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 אשר הדברים הם אתם״ ויעבד השמים צבא לכל ״וישתחו האלה והדברים
 לכל דהיינו השמים״, ל״מלכת נסכים ולהסך לקטר מצרים בארץ הנשים עשו
השמים. צבא

 לא אשרה ויעש לבעל מזבחות מנשה הקים אשר זה כי בזה, גם ;ונראה
 מלך אחאב אם כי ישראל, מלכי מכל אחד לא וגם יהודה מלכי מכל אחד עשה

 ישראל״, מלך אחאב עשה ״כאשר הכתוב כן יפרש שבאמת כמו לבד, ישראל
כן. עשה לבדו הוא אך אשר

:שם נאמר זה ועל
 יהודה מלך מנשה עשה אשר יען לאמר הנביאים עבדיו ביד ד׳ ״וידבר

ם ויחטא וכו׳ ת ג ה א ד ו ה ו״. י ל ו ל ג ב י
והי׳ העם. לתוך גבולם פרצו מנשה מעשי כי חדש דבר הי׳ באמת שזה

בא. ■ולא הי׳ לא עוד אשר דבר זה
דבריהם. כל וליסוד קריטיק ■הביבעל דבר כל לעיקר ונשובה

ח פרל

ה ר ו ת ה ו צ מ ה ו ה

 אשר השובבה, הבקורת פנת אבן כל ועיקר הזאת, החקירה בל יסוד והנה
:והוא כולל, אחד דבר על רק נשענים הטפחות ועד ממסד בנינה חקירה, בשם קראו

 וסופם מראשם הקדש ספרי וכל הנביאים דברי בכל אשר כולם חשבו כי
 הפרטיות המצות מדברי זכר כל שם ואין התורה, מדברי רושם כל שם אין

בתורה. אשר
 אריכות אחרי וועלהויזען זו בחקירה וראשון ראש המחנות, לכל והמאסף

 לפנינו) (יבואר הנביאים בדברי הקדבנות בדבר ראיותיו בכל 62 עמוד עד דבריו
 כי 62 בעמוד יאמר האלה, החוקרים טעות לפי התורה, דברי נגד גם שזהו
י הוא, הראי׳ עיקר ן כ י ל א כ י ב ר ב ם ד י א י ב נ ם ה  ג

ז מ י ר ו כ ע ד  דברים) מספר שכן (וכל שמות־ויקרא־במדבר מספר י
בלשונו: ויאמר

M it  anderen W a r  ten. m an  F in d e t keine sp iir  der B ek a n tsck a ft  

m it dem  P riestercodex.

ב׳): פרק ריש מזה דבריו כל (עי׳ 5 עמוד ספרו בראש ויאמר
W a s en d lick  d ie  L iteratur ketr ifft die u n s aus der kd n igszeit  

iik erliefert is t  so  w ird  es, dem  besten  W ille n  sckw er E i n  P a a r  
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 שפתים, פושק לכל הפקר נעשו אשר ישראל ימי בדברי רק כי כן ואמנם -
 התורה דברי בחקירת ורק והגלוי, האמת נגד כאלה דברים למצוא אפשר שם רק

דברים בפומבי להכריז אפשר הי׳ שם רק לשונו, שם שולח הדיוט כל אשר והמצוה
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 עצמם ישראל סופרי אשר ותורתו לישראל בנוגע ורק, והמפורש. הידוע בגד כאלה
 דברים המון נגד האלה כדברים לאמר אפשר הי׳ שם רק עלילה׳ ■השחיתו הם גם

 בדברי ורק וגדולים, רבים וענינים שלמות, פרשיות נגד וגם הקדש, כתבי בכל רבים
כזה. מבהיל באופן לחי האמת את להכות אפשר הי׳ ישראל חקירות

 בתורת דבר ידעו שלא לפי האלה, החוקרים כל את ■להאשים אין כי הדבר, כן
ונלכדו. נוקשו כן ועל ישראל

 אשר במקום האלה הגדולות החקירות בתוך להכנס להם הרשה מי אבל
מאומה. כל שם ידעו ולא מקומם יכירם לא

 אין במקומות הנביאים יזכירו בכללה ד״׳ '״תורת לבד לא כי הדבר, וכן
 אם כי נביאיו ידי על ד׳ לדבר שהכונה לאמר כלל אפשר אי ברובם וזמצר מספר,

יתבאר. אשר ככל תורה חומשי לחמשה רק
 שהנם עד מספר אין במקומות שם באו הם גם. התורה דברי פרטי גם כי

עצמם. על מעידים
אך כי ראיתם ליסוד נס על ירימו ידיעתם בחסרון האלה החוקרים וכל

וולהויזן ויאמר הראשון, הבית בימי לא אבל מזה. דברים לנו יש שני בבית
השני: הבית ימי על 5 עמוד

 יופיע שם בבל גלות שאחרי בהיהדות הנה למעלה, עד הפליאה ״ולהגדיל
החיים כיסוד הספר יראה שם התורה) (חוקי הישן המאזאיזמוס פתאום לפנינו

הכהנים לפנינו יש שם המקדש, לנו יש שם ובו׳, הספר״ ״עם של הרוחניים
 וחטאות, מעולות קולטום לנו יש שם סביב, יחנו והעם בתווך והלויים

 חוקי ככל והשבתות המועדות שמירת לנו יש שם והטומאה, הטהרה לנו יש שם
דבריו. אלה התורה״,

 התלמוד את יצרפו לא אלו השני, הבית בימי ;להיפך הוא הדבר כל אבל
 באצבע עליו להראות מאומה כל כמעט שם אין לב, ישימו לא הם אליו אשר
מפורש. דבר כעל

ומפורשים. ברורים דברים זה כל על לנו יש שם הראשון הבית בימי כן לא
 באו לא הנביאים דברי כל שהרי מאד, ונפלא גדול דבר באמת הוא וזה

 העם דרכי הליכות וכל והישרים הטובים מעשי וכל ישראל של בשבחן לספר
 מדרך הנלוזים על הם אש כגחלי דבריהם וכל לגמרי כמעט שם יחסרו בכללו

הישרה.
והמצור! התורה עם כך כל נארגו הראשון הבית בימי ישראל בגי חיי אבל

ובולטים. יוצאים הדברים מיוחדת כונה בלי גם כי עד
 המעשים כל לנו יראה אשר ונפלא גדול היותר הדבר באמת הוא וזה

מאירים. היותר בפנים
 אשר מהדברים הוא זה אשר לבד כי וטהרה, טומאה מדבר דברינו ונתחיל

 האלה הדינים באו זה לבד הנה מזד» דבר ראשון בבית אין כי המבקרים פרטו
 חיציהם בל האלה החוקרים כוננו זה על אשר ויקרא־במדבר, בספר רק בעיקרם

השני. הבית בימי רק נכתבו כי לאמר
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ט פרק

ה ר ו ת י ה ו צ מ ד, ו ה ב ת כ  ש ד לן ה ב
ה א מ ו ט ה ר ה ט ה ו ה

נאמר: ב׳ י״א ב' שמואל בספר הנה
ת ״ויהי ע ב ל ר  בית גג על ויתהלך משכבו מעלי דוד ויקם ע

א המלך ר י ת ה ש א ו צ ח מלאכים דוד וישלח וכו׳ הגג מעל ר
א עמה וישכב אליו ותבא ויקחה י ה ת ו ש ד ק ת , מ ה ת א מ ו ט מ
■ביתה״. אל ותשב

בסוף! האמור מטומאתה״ מתקדשת ״והיא הלשון כי מעצמו מבואר והדבר
 יפרשו אשר אחד דבר רק הנם הדברים, בראש האמור רוחצת״ אשה ״וירא ודבר

זה. את זה
 לשון גם זה על שבא וכמו לנדתה, שטבלה ■הבונה רוחצת״ אשה ״וירא כי

 ערב לפנות ״והי׳ י״א כ״ג, דברים בכתוב כמו טבילה, על מקום בכל המקרא
.2 המחנה תוך אל יבוא השמש וכבוא במים ירחץ

ת ״ויהי הזה במקום גם נאמר כן וממש ע ב ל ר  דוד ויקם ע
רחצת״. אשה — הגג מראש — וירא וכו׳

 בנהר טבלה כאשר הגג מעל דוד ראה וזה מטומאתה שהתקדשה והיינו
ביתה. בגן אשר

כוללים, דברים שני לנו יש כבר האלה בהפתובים והנה
 בה נוגע לכל כוללת טומאה דבר האחת דברים שני בנדה יש כידוע כי

שבתורה. הטומאות יתר דיני ככל
:י״ט ט״ו ויקרא בספר ונאמר
 וכל בנדתה תהיה ימים שבעת בבשרה זבה יהי׳ דם זבה תהי׳ כי ״ואשד,

י תערב״. עד יטמא בה הנוגע
י״ח. כ׳ בויקרא תכתוב דברי והן

 והיא הערה מקרה את ערותד, את וגלד, דוה אשה את ישכב אשר ״ואיש
עמם״. מקרב שניהם ונכרתו דמיה מקור את גלתד,

מתקדשת והיא עמה וישכב אליו ותבוא ״ויקחה יאמר הכתוב והנד,

 שהוא פשוט הדבר מטומאתה״ מתקדשת והיא עמה וישכב אליו ותבא ״ויקחה והלשון 1
■ ביתה״. אל ותשב עמה וישכב אליו ותבוא ויקחה מטומאתד, מתקדשת ״והיא כמו

אשד. וירא המלך בית גג על ״ויתד.לך זה לפני האלה בהפטוקים שהוא כמו ממש
רחצת״. אשד, הגג מעל ״וירא וצ״ל מהופך הוא אשר הגג״ מעל רחצת

 שכב ושמואל יכבה טרם אלהים ״ונר ג׳ ג׳ א׳ שמואל הכתוב בלשון גם שהוא וכמו
שכב״. ושמואל ד׳ בהיכל יכבה טרם אלהים ״ונר הכונד, אשר אלהים״ ארון שם אשר ד בהיכל

ושם בירדן״, פעמים שבע ורחצת ״ד.לך י׳) ה׳ ב׳ (מלכים לנעמן אמר ואלישע 2
וכו׳. אלד,ים״ איש כדבר פעמים שבע בירדן ויטבל וירד וטהר רחץ אליך אמר כי ״ואף י״ד י״ג
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 איסור בדין התורה דברי אם כי זה ואין נדה, היתה שלא לאמר מטומאתה״
עליה. לבא נדה

 ובהכרח כלל, לבוא בדעתו הי' ■ולא בביתו, הי׳ לא בעלה אוריה והנה
עוד. לנו יבואר אשר וככל ■וטהרה, טומאה משום הי׳ וטבלה שרחצה שזה

 וטהרה טומאה הנהגת כל ודבר האלה הכתובים דברי ענין את יותר ונבין
 בספר הכתובים מדברי ההם, ראשונים היותר בימים כבר לעצמם בביתם גם

נאמר. ושם כ׳, א׳ שמואל
 עם אשב ישב ואנכי מחר חדש! הנה יהונתן אל דוד ״ויאמר

 אל יהונתן ויאמר וכו׳ השלישית הערב עד בשדה ונסתרתי ושלחתני לאכול המלך
 דוד ויסתר וכו׳ השלישית מחר כעת אבי את אחקר כי ישראל אלקי ד׳ דוד

 דבר ולא דוד, מקום ויפקד ופו׳ לאכול הלחם על המלד וישב החדש ויהי בשדה
ה אמר כי ההוא ביום מאומה שאול ר ק א מ ו י ה ת ל ר ב ו ה א ט ו  א ל י כ ה

ר ו ה  יהונתן אל שאול !ויאמר דוד מקום ויפקד השני החדש ממחרת ויהי ט
ובו׳. הלחם אל היום גם תמול גם ישי בן בא לא מדוע בנו

בתורה, האמורים וטהרה טומאה דיני כל אז נהגו כי לפנינו בזה גם והנה
י א ו ה ה ר ק ״מ שאול של ולשונו ת ל טהור״. לא כי א ו ה ר ו ה ט ב

 הכתוב בלשון ישתמש שגם אם כי התורה לדברי שיכוין לבד לא הנה
א׳. כ״ג דברים בספר

ה לא אשר איש בך יהי׳ ״כי י ה ר י ו ה ה ט ר ק  ויצא לילה מ
 וכבוא במים ירחץ ערב לפנות והי׳ המחנה תוך אל יבוא לא למחנה מחוץ אל

המחנה״. תוך אל יבוא השמש
 זמן את ירחיקו הביבל חוקרי לעצמם קראו אשר המבהילים והחוקרים

השני. הבית לימי ויקרא וספר הראשון, הבית ימי בסוף יאשיהו לימי דברים ספר
 שכבת ממנו תצא כי ״ואיש ויקרא בספר גם התורה בדברי בא הזה והדין

׳ הערב״. עד וטמא בשרו כל את במים ורחץ זרע
הי׳ בכלל גם ־כי דברים בספר הכתוב בלשון השתמש בלשונו שאול אבל

 הקהל ביום העם כל לפני המלך קרא זה אשר דברים בספר יותר רגיל המלך
מ״ח). וסוטה שם וספרי י״ח י״ז דברים (עי׳

״והי׳ הערב״ עד ״וטמא נאמר דברים בספר וכן ויקרא בספר כן והנה
המחנה״. תוך אל יבוא השמש וכבוא במים ירחץ ערב לפנות

כאשר ורק מאומה, דבר לא הראשון ביום אשר שאול ענין גם והוא

 גם שהוא כמו ״חדש״ סתם יקרא החדש ראש אשר מקומות יש הקדש בכתבי !
הזה. במקום

י ש ד ח ב ״ ב׳ א׳ י״ט שמות התורה בדברי כבר ומקורו ש י ל ש  לצאת ה
ם מצרים מארץ ישראל בני ו י ה ב ז סיני״. מדבר באו ה

 הכונה השלישי״ ״בחדש אשר אם, כי הבנה להם אין הזה״ ״ביום האלה והדברים
וכו׳. באו״ הזה ״ביום זה אחר נאמר כן ועל החדש, ראש ליום

 יום על שם שהכונה החדש״ יעבור ״מתי ה׳ ח׳ בעמוס הכתוב דברי ענין הוא וכן
החדש. ראש
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ושאל. התפלא אז השני ביום גם בא לא
 וגם לפניהם היתה התודה שכל זאת לבד לא כי לפנינו נגלה ■ומבואר

 משמרת כל ועשו שמרו שכן אם כי בפיהם, שומה ותהי לשונם על שגורה
וטהרה!. טומאה דיני בכל גם תורה חול!י

 שיבר כאשר כי יאשיהו אצל כ״ג ב׳ במלכים מאד נפלא דבר בזה ונראה
 כי בטוח יהי׳ למען וירבעם, מנשה עשו אשר והמזבחות המצבות את ואיבד

 כל את המטמאים אדם בעצמות המקומות את מלא שם. לעבוד עוד ישובו לא
עליהן. המאהיל

 מטומאה נזהרו כולם אשר בהם הכושלים וגם העם כל כי בטוח הי׳ ובזה
.2קרבנותיהם להקריב שם עוד יקרבו לא

שם: הכתובים דברי והן
א יהודה ■מערי ■הכהנים כל את ״ויבא מ ט י ת את ו ו מ ב  ה

א האשדים את ויכרת המצבות את ושבר וכו׳ שם קטרו אשר ל מ י ת ו  א
ם מ ו ק ת מ ו מ צ ם ע ד  הבמה אל בבית אשר המזבח את וגם א

 ואת ההוא המזבח את גם ישראל את החטיא אשר נבט בן ירבעם עשה אשר
 את וירא יאשיהו ויפן אשרה ■ושרף לעפר הדק הבמה את וישרף נתץ הבמה

ח בהר שם אשר הקברים ל ש י ת ח ק י ו ו ת א ו מ צ ע ן ה  מ
ם י ר ב ק ף ה ר ש י ל ו ח ע ב ז מ ו ה ה א מ ט י  וכו׳ ו

ף המזבחות על שם אשר הבמות כהני כל את ויזבח ר ש י ת ו ת א ו מ צ  ע
ם ד ם א ה י ל ירושלים״. וישב ע

עצמם, את מבארים שהם עד כך כל ברורים הנם האלה הדברים וכל
 את מלא ההם, בהמקומות לכסלה עוד ישובו לא כי בטוח יהי׳ אשר למען כי

אדם. עצמות מקומם
 ההם המקומות יטמאו לא שאז לפי שרף לא האלה העצמות את אבל

בזה: נאמר כן ועל בסתר, שם לעבודתם לשוב ויוכלו אהל, טומאת
אדם״. עצמות מקומם את וימלא האשרים את ויכרת המצבות את ״■ושבר

 טומאה מקום זה בהיות שם יעבדו לא בסתר גם כי בטוח הי׳ זה ידי ׳ועל
באהל. ומטמא

טומאת הטמא הנד. כי בטהרה, לאכול גם נזהרו כמה עד יותר עוד בזה ונראה !
כ״ב ד׳ נדה ועי׳ י״א משנד, ה׳ פרק זבים במשנד. שר.וא כמו ?טומאה ראשון רק הוא קרי

מעתה. אלא ד״ה תום׳
 אדם אבל המקדש, אל יבוא לבל דק היינו למחנד.״ מחוץ אל ״ויצא התורה ודברי

אדם. מטמא שאינו ראשון ככל מטמא, אינו
 אל דוד בא לא וכאשר בטהרה לאכול נשמרו גם המלך שבשולחן מבואר ומזה

מטמא. אינו האדם את כי אוכלין שם יטמא שלא משום רק שאול חשב הלחם
חשש לאיסור חשש שלא מי שאף הדורות סוף עד כן נמשך זה כי הדבר ונפלא 2

ביומא ד,גמ׳ ודברי נ״ה נדה ובתום׳ אביו עודות ד״ה ובתום׳ קכ״ב ד׳ חולין עי׳ לטומאה
 שם רש״י ודברי מ״ג פ״ד נדה גם ועי׳ ע״ש, דמים משפיכת טומאה עליהם שחמורה מלמד

וכו׳. זכור״ במשכב אצלו רגיל ישראל תינוק יהא שלא דבדיד.ם לכל כזבים שעשאום
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 נטמא המזבח על העצמות את שהניח מכיון שם המזבח, אצל כן לא
 אחר לשרוף הי׳ יכול שם גדול, פומבי צריך שזה יוטבל, לא אם עולם טומאת

כך. מונחים יהוו לבלי העצמות, זה
 מן העצמות את ויקח וישלח בהר שם הקברים את וירא יאשיהו ״ויפן

ויטמאהו!. המזבח על וישרף הקברים
זה: אחר גם וכן

 עצמות את וישרף המזבחות על שם אשר הבמות כהני כל את ״ויזבח
עליהם״. אדם

 גם שיאמר כמו שרפם כך ואחר אדם עצמות ידי על אותם שטמא והיינו
הקודם: בכתוב

 יש הקרקע, בתוך היו שהעצמות אדם״, עצמות מקומם את ״וימלא והנה
במת. כלים טומאת דין הוא המזבח גבי על והעצמות אהל, טומאת בזה

 ויקרא־במדבר בספר הנם במת כלים ובין'טומאת במת אהל טומאת ובין
י״ד: י״ט במדבר בספר ובא

 יטמא באהל אשר וכל האהל אל הבא כל באהל ימות כי אדם התורה זאת
 יגע אשר וכל הוא טמא עליו פתיל צמיד אין אשר פתוח כלי וכל ימים, שבעת

 ימים שבעת יטמא בקבר או אדם בעצם או במת או חרב בחלל השדה פני על
 בגדיו וכבס וכו׳ הטמא על הטהור והזה וכו׳ החטאת שרפת מעפר לטמא ולקחו
בערב. וטהר במים ורחץ

 הנוגע טומאת ודין אהל טומאת דין הוא וזה וטבילה, הזאה שצריך והיינו
אדם״). בעצם (״או המת בעצמות או במת

 הטובים לבד ולא התורה, חוקת ככל ועשו שמרו כי לפנינו נגלה ומבואר
 כל הנחשלים, גם אם בי דבר מחסור באין התורה משמרת כל שמרו והישרים

 התורה מדרכי נטיתם בכל הם גם זרה דעבודה באביזרייהו נכשלו גם אשר אלה
 כל את אלה גם שמרו הדברים יתר בכל הנה השמים״ ״מלכת אחרי בטעותם

עוד. יבואר אשר וככל והמצוה, התורה דבר
 על עבירה עוברי אלה את גם משם להרחיק כזאת יאשיהו עשה כן ועל

במת. בלים טומאת ידי ועל המת, אהל ידי
והכושלים הנחשלים גם האלה מהמקומות יתרחקו כן בעשותו כי ■וידע

בעם.
 ידיעתם חסרון אשר חוקרים בשם המתימרים אלה כל לנו עשו צחוק ואך

 וטהרה מטומאה לא הקדש כתבי בכל זכר אין כי לנו, יאמרו כי עד כך כל גדל
בתורה. שהם כפי קרבנות מדבר ולא והמועדות, מהשבתות ולא

 אין לראיות, צריכים היינו ואלו להיפך לגמרי שהדבר ידעו ולא ראו ולא
האלה. הדברים מכל גדולות יותר ראיות לך

 ויטמאהו המזבח על וישם הקברים מן העצמות את ״ויקה באלו הוא הכתוב לשון !
העצמות״. את וישרף

 דרך והוא ויטמאהו״ המזבח על וישרף הקברים מן העצמות את ״ויקה בקצרה ובא
מקום. בכל כן הכתובים
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 עד התורה דבר ככל ועשו שמרו הראשון הבית ימי בכל ישראל ובני
 התורה דבר ככל ועשו קיימו הם גם בעם נחשלים והיותר מוקצים היותר שגם
עוד. יתבאר אשר וככל דבר מחסור באין

:נאמר ג׳ ז׳ ב׳ ובמלכים
 מה רעהו אל איש ויאמרו השער פתח מצרעים היו אנשים ״וארבעה

 ואם שם ומתנו בעיר והרעב העיר נבוא אמרנו אם מתנו, עד פה יושבים אנחנו
וכר. נחיה״ יחינו אם ארם מחנה אל ונפלה לכו ועתה ומתנו פה ישבנו

ם דבריהם והנה א ו ״ נ ר מ  אחרי כי היינו העיר״ נבוא א
 לחם פת למצוא בעיר אפשר הי׳ אילו אמרו ברעב, ימותו תחתיהם ישבו אם אשר
כמובן. ברעב נמות לבל אוכל לבקש העיר לתוך באים היינו

:מ״ו י״ג ויקרא התורה דין ככל בזה גם ועשו שמרו כי לפנינו מבואר זה אבל
ץ ישב בדד הוא טמא יטמא בו הנגע אשר ימי ״כל ו ח ה מ נ ח מ  ל

.1״ ו ב ש ו מ
האלה. הגוים הבלי כל נסתרו כבר הזה ובדבר

 בימי רק נכתב דברים ספר כי לאמר הוא דבריהם כל יסוד הנה כי
 ויקרא־במדבר נכתבו ואחריו ד׳ לתורת הראשון הוא ויהי יהודה מלך יאשיהו

השני. הבית בימי
:ח׳ ב״ד דברים בספר מפורש הנה אבל

 אתכם יורו אשר ככל ולעשות מאד לשמור הצרעת בנגע ״השמר
ה ה ם כ י ו נ ל ם ה ר י ש א כ ם . ת י ו ו צ ר מ ש ״ ת ת ו ש ע ל

 באמת באה שם אשר ויקרא, בספר והוא מזה, דבר אין דברים בספר אבל
האלה. הדברים פרטי לכל מצרע דיני בכל שלמה פרשה

 באו לא הדברים ראשית שגם עד להכהנים שם באו והדברים
עמו. לאהרן גם אם כי מקום, בכל התורה דברי ככל לבד למשה שם

 והובא וכו׳ בשרו בעור יהי׳ כי אדם לאמר אהרן ואל משה אל ד׳ ״וידבר
 וראהו וכו׳ •אתו וטמא הכהן וראהו הכהנים מבניו אחד אל או הכהן אהרן אל

וכו׳. עמד הנגע והנה השביעי ביום הכהן
 זה ועל הכהנים והוראת הכהנים שם על הפרשה בכל הדברים שם וכן

דברים: בספר הדברים באו
לעשות״. תשמרו צויתם כאשר הלוים הכהנים אתכם יורו אשר ״ככל
 בן יהורם בימי וגם ועשו, ישראל בני שמרו כן התורה משפטי וככל

 התורה דין קיימו כי הדברים ספורי בתוך מפורשים דברים לפנינו באו אחאב
מושבו״. למחנה מחוץ ישב ״בדד

נאמר: כ״א סי׳ א׳ שמואל ובספר

:ה׳ ב׳ מלכים נאמר ישראל לארץ הסמוכה ארם ובארץ 1
 גבור והאיש וכו׳ פנים ונשא אדניו לפני גדול איש הי׳ ארם מלך צבא שר ״ונעמן

 נעמן, אשת לפני ותהי קטנה נערה ישראל מארץ וישבו גדודים יצאו וארם מצרע חיל
 וכו׳. ואשלחך״ לך ארם מלך ויאמר וכו׳ לאדוניו ויגד ויבא וכו׳ גבירתה אל ותאמר

. התורה דין רק הוא ישראל בני אצל כי בביתו ישב כי מבואר זה מכל אשר
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 ויאמר וכר דוד לקראת אחימלך ויחרד הכהן אחימלד אל נבה דוד ״ויבא
 הנמצא או בידי תנה לחם חמשה ידך תחת יש מה ועתה וכו׳ הכהן לאחימלך דוד
 ם א יש קדש לחם אם כי ידי תחת אל חול לחם אין ויאמר דוד את הכהן ויען

ו ר מ ש ם נ י ר ע נ  אם כי לו ויאמר הכהן את דוד ויען מאשה אך ה
ל לנו עצרה אשה מ ת ם כ ש ל י ש ת א צ ו ב י ה י י ו ל  כ

ם י ר ע נ ש ה ד ך והוא ק ר ל ד  לו זיתן בכלי יקדש היום כי ואף ח
 לשום ד׳ מלפני המוסרים הפנים לחם אם כי לחם שם הי׳ לא כי קדש הכהן
הלקחו. ביום חם לחם

 לפי כי ואף וטהרה, טומאה דיני כל שמרו כי בזה גם נראה וראשונה
י הפנים בלחם בזה הי׳ לא דברים של פשטן נ י ת ד ו ר  זה הי׳ שלא לפי ז

 זה (וכל בנב אז הי׳ זה אשר גדולה בבמה אם כי מועד באוהל או במקדש
 בכלי״! יקדש היום כי ואף חל דרך ״והוא דוד תשובת היא וזו לפנינו) יבואר

 וטהרה טומאה דיני בכל ונשמרו הוא קדש זה בכל אבל זרות, לענין רק הוא זה
גמור. חל אם כי חל״ ״דרך לא שהי׳ אף שאול בבית גם שמרו אשר

 לחם אם כי ידי תחת אל חל לחם ״אין המפורשים אחימלך דברי והן
מאשה״. אך 2 הנערים נשמרו אם יש קדש

בצאתי״. שלשום מתמול לנו עצרה אשה אם ״כי לו השיב ודוד
: א׳ כ״ג דברים התורה דין הי׳ כבר כן ועל
 ערב לפנות והי׳ וכו׳ לילה מקרה טהור יהי׳ לא אשר איש בך יהי׳ ״כי

המחנה״. תוך אל יבוא השמש וכבוא במים ירחץ
 ממילא הנה שלשום״ מתמול לנו עצרה אשה אם ״כי לו שאמר ומכיון

במים׳/ ירחץ ערב לפנות ״והיה התורה: דין וקיימו שמרו כי הם טהורים כבר
 שביום אף בי למעלה הובאו כבר אשר שאול דבר גם שהי׳ כמו ממש

השני. ביום התפלא הוא״ טהור בלתי הוא ״מקרה אמר הראשון
 אך הנערים נשמרו ״אם הנערים על היתה אחימלך שאלת אשר ואחרי

 שלשום מתמול לנו עצרה אשה אם ״כי כן היתה היא גם דוד ותשובת מאשר.״
בצאתי״.

