ ביחוד.
 ״אין מביאים בכורים קודם לעצרת״ (בכורים א׳ ג׳); ״עצרת שחל להיות בערב שבת״ (חגיגה
 י״ז ע״א); ״נדר לפני הפסח ג׳, לפני עצרת הי, לפני החג ד׳״ (ראש השנה ד׳ ע״א); ובמשקל

 ארמי—״עצרתא״ (פסחים ם״ח עיב)׳׳...
 ״ולאשר פרשו את השם ״עצרת״ הבא בתורה ליום השביעי בחנ המצות וליום השמיני
 בחג הסכות בהוראת סוף. גמר והתימה.(fcjchluss), ק־או בו ביחוד לחג השבעות לאמר, שהוא
 סוף וחתימת חג הפסח, שבו ביום השני, ממחרת השבת, ראשיתו והתתלתו. וכעין זה כתב גס
 הר״ י אברבנאל בטעם שם ״עצרתי ליום השמיני וז״ל: ״וידמה שיהיה יום החי בחג הסכות
 כחג השבעות בחג הפסח; שכמו שאחר שבעה שבעות שספרו יעשו חג השבעות! כן אחרי ז׳
 ימי חג הסכות יעשו יום שמיני עצי־ת״ (ס׳ אמור)... וראוי להעיר, כי בן מתתיה, המחזיק בדעת
 תכמי ישראל בקביעות יום הנפת העומר וחג השבעות, קורא לחג השבעות גם כן בשם ״עצרתא׳•

 (קדמוניות גי, י׳)״.

 גם מיבוים סובר (בספרו הנ״ל, בעמ׳ נ״ז בהערה ג׳), כי יחזקאל מ״ה לא הזכיר את
 חג השבועות, מפני שהוא חשבו רק ל״עצרר.״ בלבד ולכן הוא שיך לחג הפסה.

 20) גם מיבוים אומד (בספרו הנ״ל, בעמי י״ח בהערה ב׳), כי המלים האלה אשר

 ב״משנה החורה״ (דברים כ״ח, ס״ט) מתכונות לקבץ החקיס הקדום אשר בשמות כ׳־כג.

 21) עין ב״דור דור ודורשיו״ חיא עמ׳ ח׳.

 22) ר׳ נחמן קרוכמאל (״מורה נבוכי הזמן שער י׳׳ג, עמ׳ קצ״ג, הוצאת ״עינות׳ ברלין

 תרפי•ד) אומר, כי הפסוק: *יורו משפםיך ליעקב ותורתך לישראל״ (דברים י׳׳נ, ט׳) מלמדנו,
 ש״היה גם בימי הבית הראשון כת אנשים, והם הבחנים והלויים שהורו כל פרטי עניני המצוות

 עפ׳־י התורה שבכתב״.

 23) מיבוים, הברוך אחר שיטת גראף־וילהויזן, ראה את אבן הנגף הגדולה המונחת

Die Entwik. d. altisr. Pries. :כאן על דרכה של שיטה זו והיה מוכרח להודות (בססרו 
י ״משנה התורה כ״ד, ח׳ מסתמך, כנראה, על ויקרא י״ג־י״ד״; ולמען הציל את כ . 2s An ( s . 
 רבותיו מהסכנה הצפויה להם משתמש מיבוים בתכסיס המשותף לכל המבקרים מבית המדרש
 הנ״ל והוא אומר שם: •לקטע הזה—כמו לקטעים אחרים בויקרא — אין שום יחס וקשר (מלבד



 פסוקי השתיחה: י־ג- אי, כ; י׳׳ד. "׳•ג, שהמלים ו״אל אחין• וכר אשר בהם הוםשה מאוחית ה:)
 *שיטה התיאוקדטית אשר כספריס האמצעיים של התודה״.

 24) רא״ה ויס אומר בסשרו דדויד, היא עמ׳ ז׳ (הוצאת הנ׳־ל): ״החק בבחינת הבהמה
 הטהורה לא נרשם כי אם דרך כלל באמרו: ״זאת החיה אשר תאכלו—־כל משרסת פרסה אותה
 תאכלו״ (ויקרא י״א); ובמשנה התורה מגביל זה ההק ומשרש מה הם סרטי הכלל: שור שה
 כשבים ושה עזים, איל, צבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר, אלה יהיו לדוגמא להכיר מהרת

 הבהמה לאכילה״.
- שער הפרישות עט׳ קכ״א (הוצאת ד. שלרצקי  25) ר׳ בחיי אומר ״בחובות הלבבות־ -
 תר״ל): ״והרבה ממיני החיים אשר לא היה חאדס חפץ באכילתם אפילו אם היו מותרים

 באכילה, כשמונה שרצים והדומה להם״.
 26) רא״ה וים אומר בדדו״ד (ח״א עמ׳ ז׳): ״וכן אנו מוצאיס בכל המצוות הנכשלות

 במשנה תורה, שנוספו בהן תנאים או הגבלות או הרחבות״.
 27) הי־אב״ע אומר בפרושו לויקיא כ״ג, ל״ו: ״ופרוש עצרת הוא: ״כל מלאכת עבודה
 לא תעשו׳ וכן כתוב בעצרת מועד הפסח״; וכך אומר גם הרשב״ם. עין בפרושו של רנ״ה ייזל.

 28) עין ברש׳׳י, ברשב״ם וברמב״ן (דברים י״ב, כ׳־כ׳׳א).
 29) על הדבר הזה כבר עמד ר׳ נחמן קרוכמל במונה״ז, שעי י״ג עמ׳ קצ״ב בהערה
 (הוצאת רבידוביץ, ברלין תרפ״ר): ״והנה על המקרא (תהלים ק״ו, י״ז) ״תפתח ארץ והבליע
 דתן ותכם על עדת אבירם״ כתב רש׳ י: ״נראה שחלק כבוד לבני קרח מ״הזביר אביהם ומלה
 הקלקלה בדתן ואבירם״. ונוסיף עוד, שקרוב שמחבר המזמור היה לוי ומבניו; והנפלא שגם
 במשנה תורה כתוב: ואשר עשה לדתן ולאבירם וגו׳ אשר פצתה האדמה את פיה וגו׳ ולא
 הזכיר קרח; וכבר אמרו בזה הראב׳יע והרמב״ן טעמים בלתי־מספיקים; והנכון לשי שהיתה משנה
 תורה מיועדת להקרא בהקהל באזני כל העם: אנשים, נשים וטף, ובאו בה ה־בה צווים ואזהרות
 על עזר הלויים ושלא לעזבם, ולפיכך חיסך הכתוב על המקרה הרע שקרה לראש יתוסי של

 גדולי הלויים״.
 30) לפי דברי רנ״ק היה אז האסור הזה גזרה חדשה, שגזרו עזרא, :המיה וסיעתם
 (מונה״ז, שער: ״מועדי עם עולם״ עמ׳ נ״ז): ״ונתחדשה אז ההלכה, שאף שעד הנה היה הי.־,ש
 אחר האב לבד ולא נאסר החתון כי אם בשבעה עממים, ובלבד בהיותם ידועים בבייו־. עשו
 עתה את האם עיקרית לכשרות או לפסלות הזרע, אולם הכל כשאינה גיורת צדק״. והדברים
 האלה נאמרו ״בתוספת באור״ ב״דברי הימים לבני ישראל״ (ת׳׳א וילנא תרל״א, עמ׳ מ׳׳ז, נ״ז
 ור״מ בהערה) של רש״י פין. עין במס׳ ע״ז, ל״ו ע״ב; ברמב״ם הלכות א־ורי ביאה פי״ב ובמו

 ם׳ מ״ד. עין גם בדדו״ ד של רא״ה ויס (ח״א עמ׳ 52 ואילך).
 31) עין בדה״י לבני ישראל (ח״א עמ׳ 60) של רש׳׳י פין ובדדו״ד של י־א״ה ויס (ח״א

 עמוד 53 ובהערה ב׳). עין גם בפרושו של הרלב״ג לנחמיה יי, ל״א.
/ א  32) עין במאמרו של רש״ד לוצטו: ״ניוש נשים נכריות״ (נדפס באגרות שד״ל ה״

 במכתביו ליש״ר).

 33) ר״נ קרוכמל (מונה׳ז קנ״ד, שער י״א : חקר אבוח) אומר: ״ואל יקשה בעיניך דבור
-ובביח שני חסר הארון, לפי שהמשורר בחר ברוח קדשו דבורים ( ז עזף״ (תחלים קל״ב, ח׳ י אי י  ״

 רגילים מימים קדמונים- והכוונה על שכינת הכבוד...

 והנה גם במשנת יומא (ששנאה שמעון איש המצפה בפני הבית כמובא במ־׳א מחבורנו)
 ש?ו (יומא נ״ב, ב׳).• ״מהלך לשמאלו עם הפרוכת עד שהוא מגיע לארון; הגיע לארון נותן את
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 המתתה בין שני הבדים״; ובדמסיק שם בגמרא: לעולם כמקדש שני, ומאי הגיע לארון—מקום
 ארון וכר״.

 34) עין בספרו של רש״י פין: דה״י לבני ישראל ח״א עש׳ ב״ב.
 35) רש״י סין מביא כספיו הנ״ל (ח״א עמ׳ רמ׳׳א) את דעתו של ד״ר הרצשלד ע״ד
 מאמר חז״ל ביבמות פ״ו ע״ב: ״מפני מה קנסו לויים במעשר״ וכוי; ואלה הם דבריו: ״הרב
 החכם הרצפלד האריך גם הוא כבאור המאמר הזה בספרו ח״א עמ׳: 140־138. והעולה מדבריו,
 שהדבר הזה נעשה מעיקרו לתקנה הכהנים שחיה מספרם גדול מאד כנגר מספד הלויים, כי
 כנגד 4289 איש מן הכהנים שעלו עם זרבבל לא עלו עמו כי אם 341 לויים, וגם בעליה עזרא
 לא עלו לויים רק 38 נפש, ולא הספיקו החרומה ותרומת המעשר לכהנים למחית נפשם׳ בעת
 אשר המעשר היה מתנה מרבה ללוייס הרבה יותר מדי צרכם, וכן הנתינים שחיו נתונים לעבודת
 המקדש גם המה היו צריכים פרנסה. ועל כן חקן עזרא לקחת את המעשר מן הלויים ולתתו

 גם לכהנים ולנחינים, שהיו נחשבים כעניים שעל העדה לפרנסם״.

 36) רנ״ק אומר (מונה״ז עמ׳ נ״ח, שער .מועדי עם עולם״): ״ועוד פחת נדבת המקדש
 המחויבת מן מחציה השקל שבתורה לשלישית השקל, לפי שנוי העתים והמטבע׳׳. עין גם

 בפרו* המיוחס לראב״ע וברלב״ג (נחמיה י׳ ליג).
 37) עין בדה״י של רש״ י פין (ח״א, עמ׳ קע״ד־קע״ה).

 38) הדאביע (במדבר ח׳ כ״ד) מישב את הסתירה הזאת באפן כזה: ״ואין מבן שלשים
 שנה מכחיש זה הפסוק, כי מבן שלשים שנה הוא לעבודת משא ומבן חמש ועשרים לעבודת

 האהל״; וכדברים האלה אומר שם גם הרשב״ם.
 39) גם מיבוים מתנגד (בספרו הג״ל עמ׳ 90 בהערה) לדעתם של גיגר וולהויזן,
 שהמשוררים והשוערים (הנזכרים עפי״י בעזרא ובנחמיה אצל הלויים) לא היו לויים (״ונעשו
 לויים—לפי דברי קיונן בספרו: Einleit. s. 283—בימי מחברו של ס׳ דברי הימים עיי שלשלת
) חמראוח b 2 . G e s c h  יוחסין בדויה מן הלב׳׳)388(והוא מסכים לראיותיו המכריעות של גרץ , .