ה כי מבואר ׳ ז י ך ה ר ל ד ם כ ע  לשהות לבלי ה
 כן ועל במים״ ירחץ ערב לפנות ״והי׳ התורה כדברי לקיים אם כי בטומאתן
 כבר בצאתי׳/ שלשום מתמול לנו עצרה אשה אם ״כי הנערים על דוד בתשובת

טהורים. הנם כי בזה נכלל

 עם רק אם כי ?נו אין דבר הקבלה, מכחישי עם דברינו כל אשר הזה במקום 1
 כרש״י ז״ל הראשונים רבותינו כן למןונו כבר זה זולת וגם שהם, כמו הדברים פשוטי

לאורם. נלך ובעקבותיהם והרמב״ן,

 והסב בעצמו עליו שאל לא דוד ש? לכבודו חרד אחימלך בהיות המוסר מדרך 2
 נשמרו לא אולי אבל ולהזכיר, להזהיר למותר לדוד כי לאמר נעריו, על בלשונו הדברים
עמו. אשר הנערים
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 בהכתובים ומפורשים בולטים הדברים וכולל, גדול דבר באמת הוא וזה
ושמאל. ימין לנטות דרך באין

 גם להודיע הוסיף אשר דוד, בתשובת גדול דבר עוד בזה לראות ונוסיף
 הם, טהורים כליהם שגם לאמר היינו קדש״ הנערים כלי ,,ויהיו להכלים בנוגע

שם. אותו יניחו אשר הכלים ידי על הלחם את יטמאו כי חשש ואין
 ומטמאים וחוזרים טומאה, מקבלים שהכלים דהיינו טמאים כלים דין והוא

מתוכו. חרם כלי או במגע אם האוכלים את
:ל״ב י״א בויקרא התורה דין והן
 בגד או עץ כלי מכל יטמא במותם (מהשרצים) מהם עליו יפול אשר וכל

ם בהם מלאכה יעשה אשר כלי כל או שק או עור או י מ  וטמא יובא ב
ד ב ע ר ע , ה ר ה ט  אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר חרש כלי וכל ו

תשברו״. ואותו יטמא בתוכו
 הבית מימי בידינו הנשאר בכל בנרות נחפש אם גם כי לנו כמדומה

 לטומאה בנוגע כאלה וכוללים ברורים דברים שם נמצא לא התלמוד לבד השני
 מפורש זה יודעים שהננו כמו התודה, דיני כל שמרו כמה עד לדעת וטהרה,
הראשון. הבית ימי לפני עוד ראשונים היותר להימים גם בנוגע הכתובים מדברי

״קדש״ הם אמרו ״טהורים״ נאמר שאנחנו מה תחת כי עוד מזה ונראה
קדש״. הנערים כלי ״ויהיו יאמר ודוד

 ״והיא אוריה אשת אצל י״א ב׳ בשמואל הכתוב כלשון ממש והוא
ת ש ד ק ת  זה לפני שם שמפורש כמו וטהרה, שטבלה דהיינו מטומאתה״ מ

רחצת״. אשה וירא וכו׳ ערב לעת ״ויהי
 ד' אל הנגשים הכהנים ״וגם כ״ב י״ט שמות הכתוב בלשון גם כן והוא

. ״ ו ש ד ק ת י
״ הנערים כלי ״ויהיו הלשון וכן ש ד  מטומאתן ששמרום היינו ק

כשנטמאו. ונטבלו
: שם בא אשר ט״ז א׳ בשמואל מהכתובים גם נראה וכן

 קרנך מלא וכו׳ שאול על מתאבל אתה מתי עד שמואל אל ד׳ ״ויאמר
 שאול ושמע אלך איך שמואל ויאמר וכו׳ הלחמי בית ישי אל אשלחך ולך שמן

ת באתי לד׳ לזבח ואמרת בידך תקח בקר עגלת ד׳ ויאמר והרגני א ר ק  ו
 בואך שלם ויאמר לקראתו העיר זקני ויחרדו וכו׳ שמואל ויעש וכו׳ בזבח לישי

ו באתי לד׳ לזבח שלום ויאמר ש ד ק ת ש בזבח אתי ובאתם ה ד ק י  ו
ת י א ש ת י א ו ו י נ לזבח״. להם ויקרא ב

:התורה דין י״ז ז׳ בויקרא הוא האלה הדברים וענין
 לא של איסור על ועובר ישרף״ באש השלישי ביום הזבח מבשר ״והנותר

תותירו.
 לשני אוכלים די היינו וביתו׳ איש שם הי׳ לא אם זבח בכל הנה כן ועל

ת עמו לקח ושמואל אחרים, עמהם הזמינו ימים ל ג ר ע ק  דבר הנה ב
 והי׳ ימים בשני זה לאכול יכול הי׳ לא עצמו שהוא הוא לאמר צריך שאין
אחרים. עמו לקרוא צריך

נאמר; כ׳ ז׳ בויקרא שם אבל
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 ונכרתה עליו וטומאתו לד׳ אשר השלמים מזבח בשר תאכל אשר ״והנפש
 או טמאה בבהמה או אדם בטומאת טמא בכל תגע כי ונפש מעמיה ההיא הנפש

מעמיה״. ההיא הנפש ונכרתה לד׳ אשר השלמים זבח מבשר ואכל טמא שקץ בכל
 לאכולייחה הזבח על הקרואים לכל מקודם להודיע צריכים היו כן ועל

ט ה  זה שידעו ההכרח זבחו ביום הזבח אכילת עיקר ובהיות ולבוא ר ה ל
 להם עצורה אשה ושיהי׳ וליטהר, ערב לעת ליטבול אפשר שיהי׳ קודם מיום

 והדינים מהזבח. למחר לאכול יוכלו אשר למען חדשה טומאה מכל ולהשמר
 והנותר הזמן ״אבל זבחים סוף במשנה שהוא כמו במה בקדשי גם נוהגים האלה

יו״ט. בתום׳ וע״ש ובזה״ בזה שוים והטמא
כן: המפורשים שמואל דברי והן

 לזבח״. להם ויקרא בניו ואת ישי את ויקדש בזבח אתי ובאתם ״התקדשו
עצמם. על מראים והדברים

 על רק דברינו צמצמנו אבל דכהנה, כהנה ראיות עוד להביא יויכולנו
 ימי לפני נכתבו כי יודו הם גם העמים חוקרי אשר ומלכים שמואל הספרים

 שכל לאמר עליהם בנוים האלה החוקרים דברי כל אשר הספרים השני, הבית
 דברי עם יתאחד אשר דבר שם אין וכי והמצוה, התורה נגד הוא משם היוצא

שבוזורה. טומאה דיני מכל דבר גם שם הוזכר לא וכי התורת
 ואך האלה, להחוקרים זה בא ידיעתם מחסרון אך כי לנו נתבאר והנה

 חסרון רק הוא בדבריהם שיש גדול היותר החסרון כי- חקירה, לזה קראו לחנם
 לדעת ולב לראות עינים להם היו ואלו כלום, ואינה חסרה ידיעתם בהיות חקירה

יהמיון. הבל אך כי יודעים עצמם הם היו אז
 כל על אשר העמים, חוקרי דוקא כי לראות אפשר בהשתוממות ורק

 אך כי בכח קוראים הם יאמינו, לא בתלמוד האמור בכל כי לפנינו יקראו צעד
 לנו יש שם וכו׳, הישן המאזאיזמוס פתאום לפנינו יופיע השני הבית בימי

ובו׳. והמועדות השבתות לנו יש שם והטומאה, הטהרה
 השני הבית ימי על כאלה ומפורשים ■ברורים מקומות לנו נא יראו אבל

התורה. לזמן יקבעום בהבליהם הם אשר בזמן
 בכתבי מזה שאין מפני היא ראיתם עיקר כי בקול יצלצלו שהם מה ותחת

הראשון. הבית מימי מאומה כל הקדש
 ערוך אין אשר ומפורשים, ברורים דברים שם שיש להיפך הדבר הנה

השני. הבית ימי על מפורש בידינו שיש מה בכל להם ודמיון
 אלה כל על גם אשר החדשים, וראשי המועדות השבתות, לדבר ונבוא

הראשון. הבית בימי הקדש בכתבי מזה דבר אין כי צעקתם גדלה
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י פרלו

י ש א םר י ש ד ח

קדש. מועדי בדין בתורה לנו שיש קטנה היותר המדרגה הוא חדש ראש
 גדול ענין בזה שיש לפי חדש לראש בנוגע תחלה להעיר נרצה אבל

כולו. הכלל על ללמד ויכול הכל, את המכריע וכולל
 היו אז דברים, מגבבי רק האלה החוקרים היו לא אילו כן אמנם כי

יסודם. וכל דבריהם כל ביטול לבד חדש ראש בדבר לראות יכולים
להם. קבעו אשר יסודות שלשה על בנוי דבריהם כל תכלית הן

הראשון, הבית ימי כל ישראל לבני להם הי׳ לא ויקרא־במדבר כי האחת
 בזה ■ודין חק כל ישראל לבני להם הי׳ ולא חק, כל להם אין קרבנות דבר וכי
כלל. היו לא צבור קרבנות וכי וכחפצו, כרצונו הקריב אחד כל רק

 יאשיהו בימי ובא ישראל, לתורת הראשון הוא דברים ספר כי שנית וזאת
הראשון. הבית ימי בסוף

השני. הבית ימי בראשית רק בא ויקרא־במדבר ספר וכי
 לראש דברים בספר זכר אין מדוע כן אם עצמם את שאלו לא איך אבל

 ימי וכל הראשון הבית ימי כל כי מאד רבים ממקומות מפורש יוצא זה הן חדש.
חדשים. ראשי ועשו ישראל בני שמרו השני הבית

 לתורת הראשון הוא דברים ספר כי האלה המבהילים כדברי הדבר ואם
שם. הוזכר לא איך הראשון, הבית ימי בסוף רק יובא ד׳

 גם בישעי׳ גם מלכים, בספר גם שמואל בספר גם בא חדש ראש דבר
ביחזקאל. וגם עשר תרי בנביאי

ויקרא־במדבר, ספר בעולם היו לא עדק דברים ספר נכתב כאשר ואם
 ימיהם מראשית בישראל הי׳ אשר כזה וכולל גדול דבר דברים בספר הוזכר לא איך
שני. בבית גם בבל בגלות גם זה אחר וגם ההוא, היום עד

ענינו. ועל מקומו על הכל אז הברורה האמת ולפי שהוא, כמו כשהדבר
 בראש התורה שצותה מה כל מהמועדות, חדש ראש אין התורה דיני לפי

 בפרשה במדבר בספר רק חדש ראש דבר בא כן ועל מוסף, קרבן רק הוא חדש
.1 זה להזכיר מקום אין זה וזולת המוספים, קרבנות בתוך פנחס

׳ גדול: יותר דבר עוד עצמם את האלה החוקרים שאלו ולא
 ראש הוזכר לא חדש, וראש ומועדות שבתות הוזכרו אשר מקום בכל הן

לעצמו. נפרט אם כי המועדות בכלל חדש
 חדש לראש אין דבר באמת כי התורה דברי מתוך רק להבין נוכל וזה

 לו אץ ודבר מוסף, קרבן אם כי אינו חדש ראש דבר שכל לפי המועדות, עם
בהם נאסר אשר המועדות עם ולא מלאכה בכל ■האסור השבת יום עם לא

עצמו. זד! מפגי ר״ח הוזכר לא באמת ושבת, מועד בציון ד׳ שכח ו׳ ב׳ ובאיכה 1
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 ענין אינו זה כל אשר בחגך״ ״ושמחת הוא גם לעצמם וענינם עבודה׳ מלאכת
 אם כי אינו התורה פי על לעצמו ענינו וכל זה, כל שם אין אשר חדש לראש
מוסף. קרבן צבור, קרבן בחיוב

 לגמרי יכחישו כי להיפך הדבר אשר האלה המבהילים דברי לפי אבל
 צבור קרבנות הראשון הבית ימי כל היו שלא ■ויאמרו מוסף, קרבן דבר כל
עיקר. כל

הי׳ שלא בהכרח הלא הנביאים, דברי בכל האמור זה חדש ראש בן אם
וחגיגתו. מועד שמחת מועד, דבר אם כי לצבור, מוסף קרבן דבר ענינו

המועדות בכלל יוכלל ולא לעצמו מקום בכל חדש ראש יבוא זה ומדוע
כולם.

 מצות כל בו נשנו לא זה בכל תורה״ ״משנה שנקרא אף דברים ספר
 זה שהי׳ בצדו הדבר טעם שם נשנו אשר המצוות כל כי להיפך ותהי התודה,

 התורה מפרשי בדברי זה נתבאר וכבר דבר, בהם להוסיף או להגדירם, אם
בראשם. ז״ל והרמב״ן

לאמר: דברים ספר בריש מפורש גם בא הזה והדבר
לאמר״. הזאת התורה את באר משה הואיל מואב בארץ הירדן ״בעבר

 זה נשנה לא מדוע טעם שום צריך אין כי הדבר כן באמת הנה כן ועל
תורה. במשנה גם הפעם עוד וזה

 כפלה מה מפני מקום, בכל מבואר גם והוא טעם, שצריך להיפך אם כי
תורה. במשנה גם וזה זה את התורה

 שהוא כמר האמת על מודה לכל מעצמו ומבואר מאד פשוט הוא זה כל
 ובפרט זה על זה ונסמכים יחד הולכים התורה חלקי וכל תמימה ד׳ תורת כי

 נאמרו שם הדברים וכל התורה, סוף הוא כי מבואר הדבר אשר דברים, ספר
במדבר. ויקרא שמות בראשית בספרים התורה דברי אחרי

הברית ספר לבד כי מהופכים דברים להם בדו אשר האלה המבהילים אבל
דברים וספר התורה מחוקי דבר ישראל לבני להם הי׳ לא משפטים בפרשת

הראשון. הבית ימי בסוף נכתב והוא התורה חוקי לכל הראשון הי׳ הוא
כזה וכולל גדול דבר שם יחסר מדוע כן אם עצמם את שאלו לא איך

חדש. ראש דבר
 תשובה ישיבו שם יחסרו אשר והמצוה מהתורה דברים שאר כל על

 ורק למצוות, עוד היו לא באמת כי לאמר חפצם כל תכלית והיא מאד פשוטה
ישראל. בני אצל למצוות יהיו השני הבית בימי

 כל ישראל בני אצל הי׳ כי ספק אין אשר חדש ראש לפנינו הנה אבל
 דברים לנו יש שגם אם כי הראשון הבית בימי לבד ולא הראשון, הבית ימי

הראשון. הבית ימי מלפני גם זה על מפורשים
 לתורת הראשון הספר דברים ספר הי׳ אם דברים בספר זה הוזכר לא ואיך

מזה. זכר אין משפטים בפרשת הברית בספר והלא ד׳
העם. כל בתוך ומסוים כללי לדבר מקום בכל באו חדש ראש ודבר

:יאמר א׳ וישעי׳
שנאה ומעדיכם חדשיכם ועצרה און אוכל לא מקרא קרא ושבת ״חדש
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לטורח״. עלי היו נפשי
יאמר: ד׳ ח׳ ועמום

 החדש יעבר מתי לאמר ארץ ענוי ולשבית אביון השואפים זאת ״שמעו
בר״. ונפתחה והשבת שבר ונשבירה

נאמר: השונמית דבר אצל כ״ב ד׳ ב׳ ובמלכים
 וארוצה האתונות ואחת הנערים מן אחד לי נא שלחה ותאמר אשה אל ,׳ותקרא

ש לא היום אליו הולכת את מדוע ויאמר ואשובה האלהים איש עד ד  ח
א ל ת ו ב שלום״. ותאמר ש

:י״ב) ב׳ (סי' להם יאמר קשה ישראל בני את ביסרו והושע
והשבתי מידי יצילנה לא ואיש מאהביה לעיני נבלותה את אגלה ״׳ועתה

ל ה כ ש ו ש ה מ ג ה ח ש ד ה ח ת ב ש ל ו כ . ו ״ ה ד ע ו מ
 כל את כבר נראה כ׳ סי׳ א׳ שמואל בספר שאול בימי קזלמה ומפרשה

־ שם: ובא המלד׳ בבית חדש ראש כבוד
ש תנה יהונתן אל דוד ״ויאמר ד ר ח ח  אשב ישב ואנכי מ

ש ויהי בשדה דוד ויסתר ובו׳ לאכול המלך עם ד ח  על המלך וישב ה
דבר ולא דוד מקום ויפקד ופו׳ בפעם כפעם מושבו על המלך וישב הלחם
ש ממחרת ויהי ובו׳ הוא מקרה אמר כי ההוא ביום מאומה שאול ד ח ה
 תמול גם ישי בן בא לא מדוע יהונתן אל שאול ויאמר דוד מקום ויפקד השני

ובו׳. הלחם״ אל היום גם
 ראש לדבר לא הנוגע וכולל גדול דבר עוד גם נראה הזה ומהמקום

הראיה. פי על החדש קדוש דבר והוא בכלל, המועדות דבר לכל אם כי לבד חדש
התורה, דברי ולבד אחד!, יום רק הוא חדש ראש כי ועT זה הלא כי

 רק הוא חדש שראש מעצמו, המובן דבר גם הוא ביחוד חדש ראש אצל הנה
השני. ליום ענין זה ומה מהחדש, הראשון היום

 ישראל מלבלרי איזה וגם העמים, מחוקרי הרבה של כטעותם אז הי׳ ואלו
 או חדש, לכל יום שלשים מספר למנות הי׳ אז החדש דבר כי לחשוב טעו אשר

 מצומצם חשבון ההם בימים החדש ענין הי׳ אלו חדש. לכל יום ועשרים תשעה
חדש. ראש ימים לשני כלל מקום אין אז הלא וחדש, חדש לכל שוד,

הלבנה, את שראו עדים פי על הראיה פי על רק קדשו כי מבואר והדבר
 השלשים ביום פעמים חדש ראש אצלם גם הי׳ זה ידי על אשר החשבון עם ויחד

ואחד. שלשים ביום ולפעמים העבר מחדש
 ראש לעשות פעם כל התחילו ראיה עדי בביאת תלוי' הדבר הי׳ אשר ואחרי

שלשים. ביום חדש
ר בהכרח כי מראש דוד ידע כן ועל ח מ ש ״ ד מושבו״. ויפקד ח
י הדבר הי׳ גם וכן ה י ו ש ״ ד ח וכו׳ הלחם על המלך וישב ה

דוד״. מקום ויפקד
הדבר בא כן ועל הלבנה נראית ולא העדים באו לא ההוא ביום אבל

אחד. יום רק וכולם ימים, שני של ומועד חג התורה בכל לנו אין זה כל בלא גם 1
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הכתוב: דברי והן ואחד, שלשים מיום היינו השני מיום הותחל החדש בי
י ה י ו ת ״ ר ח מ ש מ ד ח י ה נ ש  דוד מקום ויפקד ה

הלחם״. אל היום גם תמול גם ישי בן בא לא מדוע יהונתן אל שאול ויאמר
ושמאל. ימין לנטות דרך אין כי עד כך כל ברורים והדברים

 והנהגתם ישראל מקבלת הדבר ענוT אשר ככל כי לפנינו מפואר והנה
 כן ממש והגמרא המשנה דברי ככל התנאים בימי זה ואחר השני הבית בימי

ישראל. מלך שאול בימי כן מפורש ובא ראשונים היותר בימים הדבר הי׳
 עליו העירו כבר אשר מאד גדול דבר על הזה במקום להעיר וראוי

 חדש שעשו יחזקאל מדברי מפורש יוצא הדבר כי והוא עולם, בסדר רבותינו
העבור.

נאמר: א׳ א׳ ביחזקאל כי
 נהר על הגולה בתוך ואני לחדש בחמשה ברביעי שנה בשלשים ״ויהי

יויכין״. המלך לגלות החמשית השנה היא לחדש בחמשה ■וכו׳ כבר
נאמר: א׳ ח׳ סי׳ ושם

 יהודה וזקני בביתי יושב אני לחדש בחמשה בששי הששית בשנה ״ויהי
לפגי״. ושבים

 דבר תחלת כי חדשים ושני שנה הי׳ האלה המעשים שני בין כי ■ומבואר
הרביעי. לחדש בחמשה יויכין לגלות החמשית בשנה הי׳ אליו ד׳

ושני שנה מכוון דהיינו הששי, לחדש בחמשה הששית בשנה השנית והפעם
חדשים.

ו: ג׳ שם תחלה בא בינתים אבל ט̂׳
 יושבים המה ואשר כבר נהר אל היושבים אביב תל הגולה אל ״ואבוא

ימים״. שבעת מקצה ויהי בתוכם משמים ימים שבעת שם •ואשב שם
:נאמר ד׳ ד׳ ושם

 מספר עליו ישראל בית עון את ושמת השמאלי צדך על שכב ״ואתה
 למספר עונם שני את לך נ)תתי •ואני עונם את תשא עליו תשכב אשר הימים
 ושכבת אלה את וכלית ישראל בית עון ונשאת יום ותשעים מאות שלש ימים

 לשנה יום לשנה יום יום, ארבעים יהודה בית עזן את ונשאת שנית הימני צדך על
לך״. נתתיו

 שבעה היינו ימים, ושבעה ושלשים מאות ארבע הכל סך בזה לנו יש ■והנה
יום. זארבעים יום ותשעים מאות -ושלש ימים

 חסר -וחדש מלא חדש נחשוב אם גם לבנה של חדשים ושני ובשנה
 ■וחמשים ארבעה מאות שלש היינו יום, עשר ואחד מאות ארבע רק לנו יש
חדשים. משני ■ותשע זחמשים השנה של יום

 חדשים ושני בשנה לנו יש הבה בן זעל מעוברת, שנה זו שהיתה ובהכרח
יום. וארבעים ושנים מאות ארבע

יום. ושלשים מאות'שבעה ארבע יחזקאל אצל הי׳ ומזה
 החוקרים כי מפני יחזקאל מספר ראיות להביא נרצה לא דברינו בכל והנה

 מן לקח הוא ולא הגדול, הרעפורמאט-ור הי׳ הוא כי יחזקאל על טוענים האלה
ממנו. לקחה שהתורה אם כי התורה,
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 ימי בתחלת הי׳ זה שכל לפי כן לאמר דרך להם אין הזה במקום אבל
 על ירושלים ישבה אשר בעוד היינו נביא, היותו לימי הראשונה בשנה יחזקאל
שם. מלו וצדקיהו מלאת

 שהוא כמו צדקיהו את המליך יהויכין את נבוכדנאצר הגלה אשר אחרי כי
ט״ו: כ״ד ב׳ במלכים

 דדו מתניה את בבל מלך זימלך ובו׳ ואת בבלה יהיויכין את ״ויגל
צדקיהו״. שמו את ויסב תחתיו

נאמר: כ״ה ושם
 נבובדנאצר בא לחדש בעשור העשירי בחדש למלכו התשיעית בשנת ״ויהי

 עד במצור העיר ותבא ובו׳ עליה ויחן ירושלים על חילו וכל הוא בבל מלך
ובו׳. צדקיהו״ למלך שנה עשרה עשתי

 שוקטת עוד ירושלים היתה יהויכץ לגלות החמשית בשנה בי ומבואר
לגמרי. בבל מלך עול ממנו לפרוק גם עוד חושב בקרבה ומלכה

 והחדשים השנים דבר כל הי׳ ההם בימים כי ספק להיות יוכל ולא
 בבלה יצאו אשר והגולה בבבל, ולא ישראל בארץ ישראל בראשי עוד תלוים

 וירושלים בכלל ישראל בארץ אחיהם אל רק עוד נשואות עיניהם היו יהויכין עם
ושנים. חדשים להם נקבעו גם ושם בפרט,

 הימים צדו על שכבו דבר על ידבר אשר ט״ז ד׳ ביחזקאל הזה ובמקום
בסוף: יסיים ההם

 במשקל לחם ואכלו בירושלים לחם מטה שבר הנני אדם בן אלי ״ויאמר
וכו׳. ישתו״. ובשממון במשורה ומים ובדאגה

בשלוה. ישבו בעוד זה כל הי׳ כי במצור, העיר תבוא כי והיינו
 ראשונים היותר מהימים שהוא כמו חדש ראש דבר כל גם לנו מבואר •והנה

העבור. חדש דבר כל וגם
 כל לנו ויתכרר ישוב משם גם ואשר והמועדות, השבתות לדבר ונבוא

חדש. ראש של ענינו

י״א פרק

ת ו ת ב ש ד ה ע ו מ שו ד ק

 של שבחם אחרון לדור להודיע אינם הנביאים דברי כי הערנו כבר
 הוא דבריהם עיקר כל להיפך אם כי בעם, והישרים הטובים והנהגת ישראל
התורה. מדרכי אחור יסוגו אשר אלה לכל עדן על ותוכחות ד׳ דבר להודיע

 מדוע העם כל בצואר הקולר את ויתלו אש, להבת חוצבת הנביאים ולשון
הרע. את בערו לא

 השבת עמדו איך מאד, הרבה ללמוד נוכל הזה הסגנון מתוך גם אבל
עולמם. ברום והמועדות

עליהם אשר בעם הטובים לבד לא אשר לנו יודע משם כי מזה ויותר
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 מדרכי למדו גם אשר אלה וגם במעגלזתיהם, הנלוזים שגם אם כי ידברו׳ לא
 התורה, בחוקי זרה עבודה במושגי גם וישתבשו וביתם הרעים המלכים של הגוים

 קדש ומועדי והשבת בכלל, כולה התורה דברי כל את ועשו שמרו הם גם הנה
̂ בפרט.