 את אפסותה של הדעה הנ״ל.

 וכשם שר״ד הופמן ז״ל מוצא, שקיונן סותר בענין הזה את דברי עצמו, כך מוצא
 מיבוים סתירה זו בדברי רבו (ולהויזן): מה ראו להקדים את זמן כניסתם של הלויים לעבודה,
 אס אפשר היה למצא על נקלה משוררים ושוערים ש״נעשו לזיים׳ ?! עין בדש״י (עזרא ב׳ מ׳׳א).

 40) הרד״ק אומר בפרושו לדהי״ב ל״א, י״ז, כי ״הזמינם קודם זמנם כדי שיהיו רגילים
/ כי כבר שכחו הכל בבטול העבודה מבית ה׳ בימי המלכים הרעים״.  ולמדים עבודת ה

 עין גם בפרושו של הרלב״ג לדהי״א כ״ג, כ״ד.
,(Die Geschichtsbetr. bei d. Vorexil. Proph. s. 83 :בספרו) 41) גם פרוקש אומר 
 כי ״ההיכל אשר בשלח נחשב בעיני בעל המקור משנה התורה והאנשים הקרובים אליו ברוחם
 למקדש המרכזי׳׳; ושם, בהערה ב׳׳ הוא מוסיף ואומר: .אמנם אפשר ללמד לכאורה מירמיהו
 ז׳, מ״ו ששלה היתה מקום הקדש הראשי באפרים; אולם הבמוי ״אשד שכנהי שמי בראשונח״
 (ירמיהו ז׳ י״ב). מעיד בפרוש על זאת, ששלה נחשבה לדמות־דיוקנו של המקדש אשר כירושלם״.

 קרא שם (הערה א׳) את דבריו נגד דו-הס. עין במגלה פ׳יא, מי׳״א.

 42) עין בפרושו של רנ״ה ויזל (ויקרא י״ז, ז׳) ו״כעקריס״ של ר״י אלבו, מאמר שלישי
 פרק ט״ז.

 43) ר׳ אברהם בן עזרא אומר: ״וטעם .בכל המקום אשר אזכיר את שמי״, פירוש: בבל
 מקום אשר אשים זכר לשמי שכבודי שוכן שם. כמו שלה ונוב שעמד שם הארון״.



 קמו

 44) עין במונה׳־ז (הוצאת רבידוביץ, ברלין תרפ״ד) עמי ת־׳ו: .בשני מקומות נראה
 שהיה לקדמונינר׳ וכר.

 45) ״בכל מקום אשר תראה אבל אתה מעלה בבל מקום שיאמר לך הנביא, כדרך
 שהעלה אליהו בהד הכרמל״ (ספרי ראה י״ב).

 46) רא״ה וים אומר בדדו״ד (ת״א עמ׳ י״ד): ״ומעת שנסלגה הממלכה אין ספק כי הקריבו
 קרבנות בארץ ממלכת ישראל על מזבחות אשר בנו לשם ה• ובל זה היה ברצון הנביאים.
 כי לולא כן איך אפשר שאליהו הנביא יתאונן על אשר נהרסו המזבחות אשר הקדשו לה׳,

 אם אלה המזבחות שלא כתודה ובאסור היו עומדים (מל׳׳א י״צ, י׳׳ י׳ד)״.
 47) עין ב״דור דור ודורשיו״ של רא״ה ויס (ח״ א עמ׳ ל־׳ט).

 48) עין ב״מורה נבוכים־ (ח״ג. פרק ל״כ).
 49) ראויים לישימת לב הדברים שנאמרו בענין הזה בספרי במדבר ה׳: ״ויעשו את
 הפסח בראשון, בארבעה עשר יום לחדש״—בגנות ישראל הכתוב מדבר שלא עשו אלא פסח
 זה לבד, וכן הוא אומד: הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר (עמוס ה׳)״ ובחגיגה ו׳ ע׳ב:
 ״עולת תמיד העשויה בהר סיני (במדבר כ״ח, ו)—רבי אליעזר אומר: מעשיה נאמרו בסיני

 והיא עצמה לא קרבה״.

 עין בפרושו של הראב״ע (במדבר כ״ח, ו׳) וברש״י (עמוס ה׳ כ״ה).
 50) הרד״ק אומר שם דברים הראויים להשמע: ״וי׳׳ל גם כן- בי עיקר המצוה לא היה
 על דברי עולה וזבח, אלא ״שמעו בקולי והייתם לי לעם״ ובזה התנאי נתן להם התודה; ואין

 בכל עשרת הדברים שהם כלל התורה כלה זכר עולה וזבח״ וכו׳ (ירמיהו ז׳ כ״ב).
 הפרוסי לצרוס אומר בספרו ״ירמיהו הנביא״ (תודגם ע״י ד. כרינין, ודשא תרנ״ז),
 בעמ׳ ס״ה ואילך: «לא נמצא אף מקום אחד בספרו אשר בו הביע את התנגדותו המהלטת
 לקרבנות; להפך בתארו את הימים הבאים, אשר בהם יקים ה׳ את הדבר הםוב אשר דבר על