 ודבריו תורה, מפירי ראש על גחלים יחתה ספרו בראש ישעי׳ ־והנה
לבו: מנהמת ויקרא העם, בתוך אשר האחרון הקצה עם הם שם

ד׳, את עזבו משחיתים, בנים מרעים זרע עון, כבד עם חטא, גוי ״הוי
אחור״. נזורו ישראל, קדש את נאצו

 בנים מרעים ״זרע אלה הנהגת היתה מה לראות עלינו הנה כן ועל
ישראל״. קדוש את ונאצו ד׳ את עזבו אשר משחיתים,

להם: יאמר והנה
 זאת בקש מי פני לראות תבואו כי וכו׳ סדום קציני ד׳ דבר ״שמעו

ש לי היא תועבה קטרת שוא מנחת הביא תוסיפו לא חצרי רמס מידכם ד  ח
ת ב ש א ו ר א ק ר ק  ם כ י ש ד ח ועצרה און אוכל לא מ

ם כ י ד ע ו מ  ובפרשכם נשוא נלאיתי לטרח עלי היו נפשי, שנאה ו
 מלאו, דמים ידיכם שומע אינני תפלה תרבו כי גם מכם עיני אעלים כפיכם
 משפט דרשו היטב למדו הרע חדלו עיני מנגד מעלליכם רע הסירו הזכו רחצו
וכו׳. אלמנה״ ריבו יתום שפטו חמץ אשרו

 יתן מי לישראל, תורה נתנה כבר בודאי אשר אלה ובימינו יתן ומי
ר אשר אלה לכל ׳האלה כדברים לאמר ויכולנו ב ו כ ר ו ז : נ ר ו ח  א

ם כ י ש ד ח ם ״ כ י ד ע ו מ ה ו א נ י ש ש פ ו נ י י ה ל  ע
ח״. ר ט ל

 שלא לאמר כלל אינם אלה של מרעתם זה אחר פרט אשר הדברים וכל
והמועדות. השבת את שמרו

 וכאשר משפט ידרשו לא כי ממונות בדיני רק קשה אותם יוכיח הוא
 זה כי להם יפרש עיני״ מנגד מעלליכם רע הסירו הזכו ״רחצו עליהם ירעיש
9הוא:

אלמנה״. ריבו יתום שפטו חמץ אשרו משפט דרשו היטב למדו הרע ״חדלו
 יאמר כן על לחברו אדם שבין בדברים כן עשו לא עוד כי מפני ורק

ד׳. לפני הם לרצון לא למקום אדם בין מעשיהם גם הנה זה ידי על כי
לטרח״. עלי היו נפשי שנאה ומעדיכם ״חדשיכם

 זה אחר זה בכל השבת את גם יזכיר זה שלפני אף כי הדבר ונפלא
 היו נפשי שנאה ומעדיכם ״חדשיכם חטאתם מכל הזכו רחצו טרם כי בהזכירו

השבת. את יזכיר לא לטרח״ עלי
השבת. יום על כן לאמר אפשר שאי הדבר כן שבאמת לפי וזה
במקדש, הצבור קרבנות רק הוא בתורה חדש ראש דבר עיקר שכל לפי

 ד׳ לפני ושמחת ריקם פני יראו ולא לרגל, העליה הוא הרגל דבר ועיקר
שם״. שמו לשכן ד׳ יבחר אשר במקום וכו׳ ועבדך ובתך יבנך אתה אלהיך

 לא הוא מעלליהם רע והסירו ׳והזכו רחצו אשר טרם הנה זה כל ועל
ד׳, לפני לרצון
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 רחצו לא אם וגם מלאכה, עשית איסור ועיקרו יסודו אשר שבת כן לא
 ושקולה שבת גדולה, הנה הדברים׳ ביתר מעלליהם רע הסירו ולא הזכו ולא עוד

הכל. כנגד
 נפשי ״שנאה מלאכה כל בה מלעשות שבת שמירת על לאמר אפשר ואי

לטרח״. עלי הי׳
שבת. לא אבל ומועד חדש אם כי בזה תכיר לא כן ועל
אחר־. ענין על שבת גם יזכיר בתוכחתו כי רק

 וראש בשבת כי 326 עמוד הקודם בכרך לנו נתבאר כבר אשר והוא
 היו הדברים כטבע אבל התורה, חכמי תפי ולשמוע ללמוד מתאספים היו חדש
 להם יקרא כן ועל זה, עם יחד התאחדו לא מעשיהם אשר כאלה אנשים שם

;הנביא
ועצרה״. און אוכל לא מקרא קרא ושבת ״חדש
 מצד יחד, הפכים שני במעשיהם להם שיש לסבול אפשר אי בי ■והיינו

 לא כי בלבבם. הש^ ומצד בתורה, ולקרוא בלמודים, לשמוע עצרה אחד
הזכו. ולא רחצו

 אחור ונזורו מעגלותיהם נעו אשר הנלחים גם כי לפנינו מבואר והנה
קדש. ומועדי שבתות שמרו הם גם דברים, בממד,

 בשנה פעמים ״שלש י״ז כ״ג שמות התודה מצות את הם גם קיימו והנה
ה א ר ל י ר כ ו כ ל ך ז י א נ ן פ ו ד א ד׳״. ה
 הנביא להם יקרא םTשב מעבירות הזכו ולא רחצו לא כי מפני רק

שם): (ישעי׳
חצרי״. רמס כםTמ זאת בקש מי פני לראות תבואו ״כי
ד״׳. האדון פני אל זכורך כל יראה בשנה פעמים ״שלש ד׳ דבר כי

 אבל מעוזם, ד׳ !וחדות נכון ורוח: טהור לב אתם יביאו כי היא הכונה
■ לבוא. מידם זאת בקש מי להם יחסר זה כל אשד אחרי

 נזורו אשר משחיתים״ בנים מרעים ״זרע עם שם הנביא דברי כל בהיות
ישראל. קדש את נאצו וגם אחור,

 הפושעים שגם עד העם בין כולם המצות מעשי כל פשטו כך כל אבל
, שהם. כמד הדברים קיימו שבהם

א ט״ו כ״ג שם התורה דבר גם קיימו זה עם ויחד ל ו ו ״ א ר  י
י נ ״ פ ם ק י ה להם יאמר זה ■ועל ר מ ל י ״ ב ל ו ״ ר ם כ י ח ב  ז

. ו ל ד ה לא אשר זמן כל ע ר ה
 תרבו כי וגם לי, היא תועבה ׳והקטורת שוא מנחת המנחה גם כן ועל

שומע. אינני תפלה
 ויותר ברורים יותר גלוים יותר דברים לנו שיהי׳ אפשר האם אבל

 היו הנביא בעיני אשר שבעם המוקצים אחור, נזורו אשד אלה גם כי מפורשים,
 לא פעמיהם נמוטו אשר בכל הגה משחיתים״ בנים מרעים זרע סדם ״קציני כבר
 את יקיימו לא כי הדבר הגיע ולא והמועדות, השבת את ישכחו כי הדבר הגיע

 ״יראה התורה דבר לקיים מועד בימי המקדש אל מעריהם לבוא התורה מצוות
וגם ריקם״, פני יראה ״ולא התודה מצוות גם וקיימו ד׳״ פגי את זכורך בל



והמועדות השבח והמצוה, התורה50

תפלה. שם הרבו
 לשמוע העצרה למקומי חדש .וראש בשבת ■נאספו הם שגם מזה ׳ויותר

בלמודים.
 ולבלי לירושלים לבוא התורה דברי קיימו מקצה העם כל כי הזה והדבר

יאמר: אשר ל״ז ל״ו יחזקאל מדברי גם יוצא ריקם״ פני ״יראה
 ארבה לעשות,להם ישראל לבית אדרש זאת עוד אלקים ד׳ אמר ״כה

ן אדם כצאן אתם א צ ם כ י ש ד ן ק א צ ם כ י ל ש ו ר  י
ה י ד ע ו מ  כי עוTו אדם צאן מלאות החרבות הערים תהיינה כן ב

ד״׳. אני
 מאת מהמציאות משל אם כי להבא על דבר לצוות אינם אלה ודבריו

בימיהם. בירושלים הי׳ אשר
 אשר קדש ממועדי לכל ומפורסם ידוע כדבר בזה ישתמש ויחזקאל

 וקרבנות מעוזם, ד׳ וחדות ובאו, נקבצו מעריהם העם בל אשד בירושלים היו
ם.Tב הרגל

 לאמר בחפצו כי אשר עד מאד ומופלג גדול לריבוי מפורסם הדבר והי'
להם; יאמר באוכלסין מרובים יהיו הערים כי

 החרבות הערים תהיינה בן במועדיה ירושלים כצאן קדשים ״כצאן
.1אדם״ צאן מלאות

כ׳; ל״ג ישעי׳ דברי גם והן
 שאנן גוה ירושלים תראינה עיניך ו נ י ד ע ו מ ת י ר ק ציון ״חזה

ינתקו״. בל חבליו וכל לנצח. יתדותיו יסע בל יצען בל אהל
 גם מאד גדול דבר עוד בו שיש לפי הזה הכתוב לשון כל את העתקנו

הזה. במקום דברינו ענץ לבד
 רבות פעמים נמצא כן על מועד אהל הי׳ הראשון המקדש אשר מפני כי

 בלשון עליו גם ידברו המקדש על בדברם הנביאים כי לפנינו) במקומו (ויב׳ואר
, וחבלים. מיתדות אהל הי׳ כאילו כזה

ו, נ י ד ע ו מ ת י ר ק הi ויקרא וירושלים מהמקדש ברT הכתוב וכל
 שמו לשכן ישראל שבטי מכל ד' לו בחר אשר העיר לנו עז עיר היא שזו מפני
קדש. במועדי לרגל ישראל כל יבואו ושם שם,

 והיינו ״ ו נ י ד ע ו מ ת י ר ק ״ סתם אותה יקרא שהנביא עד
מועד. בימי ישראל כל יתאספו שם אשר העיר

 דבר ככל קדש מועדי משמירת מפורשים יותר דברים להיות יוכלו והאם
.2 התורה

 אשר הא?ה המבהילים דברי כל את יבטלו גם לעצמם ענינם לבד האלה והדברים 1
 בימי המקדש נבנה אשר אחרי גם מרכז כל ישראל לבני הי׳ לא כי זה על רק בנוי יסודם
יאשיהו. ימי עד שלמה

 ישראל וכל הזה, היסוד על רק בנוים כולם האלה הנביאים דברי שכל לפנינו והנה
שם. כולם ונקבצו הלכו הראשונים מהימים

שעריה כל ד ע ו מ באי מבלי אבלות ציון ״דרכי ד׳ א׳ איכה ירמי׳ דברי גם והם 2
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י״ב; ב׳ סי׳ שם להם יאמר קשה ישראל בני את ביסרו והושע
 והשבתי מידי יצילנה לא ואיש מאהביה לעיני נבלותה את אגלה ״ועתה

ה כל ש ו ש ה מ ג ה ח ש ד ה ח ת ב ש ל ו כ . ו ״ ה ד ע ו מ
 עד עקלקלותם, המטים עם הנביא דברי עיקר הם הזה במקום ■וגם

לבעל״. עשו !וזהב לה הרביתי ״׳וכסף שיאמר
 ״והשבתי להם; יאמר ד׳ בשם הנביא אם כי הוא לאמר צריך שאין ודבר

 חדש שבת שמרו כי בהכרח מועדיה׳/ וכל ושבתה חדשה חגה משושה כל
התודה. דבר ככל ■ומשוש, שמחה מנוחה לימי להם ויהיו ומועד,

משושם. ושמחת מנוחתם מהם ישבית ד׳ כי יאמר עונש בדרך כן ועל
:יאמר ד׳ ח׳ ועמום

ר מתי לאמר ארץ ענוי ולשבית אביון השואפים זאת ״שטעו ב ע  י
ש ד ח ה ה ד י ב ש נ ד ו ב ת ש ב ש ה ה ו ח ת פ נ ר ו  ב

מרמה״. מאזני ולעות שקל ולהגדיל איפה להקטין
 שמרו כי מזה יוצא האופנים בכל אבל ■האלה, הדברים את שנפרש

 אביון שהשואפים עד דרכיה בכל וילכו התורה חוקי כל את בכללו העם כל
בדרכם. לשטן האלה הימים להם עמדו

המבאר; גם שם כתב וכבר
 מדי כי וידוע חדש עולת כמו חדש ראש יום וחדש.הוא החדש יעבר ״מתי

 הנביאים מפי מוסר תוכחות ולשמוע לד׳ להשתחוות בשר כל יבוא בחדשו חדש
 חדש לא היום אליו הולכת את מדוע לאשתו כ״ב) ד׳ ב׳ (מ״ב השונמי כמאמר

 היו לא זה יום ובודאי מקרא קרא יושבת חדש ישעי׳ אמר וכן שבת, ולא
 חדש יום עבור על האלה החטאים האנשים שאפו כן על ומתן, במשא עוסקים

העם״. את הונו אז אשד ושבת
 בהם יתלזצץ הנביא אשר בעמוס שם מקרא של פשוטו באמת הוא וזה •

 אשר להלן) (עי׳ והחדש השבת וביום אהב, לעשק מרמה מאזני בידו כנען כי
 על להונות, יכלו לא ומתן ממשא שבתו שגם אם כי ממלאכה ששבתו לבד לא
 לעשות לשוב ויכלו זה יעבר מתי ומצפים יושבים הנם כי הנביא יאמר כן

רמי׳. מלאכתם
מאד; גדולים■ דברים שלשה נראה יחד זה ומכל

ת ח א ר נהגו מלאכה, איסור עם יחד כי ה  משא באיסור אז גם ע
 עשה מצות בכלל הוא הנה בתורה, מפורש אעו שזה אף פומבי! של ומתן

׳ שביתה. של
לתורה. סייג אז גם הוסיפו כי הקדם בכרך לנו נתבאר וכבר
ממשא שהשביתה עד העם כל דבר זה שהי׳ עמוס מדברי רואים והננו

 לפני אשר לירושלים המובילים הדרכים היינו ציון דרכי כי וכונתו נאנחים״ כהניה שוממין
 המון באו שם דרך אשר ירושלים שערי ״ושעריה״ אבלות עתה ■הנם אדם מרוב המו המועד

 שמחה עמרם אשר הבתולות וגם ובו׳ עתה שוממין ירושלים״ בשערי ״עמוד שיאמר וכמו חוגג
נוגות. מועד בימי

ולהלן. 333 מעמוד זה שלפני בכרך וענינם האלה הדברים בירורי כל עי׳ !
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להמוכרים. העיקה ומתן
 שהוא כמו בלמודים לשמוע התורה חכמי אל אז באו כי נראה שנית וזאת

ישעי׳. ■ובספר שם ב׳ במלכים
אפי׳ אסור אינו תורה שמדין אף ר״ח גם כי זאת גם עוד זנראה ונשובה

 ק׳ א׳ ?ושמואל מבואר שזה כמו בעצמם הם זה נהגו זה בכל מלאכה בעשית
 אשר בעמוס שגראה ■וכמו המעשה יום חדש ראש נגד החול לימי קרא שיונתן

פומבי. של ומתן משא לעשות לבלי גם אז נהגו
 לבדו יוזכר ומועד, שבת עם חדש ראש יוזכר אשר מקום בכל כי הערנו וכבר

המועד. בתוך יוכלל ולא
אפי׳ אסור אינו התורה דיני פי ועל מועד שאינו מפני רק הוא וזה

חדש. בראש גם מלאכה עשו ולא זה שמרו ותקנה מסייג ורק מלאכה, בעשית
 וראש לעצמם, דבר והמועדות לעצמו דבר שבת הנביאים דברי בכל כן ועל

זה. בכל התורה דברי באמת שהוא כמו לעצמו דבר חדש
ויאמר: והמועדות שבת על רק בקינתו ירמיהו יקונן כן ועל

ת״. ב ש ו מועד בציון ד׳ ״שכח
ענג על בהם נצטוו ואשר בתורה, בא אשר ד׳ דבר הוא לבדו זה שאך

ושמחה.
:יאמר כ׳׳ט ל׳ וישעי׳
 בהר לבוא בחליל כהולך לבב ושמחת חג ■התקדש כליל לכם יהי׳ ״השיר

ישראל״!. צור אל ד׳
הפסח. חג ליל על הכונה כי עזרא אבן הר״א גם שם כתב וכבר

והי׳ חג״ התקדש ״בליל נאכל פסח בערב קרב אשר הפסח כי וכידוע
 שאמרו עד המקדש זמן בכל כן שהי׳ וכמו יחד, גדולות בחבורות נאכל

׳ פ״ה: ד׳ בפסחים
איגרא״. פקע ׳והלילא פסחא כזיתא חייא ר׳ בשם רב ״והאמר

ז״ל: רש״י שם כתב וכבר
 לכל מגיע הפסח הי׳ שלא עד נימנין היו גדולות חביורות פסחא ״כזיתא

 מהחלל ההמון המולת לקול איגרא פקע והלילא הפסח, מן כזית אם כי אחד
 צ״ה לקמן כדתנן הפסח על ■הלל אומרים שהיו מתבקעים הגגין כאלו דומין

אכילתו״. על הלל טעון הראשון
 אז גם אשר הראשון, הבית בימי גם כזה באופן היו האלה והדברים

ו ר בחבורה. הפסח את יחד באכלם ד׳ ת ו ל ה ת ש
 לב מטוב וירונו ד׳ בתשועת גדולה תהי׳ שמחתם כי הנביא דברי והן

.2 חג בהתקדש פסח בליל ישירו אשר ככל
ר י ש ה ׳ ״ י ה ם י כ ל ל י ל ש כ ד ק ת . ה ״ ג ח

עצמם: את מפרשים והדברים
הפונה ד״׳ בהר לבוא בחליל כהולך לבב ״ושמחת דבריו בי מאד וקרוב

מ״ג. פ״ט פסחים עי׳ 1
פסח. בליל היתה אשור שמפלת מפני פי׳ ז״ל ומלבי״ם ~
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הבכורים. להובלת
נאמר: ב׳ משנה ג׳ פרק בכורים במשנה הנה כי

 של לעיר מתכנסות שבמעמד העיירות כל הבכורים את מעלין כיצד
ל ל הה זכו׳ אלהינו ד׳ בית אל ציון ונעלה ״קומו אומר הי׳ הממונה וכו׳ מעמד  י

ה כ ם מ ה י נ פ  והסגנים הפחות וכו׳ לירושלים קרוב שמגיעים עד ל
ל וכו׳ לקראתם יוצאים י ל ח ה ה כ ם מ ה י נ פ  שמגיעיז עד ל
ר ה ת ל י ב וכו׳. בשיר הלוים ודברו לעזרה הגיעו זכו׳, ה

ל כהולך לבב ״ושמחת הנביא דברי גם והן י ל ח א ב ו ב ר ל ה  ב
ישראל!. צור אל ד׳

יחד. הולכים הדברים וכל
 בחליל כהולך לבב זשמחת הפסח חג התקדש כליל לכם יהיה ״השיר

כתפו״. על והבכורים ד׳ בהר לבוא
 רואים הננו Tוא תעלומה׳ כל לנו מגלים הם וכמה הדברים מאירים וכמה

 פרשת רק הנם סדריהם וכל השני הבית בימי הטובים המעשים כל כי לפנינו
הראשון. הבית בימי המעשים פרשת העבר,

 חזות להם ותהי ידעו ולא ראו לא אשר המהבילים לנו עשו צחוק ואך
 בימי כי שחשבו ממה רק הוא ראיותיהם עיקר שכל עד החתום, כספר הכל

 רמז כל שם אין כי הבל טענותיהם וימלאו מאומה כל שם הי׳ לא הראשון הבית
ומצוה. מתורה זכר וכל

מאומה. כל חקרו ולא דברים מגבבי רק שהיו מפני רק זה וכל

י״ב פרלו
ת ב ש ה

 לעשות הרבה אשר יהודה מלך מנשה רעת ידי על הימים בסוף ואמנם
 הוא גם אשר אחאב, מעשי ככל עשה כי לנו יעיד כ״א במ״ב שהכתוב עד הרע

ישראל. מלכי כל בין הרעים במעשיו היה יחיד רק
 זר מנשה בעשות כי התורה, מדרכי העם רגלי גם נתקו ■ההם בימים

, מבהילים באופנים מעשהו ס י ע כ ה  למשוך והשתדלותו חפצו היו הנה ל
 כל אשר ויהודה ישראל מלכי יתר ככל היה לא והוא העם מרבית גם אחריו

 וככל השני הבית בימי המתיונים דרכי ככל מעשיו ויהיר לעצמם היתה חטאתם
 עמדו אשר אלה כל את זטרף ורמס ועבר ינאי, אלכסנדר בימי הצדוקים דרכי

ט״ז: כ״א מ״ב הכתוב דברי והם דרכו, על לו
לפה״. מפה ירושלם את מלא אשר עד מאד הרבה מנשה שפך נקי דם ״וגם

יהויקים: בימי ג׳ כ״ד שם הכתוב יאמר וכן
 אשר ככל מנשה בחטאות פניו מעל להסיר ביהודה היתה ד׳ פי על ״אך

ר הנקי דם זגם עשה ש ך א פ א ש ל מ י ו ת ! ם א ל ש ו ר י

מקרא. של פשוטו עומק באמת והוא ז״ל רש״י שם כתב וכן ג
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ם . ד ״ י ק נ
 ולדברי מגשה, זולת ממלכים אחד על הקדש כתבי בכל אץ האלה וכדברים

ישעיה. את גם הרג חז״ל
יהודה, מלכי ובין ישראל מלכי בין הרעים, המלכים כל אצל אשר תחת כי

ירבעם. אצל מלבד חטא, עצמו הוא כי רק נאמר
מהעם, הרבה גם החטיא כי וישלש וישנה הכתוב יכפיל מנשה אצל הנה

ואילך: א׳ כ״א, מ״ב שם הכתובים ולשון חזקה, ביד גם זה ועשה
וכו׳ בירושלים מלך שנה וחמש וחמשים במלכו מנשה שנה עשרה שתים ״בן

ת ד׳ בעיני הרע ויעש ב ע ו ת  בני מפני ד׳ הוריש אשר ם י ו ג ה כ
ת ם ק י ו אביו חזקיהו אבד אשר הבמות את ויבן וישב ישראל ו ח ב ז  מ

ל ע ב ש ל ע י , ו ה ר ש ר א ש א ה כ ש ב ע א ח  מלו א
 באש בנו את והעביר ד׳ בית חצרות בשתי השמים צבא לכל וישתחו ישראל

ס ד׳ בעיני הרע לעשות הרבה וידעונים אוב ועשה ונחש וענן י ע כ ה  ל
 בנו שלמה ואל דוד אל ר' אמר אשר בבית עשה אשר האשרה פסל את וישם
 לעולם שמי את אשים ישראל שבטי מכל בחרתי אשר ובירושלם הזה בבית

 התועבות יהודה מלך מנשה עשה אשר יען לאמר הנביאים עבדיו Tב ד׳ וידבר וכו׳
א לפניו אשר האמורי עשו אשר מכל הרע האלה, ט ח י ה את גם ו ד ו ה  י

 אשר ויהודה ירושלים על רעה מביא הנני ישראל אלהי ד׳ אמר כה לכן בגלוליו
 אשר עד מאד הרבה מנשה שפך נקי דם וגם וכו׳ אזניו שתי תצלנה שמעו כל

ד •לפה פה ירושלים את מלא ב ו ל ת א ט ח ר מ ש א א י ט ח  ה
ת ד״׳. בעיני הרע לעשות דה ו ה י א

 בנו אמון מלך ואחריו שנה וחמש המשים מאד רב זמן מלך מנשה והנה
כ׳): כ״א (מ״ב נאמר עליו גם אשר

ל וילך אביו מנשה עשה כאשר ד׳ בעיני הרע ״ויעש כ ך ב ר ד  ה
ר ש ך א ל ו ה י ב ד א ב ע י  אביו,וישתחו עבד אשר הגלולים את ו

 את הארץ עם ויך בביתו המלך את וימיתו עליו אמון עבדי ויקשרו ופו׳ להם
ם ־וימליכו אמיון המלך על הקשרים כל ץ ע ר א  בנו יאשיהו את ה

תחתיו.
מפלגות. לשתי יהודה ארץ אז נתחלקה כי לפנינו בזה נראה והנה
בנו. אמון תועבות נגד וגם מנשה תועבות נגד גם קמו ד׳ יראי
 ידו כי נחשד רק אשר איש כל כי בידם, חפצם הצליח לא מנשה בימי

 ירושלם את מלא אשר עד מאד לרוב נקי דם זישפוך חמלה בלי הרג בקושרים
לפה. מפה

 דרכי בכל הוא גם הלך אשר בנו אמון נגד בידם חפצם הצליח זה לעומת
הרעים. אביו

 יפרע כזה רב ובזמן שנה, וחמשים חמש של רב זמן מלך מנשה הנה אבל
ם עם ץ ע ר א  האונס מפני עמוד יכלו לא מתחלה אשר ההמון היינו ה
 להרגל, אצלם הדבר נעשה הימים ברבות הנה להכעיס, הרע לעשות הרבה כי

יחד. כולם התחברו תאוה!ועגבים ידי ועל משכה, זרה ׳ועבודה ומינות
ר פריצים של למפלגה כבר* הם היו מנשה בן אמון ובימי ש א כ ו
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ל י ע ד ם י י ב ו ט , ג ד ה נ ם י ר ש י ׳ה ו ה ן ו מ קמו א
ידעו לא והם שנה שמנה בן רק אז הי' אמון בן ויאשיהו הקושרים, את והכו הם

ם יאותו המליכו כן על ד׳, דרכי בכל ילך יגדל כאשר כי עוד . ע ץ ר א ה
 יאשיהו את המליכו הם הארץ עם כי מפורש יאמר אשר הכתוב ולשון

 ילך פן יראו כי העם, טובי דבר זה הי׳ ולא העם, יתר זה הי׳ לא כי מורה בנו
אבותיו. בדרכי הוא גם

חדשה אז אשר יאשיהו למלך שנה עשרה שמנה עד העם מעמד הי׳ ככה
בא העם וכל אז, נמצא אשר בידו משה כתב אשר התורה ספר ידי על נהיתה
פכ״ח). (לקמן עוד לנו יבואר אשר הדבר ענין ככל יאשיהו ידי על בברית

 ספר בריש שהוא כמו זה לפני עוד היתה נבואתו תחלת ירמיהו והנה
:ירמיהו

 עשרה בשלש יהודה מלך אמון בן יאשיהו בימי אליו ד׳ דבר היה ״אשר
למלכו״. שנה

ם מפלגת על עברו כבר ההם ובימים ץ ע ר א שנה, כשבעים ה
 מנשה, דרכי פי על דרכם כל ובהיות שרשיהם, הכו כבר האלה הימים ובתוך
 נזהרו ולא התורה, מצוות על גם ויעברו פרצו התורה, נגד להכעיס עשה אשר

השבת. את מחלל גם
 מייסר ישראל, נביאי כל בין ראשונה, ירמיה את נראה אשר היא וזאת

השבת. שמירת על העם את
 אדם שבין מצוות או זדה עבודה על תוכחתם כל הנביאים אשר ותחת

 שכבר כמו מחללו השבת את ישראל בני שמרו כי מראים דבריהם וכל לחברו,
זה. כל נתבאר

 בזה פרצות פורצי כבר היו ירמיהו בימי הנה
י״ט); י״ז (ירמי׳ ויאמר התורה, מדברי

 י נ ב בשער ועמדת הלך אלי ד׳ אמר ״כה
ל בו יצאו ואשר יהודה מלכי כ ב י ו ר ע  ש

ל יהודה מלכי ד׳ דבר שמעו אליהם כ  ו ה י ו
ם ו ר מ ש ה ד׳ אמר כה האלה בשערים הבאים כ י ת ו ש פ נ  ב

 מבתיכם משא תוציאו ולא ירושלים בשערי והבאתם השבת ביום משא תשאו ואל
ל השבת ביום כ ה ו כ א ל  יום את ם ת ש ד ק ו תעשו לא מ

ר השבת ש א י כ ת י ו ת צ ם א כ י ת ו ב  (הרבה שמעו ■ולא א
 אם ׳והי׳ מוסר קחת ולבלתי שמוע לבלתי ערפם ויקשו אזנם את הטו ולא בתוכם)

 השבת ביום הזאת העיר בשערי משא הביא לבלתי ד׳ נאם אלי תשמעון שמוע
 הזאת העיר בשערי ובאו מלאכה כל בו עשות לבלתי השבת יום את ולקדש
 השבת יום את לקדש אלי תשמעו לא ואם וכו׳ דוד כסא על יושבים ושרים מלכים

 ואכלה בשעריה אש והצתי השבת ביום ירושלים בשערי ובא משא שאת ולבלתי
׳ תכבה״. ולא ירושלים אדמנות

 שהוא כמו מלאכה״ • ״כל גם הוא כפל בהצווי אשר אף כי הדבר ונפלא
 ביום משא ישאו שלא במה לבד בזה חובתם יT יוצאים אינם שהרי בהכרח,

דבר והוא מלאכות, שאד כל גם יעשו ולא השבת יום את שיקדשו דוקא וצריך השבת

תוכחות פיו ימלא והוא

ם ע  בו יבואו אשר ה
ם י ל ש ו ר  ואמרת י

ירושלים ישבי וכל ה ד
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מעצמו. המובן
ם ״ו של בהאזהרה אבל א א ״ ל ו ע מ ש  אם כי שם אץ ת

 שגם לפי מלאכות שאר מכל זכר י ואץ השבת, ביום משא ישאו שלא לבד זה
בשבת. הוצאה איסור על רק עבדו לא אז, הנחשלים

 והפושעים הכושלים שנכשלו מה כל ההיא רעה בעת שגם מבואר ומזה
בשבו^ חפצים עמהם נשאו כי זאת רק הי׳

ושמאל. ימין לנטות דרך אין כי עד לגמרי בולטים ■והדברים
 ביום מבתיכם משא תשאו ואל בנפשותיכם ״השמרו דבריו יתחיל גם וכן

מצא. אשד הפרצה כל הי׳ לבד זה שאך לפי השבת״
 ישראל בני ששמרו הנביאים כל בדברי הוזכר כי נתבאר כבר והנה

, השבת. את
מותר. ומה התורה מדין אסור מה היטב ישראל בני ידעו הלא כן ואם

 דהיינו לאבותם ד׳ צוד• אשר הדבר שהוא מפורש להם יאמר וירמיהו
התורה. דבר

ישראל. לכל ומפורסם ידוע שהיה הדבר כן שבאמת לפי
 הוא מלאכה כל תעשה לא של שהאיסור ספק כל להיות יוכל, לא והנד.