 בית ישראל ועל בית יהודה, הזכיר בפרוש את עבודת הקרבנות (ירמיהו ל״ג י״ח)״.
 51) אפילו מיכוים, תלמידו של ולהויזן, אומד בספרו הנ״ל (עמ׳ 52): ״קרבנות החטאת
 והאשם (יחזקאל מ״ד, כ״ט) לא היו, כידוע, זבחי שלמים- שהעם היה לוקח חלק בהם, ולכן לא
 נזכרו במקור משנה התורה״; ובהערה (שם, עמ׳ 52) הוא מטיח דברים קשים כלפי רבו: ״ולהויזן
 מסיק מהעובדה הזאת מסקנה בלתי נכונה, כי .קדבנות החטאת והאשם לא חיו ידועים בימי
 קדם״; ואולם אין אפילו צל־צלה של ראיה לזאת, ש״בסף אשם״ ו״כסף חטאות״ אשר במל״ב
 (י״ב, י״ז) היו רק ״כסף ענושים״ בלבד ולא קרבנות ממש, שלשם קניתם היו נותנים האנשים,

 שגרו ברחוק מקום, סכומי כסף ידועים לכהנים״.
 52) ״ומטעם זה נקראו לפעמים כל הקדבנות בכלל בשם ״עולה״ (רש״י פין ב״האוצר־).
 53) קיונן סובר, שהפרק הזה (זכריהו ט׳) נתחבר לפני גלות עשרת השבטים מעל
 אדמתם והוא מביא ראיה לדבריו מהפסוקים: י׳ וי״ג אשר בפרק הנ״ל; וכדברים האלה אומדים
 גם שרדו/ בלק ועוד. — נובק (Die kleinen Propheten» s. 351*) חולק עליהם וקובע את
 זמנו של הפרק הנ״ל בתקופה שלאחד גלות כבל; וראיה, כביכול, לדבריו הוא מוצא בזאח
 שהנביא (זכריהו) הזה מיחס ערך רב לשמירת ״חקי המאכלוח של הכהנים—הלויים״: ״והסירותי
 דמיו מפיו ושקוציו מבין שניו״ (זכריהו ט׳, ז׳); ורעיון כזה לא היה יכל לעלות — לסי סברתו
 של נובק—על לב נביא שחי לפני הגלות. אולם הראיה הזאת—ראית שוא היא; להפך, אנחנו
 יכולים ללמד מכאן, בי גם בתקופה שלפני גלות עשרת השבטים כבר דרשו נביאי ה׳ מאת

 העם את עשיתם ושמירחס של התקים הנ״ל.
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 54) גם קיונן מודה (Einleitung s. 200) ש״בהושע ד׳ ח׳ מוצאים אנחנו ראיה (אמנם
 תוך כדי דבור חוא מוסיף: ״ראיה רפויה מאד״) לזאת, שקרבן החטאת כבר היה נהוג בימיו
 של הנביא הזה״. עין גס בפרושו שי* הרד״ק ובפרושו של וינקופ (הושע ד׳ ח׳ — הוצאת

 אברהם כהנא).

 55) ר׳ א״ה ויס אומר בספרו דדו״ד. ח״א עמ׳ י׳־ב: ..ההוכחה היותר קדומה והיותר
 מכריחה על קבלת התורה שבע״פ בפירוש הדבור של ״ממחרת השבת״ הכתוב אצל ספירת
 שבעה שבעות מפסח עד עצרת, שהוא מכוון על ממחרת יום הראשון של פסח, היא יוצאח
 לנו מן הכתוב בספר יהושע (ה׳ י״א): ״ויאכלו מעבוד הארץ ממחרת הפסת מצות וקלוי בעצם
 היום הזה״. אלה הדבורים: ״מצות וקלוי בעצם היום הזה״ מכוונים בלי ספק על החק שבתורה:
 ״וייחס וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה״ (ויקרא כ״ג, י״ד); ומי יוכל להטיל ספק
 בזה, שגם ״ממחרת הפסח״ פה יפרש את מ״מחרת השבת״ האמור שם ושמובנו כמו שהובן
 בתורה שבע׳׳פ״.—ראיה ויס לא אמר את הדברים חאלה בשם אומריהם; ההובתה הזאת נמצאת
 בפרושו של הראב״ע (אעפ״י שהראב״ע חולק עליה) לויקרא כ״ג, י״א בשם ״חכם ברומי״ (״וחכם
 ברומי הביא ראיה ממחרת הפסח׳ מצות וקלוי״ וכר) וגם בפרושו של הרלב״ג ליהושע ה׳ י״א;
 הרלב״ג אומר שם: ״ובזה ראיה שמה שאמר בתודה: ״ממחרת השבת יניפנו הכהן״/ הרצון בו:
 ממחרת הפסח והוא י״ו בניסן, לא ממחרת שבת בראשית, כמו שהיו אומרים הצדוקים... ולוה
 הוא מבואר שמ״ש בתורה ״ממחרת השבת״ אין רצון בו: שבת בדאשיח, אבל הרצון בו:

 ממחרת הפסח, כי הפסה הקרא שבח, ד״ל: היום החמשה עשר״.

 הוכחה אחרת לאמתותה של קבלת הז״ל בפרוש ״ממחרת השבת״ מוצאים אנחנו במאמרו
 של הפרופס׳ קמסף שנדפס ב׳ Monatsschrift XI. s. 144 150 של ר״ז פרנקל ז״ל. קמפף
 מוכיח שם, שפרושן של המלים ״שבת׳/ ״השבת״ בתורה ,יבנ״ך אינו אלא חג או שבוע. ״שבת
 בראשית״ מסומנת תמיד (לפי דבריו) בתורה במלים האלה: א) יום השביעי. ב) יום השבת.
 ג) שבת קדש. ד) שבתוחי. ה) שבת־ה׳ או שבתות ה׳; המלים ״שבת״ או ״השבת״ מתכוונות
 ״לשבת בראשית״ רק כשהן מצטרפות עם המונחים המיוחדים הנ״ל. נמצאגו למדים —
 אומר קמפף—שפרושו של ״ממתדת השבתי׳ הכתוב אצל פסח (ויקרא כ״ג, י״א, מ״ו) הוא:
 ״ממחרת יום טוב״, כמו שפרשו חז״ל. עין גם ב״דה״י לבני ישראל״ (ח״א עמ׳ ק״ע) של

 רש״י סין.