 תעשה לא של מהאיסור אחד פרט רק שהוא הוצאה איסור דבר ולא העיקר,
מלאכה. כל

 דברי בעיקר פרוצים היו ואלו מלאכה בכל גם פרוצים העם היו ואלו
 ברית והפרו חק חלפו אשר ■הרבה בהם היו ואלו שבת, איסור ובעיקר התורד^
בשבת. מלאכד• כל לעשות חול שבתם את ויעשו התורה

בהצווי, מלאכה כל של האיסור את ירמיד. שיזכיר כמו כי ספק אין אז
 צריכים היו התורה דברי על לעובר העונש באזהרת בסוף דבריו עיקר כן אף

לבד. הוצאה מאסור ולא מזה, להיות
 גדוד הי׳ בשבת מלאכה עשית דבר כי עצמם את מבדרים והדברים

איסורו. חומר בכל זה שמרו בכללו העם וכל לגמרי,
 של ובקבלתם בתורה בקי שאינו ומי גרועה, מלאכה שהיא הוצאר• ורק

 חפצים שיש לפי להשמר, ביותר הקשה דבר גם והוא זה׳ ירגיש לא האיסורים
 פריצי בזה נכשלו כן ועל קריה, ברחובות בצאתו גם לאדם לו הנדרשים קלים
והזהירם. עמד והנביא הדור,

ומפורשים. ברורים והדברים

י״ג פרק

הדברים. כל על אור שלמה פרשה לנו תאיר כ׳ סי׳ יחזקאל ובספר
 אחת בטענה מיחזקאל הראיות כל על להשיב העמים חוקרי הם רגילים

 אשר התורד• להיפך, אם כי התורה מדברי דבריו לקח יחזקאל לא כי כוללת,
הוא ויחזקאל יחזקאל. מדברי דבריה לקחה היא השני הבית בימי רק נבראה
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התם. והמשפטים ו?ןים1בד ד\אשון הי׳
 דק מקום לה יש הזאת הטענה כל כי להודות הם גם מוכרחים הלא אבל

לעתיד. ודברים צווי של דברים סתם, באו יחזקאל שדברי במקום
 מדברי לקוחים דבריו כי יחזקאל בדברי מפורש אשר במקום כן לא

 ישראל לבני זה ד׳ צוה כבר כי מפורשים יחזקאל דברי אשר במקום התורה,
וחוקותיו. מצוותיו אז להם בתתו מצרים מארץ בצאתם

 וידעו לא, או בידם זה יש אם עצמו כהנביא העם כל ידעו בהכרח ואשר
לא. או עולם מימי כן עשו בעם הטובים אם בהכרח

זה וכל הי׳, וכך וכך ד׳, להם אמר וזה שזה מפורש יאמר כי מזה ויותר
. דברים בספר ולא שמות בספר רק מפורש כן נמצא

נאמר: כ׳ פרק שם שהוא, כמו הדבר הבין למען לפנינו הדברים ונעתיק
 בחמשי — דבריו סדר שהם כמו יהויכין לגלות — השביעית בשנה ״ויהי

 דבר ויהי לפני וישבו ד׳ את לדרוש ישראל מזקני אנשים באו לחדש בעשור
 הודיעם אבותם תועבות את ובו׳ ישראל זקני את דבר אדם בן לאמר אלי ד׳

ם אלהים ד׳ אמר כה אליהם ואמרת ו י י ב ר ח ל ב א ר ש י  ב
 לאמר להם ידי ואשא מצרים בארץ להם ואודע יעקב בית לזרע ידי ואשא

י נ מארץ להוציאם להם ידי נשאתי ההוא ביום ם כ י ה ל א ד׳ א
ובו׳ הארצות לכל היא צבי ודבש חלב זבת להם תרתי אשר ארץ אל מצרים

ל ואביאם מצרים מארץ ואוציאם א ר . ב ד מ ן ה ת א ם ו ה  ל
ת י א ת ו ק ת ח א י ו ט פ ש י מ ת ע ד ו ם ה ת ו אשר א

ם בהם וחי האדם אותם יעשה ג ת ו י א ת ו ת ב י ש ת ת ם נ ה ל
ת ו י ה ת ל ו א י ל נ י ם ב ה י נ י ב ת ו ע ד י ל י כ נ א

ם ד׳ ש ד ק  ואת הלכו לא בחקותי במדבר ישראל בית בי וימרו מ
ת בהם וחי האדם אותם יעשה אשר מאסו משפטי א ' ו ת ו ת ב  ש

ו ל ל ד ח א  למען ואעשה לכלתם במדבר עליהם חמתי לשפוך ואמר מ
כו׳. לעיניהם״ — מצרים מארץ — הוצאתים אשר הגוים לעיני החל לבלתי שמי

ויאמר: בלשונה התורה דברי יכפיל גם והנה
 ד׳ אני כי לדעת וביניהם ביני לאות להיות להם בתתי שבתותי את ״וגם

מקדשם״.
:י״ב ל״א שמות ■התורה דברי באמת והם

ך לאמר ישראל בגי אל דבר ואתה לאמר משת אל ד׳ ״וידבר ת א  א
י ת ו ת ב ר ש מ ש י ̂ו ת ת כ ו א א ו י ה נ י ם ב כ י נ י ב  ו

ת לדרותיכם ע ד י ל י כ נ . ד׳ א ״ ם כ ש ד ק מ
 השבת ודבר התורה דבר על גלויים יותר דברים לנו שיהיו אפשר והאם

האלה מהדברים בתורה,
יחזקאל: דברי תחלת וגם

י להם ידי ואשא במצרים להם ואודע נ א ״ : ר מ א ם״ כ י ה ל א ד׳ ל
מ״ב. כ׳ דבריו סוף וכן

ר הארץ אל ישראל אדמת אל אתכם בהביאי ד׳ אני כי עתםT״ו ש  א
י ת א ש ת נ י א ד ת י ת ה ל ת ו ן א ״ ס כ י ת ו ב א ל
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ח׳): —ד ו׳ (שמות באו אשר משה אל ד׳ דברי הם
ם ״וי ת ע י ד י כ נ ם ד׳ א כ י ה ל י ופו׳ א ת א ב ה  ו

ם כ ת ל א ץ א ר א ר ה ש י א ת א ש ת נ י א ד ת י ת  ל
ה ת ו ם א ה ר ב א ק ל ח צ י . ל / , ב ק ע י ל ו

הקדש. בכתבי בכלל ולהענינים ׳והמצוה, התורה דברי לפרטי ונבוא

י״ד פרק

ה ר ו ת ה ה ו צ מ ה ל ו ל כ ב

 דעבודה באביזרייהו העם בתוך חלק שנכשל ממה לבד כי לנו נתבאר כבר
 ילכד שלא דור לך אין אשר ואונאה גזל בדבר רבים שנכשלו ממה ולבד זרה,

כאלה. בדברים ההמון
והמצוה. התורה דבר ככל ועשו ראשון בבית שמרו זה לבד הנה

 דבר הנביאים דברי בתוך למצוא הדבר קשה כן, שהדבר ואחרי
 אין ואם עון, על תוכחות רק הנם הנביאים דברי רוב שהרי האלה, מהענינים

תוכחה. אין עון שם
והמצוה, התורה פי על כך כל נארגו ישראל בני חיי כי הערנו כבר אבל

 דים יספיקו אשר ובזאת, כזאת שם נמצא עצמם הדברים מהלך בתוך שגם עד
 פרושה היתה כמה ועד התורר״ את ישראל בני אז ידעו כמה עד לנו להורות
 בימינו שהוא כמו ממש כלו, העם בתיד מהמפורסמות היו דבריה ובל לפניהם

עצמו. זה דרך ועל אלה
להשאיר מבלי הדבר יבררו לבדם הם אשר כאלה דוגמאות בזה ונביא

ספק.
 דבר לכל בנוגע כוללים דברים פ״ב, א׳ מלכים ספר בריש לפנינו הנה

׳ :התורה
 כל בדרך הולך אנכי לאמר בנו שלמה את ויצו למות דוד ימי ״ויקרבו

ת לאיש והיית וחזקת הארץ ר מ ש ת ו ת מש א ר ך ד׳ מ י ה ל  א
ו לשמור בדרכיו ללכת י ת ק ו ח י ת ו צ ו מ י ט פ ש מ ו ו י ת ו ד ע  ו

ב ו ת כ ת כ ר ו ת ה ב ש .1 וכו׳ למען״ מ
 מראשם התורה דברי כל את הכוללת הזאת החלוקה על להעיר וראוי

ועדות. משפטים ומצוות, חוקים והם, בכלל התורה ספורי וגם סופם ועד
ומשפטים, חוקים של חלוקים על תהלות בספר קי״ט סי׳ כל בנוי וכזה

 ובזרוע גדו? בכח מצרים מארץ אתכם ד,ע?ר, אשר ה׳ את אם ״כי ;ל״ו י״ז ב׳ ובמלכים 1
ת ם י ק ח ה ואת תזבחו. ולו תשתחוו ולו תיראו, אתו נטויה א ם ו י ט פ ש מ ה  

ה ר ו ת ה . ו ר ו צ מ ה  מ״ד ובירמי׳ הימים״. כל לעשות תשמרון לכם כתב אשר ו
 ובחקותיו ובתורתו ד׳ בקול שמעתם ולא לד חטאתם ואשר קטרתם אשר ״מפני כ״ג:

הגליון). בשולי ז״ל המהבר ע״י נרשמו האלה (הפסוקים הלכתם״ לא ובעדותיו
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ועדות. מצות
א׳: ו׳ דברים בספר בא וכן

 תשמרון ״שמור י״ז ושם ד׳״, צוה אשר והמשפטים החקים המצוה, ״וזאת
 לאמה מחר בנך ישאלך כי ובו׳ וחקיו ו י ת ד ע ו אלהיכם, n מצות את
, מה ת ו ד ע ובו׳. ד׳״ צוה אשר והמשפטים והחקים, ה

 זאת גם לדעת מאד, ונפלא גדול דבר נראה י״א ל״ד סי' ישעי׳ ובספר
שם: יאמר הנה כי העם, כל בין פשוטה התורה היתה איך

 ועלתה ובו׳ תהו קו עליה ונטה בה, ישכנו וערב וינשוף וקפוד קאת ״וירשוה
 יענה לבנות חציר תנים נוה והיתה במבצריה. וחוח קמוש סירים ארמנותיה

 לה ומצאה לילית הרגיעה שם אך יקרא רעהו על ושעיר איים את ציים ופגשו
 אשה דיות נקבצו שם אך בצלה. ודגרה ובקעה ותמלט קפוד קננה שמה מנוח,

ו רעותה. ש ר ל ד ע ר מ פ ת וקראו, ד׳ ס ח ה א נ ה  מ
א ר ל ד ע ה״. נ

שפירשו. מה פירשו והמפרשים
עצמם. את ומפרשים לגמרי פשוטים הדברים אבל

 עופות ירשוהו וכי ונעזב, פראי ישאר המקום כי יאמר אשר אחרי כי
 ובנות וינשוף לקפזד מקום תהי׳ וכי ציה, ובמקום במדבר היושבים טורפים

קביעותם. כבמקום שם תקבצנה והדיות ואיים, ציים יענה
 כל את כרוכלא לחשוב יצטרך לבלי הגדולה, במליצתו זה אחר יאמר

יסיים: כן ועל משכנם, שם ישימו אשר כולם הטורפים העופות
ו ש ר ד ל ״ ע ר מ פ ו ד׳ ס א ר ק ת ו ח ה א נ ה  מ

א ר ל ד ע ה״. נ
 העופות כל נחשבו־ י״ד דברים וספר י״א ויקרא בספר הנה כידוע כי

 העופות והם כולם הטמאים אם כי הטהורים את הזכיר לא והכתוב כולם הטמאים
אדם. מבני העזובים ובמקומות במדבר מקומם עיקר אשר הפראים,

העופות כל שם שישכנו עד כך כל השממון שם יגדל כי יאמר זה !ןעל
נעדרה. לא שם האמורים מהנה אחת וגם ד׳ בתורת המפורשים הטמאים

עצמם. על מוכיחים הם וכמה וברורים, פשוטים הדברים וכמה
 המלך על שם נאמר ג׳) כ״ה, ב׳ הימים (ודברי ה׳ י״ד, ב׳ מלכים ובספר

יהודה: מלך יואש בן אמציהו
אביו, המלך את המכים עבדיו את ויך בידו הממלכה חזקה כאשר ויהי

ב ■המית לא המכים בני ואת ו ת כ ת כ ר ו ת ה ב ש ר מ ש  א
ו ׳ צ ר ד׳ ה מ א א ל ו ל ת מ ו ת י ו ב ל א ם ע י נ  ב

ם י נ ב א ו ו ל ת מ ו ל י ת ע ו ב י א ם כ ש א י א
ו א ט ח . ב ״ ת מ ו , י

ט״ז: כ״ד דברים בספר הנם בלשונם האלה והדברים
 שיעתיק אם כי התורד» מדברי שלם ענין מפורש יביא כי לבד לא והנה

 גם זה נעשה אשר ככל עצמו הזה בסגנון זה ויעש ממש, התורה בלשון גם זה
 אשר משה בתורת ״ככתוב התורה מדברי וב^ור ראיה בהביאנו כהיום אנחנו

לאמר״. ד׳ צוה
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 אם כי בלבד הענין את רק לא שםביא מקום בכל בא ״לאמר״ והילשיון
־ שהוא. כמו הלשון עצם גם

אם כי להם נדרש הי׳ לא אמציהו של המעשה לדבר כי הדבר ונפלא
אמציהו מעשה הוא זה שרק אבות״ על בנים יומתו ״לא שבתורה הפסוק סוף
המית״. לא המכים בני ״ואת יהודה מלך

משה״ בתורת ״ככתוב זה על ויאמרו התורה דברי את בהעתיקם אבל
בתורה. שהוא כמו כדסתיב, קרא העתיקו

יגלה אשר ל״ב י״ד א׳ שמואל בספר וכולל מאד גדול דבר בזה ונראה
ההם, בימים ישראל בני בין והמצוה התורה מעמד על אוד ויפיץ תעלומה לנו

שם: נאמר והנה
ל ארצה וישחטו בקר ובני ובקר צאן ויקחו השלל אל העם ״ויעט כ א י ו  ׳

ם ע ל ה ם ע ד  לד׳ חוטאים העם הנה ר מ א ל לשאול ויגידו ה
ר הדם על לאכול מ א י . ו ם ת ד ג  ויאמר גדולה אבן היום אלי גלו ב
ם שיהו ואיש שורו איש אלי הגישו להם ואמרתם בעם פצו שאול ת ט ח ש  ו

א ואכלתם הזה) (במקום ה ז ב ל ו ו א ט ח ׳ ת ד ל ל ו כ א  ל
ל ם א ד שם״. דשחטו הלילה בידו שורו איש העם כל ויגישו ה

כ״ו: י״ט ויקרא בספר בתורה המפורש האיסור והוא
א ל ו ״ ל כ א ל ת ם ע ד תעוננו״. ולא תנחשו לא ה
לכל הנוגע גדול ענין באמת זה כל בהיות האלה הדברים כל את ונבאר

דברינו.
 האיסור אשד רואים הננו כי שם בויקרא ז״ל הרמב״ן העיר כבד הנה

 לפי תעוננו, ולא תנחשו לא עם יחד בתורה נאמר הדם״ על תאכלו ״לא הזה
 עורכים היו אשר והמכשפים הקוסמים דבר הי׳ הדם על לאכול זה דבר שגם
 אכלו הנאסף הדם אצל ושם אחד, במקום יאסף ׳והדם שוחטים והיו שולחן לגד

הבשר.
 לא למינים חק והי׳ השני, הבית ימי אחרי גם קיים היה הזה והדבר

התנאים. ימי עד גם כן ונמשך הלך אם כי ראשונים ה״ותר בימים לבד
 חק שהוא (מפני עיקר כל גומא לתוך שוחטין ״אין מ״א: חולין ובמשנה

 ובשוק לתוכה הדם שיכנס בשביל ביתו בתוך גומא עושה אבל זרה) לעבודה
המינין״. את יחקה שלא כן יעשה לא

 לחם אכלו לא כי ורעבים בשדה, במלחמה בהיותם שאול בימי אז והעם
 ההוא ביום ״ויכו עום הכתוב לשון שהוא כמו ויגעים עיפים והיו ביום,ההוא,

.וכו׳. השלל״ אל העם ויעט מאד העם ויעף אילנה ממכמש בפלשתים
שם. ויאכלו האש על ויצלו ארצה שחטו רעבונם להשקיט בחפזם כן ועל

 העם כל יראה למען גדולה״ אכן אלי ״גלו צוה: לשאול זה הוגד וכאשר
 אשר ואחרי הזה. במקום שם ישאר והדם הזאת האבן אצל רק לשחוט וידעו
הדבר. נתקן ממילא הנה במקומו, אחד כל יאכל זה אחד

 התורה פי על רק היו מעשיהם כל כי אחד, ענינם האלה הדברים וכל
לפנינו. שהיא כמו לפניהם פרושה היתה אשר התורה דברי ככל והמצות,

הנם על להרימו ראוי כי עד ביחוד הדבר כל את לנו יורה הזה והמקום
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 הראשון הבית מימי ההם הרבים הימים בכל ישראל בני שמרו כמה לדעת
התורד- משמרת כל את זה ולפני

 לסדרי ודעת חשבון אין אשר במקום בשדה במערכה רק הי' הדבר כל הן
המעשים.

ההוא״ ביום לחם העם כל טעם ״לא כ״ד י״ד זה לפני שם וכמבואר
הגדולה. מהמלחמה ויגעים עיפים גם ויהיו

 השלל אל עטו בידם חרבם אשר הצבא מאנשי הגדול ההמון כטבע והנה
הדם, על ויאכלו במעשיהם הרבה דקדקו לא משים ומבלי ויאכלה ויצלו וישחטו

 לשאול להגיד ׳והישרים הטובים מהרו המלחמה בשדה במערכה שם גם אבל
הדם״. על לאכול לד׳ חוטאים העם ״הנה לאמר

ם המלחמה לאנשי קרא ושאול ת ד ג הדבר. לתקן וימהר ב
שתהי׳ אפשר והאם השני הבית ימי בכל כזה גדול מעשה לנו יש והאם

 הבית ימי לפני עוד ראשונים, היותר מהימים כי מזו גדולה יותר עדות לנו
לפניהם. אשד והמצוה התורה דבר ככל ישראל בני מעשי כל היו הראשון,

ב׳: ב׳ ובידמי׳
ש ל ״קד א ר ש ׳ י ת לד י ש א ה ר ת א ו ב ו כל ת י ל כ  א

ו מ ש א ה י ע א ר ו ב ד״׳. נאם אליהם ת
י׳. כ״ג בויקרא הכתוב לדברי שכוונתו ספק כל להיות יכול ולא

 לכם נתן אני אשר הארץ אל תבאו כי אליהם ואמדת ישראל בני אל ״דבר
ר את והבאתם קצירה את וקצרתם מ ת ע י ש א ל ר א ם כ ר י צ  ק

ובו׳ ך,״ לפנל העמד את והניף הכהן
תבאתו, ראשית כתרומת ישראל, ״קדש בירמיהו ז״ל דש״י כתב וכבר

 אוכליו כל כן מתחייב, והאוכלו באכילה שאסור העמד לפני קציר ראשית
יונתן״. תרגם כן יאשמו.

יאשמו״. אכליו כל תבואתה ראשית לד׳ ישראל ״קדש דבריו והן
 ורעה יאשמו אכליו כל הנה התבואה כראשית לד׳ שהנהו מפני כי והיינו

לד׳. יאשם אשד קדש אכל ככל אליהם תבא
;ה׳ בויקרא הכתוב דברי והן

א ד׳ מקדשי בשגגה וחטאה מעל תמעל כי ״נפש י ב ה ת ו  א
. ״ ו מ ש א

 אשם, יביא קדש ׳האוכל כי יחד הדברים שני את במליצתו הרכיב וירמיה
;יאמר יחד אלה התודה דיני ומשני קדש היא התבואה וראשית

ש ד ק ל ״ א ר ש ׳ י ד ת ל י ש א ה ר ת א ו ב ל ת  כ
ו י ל ב .1ז״ מ ש א י א

עצמם. את מבארים והדברים
ה׳: י״ב ב׳ ובמלכים

ף ד׳ בית יובא אשר הקדשים כסף כל הכהנים אל יהואש ״ויאמר ס כ

 אותם ״והשיאו ט״ז כ״ב ויקרא לכאן: ד,שווה שלו התנ״ך בגליון יעבץ זאב ורבי 1
ה עון מ ש ת ם ל כ א כ א (ד,מו״ל). ם״ ה י ש ד ק א
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ר ב ע ה
ם י ד ק פ ה

ר ב ע ה

ר ב ו ש ע י ף א ס ת כ ו ש פ ו נ כ ר  על יעלה אשר כסף כל ע
 בדק את יחזקו והם מכרו מאת איש הכהנים להם יקהו ד׳ בית להביא איש לב

בדק״. שם ימצא אשר לכל הבית
 על העובר לכל הניתנים לשקלים שהכונה ברור הדבר עובר״ ״כסף והנה

הפקודים.
א׳: כ״א בשמות הכתוב דברי והן
 כל יתנו זה ובו׳ לפקדיהם ישראל בני ראש את תשא ״כי

ל ם ע י ד ק פ ל וכו׳ השקל מחצית ה ר כ ב ע ל ה  ע
ד׳״. תרומת יתן ומעלה שנה עשרים מבן

 ״כל התורה לשון כי עד כך כל קבוע דבר אצלם זה הי׳ והנה
 ״כסף סתמי בלשון כבר בזה והשתמשו מלאכותי, לשם אצלם הי׳ הפקדים״ על

עבר״.
עוד: יהואש יאמר זה וזמזר

ש י א ף ״ ס ת כ ו ש פ . נ ״ ו כ ר ע
כ״ז: ויקרא בספר התורה לדין שהבונה ספק כל להיות יוכל ולא

ך נדר יפלא כי ״איש כ ר ע ת ב ו ש פ  הזכר ערכך והי׳ לד׳ נ
וכו׳. כסף״ שקל המשים ערכך והי׳ שנה ששים בן ועד שנה עשרים מבן

היינו ד׳״ בית להביא איש לב על יעלה אשר כסף ״כל זה אחר ודבריו
ונדבות. נדרים סתם

 הבית בימי לכסף בנוגע המקדש סדרי את לדעת כהיום לנו יחסר והנה
 וגזברים ממונים זה על היו לא כי נראה, האלה מהכתובים אבל הראשון,
מכרו. לכהן זה מסר מישראל אחד שכל אם כי מיוחדים

כסף קחת לבלתי הכהנים ״ויאותו הכהנים רצו לא כאשר עתה גם והרי
 מהכהנים, אחדים שכם על זה ניתן הבית״, בדק את חזק ולבלתי העם מאת

 כל את הסף שמרי הכהנים שמה ונתנו וכו׳ אחד ארון הכהן יתוידע ״ויקח
.1ד׳״ בית המובא הכסף

 את יתנו אשר האנשים את יחשבו ״׳ולא נאמנים היו בכלל אשר ואחרי
עשים״. הם באמנה כי המלאכה לעשי לתת ידם על הכסף

 והכסף מכריהם, מאת הכסף קבלו הכהנים כי כן זה קודם גם זה הי׳ הנה
בתורה. לו ניתן אשר התכונה כפי יצא

 התנהגו כי מפורש, בזה נראה הדבר עיקר לדברינו. נוגע אינו זה וכל
 כסף ״איש בכסף ובין עובר״ ״כסף שקלים בכסף בין התורה דיני ככל ועשו

ערכו״. נפשות
 את מנה דוד כי כ״ד ב׳ בשמואל בא אשר את זה על גם להעיר וראר

שם; ונאמר ישראל

 שנתנו צבור ?קרבנות כסף קבלו וממנו המלך ידי על הדבר בא ואילך ומאז 1
 דברי (לפי העמוד. סוף 302 ה״ב שירער גם עי׳ העמים. חוקרי טעות הוא וזה העם,

ו ש. מכיסם. צבור לקרבנות הכסף את ראשון בית בכל המלכים נתנו שמה שירער ל  י). ה
העם. ומכסף ואילך יואש מימי רק זה היה כי הוא, טעות אבל
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 מאד חטאתי ד׳ אל דוד ויאמר העס את ספר כן אחרי אתו דוד לב ״ויך
 מהבקר בישראל דבר ד׳ ויתן זכו׳ עבדך עון את גא העבר ד׳ ועתה עשיתי אשר

ובו/ מועד״ עת עד
תשא: בי פרשה בשמות שם התורה דברי דק הוא זה וגם
לד׳ נפשו כפר איש ונתנו לפקדיהם ישראל בגי ראש את תשא ״כי

א אתם בפקד ל ׳ ו י ה ם י ה  העבר כל יתנו זה אתם בפקי נגף ב
ופו׳. הפקדים״ על

 אצל הנגף דבר גם יהואש, אצל עבר״ ״כסף גם האלה הדברים ושני
האלה. התורה דברי פי על אם כי ענין להם אין מאד״ ״חטאתי דוד ודברי דוד,

 מדברי מפורשים דברים הנם הרי ערכו״ נפשות כסף ״איש והדברים
שנתבאר. כמו בחו^זי פרשה ׳ויקרא התורה

ויאמר: יקרא א׳ ג׳ סי׳ וירמי׳
 הישוב אחר לאיש והיתד. מאתו והלכה אשתו את איש ישלח הן ״לאמר

זכו׳. עוד״ אליה
כ״ד: דברים התורה דברי ענין מתוך אם כי אינם דבריו והנד.
 ושלחה בידה ונתן כריתות ספר לה וכתב וכו׳ אשה איש יקה ״כי

 לד. וכתב ד״אחרון האיש ושנאה אחר לאיש והיתד. ותלכד. מביתו ויצאה מביתו
א וכו׳ מביתו ושלחה בידה ונתן כריתות ספר ל ל כ ו ה י ל ע  ב

ן ו ש א ר ר ה ש ה א ח ל ב ש ו ש ה ל ת ח ק ת ל ו י ה ו ל  ל
וכו׳. ה״ ש א ל

 של מלשונם נראה התורה, דבר רק שהוא כריתות״ ״ספר ענין ומכל
אחרת. ישראל בני ידעו לא כי הנביאים

יאמר: א׳ ג׳ סי׳ וישעי׳
ר זה אי ד׳ אמר ״כד. פ ת ס ו ת י ר שלחתיה״. אשר אמכם כ

יאמר: ח׳ ג׳ וירמיה
ה ישראל משבה נאפה אשר אודות כל על כי ״זאראד. י ת ח ל  ש

ן ת א ת ו ר א פ ה ס י ת ת י ר ה כ י ל  בגדה יראה ולא א
יוכו/ יהודה״

 מצא ״כי התורה כלשון הוא נאפה״ אשר אודות כל על ״כי הלשון וגם
דבר״. ערות בד.

 לקחו אם כי ישמיעו, אשר חדשים דברים אינם וישעי׳ ירמיהו ודברי
 ישראל, מעשי על למשל ומעולם מאז בישראל הנהו אשר כריתות וספר הגט דבר
עמהם. ד׳ ודבר האומה דבר

 יעשה מה לדעה אור לנו פורשים הם גם האלה הדברים הנה כן ועל
 גירש כאשר וכי לנתיבתם, אור הי׳ התורה דברי אך וכי עולם מימי בישראל

ן אשתו את איש ת ה נ ד י ר ב פ . ס ת ו ת י ר כ
 ומפורסם ידוע שהיה התורה דין אותו שם בירמיהו רואים הננו זה ואחרי

:לקחתד. לשוב הראשון בעלה יוכל לא אחר לאיש היתה כבר שאם לכל,
ר ״ל מ  הישוב אחר לאיש והיתה מאתו והלכה אשתו את איש ישלח הן א

וכו/ עוד״ אליה
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 מתוך אך -ולשונם הנביאים סגנון יבואו ענין אה יש אשר מקום בבל וכן
מפורסמים. היותר הדברים ככל התורה, דברי

ל״ד); ב׳ (ירמי׳ תוכחת עוד ולדוגמא
א נקיים אביונים נפשות דם נמצאו בכנפיך גם4׳ ת ל ר ת ח מ  ב

ם י ת א צ אלה״. כל על כי מ
;א׳) כ״ב (שמות התורה דברי מפני רק מצאתים״ במחתרת ״לא יאמר והנה

ם א ת ״ ר ת ח מ א ב צ מ ב י נ ג ה ה כ ה ת ו מ  ו
ן י ו א י ל מ .1ם״ ד

 אשר מצאתים במחתרת ולא נקיים נפשות דמי הם בי יאמר כן ועל
דמים. להם אין התורה דיני פי על

בא: כ״ד י״ד מלכים ובספר
ם ג ש ״ ד ץ״. ר א ב י׳ ה ק

:י״ח) כ״ג (דברים התורה איסור דבר רק והוא
ש יהי׳ ולא ישראל מבנות קדשה תהי׳ ״לא ד י ק נ ב . מ ״ ל א ר ש י

 לבית אזהרה הוא כי הזה בלאו בעיני ״והנראה ז״ל הרמב״ן שם כתב וכבר
 ובו׳ הדרך על בעינים דרכים בפרשת להיות ישראל מבנות אחת יניחו שלא דין
.ש ד ק ה על דין לבית יזהיר וכן .  באן יזהיר העברה בעושי האזהרה ומלבד .

 מצרים בארץ מהם כידוע הדרך על בעינים קדש להיות יניחו שלא דין בבית
ובו׳. התועבה״ לעשות כנשים הפנים מכוסי דהרך על שעומדים

י״ב; ט״ו שם בא רחבעם של נכדו אסא מלך וכאשר
ר אביו כדוד ד׳ בעיני הישר אסא ״ויעש ב ע י ם ו י ש ד ק  מן ה

וכו׳. הגללים״ את ויסר הארץ
אסא: בן יהושפט אצל מ״ז כ״ב ושם

ר ת י ו ש ״ ד ק הארץ״. מן בער אביו אסא בימי נשאר אשר ה
 היינו קדשה״ תהי׳ ״■ולא כי, ישראל, בני אצל זה הי׳ לא ואילך ומאז

 הנשים למשכב המזומן היינו קדש, יהי׳ ולא פנויה, אפי׳ אנשים למשכב המזומנת
פנויות. אפי׳

יאמר; י״ב ב׳ ועמום
 לנביאים מבניכם ואקים וכו׳ מצרים מארץ אתכם העליתי ״ואנכי

ו ד׳ נאם ישראל בני זאת אין האף לנזירים ומבחוריכם ק ש ת ת ו  א
ם ה י ר י ז תנבאו״. לא לאמר צויתם הנביאים ועל יין נ

את להבין נוכל לנבאות לבלי צוו ד׳ שלוחי הנביאים על אם והנה

נאמר: י״ד ב׳ פרשה ובירמיה 1
ד ב ע ה ל ״ א ר ש ם י ד א י ל ת י י א ב ו  מדוע ה

לבז״. הי׳
 (ויקרא התורה לשון פי על ד.ם הוא״ בית ילידי אם ישראל ״העבד האלה והדברים

י״א); כ״ב,
 קנין נפש יקנה כי וכהן קדש יאכל לא ושכיר כהן תושב קדש יאכל לא זר ״וכל

בלחמו״. יאכלו הם ו ת י ב ד י ל י ו בו יאכל הוא כספו
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זה. על קשה ייסרם הנביא אשר ד׳ נגד מעשיהם
 התורה דברי אחרי אם כי ענין לזה אין יין״ הנזירים את ״ותשקו אבל

א׳. ו׳ נשא פרשה במדבר
 נדר לנדר יפלא כי אשה או איש אלהם ואמרת ישראל בני אל ״דבר

ובו׳. יזיר״ ושכר מיין לד׳ להזיד נזיר
 ומבחוריכם לנביאים מבניכם ״ואקים יאמר כי מזה יותר עוד הנה כי ואמנם

לנזירים״.
 הנביאים שהרי מבינים הננו זה לנביאים מבניהם ד׳ הקים כי והנה

עליו. נבואתו ושפע h פי על רק קם נביא וכל ד/ בשליחות רק הלכו
 ציווי שם אין הנביאים דברי בכל הלא לנזירים״ מבחוריכם ״ואקים אבל

 נמצא היכן ר/ פי על הנזירים בחורי קמו ואיך ישראל, בבני נזירים יהיו כי ד׳
זה. על ד׳ דבר

 בפרשת התורה לדבר הכונה כי ושמאל ימין לנטות מקום כאן יש והאם
ח׳: ו׳, מפורש שם ובא להטמא לו ואסרה ״קדש״ קראתו התורה אשר שם נזיר

ל כ י ״ מ ו י ר ז ש נ ד א ק ו ׳ ה ד  מת ימות ובי ל
וכו׳. נזרו״ ראש וטמא פתאם בפתע עליו

: זה ולפני
 יזיר אשר הימים מלאת עד ראשו על יעבר לא תער נזרו נדר ימי כל

ש לד׳ ד ה ק י ה ל י ד ע ג ר ר פ ע . ש ״ ו ש א ר
בתורתו, ד׳ בדברי נתקדשו הנזירים כי עמוס הנביא דברי הוא זה ואך

ומפורשים. ברורים והדברים יין, לשתות לבלי נצטוו גם ושם
נאמד; כ״ג י״ד א׳ שמואל ובספר
 העם את שאול ויאל וכו׳ והמלחמה ישראל את ההוא ביום ד׳ ״ויושע

 העם כל טעם ולא מאיבי ונקמתי הערב עד לחם יאכל אשר האיש ארור לאמר
והנה היער אל העם ויבא השדה פני על דבש ויהי ביער באו הארץ וכל לחם
י פיו אל ידו משיג ואין דבש הלך ת ם ע ה א ר י כ ה א ע ב ש ה

 ויטבל בידו אשר המטה קצה את וישלח העם את אביו בהשביע שמע לא ויונתן
ויאמר מהעם איש ויען עיניו ותארנה פיו אל ידו וישב הדבש ביערת אותה

ע ב ש ע ה י ב ש ך ה י ב ת א ם א ע שאול וישאל וכו׳ ה
 וראו ודעו העם פנות הלם גשו שאול ויאמר ההוא ביום ענהו ולא וכו׳ באלקים

 ביונתן ישנו אם כי ישראל את המושיע ד׳ חי כי היום הזאת החטאת היתה במה
^׳ יומת מות כי בני  ביני הפילו שאול ויאמר יצאו והעם ושאול יונתן וילכד ו
 ויאמר וכו׳ יעשה כה שאול ויאמר אמות הנני וכו׳ יונתן ויאמר וכו׳ יונתן ובין
ו וכו׳ הגדולה הישועה עשה אשד ימות היונתן שאול אל העם ד פ י  ו

ם ע ת ה ן א ת נ ו א י ל . ו ״ ת מ
 הנוגעים שונים ענינים מהם־ ללמוד נוכל כי הדברים כל את העתקנו

לדברינו.
 רק אם כי לעובר, מיתה עונש כלל גזר לא דבריו בראשית שאול הנה

. זאת;
הערב״. עד לחם יאכל אשר האיש ארור לאמר העם את שאול ״ויאל
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המרד. לא כי אף העובר, הוא מות בן כי פשוט דבר אצלו הי׳ זה ובכל
בשגגה. זה עשה יונתן כי כלל, פיו את

 ידעו אשר אחרי בנו את להרוג רצה לא שאול כי ספק להיות יוכל ולא
דעת. בבלי זה עשה יונתן כי עמהם שאול וגם העם

 לשים ולבלי עיניו להעלים לו אפשר שאי חשב שאול כי להיפך הדבר אבל
כלל. בו תלוי ואינו התורה דין זה בהיות לב

דבריו; וד.ן
יונתן״. תמות מות כי יוסיף וכד. אלהים יעשה כד. שאול ״ויאמר
כ״ט; כ״ז, ויקרא התורה בדברי הדבר ומקור

א האדם מן יחרם אשר חרם ״כל ה ל ד פ יומת״. מות י
 להם יצא הזה הכתוב מן כי אומר אני ולכך : ז״ל הרמב״ן שם כתב וכבר

 להם שיש ישראל כל במעמד גדולה םנד,דרי או בישראל מלך שכל הזה הדין
 דבר, על החרימו אם וכן עליה להלחם עיר על החרימו אם במשפטם רשות

 לו שאמר יונתן ושל גלעד יבש אנשי של חיובן וד.וא מיתר. חייב עליו העובר
 אלו נתחייבו ומהיכן יונתן, תמות מות כי יוסיף וכד. אלהים (לי) יעשה כד. אביו

הזד.״. הכתוב מן חוץ הדין מן מיתה
שם: הכתובים וכדברי יונתן בחיי העם כל חפצו כאן אבל

ר ימות היונתן שאול אל העם ״ויאמר ש ה א ש ה ע ע ו ש י ה
ה ל ו ד ג ת ה א ז כי ארצד. ראשו משערת יפול אם ד׳ חי חלילד., בישראל ה

ו הזד. היום עשה אלהים עם ד פ י ם ו ע מת״. ולא יונתן את ה
שם; ויקרא בספר הכתוב לשון כלפי הנד. כן ועל
א וכו׳ חרם ״כל ה ל ד פ יומת״. מות י

פה; הכתוב יאמר
ו ד פ י ו ם ״ ע מת. ולא יונתן את ה

 ״אשר כזה גדול ובטעם פיהם על רק שבא כזה באיסור כלו העם כי
 לעשות יכולים הזה״, היום עשה אלהים עם ״כי הזאת״, הגדולה הישועה עשה

.1כלל מהאיסור ידע ולא שוגג רק יונתן הי׳ באמת אשר אחרי כרצונם
נאמר; י״א א׳ ובמלכים
 מואביות פרעה בת ואת רבות נכריות נשים אהב שלמה ״והמלך

ם מן חתית צדנית אדמית עמוניות י ו ג ר ה ש ר א מ ל ד׳ א  א
י נ ל ב א ר ש א י את יטו אכן בכם יבואו לא וד.ם בהם ו א ב ת ל

לאדיבה״. שלמה דבק בהם אלהיד.ם אחרי לבבכם
א׳; ז׳ דברים התורה לדברי כוונתם הלא האלה וד״דברים

 גוים ונשל לרשתה שמה בא אתה אשר הארץ אל אלהיך ד׳ יביאך ״כי
 גוים שבעה והיבוסי והחוי והפריזי והכנעני והאמורי והגרגשי החתי מפניך רבים
 בם תתחתן ולא תחנם ולא ברית להם תכרות לא וכו׳ ממך ועצומים רבים
אלהים ועבדו מאחרי בנך את יסיר כי לבנך תקח לא ובתו לבנו תתן לא בתך

 ורעבים עיפים בהיותם בשדה במערכה הצבא אנשי גם שמרו כמה עד בזה גם ונראה 1
בגבעה. בפילגש נראה וכן ידיעה. מבלי יונתן אם כי נכשל ולא השבועה, דבר את
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ובו/ אדורי־ם״
 הנה ויתרן וחתית, צדנית רק אומות מהשבע שלמה לקח לא אבל

 דור עד האסורות הן ואדומית ומצרית לגמרי, מותרות ומואבית עמונית
וכר. שלישי

נאמר: ד ר ובמלכים
 לא ברזל בלי וכל והגרזן ומקבות נבנה מסע שלמה אבן בהבנתו ״והבית

בהבנתו״. בבית נשמע
 כ״ה כ׳ שמות התורה דברי על קדושה תוספת רק הוא הזה והדבר

בא: שם כי למשמרתה ומשמרת
 עליה הנפת חרבך כי גזית אתהן תבנה לא לי תעשה אבנים מזבח ״ואם

ותחללה״.
 מאבנים בנו אשר במקדש, אבל כלל, אבנים היו לא במשכן והנה

 לבנות לבלי עצמו הבית על גם במזבח תורה של האיסור את והרחיבו המשיכו
הכל: ויעשו גזית, אתהן

 בהבית נשמע לא ברזל כלי וכל והגרזן ומקבות נבנה מסע שלמה ״אבן
בהבנתו״.

לעצמה, ענינה מלבד אשר בירמיהו פרשה על הזה במקום להעיר לנו וראוי
בכלל. הגדול להענין בנוגע גדול אור לנו תפיץ

ט״ו פרקן

 מנשה מימי דהיינו האחרון בזמן יהודד, בארץ היה אשר לנו נתברר כבר
 הי׳ ולא לפניו, אשר מכל חזקיהו בן מנשה הרע הכתובים כדברי כי ואילך,

 דרכי פי על לבדו אחאב ורק ישראל, מלכי בין ולא יהודה מלכי בין לא דוגמתו
 מנשה הרע הדברים ברוב אבל למנשה, ענינים באיזה דומה הי׳ אשתו איזבל

מאחאב. גם
 מבהיל באופן אכזריות הראו לא עמהם אחאב וגם כולם, המלכים וכל

 זה ידי ועל־ רצונו נגד לעשות יראו והעם מאד, לרוב דם שפך אשר כמנשה
ט׳. כ״א ב׳ במלכים הכתוב וכדברי אחריו הלכו אשר הרבה נחשלים נמצאו

ם ע ת י ו , ״ ך ש נ  עבדיו ביד ד׳ וידבר וכו׳ הרע את לעשות מ
 מכל הרע האלד, התעבות יד,ודר, מלך מנשר, עשר, אשר יען :לאמר ־ הנביאים

א לפניו אשר האמורי עשו אשר ט ח י ם ו ת ג ה א ד ו ה  י
. ״ ו י ל ו ל ג ב

 מנשה ובימי יקוש כפח היו אשר רשעים בעמי נמצאו כבר ואילך ומאז
 וימאנו ובניהם הם בחטא נשתרשו כבר שנר, וחמשים חמש מלך אשר הארוכים

 אשר הארץ אילי של כדרכם ראשונד, במעל פעם כל והסגנים השרים ויד לשוב,
- עול. ולפרקת לבצעם אם כי ולבם עינם אין

אשר נחמיה ימי בראשית ויעברו פרצו אשר בהימים שני בבית וכמו
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ה׳: בנחמי׳ נאמר
ל גדולה ונשיהם העם צעקת ,׳ותהי ם א ה י ח ם א י ד ו ה י  ה

 אנחנו והנה וכו׳ ברבית) (נותנים רבים אנחנו ובנתינו בנינו אומרים אשר ויש
 לאל ואין (אנוסות) נכבשות מבנתינו ויש לעבדים בנתינו ואת בנינו את כבשים

 משא להם ואמרה הסגנים ואת החרים את ואריבה עלי לבי וימלך וכו׳ ידינו
גדולה״. קהלה עליהם ואתן נשים אתם באחיו איש

 הבית ימי בסוף הטרוף בימי קרה אחר באופן עצמו זה וכענין
 למעשיהם. שבו כי מעט רק הועיל אבל זה לתקן השתדל חמלו וצדקיהו הראשון

: ח׳ ל״ד בירמי׳ והוא
 את ברית צדקיהו המלך כרת אחרי ד׳ מאת ירמיהו אל הי׳ אשר ״הדבר

ש לשלח דרור להם לקרוא בירושלים אשר העם כל י ת א ו א ד ב  ע
ש י א ת ו ו א ת ח פ י ש ר ב ע ה ה י ר ב ע ה  לבלתי חפשים ו

ל וישמעו איש אחיהו ביהודי בם עבד ם כ י ר ש  באו אשר העם וכל ה
ו את איש לשלח בברית ד ב ש ע י א ת ו ו א ת ח פ  לבלתי חפשים ש

ו כן אחרי וישובו וישלחו, וישמעו עוד בם עבד ב י ש י ת ו ם א י ד ב ע  ה
ת א ת ו ו ח פ ש ם חפשים שלחו אשר ה ו ש ב כ י ם ו י ד ב ע  ל

 ישראל אלהי ד׳ אמר כה לאמר ד׳ מאת ירמיהו אל ד׳ דבר ויהי ות, ח פ ש ל ו
י כ נ י א ת ר ת כ י ר ת ב ם א כ י ת ו ב ם א ו י י ב א צ ו  ה
ם ת ו ץ א ר א ם מ י ר צ  תשלחו שנים שבע מקץ לאמר עבדים מבית מ

ך ימכר אשר העברי אחיו את איש ך ל ד ב ע ש ו ם ש י נ  ושלחתו ש
 ותשבו אזנם את הטו ולא אלי מנשה) (מימי אבותיכם שמעו ולא מעמך חפשי
וכו׳. בעיני״ הישר את ותעשו היום אתם

 התורה דברי את בהביאו לשונו את שמר כמה עד לראות הדבר ונפלא
גדול. אור מהם שנראה עד בדבריו דקדק כמה ועד

 דברי וכל המעשה.הזה כל הנה כי לראות ישתומם ומעיין חוקר וכל
 רק ידבר זה אחר יביא אשר ד׳ דבר אבל יחד, ושפחות עבדים על ידברו ירמי׳

לבד. מעבדים
הם: צדקיהו שכרת מהברית דבריו כל

 העברי שפחתו את ואיש עבדו את איש לשלח דרור להם ״לקרוא
וכו׳. חפשים״ והעבריה

:זה אחר יאמר וכן
 ואיש עבדו את איש לשלח בברית באו אשר חעם וכל השרים כל ״וישמעו

וכו׳. חפשים״ שפחתו את
זה: אחר גם יכפיל וכן

 אשר שפחתו את ואיש עבדו את איש ותשבו שמי את ותחללו ״ותשבו
לנפשם״. חפשים שלחתם

 לבד עבד אם כי כלל שפחה יזכיר לא ד׳ דבר בחביאו זה אחר אבל
״ : ויאמר

 מבית מצרים מארץ אותם הוצאי ביום אבותיכם את ברית כרתי ״אנכי
ימכר אשר העברי אחיו את איש תשלחו שנים שבע מקץ ר מ א ל עבדים
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מעמך״. חפשי ושלחתו שנים שש ועבדך לך
- כלל. שפחה בזה יזכיר לא הנה
 הזה בענין דבריו יתחיל אשר אחרי כי מעצמו, מבואר הדבר אבל

 באו שם הדברים אשר ואחרי משפטים, בפרשת שהם התורה דברי מראשית
 לא אבותיכם״ את ברית כרתי ״אנכי זה, על שיאמר וכמו הברית, בספר באמת

ההוא. במקום שם בתורה המפורש כלשון אם כי לאמר לו אפשר הי׳
 ההיא בפרשה הוזכר לא לחפשי, יצא ובשביעית יעבוד שנים שש ודין

שט. הוזכרה לא ושפחה עברי, בעבד אם כי
היא: שם הכתוב ולשון
 שנים שש עברי עבד תקנה כי לפניהם תשים אשר המשפטים ״ואלה

חנם״. לחפשי יצא ובשביעית יעבד
 משפטים פרשת דהיינו שבתורה עבדים שילוח מדין הזאת הפרשה ואת

אבותיכם״. את ברית כרתי ״אנכי ירמיה יקרא
ז׳). כ״ד (שמות הזאת הפרשה כל אחר בתורה כן מפורש באמת והוא

ר ״ויקח פ ת ס י ר ב  דבר אשר כל ויאמרו העם באזני ויקרא ה
ה ויאמר העם על ויזרוק הדם את משה ויקח ונשמע נעשה ד׳ ת דם הנ י ר ב  ה

ר ש ת א ר ם ד׳ כ כ מ ל ע ל ע ם כ י ר ב ד . ה ״ ה ל א ה
וכו׳ אמר משה ״ואל בלשונו ויאמר א) (כ״ד ז״ל הרמב״ן שם כתב וכבר

הנה עד כי ואמר כסדרו הענין שפירוש (הראב״ע) אברהם ר׳ לראות היטב וכבר
ביום בו מיד תורה מתן אחר כי כהוגן באות כולן הפרשיות והנה הברית, ספר
 דברתי השמים מן כי ראיתם אתם ישראל בני אל תאמר כה משה אל ד׳ אמר

 על ולהזהיר לחזור והתחיל תורה) מתן אחר מיד י״ט כ׳ יתרו (בפרשת עמכם
ה אותו וצור, אתי תעשון לא ע״ז ל א ם ו י ט פ ש מ  לפניהם, תשים אשר ה
 ובעובדיה בארץ שימצאו הע״ז באזהרת והשלים כן אחרי הבאות המצות וכל

משה כי הפרשה ותזכיר ואהרן אתה ד׳ אל עלה להם זה צוותך אחרי לו ואמר
אותו צוה כאשר ד׳ דברי כל את לעם ויספר המחנה אל ובא ד׳ כמצות עשה

 המשפטים ״ואלה צוהו כאשר המשפטים כל ואת וגו' ישראל בני אל תאמר כה
ת הד,וא היום למחרת בבקר וד,שכים וכו׳ לפניהם״ תשים אשר ו ר כ ם ל ה  ל

ת י ר ל על ב כ  מאמש שכתב הספר ולקח וכו׳ הזבחים וזבח המזבח ובנד, ה
 השנים לבא הברית אות זאת כי הדם חצי עליהם זרק ואז וכו׳ באזניהם וקראו

וכו׳. שוים״ בחלקים
 ירמיהו ידי על מפורש הדבר הנד, אבל זה, לברר האריך ז״ל והרמב״ן

מפורש: זד, על יאמר משפטים פרשד, מראש הדברים את ובהביאו ד׳ נביא
וכו׳. אותם״ הוצאי ביום אבותיכם את ברית כרתי ״אנכי

 של קבלתם אם כי התורה, דברי לבד לא כי עוד בזה ונראה ונשובה
בכל. ושמורה אצלם ערוכה היתד, התורה דברי בענין ישראל

 שכן מפני עברי עבד רק יזכיר התורה דברי ענין בהעתיקו כי הדבר כן
שם. התורה לשון הוא

משפטים: ד,תורד,.בפרשד, בדברי זה אחר שם נאמר הנד, לשפחד, ובנוגע
א לאמה בתו את איש ימכור ״וכי א ל צ ת ת א צ ם כ י ד ב ע ה
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 בבגדו למכרה ימשול לא נכרי לעם והפדה יעדה לא אשר אדניה בעיני רעה אם
 כסותה שארה לו יקה אחרת אם לה יעשה הבנות כמשפט ייעדנה לבנו ואם בה,

כסף״. אין חנם ויצאה לה יעשה לא אלה שלש ואם יגרע לא ועונתה
 תצא ״לא נאמר ולהיפך שנים, שש דין שפחה אצל הוזכר לא והנה

העבדים״. כצאת
 העברי העבד על בין הנם דבריו שכל מפורש ירמיהו בדברי הלא אבל

בשש. יצאו כי השפחה על ובין
י״ב: ט״ו דברים בספר מפורש גם וכן
 השביעית ובשנה שנים שש ועבדך העבריה או העברי אחיך לך ימכר ״כי

וכר. העניק״ ריקם, תשלחנו לא מעמך חפשי תשלחנו וכי מעמך חפשי תשלחנו
 אין הלא דברים, ספר על באמת נשענים הנם ירמיהו דברי כי ולאמר

 צריך והי׳ שפחה, על גם כן להיות דבריו,צריכים היו כן שאם כלל. מקום
לאמר:

 העברי אחיו את איש תשלחו שנים שבע מקץ לאמר ובר כרתי״ ״אנכי
דברים. בספר שהוא כמו ובו׳ לך ימכרו אשר העבריה או

 עבד על גם הנם דבריו כל שהרי כן, דבריו להיות צריך הי׳ ובהכרח
שפחה. על גם

ר התורה דברי על נשענים ירמיהו דברי כי ומבואר פ ס , ב ת ו מ ש
 כי שמות בספר הנאמר על רק נשענים דברים בספר האלה הדברים גם בהיות

 הדברים מפני מפורש הקבלה לכתוב הכרח שהי׳ במקום תורה״ ״משנה הוא
שנתחדשו.