 56) גם מיבוים אומר (בספר הנ״ל׳ עמ׳ 44), כי ״מדבר זה, שהמקור D (משנה התורה)
 אינו מזכיר בפרק ט״ז את הקרבנוח האלה (קרבנות צבור תמידיים), אין שום ראיה לזאת,
 שהקרבנות האלה לא היו גוהגים בימיו. המקור משנה התורה איננו תורת כהנים ולכן הוא
 מדבר בהתאם לאפיו ומהותו רק עיד חובותיהם של בני העם בלבד ועל הקרבנוח שהם צריכים

 להקריב במקדש המרכזי בשלש הרגלים״.

, s . 1880- Die Entwik. d. altisr. Priest . 9 7 ־ A n m 9 8  457: אפילו מיבויםאומר בספרו ) .
 ש״איןכונהי להגיד, כי רק בשבתם בגולה נקבע זמן החגים, מפני שגם לגגד עיגי המקור
 משנה ההורה... כבר היה בודאי סדר חגים קבוע... וכך היה הדבר למעשה, מפני שאת חג
 הפסח וחג הסכות היו חוגגים בכסא, כלומר: ביום שהלבנה במלואה (תהלים ס״א, ד׳; משלי
 ז׳ כ׳); וחג השבעות היה תלוי בחג הפסח (דברים ט״ז, טי; ויקרא כ״ג ט״ו). ולפיכך הוצרך
 ס׳ משנה התורה להודיענו רק את מספר ימי החג ואת החדש שהחג חל בו ולא את ראשיתו

 שחיחח ידועה לכל״.

( , , s 1 8 5 6 " fteschichte u. System d. jud. K a l e n d e i w e s  58)7(לויזוןאומר בספרו .
"V 



ם ג ר ת מ ת ה ו ר ע  ןםח ח

 ש״הרבה חוקרים חדשים—ובתוכם מיבאליס—סוברים, שכבר בימי משה היו לישראלי שיי ראשי
 שנים: ראש שנה לעניני דת שהתחיל בחדש האביב וראש שנה לענינים כלכליים שחיי ביום
 הראשון לחודש השביעי״. וגם דש״י סין (בספרו הנ״ל ח״א עמ׳ רמ״ה) סובר- ש.היו לבני ישראל
 מאז ומקדם שני מנינים: מנין לשנים וטגין לחדשים, וכן דעת בן מתתיהו בקדמוניותיו

 (ספר א׳ ג׳)״.
 59) לויזון אומר בספרו הנ״ל- (עמ׳ 6 ־5), ש״בבל זאת לא עמדה שנת הלבנה ברשות
 עצמה, אלא היתה קשורה ומחוברת אל שנת החמה; אמנם מחד גיסא הסחמכה התורה׳
 בצוותה לחג את החגים בימים קבועים לפי ימי החודש, על סבוב הלבנה, אולם מאידך גיסא
 —גם על תקופת השמש; וכך חל חג הפסח באביב וחג הסכות -באסיף; פעם נקבעים החגים
י שנת החמה פ ל  לפי ימי החודש, כלומר: לפי שנת הלבגה (ויקרא כ״ג; במדבר כ״ח־כ״ט) ופעם -
 (שמות כ״ג ול׳׳ד; דברים ט״ז); נמצאנו למדים, שהיה צרך בהשואת שנת הלבנה לשנת החמה

 למען יוכלו בני ישראל לחג את התגים כפי המצוות הכתובות בתורה״.
 עין גס במחברתו של ר׳ יצחק שמואל ריגיייו: .תורה מן חשמים׳׳ (וזין התקע״ח;

 עמי: כ״ב—כ״ג).
(Jiid. Zschr. f. Wiss. u. Leben, herausg. 60) הפרופסור שטח מגיטינגן 
 (V. A. Qeiger. 1868. s. 230 אומד- ש״העובדה הזאת, שכלות של בעל־בך (בבקעת
 הלבנון; היונים קראו לה: Helipolis) נקרא החודש הזה (אתניס) בשם: ״ag- המתאים למלה
 העברית ״חג״, מעידה, שבחודש הזה היו חוגגים חגים גדולים וחשובים; אני סובר, שגם במלכים
 אי ח׳ ב׳ אין פדושו של ״בחג״ חגיגה, אלא חודש ששמו ״חג״, מפני שלפי הפרוש הראשון חיו

T V 
 צריכים לכתוב את המלה הזאת אחרי ״הוא החודש השביעי• ולא לפניו״.

 61) ר׳ יצחק שמואל דיג׳ייו (יש״ר) מוצא -ראיה נצחת מדברי הכתוב עצמם על אמתת
 סוד העכור שבידינו״ במספר ימי המבול אשר בפרשת נח (בראשית זי, י״א; ח׳- י״ג: ז׳ י״א;
 חי, י״ד); עין במחברתו ״תורה מן השמים״ (עמי כ״ב־־כ״ג). עין גם בפרושו של הראב״ע

 (בראשית חי, י״ג).
 62) גם המלה ״שנה״ גופא מעידה על שנה קשורה לתקופת חחמה, מפני שהמלה הזאת
 מסמנת דבר הולך וחוזר, הולך ונשנה, מה שאינו מתאים לשנת לבנה ״טהורה״; ובדבר הזה
 כבר הרגיש ר׳ אברהם בן עזרא (שמות י״ב, בי) בחושו הלשוני הבריא: ״והוא ילך בגלגלו שס״ה
 ימים וקרוב מרביע •ת יום עד שובו פעם שנית ובעבור זה נקרא ״שנח״. והנה אין ללבנה שנה
 כלל, כאשר אין לשמש חודש כלל, כי לא יתחדש בשמש דבר רק דבר החדוש הוא לאור