:יחד הדברים כל לפנינו בזה■ והנה
הי׳ בודאי שאז צדקיהו, בימי נאמרו אלה ירמיהו שדברי פי על שאף

 ימי לפני שנכתב האלה המהבילים לדברי אפילו דברים ספר גם לפניהם
שמות. ספר על רק בדבריו ירמיהו נשען זה בכל יאשיהו,

 בשש שיצאה שפחה דין גם דרוש היה שלירמיהו פי על שאף שנית וזאת
 בדבריו ירמיהו גם זה יזכיר לא זה הוזכר לא שמות שבספר מכיון הנה

הברית. מספר
ושפחה, עבד על הם דבריו שכל אף כי הכל. עיקר והוא שלישית וזאת

 אז היתה שכבר לפי לבד, בעבד האמורים התורה דברי להביא לפניו די הי׳
בשפחה. הדין שכן העבד דין על בידם קבלתם

 העברי אחיך לך ימכר ״כי יזכיר כי אף דברים בספר גם באמת כן ועל
העבריה״. או

 בעבד אם כי אינו להוסיף, ירצה זה שרק הענקה, שדין מפני זה בכל .
 תשלחנו השביעית ובשנה שנים שש ״ועבדך בעבד רק דבריו סיים בשפחה ולא

מעמך״. חפשי
 לפניהם פרושים היו שהם כמו התורה דברי שכל אחד למקום הולך והכל

לפנינו. שהם כמו
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ט״ז פרק

ה ר ו ת ו ה ו ה צ , מ י ה ר ע ש ט ו פ ש מ

 תתן ושוטרים ״שופטים י״ח) ט״ז (דברים הוא התורה מצוות מראשי אחד
וכו/ לך״ נתן אלהיך ד׳ אשר שעריך בכל לך

 בשאר שהוא כמו ועיר, עיר בכל הבונה מלבד שעריך׳ ״בכל הזה והלשון
הקבועים. בשערים היו אשר המשפט מקומי את גם כולל מקומות,

 מה מלבד אז אשר שנה ארבעים בסוף שנשנה דברים בספר הנה כן ועל
 בערי מזרחה הירדן בעבר ישבו גם כבר ישראל ארץ סף על עמדו שכבר
ועוג. סיחון

לארץ. בבואם שהי׳ כמו התורה לשון כל כבר בא כאן באמת הנה
נאמר: ט״ו כ״ב דברים בספר והנה
ל הנערה בתולי את והוציאו ואמה הנערה אבי ולקח י א נ ק  ז

ר י ע ה ה ר ע ש ל הנערה אבי ואמר ה ״ א ם י נ ק ז וכו׳. ה
: ה׳ כ״ה ושם
 יבמתו את לקחת האיש יחפוץ לא ואם וכו׳ יחדיו אחים ישבו ״כי
ה ת ל ע ו ו ת מ ב ה י ר ע ש ל ה ם א י נ ק ז וכו׳. ואמרה״ ה

 הבית ימי בכל כן הדבר נסדר באמת אם זאת לדעת נחקור וכאשר
לפנינו. חיים עומדים הדברים את נמצא הראשון

:נאמר ב׳ ט״ו ב׳ שמואל ובספר
ד אבשלום והשכים מ ע ל ו ד ע ך י ר ר ד ע ש  ויהי ה

ל לבוא ריב לו יהי׳ אשר האיש כל ך א ל מ ט ה פ ש מ  ויקרא ל
וכו׳. אתה״ עיר מזה אי ויאמר אליו אבשלום

הזקנים, מושב של ״השער״ היינו השער״ דרך יד על ״ועמד האלה והדברים
בראש. דוד ישב שם אשר

ט״ו: ה׳ בעמוס הכתוב וכלשון
ו טוב ואהבו רע ״שנאו ג י צ ה ר ו ע ש ט ב פ ש  אולי מ

וכו׳. ד״׳ יחנן
הזקנים״. אל השערה יבמתו ״ועלתה נאמר התורה שבדברי כמו כן ועל

 כסאות שם היושבים התורה זקני כל ומקום המשפט מקום שם בהיות
׳ למשפט.

י״ד). ה׳ (איכה הארץ חרבן אחרי ירמיהו יקונן זה לעומת כן אף
ם י נ ק ז ר ״ ע ש . מ ״ ו ת ב ש

 כן והתמיד התורה, דבר ככל לעצמו ומיוחד גדול דבר באמת היה שזה
הראשון. הבית ימי כל

רות■ד׳: במגלת גם נראה כן אף התורה כדברי וממש
ז ע ב ו ה ״ ל ר ע ע ש  ויקח וכו׳ עבר הגואל והנה שם וישב ה

י אנשים עשרה נ ק ז . מ ״ ר י ע ־ וכו׳. ה
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 שבאו וכמו העדה, בזקני התורה דבר הוא האלה הזקנים דבר וכל
ט״ו: —י״ג ד׳ ויקרא גם הדברים

ידיהם״. את ה ד ע ה זקני וסמכו וכר דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כל ואם
כ״ד. ל״ה במדבר שבא כמו הם אחת ״והעדה״ העדה וזקני

 והצילו האלה המשפטים על הדם גאל ובין המכה בין העדה ״ושפטו
וכו׳. העדה״

 בית זה הורו כי מפורש גם שם אשר כ״א, שופטים בספר הדבר בא וכן
שם: ונאמר דין

 אשר מי ישראל בני ויאמרו וכו׳ גדול בכי ויבכו וכו׳ העם ״ויבא
ו וכו׳ העם ויתפקד וכו׳ הגדולה השבועה כי וכו׳ עלה לא ח ל ש י ם ו  ש

״ ה ד ע וכו׳. ה
 ואז יומת, מות הלא עלה שלא מי כי היתד, מצאו אשר העצה כי והיינו

, זה הורו ולמעשר, מותרות ההם הנשים תהיינד, ה ד ע  ויקרא בספר כאמור ה
. ה מעיני ״ונעלם ״ ה ד ע

דעת, העם ללמד גם אם כי לבד למעשה ד,ד,וראד, הי׳ לא שם הגדול וענינם
' השני. הבית בימי הסנהדרין דבר ככל

ז׳: כ״ד משלי הכתוב דברי נבין זה פי על ואך
ת ו מ א ר ל ״ י ו א ת ל ו מ כ ר ח ע ש א ב ח ל ת פ  י

. ״ ו ה י פ
, הזקנים בין הי׳ לא האויל כי ודאי זד, וד,נד, ם מ צ  ששם מפני אבל ע

 המתאספים דרכי וככל בתורה, ודעת חכמה הפיצו ושם מקשיבים חברים גם למדו
 כי יאמר כן על כי בו, יעסקו אשר בהענין ויתנו ישאו אשר בלמודים לשמוע

שם. מקומם יכירם ולא חלק אין להאוילים
עצמם. את מבארים וד,דברים
 חקי כל את העם את דעת למדם מלבד אשר התורה חכמי של וכדרכם

 הראשון, הבית בימי הדבר הי׳ כי אף אזנם, למוסר גם יעירו וד,מצוד״ התורה
משפט. בשער זקנים במושב במקומם שם זד, עשו התורה חכמי העדה וזקני

 אזנם יטו לא אשר על במעגלותם הנלוזים את יוכיח י׳ ה׳ ועמום
:ויאמר

ו א נ ש ר ״ ע ש ח ב י כ ו ר מ ב ד ם ו י מ . ת ״ ו ב ע ת י
עצמו: זה דבר על יאמר הוא גם כ״א כ״ט וישעי׳

ח בדבר אדם ״מחטיאי י כ ו מ ל ר ו ע ש ן ב ו ש ק  ויטו י
. בתהו ״ ק י ד צ

כ״ג: ל״א במשלי גם הזה ומענין
ע ד ו נ ם ״ י ר ע ש ה ב ל ע ו ב ת ב ש ם ב י ע נ ק  ז

. ״ ץ ר א
 כי אפשר הי׳ לא אז אשר אחאב. בן יד,ורם בימי שמרון מצור ובימי

 שהוא וכמו אלישע בבית אז ישבו העיר, בשער כסאות ישבו הזקנים ד,סנד,דרין
כ״ד. ו׳ ב׳ במלכים

על ויצר ויעל מחנהו כל את ארם מלך הדד בן ויקבץ כן אחרי ״ויהי
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 אליו צעקה ואשד, החמה על עבר ישראל מלך ויד,י וכר גדול רעב ויהי שמרון,
 בביתו ישב ואלישע וכו׳ בגדיו את ויקרע האשד, דברי את המלך כשמע ויהי ובו׳

ם י נ ק ז ה  אליו המלאד יבוא בטרם מלפניו איש וישלח אתו ישבים ו
א ו ה ר ו מ ל א ם א י נ ק ז  המלאך,. כבא ראו וכר שלח כי הראיתם ה

וכו/ הדלת״ סגרו
 ככל כן שם הי׳ אשר שד,וא, כמו הדבר את לנו מבארים יחד הדברים ובל

ישראל. מלך אחאב בן יהורם בימי וגם העתים. בכל התורה דבר
בא: י״א שופטים ובספר
יפתח. את גלעד ויולד זונד, אשד, בן והוא חיל גבור הי׳ הגלעדי ״ויפתח

 לא לו ויאמרו יפתח את ויגרשו האשה בני ויגדלו בנים לו גלעד אשת ותלד
 עם עמון בני נלחמו כאשר ויהי אתר,. אחרת אשד, בן כי אבינו בבית תנחל

ו ישראל כ ל י י ו נ ק ד ז ע ל  יפתח ויאמר וכו׳ יפתח את לקחת ג
י נ ק ז ד ל ע ל  ומדוע אבי מבית ותגרשוני אותי שנאתם אתם הלא ג

וכו׳. באתם״
האשד, בני ״ויגדלו סתם נאמר הדברים שבראשית אף כי לפנינו ומבואר

 לפני טענתם היתד, שזה רק הבונד, וכו׳ תנחל״ לא לו ויאמרו יפתח את ויגרשו
 זונה אשד, בן הוא בהיות כי דין בית מזקני חפצם הפיקו כן ועל דין, בית זקני

 ונתגרש הודאים, הבנים עם ינחל לא תורה ומדין גלעד, בן ספק אם כי איננו
גלעד. מנחלת דין בית ידי על

גלעד: לזקני יפתח יאמר אשר הוא וזד,
ם אתם ״ד,לא ת א נ י אותי ש נ ו ש ר ג ת  ומדוע אבי מבית ו

 אביו היה גלעד אם שהסתפקו לשנאה עצמו זה חשב יפתח כי עתה״. אלי באתם
אחרים. עם גם זנתה אמו ואם

 לו נתנו ולא אביו, מבית אותו גרשו אשר הם ש״ד,זקנים״ הדבר שכן לפי
אביו. בבית לנחול

 כסאות ישבו אשר עצמם ההם ״הזקנים״ כי הזה במקום גם רואים והננו
 עם עמון בני נלחמו וכאשר ומדינתם. עירם דבר את נד,לו גם הם למשפט,
 לקיים במדינד, גדול הי׳ וכחם יפתח אל עצמם האלה ״ד,זקנים״ הלכו ישראל

דבר. כל
 ונלחמת עמנו והלכת אליך שבנו עתה לכן יפתח אל גלעד זקני ״ויאמרו

י אל יפתח ויאמר גלעד יושבי לכל לראש לנו וד,יית עמון בבני נ ק ד ז ע ל  ג
 לכם אד,י׳ לפני.אנכי אותם ד׳ ונתן עמון בבני להלחם אותי אתם משיבים אם

̂ לראש״.
 אם כי המלחמה בימי רק לראש להם להיות רצה לא שהוא והיינו

השלום. בימי זה אחר גם העם ראש שישאר
דבריהם. קיים והעם זד, את גם לו הבטיחו והם

כן כדברך לא אם בינותינו שמע יהי׳ ד׳ יפתח אל גלעד זקני ״ויאמרו
ולקצין״. לראש עליהם אותו העם וישימו גלעד זקני עם יפתח וילך נעשה

גם שהי׳ כמו ממש הדבר כל אז גם הי׳ כי רואים הננו יחד זה ומכל
העם דעת כל דבר היה בישראל, מלך הי׳ שלא בשעה אשר השני הבית בימי
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 אחריהם פעם כל נהה אשר הצבור, דבר את עשו והם דין׳ בית זקני בידי
מעשיהם. בל וקיים

 ויהיו ישראל, בית לכל הראשונים הם היו מלך שם שהי׳ בשעה וגם
 דגל ונושאי עמהם אשר התורה קדושת בכה בבואם המטות לראשי גם קודמים
.1הם רק היו וכבודה התורה

נאמר: המקדש בחנוכת ח׳ א׳ מלכים ובספר
ת שלמה יקהל ״אז י א נ ק ל ז א ר ש  המטות ראשי כל ואת י

 ברית ארון את להעלות ירושלים שלמה המלך אל ישראל לבני האבות נשיאי
 בחג האיתנים בירח ישראל איש כל שלמה המלך אל ויקהלו ציון היא דוד מעיר ד׳

ו השביעי החדש הוא א ב י ל ו י כ נ ק ל ז א ר ש  הכהנים וישאו י
וכו׳. ד׳״ ארון את ויעלו הארון את

 האבות נשיאי לא אינם ישראל״ ״זקני כי מפורש גם יוצא הזה ומהמקום
לעצמם. הוזכרו אשר המטות ראשי ולא

 שהוא וכמו שנתבאר, כמו ישראל של דין בית הנם ישראל״ ״זקני אבל
התורה. בדברי

ה באו גם כן ועל נ ו ש א :הכתוב בדברי ר
 האבות נשיאי המטות ראשי ואת ישראל זקני את שלמה יקהל ״אז

ישראל״. לבני
המטות, ראשי מעל גם ישראל, ראשי לכל מעל אותם תרומם התורה דבר כי

האבות. ונשיאי
האבות נשיאי שם ויהיו ישראל, כל שם נקהלו כי אף כי נראה גם כן ועל

ביחוד. שלמה הקהיל אותם גם אשר המטות וראשי
הכתוב: ולשון הארון, בדבר ישראל״ ״זקני רק נפרטו זה בכל

הארון״. את הכהנים וישאו ישראל זקני כל ״ויבאו
 דין הבית ראשי ישראל סנהדרי רק הם העיקר בזה כיוצא שבכל לפי

עליהם. חופף התורה כל.כבוד אשר ישראל, של
 ראשי שם ונפרטו ישראל כל נאספו הגדול להפומבי כי אף כאן וכמו

הזקנים, רק נפרטו להארון בנוגע זאת בכל והזקנים, המטות וראשי האבות
פי על רק זה נעשה ג׳), ד׳ א׳ (שמואל המחנה אל ד׳ ארון את להביא גם כן

שם: ונאמר הזקנים
י ״ויאמרו ׳ נ ק ל ז א ר ש ן את משלה אלינו נקחה וכו׳ י ו ר  א

ת י ר .2 וכו׳ ד״׳ ב
 ואיזבל אחאב עשו אשר המקולקל מהמעשה גם הרבה ללמוד ונוכל

יזרעאל. בעיר נבות כרם את להשיג אשתו
רצון עושי היו ההיא בעת ההיא בעיר מדין על ישבו אשר הזקנים

 ואם אלהים ופללו לאיש איש יחטא ״אם כ״ד.) ב׳ א׳ (שמואל לבניו עלי ואמר 1
 ותפש הדיין, אלהים ופללו המפרשים כל פירשו אשר ככל ור,פ׳ לו״ יתפלל מי איש יחטא לד׳

שניהם״. דבר יבוא אלהים ״עד הכתוב לשון
לבד. הזקנים נפרטו לתורה בנוגע רק זה שהי׳ א׳ כ״ג ב׳ מלכים יאשיהו אצל וכן 2
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ואיזבל. אחאב
ולאחריו, לפניו אשר מכל לעשות הרע ישראל מלכי בין אשר אחאב כי

כ״ה: כ״א א׳ במלכים הכתוב כדברי
 אתו הסתה אשר ד׳ בעיני הרע לעשות התמכר אשר כאחאב הי׳ לא ״רק

אשתו׳/ איזבל
 לה הקימה ומושבו המלך היכל עיר במקום כי מאליו הדבר מובן

אשמאי. זקני
 להנהגת בנוגע ההיא, בעת גם עצמו העם אל פנינו לשום עלינו אבל

 להיות יבול הי׳ לא ודינם ומשפטם הזקנים, דבר כל וכי התורה פי על משפט חוקי
התורה. משפטי פי על רק אם כי

 ההיא ומהשעה דוגמתו, התנ״ך בכל לנו שאין ההוא המקולקל מהמעשה
 ואיזבל רעה, היותר היתה השבטים עשרת בממשלת כי הכתוב יעיד עליה אשר

 על בארץ משטרה אז שמה היא צידונים מלך אתבעל בת הנכר בת המרשעת
 נוכל מהם גם ההם, מקולקלים היותר ומהימים הזה מהמעשה אחאב, לב רפיון ידי

התורה. פי על הכללית לההנהגה בנוגע בכללו העם מעמד את ללמוד
 פי על רק היו מדין על יושבי הזקנים משפטי כל כי לדעת נוכל משם וגם

התורה. דרכי כל פי ועל התורה,
 שרצו בשעה הנה רהב, עוזרי אותו והסובבים המלך מעשי קלקולי ובכל

 התורה דבר ככל אם כי אחרת דרך לפניהם הי׳ לא העם בפני חובתם ידי לצאת
דבר. מחסור באין

 התורה ממקור הנובע ישראל רוח גם אם כי התורה הנהגת בכל לבד ולא
ונעלה. גדול באופן שרשיו אז הכה כבר

 לשון שם. האמור כל את ונראה הזאת הפרשה דברי את ונביא
הוא: הכתובים

 אחאב היכל אצל וכו׳ היזרעאלי לנבות הי׳ כרם האלה הדברים אחר ויהי
 ירק לגן לי ויהי כרמך את לי תנה לאמר נבות אל אחאב וידבר שמרון מלך

 אתנה בעיניך טוב אם ממנו, טוב כרם תחתיו לך ואתנה ביתי אצל קרוב הוא כי
 אבותי נחלת את מתתי מד׳ לי חלילה אחאב אל נבות ויאמר זה מחיר כסף לך
 איזבל אליו ותבא וכו׳ מטתו על וישכב וכו׳ וזעף סר ביתו אל אחאב ויבא לך

 קום ישראל על מלוכה תעשה עתה אתה אשתו איזבל אליו ותאמר וכו׳ אשתו
 בשם ספרים ותכתוב היזרעאלי נבות כרם את לך אתן אני לבך ויטב לחם אכל

ל הספרים ותשלח בחתמו ותחתם אחאב ם א י נ ק ז ל ה א ם ו י ר ח  ה
 את והושיבו צום קראו לאמר בספרים ותכתוב נבות את היושבים בעירו אשר
 ברכת לאמר ויעדהו נגדו בליעל בני אנשים שנים והושיבו העם בראש נבות

 אשר והחרים הזקנים עירו אנשי ויעשו וימת וסקלהו והוציאהו ומלך אלהים
 שלחה אשר בספרים כתוב כאשר איזבל אליהם שלחה כאשר בעירו הישבים
 בליעל בני האנשים שני ויבאו העם בראש נבות את והשיבו צום קראו אליהם
 אלהים נבות ברך לאמר העם נגד נבות את הבליעל אנשי ויעדהו נגדו וישבו
וימת״. באבנים ויסקלהו לעיר מחוץ ויציאהו ומלך

דבר הוא זה בישראל, נבלה עשו אותה העוטרים ואנשיה איזבל אם והנה
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 בכל הרעה את לא אם כאלה עצבים חבור יעשו מה כי להיות צריך כן אשר
התהום. עד עמקה

 העם לעיני מעשיהם לעשות הוכרחו איך להתבונן הוא זה בכל העיקר
 ההנהגה של בתאר בישראל, ומשפט דין של בתאר הדבר שיהי׳ שרצו בשעה

משפט. ארחות ככל הכוללת ההנהגה המסודרת׳
נאמר: י׳ כ״ד ויקרא בספר התורה בדברי הנה

 ויקלל השם את הישראלית האשה בן ויקב וכר ישראלית אשה בן ,,ויצא
 מחוץ אל המקלל את הוצא לאמר משה אל ד׳ וידבר וכר משה אל אתו ויביאו
 משה וידבר וכר העדה כל בו ירגמו רגם יומת מות ד׳ שם ונקב וכר למחנה

ל המקלל את ויוציאו ישראל בני אל ץ א ו ח ה מ נ ח מ ו ל מ ג ר י  ו
ו ת . א ״ ן ב א

נבות: אצל נאמר כן וממש
ו ומלך אלהים נבות ברך לאמר העם נגד ״ויעדהו ה א צ י ץ ו ו ח  מ

ר י ע ו ל ה ל ק ס י ם ו י נ ב א . ב ״ ת מ י ו
 שיעידהו בספרים כתבו איזבל יועצי כי וחדש, גדול דבר עוד בזה ונראה

ומלך״. אלהים ״ברך
 ליורשי אם כי למלך אינם התורה במשפטי דין בית הרוגי שנכסי לפי

 ויועציה איזבל מעשי עיקר כל אשר ואחרי למלך. מלכות הרוגי נכסי ורק ההרוג,
 כי לריק, עמלם כל יהיה הכרם את נבות בני ירשו ואלו הכרם, את לרשת הי׳
״ומלך״. גם הוסיפו כן על

 התורה משפטי כי החרים, אל גם הזקנים אל גם הספרים את שלחו כן ועל
 אשר הזה ובמקום החרים, ידי על המלכות דבר ומשפטי הזקנים, ידי על היו

 ודין התורה מדין המשפט את יחד הרכיבו העם לפני מעשיהם הצדק למען
החרים. אל וגם הזקנים אל גם שלחו המלכות

 במקומם הומתו אם כי לעיר, מחוץ הוצאו לא מלכות הרוגי כי ובאמת
י״ג: א׳ ב׳ בשמואל כמו

וכו׳ יראת לא איך דוד אליו ויאמר וכו׳ המגיד הנער אל דוד ״ויאמר
 דמך דוד אליו ויאמר וימת ויכהו בו פגע גש ויאמר מהנערים לאחד דוד ויקרא

ד׳״. משיח את מתתי אנכי לאמר בך ענה פיך כי ראשך על
ט״ז: כ״ב א׳ בשמואל שאול אצל וכן

 המלך ויאמר אביך׳ בית וכל אתה אחימלך תמות מות המלך ״ויאמר
 האדמי דויג ויסב וכו׳ דוד עם ידם גם כי ד׳ כהני והמיתו סבו עליו הנצבים לרצים
וכו׳. וימת״ בכהנים הוא ויפגע

:כ״ח ב׳ א׳ מלכים שלמה אצל וכן
 למלך ויגד וכו׳ ד׳ אהל אל יואב וינס וכו׳ יואב עד באה ״והשמועה

וכו׳. בו״ פגע לך לאמר יהוידע בן בניהו את שלמה וישלח ובו׳ שלמה
 דנו כאשר כן ועל התורה דין קיימו התורה בדיני דין בית בהרוגי ורק

: נאמר שם אשר מגדף אצל התורה דין בנבות
אבן״. אתו וירגמו למחנה מחוץ אל המקלל את ״ויוציאו

מגדף. דין בו דנו אשר כן, נבות אצל גם עשו כן על מגדף, דין הוא וזה
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וימת״. באבנים ויסקלהו לעיר מחוץ ״ויצאהו
:ט״ו י״ט דברים התורה דין ככל עליו להעיד עדים שני לו הקימו גם והנה
 על יחטא אשר חטא בכל חטאת ולכל עון לכל באיש אחד עד יקום ״לא

דבר״. יקום עדים שלשה פי על או עדים שנים פי
 ההנהגה אור את לנו יפרוש אשר גדול דבר עוד בזה יש כי ואמנם

אלה. רהב עוזרי גם לעשות הוכרחו אשר ישראל רוח בכל הכללית
 בחטא איש דין דנו אשר ביום כי והנפלאה הגדולה ההנהגה דבר והוא

צום. קראו אז בתורה האמורה למיתה דינו אשר
 הדין יום של עצומו את והעדים דין הבית ירגיש למען הי׳ בודאי וזה

 העדה, כל תתרגש גם אשר ולמען בו, תלויים ישראל איש חיי אשר הזה, הגדול
 או להזים יודע או זכות ללמד לו שיש מי וכל לב לתת וידעו העיר, תהום וכי

העדה. לפני יבוא העדים את להכחיש
 אשר ויועציה איזבל גם אשר עד וכוללת קבועה הנהגה זה הי׳ כך וכל

 עומדת הנהגה הדבר בהיות זה, על ולצוות לעשות הם גם הוכרחו חטאו שאול
העם. בתוך וקבועה

 היותר למעלה ישראל עם רוח את ותעלה זאת כל עשתה התורה יד ורק
משלה. עפר על אין אשר ולהנהגה גבוהה,

תהו, ימי רק שם היו כי היא טענתם כל אשר והמבקרים החוקרים וכל
 סוף עד ארץ מקדמי מראש ועם לעם הימים דברי ספרי לנו ויראו נא יבואו
העמים. אחד אצל כזו ונפלאה גדולה הנהגה שם נמצא אשר אלה, ימינו

 ואך והמצוה, התורה פי על רק באמת חי אשר ישראל בני עם אצל ורק
 מהכלל. יוצאים פרטים מלבד בכללו העם ובחיי הכוללת בההנהגה דרכו הי׳ זה
כזו. גבוהה מדד, לידי עד הדבר עלה אצלם רק

 ולמות לחיים איש דין בו דנו אשר המשפט ביום כי עד הדבר הגיע והנד,
. צום. קראו גם

.1בכלל ר,נד,גתם בכל ד׳ אל קרובים היו כי לנו יורה עצמו הצום ודבר
: נאמר י״ד בירמי׳ וגם

 אל אלי ד׳ ויאמר וכו׳ הבצרות דברי על ירמיהו אל ד׳ דבר הי׳ ״אשר
י לטובה הזה העם בעד תתפלל ו כ מ צ י י נ נ י ע א מ ל ש  א

וכו׳. ״. ם ת נ ר
ל״ו: בירמיהו מפורש זר, נראה ויותר
 הזה הדבר הי׳ יהודה מלך יאשיהו בן ליהויקים הרביעית בשנה ״ויהי

 אתה ובאת ד׳ בית לבוא אוכל לא עצור אני לאמר ברוך את ירמיהו ויצור, וכו׳
כל באזני וגם צום ביום ד׳ בית העם באזני וכו׳ מפי כתבת אשר במגלה וקראת

 לדבר זה חשבו דברים מגבבי חוקרים כי הצומות, דבר על בזה להעיר לנו וראוי 1
 בנזירות הרבה ״ונהגו : 222 עמוד ח״א ווייס בדברי יש הצחוק מן וכמה השני. הבית בימי חדש

 דוגמת אצלם היה נפש סגוף כל כי תענית... גזרו הצבור צרות ובכל התענית... וכן שני) (בבית
 יוה״ב תענית על צותה ״התורה ;ווייס נגד ז״ל המחבר כותב שם הגליון (בצד הקרבנות״.

ולהלן. 152 מעמוד חמישי כרך ועי׳ הגולה״). עלות לפגי קבלו תעניות וד׳
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 יאשיהו בן ליהויקים החמשית בשנה ויהי ובו׳ תקראם מעריהם הבאים יהודה
ש יהודה מלך ד ח י ב ע י ש ת ו ה א ר ם ק ו י צ נ פ ׳ ל  ד
ל ם כ ע ם ה י ל ש ו ר י ל ב כ ם ו ע ם ה י א ב * ה ר ע  מ

ה ד ו ה ם י י ל ש ו ר י וכד. ד׳״ בית ירמיהו דברי את בספר ברוך ויקרא ב
 אבל רעה, היותר היתה היא כי נתבאר כבר מנשה ימי אחרי ההיא והעת

בכללו. העם דרך הי׳ זה
 אליהו ואשר נבות עם המעשה אחרי עצמו אחאב את גם נראה כן ועל

כ״ז: כ״א, מ״א שם נאמר וכד ירשת! וגם הרצחת ד׳ בשם לו קרא
 בשרו על שק וישם בגדיו’ויקרע האלה הדברים את אחאב כשמע /,ויהי

ם ו צ י וכו׳. אט״ ויהלך בשק וישכב ו
 הכבושה הדרך ככל עשה ד׳ אל ששב בשעה הנה אחאב, של רעתו בכל כי

צרותיהם. בכל לרבים הכבושה הדרך הי׳ זו וזעקתם הצומות ודברי לרבים,
י״ד: א׳ ביואל הכתוב וכלשון
 אלהיכם ד׳ בית הארץ ישבי כל זקנים, אספו עצרה קראו צום ״קדשו

ד״׳. אל וזעקו
י״א: א׳ ב׳ בשמואל גם שנראה וכמו דרכם, הי׳ באמת זה כי

 ויבכו ויספדו אתו אשר האנשים כל וגם ויקרעם בבגדיו דוד ״ויחזק
ו מ צ י ד ו ב ע ר ע  בית ועל ד׳ עם ועל בנו יהונתן ועל שאול על ה

בחרב״. נפלו כי ישראל
כ״ו: כ׳ שופטים ובספר
ד׳ לפני שם וישבו ויבכו בית־אל ויבואו העם וכל ישראל בני כל ״ויעלו

הערב. עד ההוא ביום ויצומו
ד; ז׳ א׳ שמואל ובספר

 ההוא ביום ויצומו ד׳ לפני וישפכו מים וישאבו המצפתה ״ויקבצו
לד״׳. חטאנו שם ויאמרו

 הדבר שכן אף כי יחד. הולכים הדברים וכל אחד למקום הולך הכל והנה
 במעגלותיהם, נלוזים אלפים הרבה שם נמצאו רבים ממיליונים ורב גדול עם שבין

 זה על אשר הרעים, המלכים בימי ובפרט בם, משחתם אשר בעם מוקצים
 ״כולך להם ויאמר צדיקים״ כלם ״עמך יהי׳ כי הגדול בחפצם הנביאים הרעישו

 בצואר הקולר את תלו ד׳ בשם בבואם הגדול ובכחם בך״, אין ומום רעיתי יפה
בזה. התורה דרך ככל כלו הכלל

 התורה דרך בכללו העם הנהגת דבר הי׳ הנה דבר של בעצמו אבל
התורה. מרוח היוצאת גבוהה ובמדה התורה, רוח ככל וגם והמצוה,

 נעשה הדבר גם כי נראה, שדה קנין דבר בא שם אשר שלמה ומפרשה
והממשלה. המלך מחוקי דבר בזה הי׳ לא וכי התורה, בחוקי רק ונגמר

ו׳: ל״ב בירמיהו והוא
אליך בא דדך שלם בן חנמאל הנה לאמר אלי ד׳ דבר הי׳ ירמיהו ״ויאמר

כדין, נהרג כשנהרג למלכות הנם מלכות הרוגי נכסי כי לאמר הזאת הקריאה כונת !
יורשם. וגם חנם, נפשות רוצח להיות רוצה הנך אתה אבל
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 אלי ויבא לקנות הגאולה משפט לך כי בענתות אשר שדי את לך קנה לאמר
 משפט לך כי וכו׳ קנה אלי ויאמר המטרה חצר אל ד׳ כדבר דדי בן חנמאל
 אשר דדי בן חנמאל מאת השדה את ואקנה ובו׳ לך קנה הגאלה ולך הירשה

ב הכסף ועשרה שקלים שבעה הכסף את לו ואשקלה בענתות ו ת כ א  ו
ר פ ס ם ב ת ח א ד ו ע א ם ו י ד ח במאזנים הכסף ואשקל ע ק א  ו

ת ר א פ ה ס נ ק מ ת ה ם א ו ת ח ה ה ו צ מ ם ה ו ה י ק  ה
ת א י ו ו ל ג  לעיני מחסיה בן נריה בן ברוך אל המקנה ספר את ואתן ה
 הישבים היהודים כל לעיני המקנה בספר הכתבים העדים ולעיני דדי חנמאל
ישראל אלהי צבאות ד׳ אמר כה לאמר לעיניהם ברוך את ואצור! המטרה בחצר
הזה הגלוי ספר ואת החתום ואת הזה המקנה ספר את האלה הספרים את לקוח

רבים״ ימים יעמדו למען חרש בכלי ונתתם
 דבר צריך הי׳ ולא הדבר, כל נגמר לבד בזה כי נראה ראשונה והנה

הממשלה. בערכי
שטר אם כי לבד קנין שטר רק בזה היה שלא מפורש נראה שנית וזאת
״המצור! היו בו אשר כתוב וספר לכל, להראות גלוי כזה ושטר חתום מקנה

והחקים״.
 בהר בפרשת והם שדה, בקנית באו אשר שבתורה והחקים המצוד! והיינו

י״ד; כ״ה בויקרא
 אחיו את איש תונו אל עמיתך מיד קנה או לעמיתך ממכר תמכרו ״וכי

וכו׳. לך״ ימכר תבואת שני במספר עמיתך מאת תקנה היובל אחר שנים במספר
כ״ה: כ״ה ושם
 ממכר את וגאל אללו הקרוב גאלו ובא אחוזתו משדה ומכר אחיך ימוך ״וכי

 היובל עד אתו הקנה ביד ממכרו והי׳ לו השיב די ידו מצאה לא ואם וכו׳ אחיו
לאחזתו״. ושב ביובל ויצא

כ״ט: ושם
 ממכרו שנת תם עד גאלתו והיתד! חומה עיר מושב בית ימכר כי ״ואיש

 חארץ שדה על סביב חמה להם אין אשר החצרים ובתי וכו׳ גאלתו תהי׳ ימים
 תהי׳ עולם גאלת אחזתם ערי בתי הלוים וערי יצא וביובל לו תהי׳ גאלה יחשב
וכו׳. ימכר״ לא עריהם מגרש ושדה וכו׳ ללוים

ישראל, או לוי כהן, של הוא ואם שם ונתפרשו נאמרו האלה הדברים וכל
וכו׳. השנים ומספר הגואלים ודבר

 לברוך יאמר דבריו ובסוף הזאת, הפרשה מדברי מפורש יוצא זה וכל
ם את ״לקוח י ר פ ס ה ה ל א  ואת החתום ואת הזה המקנה ספר את ה

הזה״. הגלוי ספר
יאמר: כי החתום״ ״ואת הוא מה פירש כבר זה ולפני

ת שנית) וזאת אחד הוא (זה המקנה ספר את ״ואקח ם א ו ת ח  ה
! ר ו צ מ הגלוי״. את השלישי) (והספר ם, י ק ח ה ו ה

ענינם. כל על ומעידים ומפורשים ברורים והדברים
י לקנות״. הגאולה משפט לך ״כי בתחלה יאמר והנה

הגאלה ולך הירשה משפט לך ״כי חנמאל אליו יאמר זה אחר וכן
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לך/ קנה
ח׳; כ״ז במדבר התורה דבר אם כי אחר ענין להם אין האלה והדברים

 את והעברתם לו אין ובן ימות כי איש לאמר תדבר ישראל בני ״ואל
 ונתתם אחים לו אין ואם לאחיו נחלתו את ונתתם בת לו אין ואם לבתו נחלתו

ובו. אביו״ לאחי נחלתו את
מ״ח: כ״ה ויקרא ובספר
 דרו בן או דדו או יגאלנו מאחיו אחד לו תהי׳ גאלה נמכר ״אחרי

וכו׳ יגאלנו״
בדבריו: חגמאל כוון האלה הכתובים דברי בל ועל
לד׳/ קנה הגאלה ולך הירשה משפט לך ״כי
 לא כי לאמר ידיעתם ובחסרון בדבריהם המהבילים לנו עשו צחוק ורק

הנביאים. דברי בכל מהתורה דבר נמצא
 את הנביאים, בדברי לפנינו נראה עינינו נשא אשר מקום כל אל הנה כי

 צעד כל על לנו ומראים שפתם, על דבריה כל את נושאים והמה התורה, דברי
 התורה פי על אך מעשיהם וכל ישראל, בני דרך אז הי׳ התורה דרך אך כי

 ארחות ובכל התורה, בדרכי אך הי׳ דרכם וכל צעדיהם וכל נחתכו, והמצוה
 בדרך הלכו הכוללת הצבור הנהגת ובכל ובשדה, בבית מעשיהם וכל נתיבותיה,

בכללו. העם חיי כל הי׳ בה ואך התורה,

י״ז פרק

ה ר ו ת ! ה ר ו צ מ ה ל ו ל כ ט. ר פ ב ת ו נ ב ר ק ה ו ב

 מבקרי החוקרים כל לנו וידברו יביעו אשר הגדולות הטענות מראשי אחד
עליו. יסבו דבריהם כל אשר לציר להם הי׳ אשר הקרבנות דבר הוא התורה,

 ודברי הנביאים, דברי בכל כי היא עליה יחזרו אשר הגדולה טענתם
 שבספר התורה דברי פי על מקרבנות זכר נמצא לא ומלכים) (שמואל הימים
במדבר.—ויקרא

 חטאת מקרבן זכר כל שם ואין צבור, מקרבנות זכר שם אין כי הם טוענים
התורה. דיני פי על מקרבנות זכר שם ואין ואשם,

 חק כל שם ואין מריעות שמחת של קרבנות רק הנם שם שיש מה כל
להקריב. ומה להקריבם איך

:55 בעמוד בקול יקרא וולהויזן האלה מהחוקרים המחנות לכל ״והמאסף
 יקריבו אם כי זה, רק הוא החילוק ודרך אופן בכל קרבנות הנם ״קרבנות

 ישראל, בני דרך זה הרי לד׳ זה יקריבו ואם העמים, דרכי הוא אז לבעל זה
ישראל״. לבני להם אין מיוחדים ואופנים מיוחדים קרבנות

 ידעו רבים דברים כי כך מתוך רק להם באה זאת טענתם כל גם אבל
ויהבלו, ההבל אחרי וילכו בתהו, שהטום או בזדון׳ עין מהם ויעלימו בעצמם הם גם



81נפרט והקרבנות והמצור. התורר.

 כל להם חסר שהי׳ מפני לדעת ולא להרגיש יכלו לא מאד רבים ודברים
לזה. הנדרש

בפרט. עוד נדבר זה על הבל לטענותיהם בנוגע והנה
 דברי באו באמת אשר בכלל, הדברים על רק לדבר הננו הזה ובמקום

 שאלו עד באלה באופנים ההם הימים ודברי הנביאים דברי בכל גם התורה
 הברורות הראיות בין לבוא יבולים הם גם הי׳ לכך ראיות צריכים היינו

זה. כל המבררות
;נאמר ד׳ ד׳ בעמוס הנה

ו לפשוע הרבו הגלגל ופשעו אל בית ״באו א י ב ה ר ו ק ב ל
ם כ י ח ב ת ז ש ל ש ם ל י מ ם י כ י ת ר ש ע ר מ ט ק ץ ו מ ח מ

ה ד ו ו ת א ר ק ת ו ו ב ד ו נ ע י מ ש  ישראל בני אהבתם כן כי ה
אלהים״. ד׳ נאם

 ואחר ובדן, אל בבית ומזבחות במות להם עשו נבט בן ירבעם מימי והנה
לירושלים. במקום ישראל בני באו ולשם שבע, ובאר בגלגל גם זה

 כי ״תודה״ שם יקריבו אשר על סתם אותם יגנה לא הנביא הנה אבל
ץ ״וקטר יאמר אם מ ח תודה״. מ

:י״א ב׳ ויקרא התורה דין פי על הם, דבריו כי כלל ספק להיות יוכל ולא
א לד׳ תקריבו אשר המנחה ״כל ה ל ש ע  וכל שאר כל כי ץ מ ח ת

לד׳״. אשה ממנו ו ר י ט ק ת לא דבש
 חלות התודה, עם יחד הבאים חלות מיני ארבעה בה יש כידוע ובתודה

י״ג. ז׳ בויקרא שהוא כמו חמץ חלות ועשר ומצה, רבוכה ורקיקין
 לכהנים מהם וניתן לבעלים, נאכלים אם כי נקרבים אינם תודה לחמי אבל

שם: שבא כמו מין, מכל אחד
ן לד׳ תרומה קרבן מכל אחד ממנו ״והקריב ה כ  דם את הזורק ל

. יהי׳״. לו השלמים
 היו לא אבל ד׳.! לשם שם שהקריבו אף אל, בבית הבמות כהני אבל

 שבתודה חמץ לחם מחלות והקריבו כתורה שלא גם מעשיהם זר שם ועשו כהנים
‘ המזבח. על

 אל בבית בירושלים שלא שהקריבו האחת כפולה, חטאתם היתה כן ועל
כתורה. שלא עשו שם שגם שנית וזאת ובגלגל,

ר עמום דברי והן ט ק ו ץ ״ מ ח ״ מ ה ד ו וכמבואר. ת
 שם מעשיהם ליתר בנוגע הנה כפולה חטאתם היתה לתודה בנוגע ואם

והגלגל. אל בית ובאו לירושלים הלכו לא אשר לבד, זה חטאתם דבר היה
 — ויקרא מספר רק וכוללים־ גדולים ענינים לפנינו יש כאן גם אבל

במדבר.
 או אם כי להיות יוכל לא הלא והגלגל אל בית הביאו אשר המעשר והנה

שני. מעשר או בהמה מעשר

הי׳ וקרכנפ לד׳ וחמוגך, סמל אם כי הי׳ -לא ירבעם עגלי חטאת־ בי נתברר כבר 1
- ד׳. לשם
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̂צהר תירוש דגן מעשר כי  למקום יובא לא אבל לכהנים. או ללוים יותן וי
הקרבגות.

ל׳־־ל״ב; כ״ז בויקרא רק באו שני, ומעשר בהמה, מעשר דיני וכל
 גאל ואם לד׳ קדש הוא לד׳ העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר ״וכל

 בקר מעשר וכל שני) במעשר זה (וכל עליו יוסף חמישיתו ממעשרו איש יגאל
לד״/ קדש יהי׳ העשירי השבט תחת יעבר אשר כל וצאן

 והבשר ואימוריו דמיו למזבח ליקרב קדש ״יהי׳ שם: ז״ל רש״י ולשון
 בשרו שיהא מצינו ולא כהונה מתנות שאר עם נמנה לא שהרי לבעלים נאכל
דקרא, פשטיה באמת והוא לכהנים״, נתון

ר הזה במקום רק בא בהמה ממעשר הדין כל הנה אבל פ ס  ב
. א ר ק י , ו

 יאמר: הנה כי גדול, יותר דבר עוד בזה יש ואמנם
ת ש ל ש ל ם ״ י מ . י ״ ם כ י ת ו ר ש ע  מ

 האלה. הימים שלשת ענין לדעת מבלי שפרשו מה פרשו והמפרשים
נאמר: ה׳ י״ב דברים בספר הנה כי מאד, פשוטים והדברים

 שם שמו את לשום שבטיכם מכל אלהיכם ד׳ יבחר אשר המקום אל ״כי
 ת א ו וזבחיכם עלתיכם שמה והבאתם שמה ובאת תדרשו לשכנו

ם כ י ת ו ר ש ע וכו׳. ידכם״ תרומת ואת מ
ד׳ בחר אשר המקום אל ישראל בני הלכו יום בכל לא כי ידוע והדבר

שם. שמו לשכן
 בשנה פעמים ״שלש י״ז) כ״ג (שמות שמה יבואו מתי ביארה עצמה והתורה

ד״׳. האדון פני אל זכורך כל יראה
 וחג המצות חג שם: זה שלפני בפסוק האמורים הרגלים שלש והן
הסוכות. וחג השבועות

 ליום רק באו המצות וחג הסוכות חג גם אבל אחד, יום רק כולו הוא ושבועות
ו׳: ט״ז דברים התורה דברי והן הראשון,

 הפסח את תזבח שם שמו לשכן אלהיך ד׳ יבחר אשר המקום אל אם ״כי
 יבחר אשר במקום ואכלת ובשלת ממצרים צאתך מועד השמש! כבא בערב

ת בו אלהיך ד׳ י נ פ ר ו ק ב ת ב כ ל ה ך״. י ל ה א ל ו
 אשר הימים״ ״שלשת דבר מלאכותי לשם כבר אצלם זה הי׳ כן ועל

 ״ובאת התורה בדברי בא זה על ואשר ד׳, יבחר אשר המקום אל ללכת עליהם
 מעשרותיכם״. ואת וכו׳ שמה והבאתם שמה

 וברורים: מפורשים עמוס דברי והן
ת ש ל ש ל ם ״ י מ ם״. כ י ת ר ש ע מ י

ק בתורה בא בהמה מעשר דין שכל נתבאר וכבר ר ר פ ס  ב
א ר ק י שם. כ״ז ו

 שם שיד,יו ד,חג בערב לבוא הקדימו הפסח ובערב החג בערב באו כי מובן הדבר !
 והאכילה עליהם, שחטו באו לא אם גם אבל לערב אותו לאכול הפסח להקריב חצות לפני כבר

עצמו, טוב ביום דהיינו בערב
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למעשר אם כי בהמה למעשר לא עמוס כונת כי לאמר נרצה אם גם ואמנם
שני.

 בספר ונתפרש שם, ויקרא בספר בא הוא גם בעיקרו שני מעשר דין הנה
כ״ב: י״ד דברים

ד׳ לפני ואכלת שנה שנה השדה היצא זרעך תבואת כל את תעשר ״עשר
 ובכרת ויצהרך, תירשך דגנך מעשר שם שמו לשכן יבחר אשר במקום אלהיך
הימים״. כל אלהיך ד׳ את ליראה תלמד למען וצאנך בקרך

 אז הלא דברים, מספר אם כי ויקרא בספר זה שאין לאמר ירצו אם וגם
הראשון. הבית ימי בסוף יאשיהו בימי רק נכתב דברים שספר חלומם יבטלו

א. בעמוס שהוא כמו ישראל מלך יואש בן ירבעם בימי הם עמום ימי כי
יאשיהו. ימי לפני מאות שנות הבית ימי באמצע הי׳ וזה ט׳, ז׳ ושם א׳

 כן כי השמיעו נדבות ״וקראו הנביא לשון על גם עוד להעיר ועלינו
ישראל״. בני אהבתם

 על שהרי צדקה, של לנדבות הכונה שאין הוא לאמר צריך שאין ודבר
 תהלה באמת זה והרי ישראל״ בני אהבתם כן ״כי אותם מגנה הנביא הי׳ לא זה

ו הגלגל ופשעו אל בית ״באו הם; דבריו ענין כל והלא ותפארת, ב ר  ה
ע״. ו ש פ ל

קרבנות. נדבי על שהבונה ספק להיות יוכל ולא
 המקום תחת כי עונם עליהם לפקוד יחד, הולכים הנביא דברי ענין וכל

ובגלגל. אל בבית זה כל הם יעשו ד׳, יבחר אשר
י״א: י״ב דברים בתורה שנאמר מה ותחת

׳ י ה ו ר ר ש א ם ו ק מ ה ״ ח ב ו ם כ י ה ל א ד׳ י ן ב כ ש  ל
ו מ ם ש ה ש מ ו ש א י ב  ם כ י ת ל ע אתכם מצוה אנכי אשר כל את ת

ם כ י ח ב ז ם ו נ י ת ר ש ע ת מ מ ו ר ת ם ו כ ד ל י כ ר ו ח ב  מ
ם כ י ר ד לד״׳. תדרו אשר נ

דבריו: והן והגלגל, אל לבית זה כל והביאו הם פשעו זה תחת
ו א ב ת ״ י ל ב ו א ע ש פ ל ו ג ל ג ו ה ב ר ע ה ש פ  ל

ם לבקר והביאו (שם) כ י ח ב ת ז ש ל ש ם ימים ל כ י ת ו ר ש ע  מ
ו תודה, מחמץ וקטר א ר ק ת ו ו ב ד ו נ ע י מ ש  בני אהבתם כן כי ה

ישראל״.
 זה הי׳ חטאו אשר חטאתם כי העגלים דבר הזה במקום יזכיר לא והוא

שם. הכל והביאו והגלגל, אל בית באו אשר עצמו
תודה״. מחמץ ״וקטר התורה נגד שם, עשו אשר ופשע חטא עוד והוסיפו

 ונדבה חובה קרבנות להקריב התורה, דברי עיקר הזה במקום לפנינו והנה
 מעשר גם או בהמה, מעשר אם המעשרות ודבר ד׳, יבחר אשר במקום דוקא
 שמה״ והבאתם שמה ״ובאת לרגל העליה ודבר בירושלים, רק הוא גם הנאכל שני

 הי׳ לא ואשר תודה, בקרבן היו אשר חמץ חלות ודבר מחמץ, הקטרה איסור ודבר
בתודה. אם כי קרבן בשום כן

 מה כפי הזה הגדול הענין כל על אור ופורשים ברורים הדברים וכל
באמת: שהוא
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נאמר: ס״ב ח׳ א/ —מלכים ובספר
 את שלמר. ויזבח ד׳ לפני זבח זבחים עמו ישראל וכל (שלמה) //וד,מלך

 אלף ועשרים מאה וצאן אלף ושנים עשרים בקר לד׳ זבח אשר השלמים זבח
ם ישראל בני וכל המלך ד׳ בית את ויחנכו ו י א ב ו ה ש ה ד  ק

ך ל מ ת ה ך א ו ר ת צ ח ר ה ש י א נ פ ת ל י י ד׳ ב ה כ ש ע
ם ת ש ה א ל ע ת ה א ה ו ח נ מ ת ה א י ו ב ל ם ח י מ ל ש  ה
י ח כ ב ז ת מ ש ח נ ר ה ש י א נ פ ן ד׳ ל ט ל מ ק י כ ת ה  א

ה ל ע ת ה א ה ו ח נ מ ת ה א י ו ב ל . ח ״ ם י מ ל ש ה
 הכל עשו כי נתבאר שכבר מה כל על יוסיפו אשר מלבד האלד, והדברים

 הכוללת מההנהגה וצעד צעד בכל באמת הי׳ כן אשר וד.מצור., התורה פי על רק
בכללו. העם של

התורה. דברי בפרטי גדולים ענינים עוד יבזה ונראד, נשוב זה מלבד הנד.
 קרבנות הבית לחינוך להקריב שלמה בימי רצו כאשר כי נראה ראשונר.

 בתוך אפי׳ להקריב אפשר הי׳ לא להכילם, יכול הי׳ לא וד.מזבח מאד הרבה
מזבח. בקדושת לשעתה נתקדשה אשר אחרי רק אם כי המקדש, אצל העזרה

 היו אז גם דברים בספר התורה בדברי האלה הדברים מקור הי׳ גם ואלו
יאשיהו. לפני שנר. מאות ארבע שלמה בהיות בטלין האלה החוקרים דברי

ויקרא. בספר רק הדברים ומקור מזה, זכר גם אין דברים בספר הנד. אבל
 לשכן ד׳ יבחר אשר במקום רק להקריב שצריך זה רק בא י״ב דברים בספר

זד.: גם שם ובא שם, שמו
 על ישפך זבחיך ודם אלהיך ד׳ מזבח על והדם הבשר עלתיך ״ועשית

תאכל״. והבשר אלהיך ד׳ מזבח
 בחנוכת ועשו צו, בפרשת ויקרא בספר רק מקורם האלה הדברים וכל

נאמר: ח׳ פ׳ ובויקרא המשכן בחנוכת שם שבא כמו המקדש
 המשחה שמן את משה ויקח וכו׳ הבגדים ואת אתו בניו ואת אהרן את ״קח

ש בו אשר כל ואת המשכן את וימשח ד ק י ם ו ת  המזבח על ממנו ויז א
ת כליו כל ואת המזבח את וימשח פעמים שבע א ר ו ו י כ ו ואת ה נ  כ

ם ש ד ק ו המזבח יסוד אל יצק הדם ואת וכו׳ ל ה ש ד ק י עליו״. לכפר ו
עצמו. על יוכיח הוא גם אשר מאד נפלא דבר עוד בזה ונראה

 את המלך ״קדש החצר בתוך גם להקריב רצו כאשר כי לפנינו מפורש הן
 אבל הכלים יתר כל וכן זה, לפני נתקדש המזבח גם כי בודאי כן אם החצר״ תוך
החצר. תוך את קדשו כי זה אם כי דבר, הוזכר לא מזה

 דבר הוא זה כל הכלים, וכל והמזבח המקדש כי מעצמו מתבאר וד.דבר
 שמפורש כמו הכל ושעשו לאמר, כלל צריך הי׳ ולא לקדשם, בתורה המפורש

.1 בתורה

 שעשו מה כל אשר מקום בכל הוא כן כי בכלל ונפלא גדול דבר לד,בין נוכל ומזה 1
 בודאי החצר תוך קדשו אם שהרי מעצמו מובן שהוא לפי כלל הוזכר לא התורה דברי ככל

הכלים. וכל המזבח את זה לפני שקדשו
התורה שהיתר, מבואר עצמו ומזה לד,ודיע, הכתוב הוצרך לא בתורה מפורש שזה ואחרי
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לעולמים, הי׳ לא עוד אשר דבר בתודה מזה זכר שאין חדש דבר בן לא
 ולהקריב הדש דבר לעשות ההוא ביום הוכרחו מהביל, קטן המזבח בהיות מ

מזבח: בקדושת לשעתו נתקדש החצר תיד כי נתפרש זה דבר החצר, תוך
 לפני אשר הנחשת מזבח כי ובו׳ החצר תוך את המלך קדש ההוא ״ביום

ובו׳. מהביל״ קטן ד׳
הקרבנות. דיני בפרטי גדול דבר עוד לנו יוצא האלה מהפסוקים כי ואמנם

 האלה החוקרים וכל במדבר, בספר מקומו אשר נסכים, מנחת דבר והוא
התנ״ך. בכל נסכים״ ״מנחת זכר בא לא כי לחשוב טעו יחד

הוא: ס״ב ח׳ שם הכתובים לשון הנה כי
ת שלמה ויזבח ד׳ לפני זבח זבחים עמו ישראל וכל ״והמלך ח א ב  ז
ם י מ ל ש  אלף ועשרים מאה וצאן אלף ושנים עשרים בקר לד׳ זבח אשר ה

וכו׳. המלך״ קדש ההוא ביום ישראל בני וכל המלך ד׳ בית את ויחנכו
 דבר את אם כי הכתוב יפרט לא החינוך קרבנות בהקרבת כי ומבואר

השלמים״. זבח את שלמה ״ויזבח השלמים
ממנחה. ולא מעולה לא זכר ואין

 הוזכרו החצר תוך את לקדש הוכרחו מדוע בהטעימו כך אחר זה לעומת
אלה: שתי גם

 שם עשה כי ד׳ בית לפני אשר החצר תוך את המלך קדש ההוא ״ביום
ת ה א ל ע ת ה א ה ו ח נ מ ת ה א י ו ב ל ״ ח ם י מ ל ש ובו׳. ה