 הלבנה ובעבור זה נקרא ״חודש״.
 63) ר׳ ש״ד לוצמו אומר (״התורה נדרשת״ ב״מחקרי היהדות/ כרך ראשון ח״א, עמ׳
 צ״ד׳ תרע״ג) ״כי לא אמר ששת ימים תאכל מצוח רק אחרי אמרו: ובשלת ואכלת (כלומר,
 אור לחמשה עשר) במקום אשר יבחר ה׳ אלהיך בו ופגית בבקר (כלומר. יום חמשה עשר)
 והלכת לאהליך (דברים ט״ז, ז), וגמצא יום ראשון כבר אמור; ולא יפה הוא אומר אחר כן•

 ששת ימים תאכל מצות?״
״ b e r die Bedeutung d. Wortes0 ״שבת״ :imעין גם במאמרו של הפרופ׳ קמפף 
 >Pcntateuch (ב~Monatsschrift 1862 8.148). עין גם בפרושיהם של הראב״ע והדמב״י

 (דברים ט״ז, ח׳).
 64) ישים הקורא את לבו לדברים הכתובים במסכת סופרים, סרק י״ט הלכה ג׳: ״בפסח
 בין בתסלה... צריך להזכיר בי״ט מקרא קדש הזה... ובחולו של מועד... ביום השביעי אומר:



ת וזםח רגם קמט ו ד ע  ה

 ביום השביעי העצרת הזה ואין מזכי- בו חג לפי שאינו חג בפני עצמו״. עין כמאמרו של
. ( s 1 9 1 4 . )324. Monatsscchr אלבוגן 

 65) המבקרים החדשים השתמשו בעובדה זו — שעל יום הכפורים כתוב רק במקור
 ת״כ (ויקרא ט״ז, כ״ט; ב״ג. כ״ו־ל״ב; כ״ה, כ׳; במדבר ב״מ, ז׳־י״א) ושאין זכר לחג הזה ביתר
 ספרי התנ״ך—כבראיה לזאח. שהמקור ח״כ צעיר לימים הוא (וכסלר כבד בנה במאמרו:
 Zur Gesch. d. Versohnugsfeier שנדפס ב׳ — Jud. Zschr. f. Wiss. und Leben״
 s 1863. 113-125 של אברהם גיגר, בנין שלם על היסוד הרפוי הזה). ואולם מיבוים (תלמיד ותיק
 לולהויזן), שגם הוא מיחס עדך רב לעובדה הזאת, מוכרח בכ״ז להודות, ש״מדבר זה, שמשנה
 התורה (דברים ט״ז) עובר בשתיקה על יום הכפורים, אין ראיה, שהחג הזה נוצר וגתהוה בזמן
 מאוחר; הספר הזה (משנה ההזיה) מדבר בהתאם למגמתו ולכוונו רק על שלש הרגלים
 בלבד למען יוכל לתלות בהם מצוות ותקיכ שנאמרו לעם. גם שתיקתו של יחזקאל אינה מלמדת
 אותנו כלום, מפני שבםפי הזה (מ״ה, כ׳א־ב׳יה) אין זכי־ גם לחג השבעות״ (בספרו הנ״ל

 עמ׳ 102).

s1914 Monatsschrift . 325 ב־ Die Tefilla f. d. : ו אלבוגן ) ן במאמרו של ד י ע 6 6 
 Festtage בהערה בי.

 67 וכשם שאין יסוד ובסיס להנחה זו, כך אין יסוד להשערותיהם של החוקרים הרוצים
 לתלות את יום השבת ביומו של סטודנוס (Saturnus). ושמידל צודק באמרו, .שרק אדם
 מחוסר הגיון יכל לבוא לידי מחשבה זו לתלות את יום השבת אשר בתורה — שכל חוקר,
 שאינו נושא פנים לדעות מוקדמות, רואה בו מוסד דתי ונעלה ונשנב; עין בספרו החשוב של
 איולד: Alterthtimer s. 111 — ביומו של םטורניס. אמנם השערות כאלה בספרו של טציט4ס
 (Hist. V ,4)—המוצא, למשל. את מקורו של השם judaei בשם ההר Ida שעל האי
 כרתים:^Kreta (Hist V,2)—אינן' מפליאות ומתמיהות אותנו; אולם אם גם חוקרי זמננו
 באים לידי השערות כאלה בהסחמכם על הכחוב בעמוס ה׳ ביו, אז יעורר בנו הדבר הזה יק
) ... .ודבר זה, שבני W i e n s, 1869. 303302־. St. iib. jiid. R e l i g i o n s p h i l o s  צחוק בלבד״ (
 ישראל ידעו בימי קדם! בימי משה, את מערכת שבעת כוכבי הלכת או סיסטמות אסטרולוגיות

 אחדות, אינו מתקבל—אומר איולד בספרו הניל עמי 114—על הדעת כלל וכלל״.

 68) ודברי ר׳ אברהם בן עזרא בענין הזה ראויים, לפי דעתי, לשימת לב רבה; הוא
 אומר שם (דברים ט״ז, ח): •וכאשר הזכיר הפסח שהוא חיב לבוא אל מקום הכבוד, הזכיר
 החג השני גס השלישי ולא הזכיר יום תרועה ויום העשור, יי אין הצבור מתחבר במקדש״;

 עין גס בפרושו של הרמבין.
 69) רא״ה וים משתדל לישב את המקראות האלה באופן אחר (*דור דור ודורשיו״ ח״א,

 עמ׳ י׳׳ו הערה בי).
 0ד) עין בפרושו של רצ׳יש חיות לתהלים פ״א, ד׳ (הוצאת אברהם יהנא, קיוב תרס״ח)

 ובאוצר של רש״י פין.
 71) עין בר״ה- פ׳א מ״א ובמכילתא שמות י״כ. ב׳; ודבר זה ברוד ומפורש יותר בתנחומא
 (שמות י״כ, כ: .החודש הזה לכם״—ממכילתא דרבי ישמעאל): .והוא 1ניסן| ראש חדשים וראש

 לרגלים דכתיב בתחלה חג המצות וחג השבעות וחג הסכות״.
 72) וכדברים האלה אומר רש״י פין בספרו הנ-ל (ח״א עמי רמיח): .אולם כבר מצאנו
 בתורה שנקרא חג האסיף בשם .תקופת השנה״ (שמות ל״ב, כ״ב) וכן ״צאת השנה״ (שם כ״ג
 טיו); ונראה, שנחשב החודש שבו חל יום התרועה כסוף וצאת השגה ועם זה גם תחלת השנה



 לענין סדר חקות הטבע. כי זמן האסיף לכל תבואת השדה והכרם הוא כזמן צאת השגה וזט;
 הזריעה שמתחיל תיכף לעת ההיא נחשב זמן תתלת השנה- והשם חורה שנקראת בו העת ההיא
 ייראיה שהוראתו' ההחלה וצמיחה ראשונה. ומזה: ״בימי חי־פי״ (איוב ב״כ, ד; ובארמית: ״הא

 בחרפי״- תענית ג)״.
 73) ראיה לדבר, שהיו נוהגים בימי קדם לסמן אח החדשים במספרים סדוריים ולא
 בשמות, נמצאת בספרים האחרונים של התנ׳יך, שבבל מקום שאחה מוצא בהם את השמות
 החדשים (של ירחי השנה), שלפי דברי התלמוד ״עלו עמהם מבבלי, שם אחה מוצא בצדם
 את המספר הסדורי העתיק (ב״ארבעה לחורש התשיעי, בכסלו״; ״לעשתי־עשר חודש הוא חודש
 שבט״—זכריהו זי, א׳; א׳, ז׳; .,בחודש הראשון הוא חודש ניסן״ ועוו—אסתר ג׳, ז׳; ת׳ טי; ב׳,
 צ״ז; גי, ג׳). ״נמצאנו למדים מבאן -אומר רש״י סין בספרו הנ״ל בעמי ס״ח, בהערה — שהיה
 המנהג לקרוא את החודש בשם עודנו חדש בקרב ישרא" עד שהוצרכו להזכיר, שהחודש הפלוני

 הוא הוא שנקרא עתה כך וכך״.
(Jud. Zschr. f. Wissen u. Leben herausg. 74) הפרופ׳ שטרן מגכינגן אומר 
, כי ״השם ״בול״, שנמצא זה עחה בכתובת אשמנעזר (עין לעיל עמ׳ s . V. Geiger 1868. 230) 
 צ״ו הערה בי), מלמדנו, שהשמות האלה של החדשים (זיו/ בול וכר)—הכתובים רק בספור ע״ד

, בי) שנבנה בעזרתם של חכמי תרשים מצור ,  בנין בית המקדש (מל״א וי, אי; ר, ל״ז־ל״ח; ח
 היו שגורים בפי הצורים—הפיניקיים״.

 75) ד׳ יוסף אלבו (עקרים מאמר ג׳ פרק ט״ז) אומר, ש״אין לחדשים שמות במשפטי
 התורה, אבל ראוי שיהיה שמם: שני, שלישי וכר זבד ליצי״מ... אעפ״י שלמנין שנים ראוי

 למנות מתשרי כמו שאמרנו״.
, , W i e n . s1869 " Stud, tiber jud. R e h ' g i o n s p h i l o s 1 ־209 . 0  76:עין בספרו של שמידל )
, , s 1 8 7 8 Bibl. Comm. uber d. Biicher Mose's .534 : ן בספרו של ק. פ. קיל ) י ע 77 
 78) וגם כאן חולק מיבוים (בספרו הנ״ל עמ׳ 43) על רבו (ולהויון) ואומר, שבשמות (כ״ג,
 י׳־י״א) לא נצטוו בני ישראל על נטישת התבואה בלבד, אלא גם על שביתת הקרקע ובמשנה
 התורה (ט״ו, א׳)—גס על שמיטת כספים, מפני שבגלל מחסור תבואת האדמה לא יכלו הלווים

 לשלם את נשים.
 79) ״וראינו—אומר רא״ה וים בספרו ״דור דור ודורשיו״ ח״א. עמי מיו — כי בחחלה,
 בהזכירו ענין המקדש, יתן לאלה כמו לאלה שם ״כהנים״ ורק הבדיל ביניהם בהבדל פקודתם,
 כי לאלה אשר תעו בתעות ישראל יקרא: »כהנים שומרי משמרת הבית״, ולבני צדוק קורא:
 ״שומרי משמרת המזבח״ (יחזקאל מ׳ מ״ה־מ״ו); ובאחרונה יכנה את הכהנים אשר תעו והורחקו
 (לפי רצון הנביא) ממשמרת המזבח רק בשם ״לויים״ (מ״ד, יי; מ״ח׳ י״א, י״ג). ראינו, כי ברצון
(Monatsschr. 1874. הנביא להדחיק מקצתו מזרע אהרן מקדושת הכהונה מכל וכל״. גם גרץ 
 s. 443) מסתמך על הפסוקים אשר ביחזקאל (מי, מ״ה־מ״ו) ומחליט ואומר, שיחזקאל אינו מבדיל
 בין כהנים ללויים, אלא בין כהנים לכהנים, כלומר: בין בני צדוק לבין הכהנים ״אשר תעו מעלי

 אחרי גלוליהס״ (יחזקאל מ״ד, יי).
 80) הנה להיות שנשארו הכהנים, זרע אהרן נאמנים - אומר רנ״ק במונה״ז
 (עמ׳ מ״ז־מ״ח) — לבית עולמים שבירושלם וכן הלויים המורים בעם ותופשי כל מדע עזבו
 את מגרשיהם ואחוזתם וילכו ליהודה, הוכרח ירבעם לכהן כהניס מהעם • • • • ואעפי״כ

 נקל זאת לירבעם להיות, שגס בלתי קודם מזה הרבה כהנו כבמות: זרים, לויים וישראלים״
0 ״^״  81) גם הרד״ק אומר: ״כתב רבי יונה המדקדק, כי יעקב במקום אהרן ג
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הו ענין לאהרן״.  יעקב ודוד״ שאינו ענין ליעקב, שהרי נאמר ״ישחק ויעקב״ (ירמיהו ל״ג, כ״ו) הנ

 82) עין בפרושיהם של הראב״ע (מלאכי ב׳ ו׳) והרד׳׳ק (שם, שם, הי).
 83) ר׳ יחודה בחק אומר ב״מאמר הכהנים הלויים״ (וילנא תרמ״ה. עמ׳ כ״ח): ״אולם
 יותר נראה לפרש ברית הלוי״ (מלאכי ב׳ ח׳) לבל השבט כלו(כפרש״י בפסוק ד׳) וכולל בהוכחתו
. וע״ז יאמר (בפסוק י״ב): ״יכרת ה׳ . .  זו כהניס ולוייס גם יחד (עין בבכורות כ״ו ע״ב) .
 לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאהלי יעקב ומגיש מנחה לה׳ צבאות״; והנה ״מגיש מנחה״ הוא
 הכהן ו״ער ועונה״ נראה לפרש על הלויים: ״ער״ על השוערים שהם נעורים בלילה לשמור

 השערים, ו״עונה״ על המשוררים שעונים במקהלה זא״ז״.

 84) .הכהונה—מודה ואומר מיבוים בספרו הנ״ל (עמ׳ 14-15)—היתה בודאי, לפי החפקידים
 והעבודוח שהיו מסורים לכהנים, בעלת דרגות שונוח. וכשם שהכהונה אשר במצרים נחחלקה
 למחלקות שוגות, כך היחה גם הכהונה בעם ישראל—שהיה בא במשא ומהן מדיני עם מצרים
. . .  ושססרותו מבירה ויודעת היטב את חיי המצרים ואת מנהגיהם—גוף בעל אברים שונים .
 וכבר בתקופה שלפני גלות בבל מוצאים אנתנו את ״הכהן הגדול״ (מל״ב יייב. י״א; כ״ב, ד/ ח׳;
 כ״ג, ד׳) או «כהן הראש• (שם כ״ה, י״ח), את .כהן המשגה״ (שם כ״ג, ד׳; כ״ה, י״ת; ירמיהו
 נ״ב, כ״ד), את -הפקיד״ (ירמיהו כ׳ א׳; כ״ט׳ כ״ו). שהיה מפקח על בית ה׳ ואת ״שומרי הסף״
. ונם שמואל־א׳ ב׳ ל״ו (״ספחני נא אל אחת הכהונות״) . .  (מל״ב י״ב, י׳; כ״ה. י״ח) .

 מלמדנו. שהכהונה היתה בעלת דרנות שונות״.

 85) עין ב״מאמר הכהנים הלוייס״ (המבאר את דברי ריב״ל במסכת חולין כ״ד, ע״ב:
 ״בעשרים וארבעה מקומות נקראו כהנים לויים״ וכוי) של ר״י בהק.

 86) עיין בפרושו של הרלב״ג (דהי״ב ל״א. ר).
 87) ״ומעשר קדשים המקודשים לה׳ אלהיהם״ והם מעשר שני—אומר הרלב״ג בפרושו
 לדהי״ב ל״א, ו׳—שהיה קודש ולא היה נאכל כי אם בירושלם; אמנם מעשר ראשון איננו קודש

 כמו שנתבאר בתורה״.
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 89) הרמב׳׳ן אומר (דביים י״ח. ג׳): ״וזה יהיה משפט הבחנים״: זו מצוה מחודשת,
 לא נזכרה בתורה, כי במדבר שלא היו זובחים שור ושה רק שלמים לא הוזכרה להם, שאינה
 נוהגת כמקודשים; ועתה כשבאו ליכנס לארץ חדשה להם; וזה טעם ״מאת זובחי הזבח״,
 כלומר: כאשר יזבחו הזבח שהתרתי להם: ״וזבחת מבקרך ומצאנך כאשר צויתיך ואכלת בשעריך״
. הזרוע והלחיים והקבה הן חולין גמורים, אין בהן זולהי מצות . .  (דברים י״ב, כ׳׳א) .

 המתנה״. עיין בחולין סרק י׳ משנה א׳ ובספרי דברים י״ב, כ״ב, וי״ח, ג׳.

 90) בספרות הפילוסופית של ימי הכינים: Petitio fprincipii^=-מערכה על הדרוש״
 (״אור ה׳״ לר׳ חסדאי קרשקש, מאמר ראשון, כלל ב׳).

.(  91) עין בסרושיהם של הראב״ע והרד״ק (תחלים ח׳ א,
 92 ״איכה ישבה חבצלת השרון״.

 93) ר׳ ש״י רפ6ורט (שי״ר) אומר בספרו -ערך מלין״ (ערכי .מרון״ ו״צפת״): ״והוא
ר׳ אלעזר הקליד! לקח כל קינה זו מבריתא דמ״ט מדות של ר׳ נתן שנאבדה מאתנו״; עין | 

 שם גם בערך .משמרות*.