 לפי פשוט הטעם עולות, גם חשב לא זה לפני ההקרבה בדבר אשר והנה
 לאכילת מאד הרבה שלמים זבחו הם כי קטן, מספר רק עולות הקריבו שבאמת

מצרים. נחל עד חמת מלבוא ישראל כל ובאו נקבצו אשר הגדול הקהל כל :אדם
הי׳ המזבח כי מפני החצר תוך את קדשו מדוע הטעם יבאר כאשר בן לא

 בהיות שלמים, מזבחי גדול כריבוי עולים מעטים עולות גם בזה הנה מהביל קטן
המזבח. על כליל כולה עולה

 גם אשר מנחה גם באה החצר תוך את קדשו מדוע זה בפסוק הנה אבל
ההקרבה. בענין המדבר הקודם בכתוב נפרטה לא היא

 מפרטי הן לעצמן מנחות כי החליטו כולם התורה מבקרי והחוקרים
מהן. זכר אין התנ״ך ובכל ויקרא בספר הקרבנות

 האמורה נסכים מנחת גם שם אין כי זה על רק בנו חקירותיהם וכל
 רק הקרבן עם בא הקמח כי דבריהם, בבל פעמים מאה ויחליטו במדבר בספר

הקרבן. עם ואכלו מצות ואפו המקריבים, לאכילת
דבריהם. כל את יבטלו האלה הכתובים הנה אבל

ל כלל ״מנחות״ שם אין דבריהם לפי שהרי ח ע ב ז מ  מנחות לא ה
 יכחישו וכן אדם, לאכילת מצות אם כי שם ואין סלת, ומנחת ומרחשת מחבת
נסכים. מנחת את לגמרי

בחנוך בזה האמורה המנחה״ ״ואת כי עצמה ומבררת בולטת האמת אבל

 ד׳וצרכו לא ד,מסור׳»יס ד,תורה כדברי שעשו מר, שכל עד לכל וידועה לפניהם פרושה כך כל
הכל, את ומכריע מאד גדול ענין הוא וזה כלל. לאמר
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יחד. הדברים שני מבינים הננו כן ועל נסכים״ ״למנחת הכונה הבית,
 אינו נסכים״ ,,מנחת שהרי זה הוזכר לא ההקרבה בדבר הראשון בכתוב

 ״מנחת גם עמהם באה כן על שלמים זבחי שהקריבו מפני ורק לעצמו, קרבן
ט״ו. במדבר בספר התורה כדין נסכים״

ם וכו׳ ישראל בני אל דבר לאמר משה אל ד׳ ״וידבר ת י ש ע  ו
• ד ש  ניחח ריח לעשות במעדיכם או בנדבה או נדר לפלא זבח או עלה לד׳ א

 בלול עשרון סלת מנחה לד׳ קרבנו המקריב והקריב הצאן מן או הבקר מן לד׳
 סלת מנחה הבקר בן על והקריב וכו׳ בקר בן תעשה וכי וכו׳ שמן ההין ברבעית

וכו׳. עשרנים״ שלשה
הראשון, בפסוק כלל מקום הי׳ לא כן ועל הקרבן, מפני רק קרב זה והנה

 בכל גם כן שהוא כמו עצמה, ההקרבה דבר אם כי להזכיר ההקרבה של בפסוק
התורד.. בדברי מקום

 הנשיאים קרבנות בהקרבת נשא פרשת במדבר בספר לדוגמא כמו
:י״ב ז׳ שם נאמר

 אחד איל בקר בן אחד פר וכו׳ קרבנו את הראשון ביום המקריב ״ויהי .
 שנים בקר השלמים ולזבח לחטאת אחד עזים שעיר לעלה שנתו בן אחד כבש

וכו׳. חמשה״ שנה בני כבשים חמשה עתודים חמשד• אילים
 לפי הוזכרו לא והמנחות הנשיאים, כל אצל זד. אחר זה הדברים שם וכן

 מעצמו מובן הקרבן שהוזכר וכיון הקרבן, בשביל רק ובא להקרבן טפל רק שזה
התורה. כדין נסכים״ ״מנחת דבר

 ובניו אד.רן של המלואים בקרבנות שמיני פרשת ויקרא בספר גם הוא וכן
עצמו. הקרבן דבר רק הוזכר לא שבכלם העם, וקרבן

ההקרבה, בדבר רק המדבר מלכים בספר הראשון הכתוב דבר גם הוא וזה
כמבואר. עצמו הקרבן אם כי הוזכר לא שם

 את לקדש הכרח הי׳ מדוע ידובר בו אשר זה אחר השני בכתוב כן לא
 מהכיל, קטן המזבח הי׳ מדוע זאת רק לבאר הנם הכתוב דברי וכל החצר, תוך
 ואשר המזבח, גבי על הקרבה נסכים מנחת דבר גם להזכיר גמור הכרח הי׳ בזה

 הכל סך עלה לפר עשרונים ושלשה לכבש, עשרון :מאד גדול לסכום באמת עלתה
עשרונים. אלף ושמונים וששה אלף למאת לבד השלמים לזבח

הכל. מהכיל קטן המזבח והי׳ מאד. ורב גדול סך באמת וד.וא
שהם. כמו המעשים על בגדלם ומעידים מאירים והדברים

:שם ונאמר י״ז י״ב ב׳ במלכים מפורש בא אשם וקרבן חטאת וקרבן
יהיו״. לכהנים ד׳ בית יובא לא חטאות וכסף אשם ״כסף

 נכשלו כבר החדשים שהחוקרים לפי האלה, הדברים ענין את לבאר ועלינו
לעצמם. גדולים הנם הדברים כי וגם חקירה, וחסרון ידיעה מיעוט מתוך בהם

נאמר: זה לפני ט—ה י״ב, שם בהכתובים
ל יהואש ״ויאמר ל ם י נ ה כ ה א ר הקדשים כסף כ ש  א

א ב ו ת י י  על יעלה אשר כסף כל ערכו נפשות כסף איש עובר כסף ד׳ ב
 בדק את יחזקו וד.ם מכת מאת איש הכהנים להם יקחו ד׳ בית להביא איש לב

לא יהואש למלך שנד• ושלש עשרים בשנת ויהי בדק, שם ימצא אשר לכל הבית
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 ויאמר ולכהנים הכהן ליהוידע יהואש המלך ויקרא הבית בדק את הנהנים חזקו
 מכריכם מאת כסף תקחו אל ועתה הבית בדק את מחזקים אינכם מדוע אלהם

 חזק ולבלתי העם מאת כסף קחת לבלתי הכהנים ויאתו תתנוהו הבית לבדק כי
הבית״. בדק את

 כסף לקחו הכהנים כי הדבר הי׳ זה לפני כי נחשוב שהורגלנו מה ולפי
 השיגה אשר וכפי מכרים, לו היו אשר כפי אחד כל בכיסם ויתנום מכריהם מאת
לעצמו. לו ויהיו בכליו הכסף שם ידו

להם: אמר הוא שהרי טעות, אם כי אינו זה כל אבל
 כל ערכו נפשות כסף עובר כסף ד׳ בית יובא אשר הקדשים כסף ״כל

 מכרו מאת איש הכהנים להם יקחו ד׳ בית להביא איש לב על יעלה אשר כסף
הבית״. בדק את יחזקו והם

 מתנה ליתן מישראל אחד כל ירצה אשר בכסף ידובר שלא לפנינו מבואר
 ד׳״ בית להביא איש לב על ״יעלה אשר בכסף אם כי לצרכו. הכהן למכירו
ם כסף ״כל מפורש גם ויאמר י ש ד ק ד׳״. בית יובא אשר ה

 שנתנו רק לד׳ קדש ישראל בני שנתנו לכסף שהכונה מבואר זה מכל אשר
ד׳. בבית יאצר כי מכרו הכהן ידי על אחד כל זה

 הכסף אפני כל חשב אשר אחרי שהרי עצמו על מוכיח הדברים ענין וגם
יאמר: המובאים

הבית״. בדק את יחזקו (הכהנים) והם מכרו מאת איש הכהנים להם ״יקחו
היו והרי לכיסם, מכרו מאת איש הכסף יקחו הכהנים כי הכונה תהי׳ ואם

רעים להם אשר ואלה מעטו, ידם על והנותנים מכיריהם אשר ודלים עניים שם
 עשרם, להרבות להם ליתן רצה לא העם אשר עשירים להיפך או רבים, ומכירים

 הדבר יהי׳ מי שכם ועל הזה הגורל את יעשה ומי מרחמיהם רבו אשר ועניים
מוטל.

כולם. האופנים בכל ד׳ בית המובא הכסף כל חשב שהרי זה מכל ויותר
? ד׳ בבית אוצר הי׳ מנין בכליהם, וישימו להם הכהנים לקחו אלה כל ואם

אוצר הקדשים מכסף הי׳ כי מפורשים ממקראות לנו נתבאר וכבר
כ״ה: י״ד א׳ במלכים כמו שם, מונח הי׳ אשר ד׳ בבית גדול

 ירושלים על מצרים מלך שישק עלה רחבעם למלך החמישית בשנה ״ויהי
וכו׳. המלך״ בית אוצרות ואת ד׳ ת י ב • ת ו ר צ ו א את ויקח

ח׳: ט״ז ב׳ ובמלכים
 המלך בית ובאוצרות ד׳ בית הנמצא הזהב ואת הכסף׳ את אחז ״ויקח

שחד״. אשור למלך וישלח
י״ד: י״ח ושם

 את חזקיה ויתן וכו׳ לכישה אשור מלך אל יהודה מלך חזקיה ״וישלח
־ וכו׳. המלך״ בית ובאוצרות ד׳ בית הנמצא הכסף כל

:י״א כ״ד ושם
 בית אוצרות כל את משם ויוצא וכו׳ העיר על בבל מלך נבוכדנצר ״דבא

וכו׳. המלך״ בית ואוצרות ד׳
בבית ד׳ לאוצר הכונה ד״׳ בית יובא אשר הקדשים כסף ״כל כי ספק ואין
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 לאת ד׳ לאוצר הכניסו והכהן מכרו כהן ידי על אחד מכל ניתן שהכסף רק ר/
יעדו. אשר

 חור ונקבו ארון והעמידו הכהנים מזה נסתלקו כאשר גם זה אחר וראינו
ניתן אם כי הכסף את עצמם ישראל בני שם זרקו לא אז גם זאת בכל בדלתו,

י׳: י״ב שם ויאמר הסף, כהני הכהנים ידי על
המזבח אצל אתו ויתן בדלתו חר ויקב אחד ארון הכהן יהוידע ״ויקח

ד׳״. בית המובא הכסף כל את הסף שמרי הכהנים שמה ונתנו ד׳ בית איש בבוא מימין
 לא והמלך הכהנים, ידי על הדבר כל עבר כאשר זה לפני גם כן ועל

 מכרו מאת איש קבלו והם הכהנים ידי על הכסף בא הנה זה, בכל מאומה התערב
 כמו הבית לבדק דינו הוא שזה ערכו״, נפשות כסף ״איש מהן הכסף, תרומות כל

, א׳. כ״ד, בערכין שהוא
ה״י: פ״א ערכין הלכות הרמב״ם ולשון

 שהיתה ללשכה הכל ויפלו הבית לבדק סתמן הכל והדמים כולן ״והערכין
י הבית״. בדק לקדשי מוכנת במקדש

 על העובר ״כל שקלים לכסף שהכונה לנו נתבאר כבר עובר״ ״וכסף
הבית. בדק לצרכי גם בא אבל צבור, קרבנות לצרכי. ניתן והוא הפקודים״,
במם׳ ששנינו כמו העיר, לצרכי גם אם כי הבית בדק לצרכי לבד ולא

ב׳: משנה פ״ד שקלים
 (מהתרומה הלשכה מתרומת באין זהורית של ולשון המשתלח ושעיר ״פרה

 העיר והומת המים, ואמת וכו׳ פרה כבש קרבן) לשם השקלים ממעות שנתרמה
הלשכה״. משירי באין העיר צרכי וכל ומגדלותיה

 לכל היו בודאי הלא ד׳״ בית להביא איש לב על יעלה אשר כסף ״וכל
האלה. הצרכים

 והממשלה והמלך לבד, הכהנים ידי על רק יהואש ימי עד נמשך זה וכל
בזה. התערבו לא

 בנה אשר המקדש ועל מאד, ורבים גדולים היו האלה הצרכים אבל
 את במזיד פרצו ובניה היא איזבל בת ועתליה מאות, שנות עברו כבר שלמה

ז׳: כ״ד ב׳ הימים בדברי שהוא כמו ד׳ בית
 בית קדשי כל וגם האלהים בית את פרצו בניה המרשעת עתליהו ״כי

לבעלים״. עשו ד׳
 להם ״יקחו עליו: נאמר ו׳ י״ב שם במלכים אשר עצמו, זה הנה כן ועל

בדק״. שם ימצא אשר לכל הבית בדק את יחזקו והם וכו׳
זה: לפני הימים בדברי נאמר עצמו זה על

ד״׳. בית את לחדש יואש לב עם הי׳ כן אחרי ״ויהי
 הכל להעמיד כדי עד והבקיעים הפרצות מאד ורבו מאד גדל הדבר כי

ש להקרא יכול הי׳ בצדק מכונו, על ד ח ל ת ״ ת א י ד״׳. ב
 הממשלה עזרת בלי הכהנים אשר מאד גדולה הוצאה דרש הזה והדבר

שכמם, על זה לקחת בעצמם ערבו לא
 יאזעפום יספר זה בכל ושכלל כלה כבר הוא אשר הורדוס בנין ואם

x ,9 ,7 אלטטי׳  x עשר כשמנה עוד שם עבדו החרבן מלחמת ימי עד כמעט כי
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מלאכה. ועושי פועלים אלף
 יקרא אשר המקדש בית בבנין כזה דבר הוא מה מזה להבין נוכל הגה

ש הכתוב ד ח ל ת ״ ת א י ד׳״. ב
 יתערבו.הם לא וכי הדבר, כל את מעליהם לפרק הכהנים נאותו כן ועל

 הם, ידם על יעבור לא המקדש דבר כל וכי בההוצאה, ולא בההכנסה לא עוד
 בתוך בהיות הגדול, הכהן את גם אליה תצרף אשר הממשלה, ידי על דק אם כי

צבור. בקרבנות ההקרבה לצרכי מעות גם התרומות
י״א: י״ב ב׳ במלכים הכתוב דברי והן

ל בארון הכסף רב כי כראותם ״ויהי ע י ר ו פ ך ס ל מ  והכהן ה
 עשי ידי על המתכן הכסף את ונתנו ד׳ בית הנמצא הכסף את וימנו ויצרו הגדול

ד׳״. בית המפקדים המלאכה
יותר: עוד מפורש שם הימים ובדברי

ל הארון את יביא בעת ״ויהי ך ת ד ק פ־ א ל מ  הלוים ביד ה
א הכסף רב כי וכראותם ב ר ו פ ו ך ס ל מ  וכו׳ הראש כהן ופקיד ה

ו ה נ ת י ך ו ל מ ד׳״. בית עבודת מלאכת עושה אל ויהוידע ה
 המקדש בבית וההוצאה ההכנסה ודבר חדשה, נעשה אז כי זה מכל ומבואר

 מעתה ויעבור בידם, רק הדבר כל הי׳ ההם הימים עד אשר הכהנים מיד יצא
הצבור. עניני וכל הצבור לדבר בנוגע הוא זה כל ואמנם והממשלה. המלך ליד

אפשר הי' ולא עתה גם דבר נשתנה לא בזה יחידים לדבר בנוגע אבל
לשנות.

 הנכללים חובה וקרבנות ונדבות, נדרים :אופנים שני יש יחידים בקרבנות
ואשמות״. ״חטאות בשם

 מי כי בעצמו מביא הי׳ להביא רצה אשר האיש ונדבות בנדרים ואם
 לידי לבוא יוכל ידם על אשר נדרים עליו יקבל ולמה לנדוב, או לנדור יכריחו

שם. בעצמו לבוא בדעתו אין אם מכשול,
 מתחייב הוא שבהן ואשמות, חטאות בשם הנכללים חובה קרבנות כן לא

 כל לא אבל חובה, קרבגות להביא מחויבת יולדת אשה וכל נדר, אשר מבלי
 מחויב בשוגג חטא לידו שבא מי כל וכן קרבנותיה, בעצמה להביא תוכל יולדת
 לא אבל תלוי, באשם מחויב חטא בספק שנסתפק מי וגם חטאתו, קרבן להביא

המקדש!. אל ולבוא לירושלים לעלות עת בכל יוכל אחד כל
. עבורם חובותיהם קרבנות להקריב הכהנים אל קרבנם כסף שלחו כן ועל

 הד,כנסות שאר כל כי החדש, הדבר את הכתוב לנו יודיע אשר ואחרי
עמם. בלבדו הגדול והכהן הממשלה, לרשות הכהנים מרשות יצאו

 הכר,נים עוד נשארו זה על כי חובה, קרבנות כסף זה בכלל אין כי יאמר
עבורו. זה הקריב והוא הכהן, למכרו זה כסף עתר, גם שלח יחיד וכל הפקידים,

שם: במלכים הכתוב דברי וד,ן
ף אשם ״כסף ס כ .2 יהיו״ לכד,נים ד׳ בית יובא לא חטאות ו

 בתויו״ט. גם ד,ובא שם ובגט׳ מ״ד, פ״ח פסחים ועי׳ מ״ד פ״א קנים ועי׳ ט״ב פסחים עי׳ !
הרמב״ן נתקשה וכבר התורה מדיני רק הוא לעצמו ואשם לעצמו חטאת שיקרא וזה 8
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.1זה קודם שהי' כמו הדבר נשאר שבזה והיינו
 שם נאמר הנה כי האלה, מהפסוקים היוצא גדול דבר על עוד להעיר ועלינו

י׳): י״ב (מ״ב
 בימין המזבח אצל אתו ויתן בדלתו הר ויקב אחד ארון הכהן יהוידע ״ויקה

ד״׳^ בית המובא הכסף כל את הסף שמרי הכהנים שמה ונתנו ד׳ בית איש בבוא
 ידי על נדבותיהם את ד׳ לאוצר המתנדבים כל נתנו זה לפני אם והנה

 ד׳ בית באוצר הי׳ הכסף שמקום מכיון כי המובן, דבר הוא זה מכיריהם, הכהנים
 והכהנים מכרו, הכהן ידי על נדבתו את נתן איש כל כי כך, להיות צריך הדבר הי׳
האוצר. בית אל זה הביאו הם

 ואשר בדלתו הר ונקבו בעזרה ארון שם העמידו אשר אחרי עתה אבל
 הלא כן אם הדלת, חר דרך הארון לתוך הכסף זרקו רק הם גם עצמם הכהנים

בעצמו. זה לעשות מתנדב כל יבול הי׳
ד׳. בית המובא הכסף כל את הסף שמרי הכהנים רק שמה נתנו זה ומדוע

בימין״ המזבח ,,אצל הארון את שהעמיד מכיון כי פשוטים, הדברים אבל
 /,הכהנים ידי על זה ליתן הוכרחו כן על לשם, נכנסין ישראלים אין אשר במקום
 לעזרת כהנים עזרת בין אשר הסף על שם עמדו אשר הכהנים היינו הסף״, שמרי

 פ״א כלים משנה (עי׳ ולמזבח האולם לבין נחשב אשר המקום בין או ישראל,
י האלה והכהנים ט׳) משנה ר מ ף ש ס  המזבח ״אצל זה הכניסו הם ה

הארון. דלת חר לתוך זה ונתנו בימיך
עוד: (י״ד) שם נאמר כי מזה נראה גדול דבר ועוד
ת כסף ספות ד׳ בית יעשה לא ״אך ו ר מ ז ת מ ו ק ר ז  מ

 המלאכה לעשי כי ד׳ בית המובא הכסף מן כסף וכלי זהב כלי כל ת ו ר צ צ ח
ד״׳. בית את בו וחזקו יתנהו

 בהיות במקדש אחדים לצרכים בכסף לנגוע רצו לא הזאת בפעם והנה
.2 מחדש לחדשו דרוש והי׳ פרוץ אז עצמו המקדש

זה. שם בחילוק ט״י) (ה׳ ויקרא בריש ז״ל
 אשם הוא אשם הכהן יהוידע דרש מדרש ״זה נאמר מ״ו פ״ו שקלים ובמשנה !

 ההקרבה) אחר ונשאר (ונתותר אשמה ומשום חטא משום בא שהוא כל הכלל זה לד׳ אשם
י לכהנים״. והעורות לד׳ הבשר עולות בו ילקח

לה. טפל והדרשה עיקר, הקבלה האלה הדברים בכל כי ידוע והנה
 הבעלים אשר חובה בקרבנות מיירי דקרא דפשטיה שהבינו במה יסודה זה בכל אבל

 לכהנים. והעור עולות, בהם דילקח בזה הדין הנה וכשנתותר קרבנותיהם, לצרכי כסף שלחו
זה. פי על הדברים ולהעמיד דקרא, לפשטיה אם כי אחראין אנחנו אין זה ובחיבורינו

:נאמר י״ד) (כ״ד שם ב׳ הימים בדברי 2
ד׳ לבית כלים ויעשהו הכסף שאר את ויהוידע המלך לפני הביאו ם ת ו ל כ כ ״ו

זהב,וכסף״. וכלי וכפות והעלות שרת כלי
מזמן ידובר שס במלביגז כי המפרשים, נדחקו סתירה.ולחנם כאן שאין פשוט והדבר
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 התורה דברי והן כסף׳ חצצרות במקדש שם הי׳ כי בזה רואים הננו אבל
י׳. פ׳ במדבר

 שמחתכם וביום וכו׳ כסף חצוצרות שתי לך עשה לאמר משה אל ד׳ ״וידבר
ח ותקעתם חדשיכם ובראשי ובמועדיכם ת ב ר צ ל צ ם ע כ י ת ל  ע

וכו׳. אלהיכם״ לפני לזכרון לכם והיו שלמיכם זבחי ל ע ו
 כל כי ספק כל להשאיר מבלי לנו ומבארים יחד, מתלכדים הדברים וכל

 הי׳ בכללו העם דבר וכל הכוללים, המעשים וכל לפניהם, היתה שהיא כמו התורה
דבר. מחסור באין והמצוה התורה פי על רק

 הכהנים אלה את בהוכיחו אשר ח׳, ד׳, בהושע גם בא החטאת קרבן ודבר
:שם יאמר הטוב מדרך נטו אשר

וכו׳. ככהן״ כעם והי׳ נפשו ישאו עונם ואל יאכלו עמי ״חטאת
 אוכלים ״כהנים התורה מדין כי פניהם, על אותם יוכיח אשר והיינו

 התורה בקדושת תהי׳ הכהנים אכילת כי דרוש לזה אבל מתכפרים״, ובעלים
בד׳. להם ועוז

 להם ויהי׳ העם יחטאו כי ישתוקקו גם אם כי כן, יעשו לא הם אבל
 כלו נאכל והבשר חלקם, שמן באלה כי עון על הבאים ואשמה חובה קרבנות
דבריו: והם לבעלים, ולא לכהנים

נפשו״. ישאו עונם ואל יאכלו עמי ״חטאת
 דהיינו צבור, קרבנות עיקר על גם ומפורשים ברורים דברים לנו ויש

עמו. הבאה נסכים ומנחת יום, בכל הקרבה התמיד עולת
שם: נאמר הכרמל בהר אליהו במעשה י״ח א׳ מלכים בספר הנה כי

 בקול ויקראו וכו׳ גדול בקול קראו ויאמר אליהו בהם ויהתל בצהרים ויהי
ת עד ויתנבאו הצהרים כעבור ויהי וכו׳ גדול ו ל ע ה ל ח נ מ  וכו׳ קול ואין־ ה

ת ויהי וכו׳ ויגשו אלי גשו העם לכל אליהו ויאמר ו ל ע ה ב ח נ מ  ויגש ה
וכו׳. אברהם״ אלהי ד׳ ויאמר הנביא אליהו

 היא המנחה עלות העמים,.כי חוקרי וגם המפרשים, דברי כל לפי והכונה
המזבח. על הקבועה המנחה הקרבת דבר

 בין של התמיד הוקרב הצהרים אחר זמן במשך כי זה, הוא הדבר וענין
התמיד. של נסכים מנחת המזבח על הוקרבה זה ואחר הערביים,

על דבר עוד הקריבו לא הערביים בין של תמיד הקרבת אחר וכידוע
המזבח.

הקרבנות. כל סוף נסכים מנחת המנחה, היתה הנה כן ועל
 שם היו ההם הראשונים בימים גם כי מאד, ונפלא גדול דבר מזה ונראה

 מימי אחרון היותר בזמן מהם ידענו אשר ככל ממש מכונם על המקדש סדרי
השני. הבית

ן דבר הנה כי מ כך כל הי׳ התמיד קרבן של נסכים מנחת הקרבת ז

כבנין. אם כי עסקו לא שאז ד.מקדש מלאכת
 שיאמר וכמו ד.בנין מלאכת כל כלות אחרי מפורש שיבואר ר.<מים בדברי כן לא
פשוטים, וד,דברים וכו׳ ד,כםף״ שאר את וכו׳ ״וככלותם
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זמן. ולקביעת העם בפי למלה זה הי׳ כי עד קבועה בשעה יום בכל קבוע
 לעלות הקבוע הזמן לכל ידוע הי׳ כן היום לחצי קבוע זמן הוא שצהרים וכמו

שאמרו: עד המנחה
המנחה״. לעלות עד ויתנבאו הצהרים כעבור ״ויהי

:נ״ח בפסחים ששנינו כמו השני הבית מימי גם ידענו אשר ממש הוא וזה
ומחצה״. בתשעה וקרב ומחצה בשמונה נשחט הערבים) בין (של ״תמיד
 זמן שנתנו עד ומצומצם קבוע כך כל זה הי׳ כי יותר עוד רואים והננו

מצומצם. עצמו הזמן וגם הזה, לזמן קרוב עד
' :יאמר תחלה אשר הכתוב דבר והוא
המנחה״. לעלות ד ע ויתנבאו בצהרים ״ויהי

המנחה. ,עלות לזמן קרוב עד דהיינו
 שעשו אף מים, ומלאו תעלה ויעשו המזבח אבני את הקימו כאשר זה ואחר

 זמן המדויק, הזמן הגיע כבר ואז זמן, איזה הדבר נמשך זה בכל העם כל זה
ויאמר: המנחה, עלות

י ה י ו ת ״ ו ל ע ה ב ח נ מ וכו׳. ויאמר״ הנביא אליהי ויגש ה
 כדין עוד) (יבואר נסכים מנחת הקרבת דבר ראשית יודעים הננו זה ומכל

 המקדש לחנוכת הקרבנות מדברי זה לנו נתבאר שכבר וכמו במדבר בספר התורה
שלמה. בימי

יחיד, קרבן אינו ומנחתו התמיד קרבן כי צבור, קרבנות דבר שנית וזאת
צבור. קרבן אם כי

 משמרת כל את במקדש שמרו אשר לבד לא כי יותר עוד יודעים והננו
 הקרבנות בהקרבת המקדש סדרי כל אז גם הי׳ שכבר מזה יותר אם כי התורה

 מנחת ודבר המקדש, הקרבת פי על קבוע הזמן חשבון הי׳ העם בתוך כי עד
 בפי למלה הי׳ במקדש היום הקרבת דבר כל נגמר בזה אשר התמיד, של נסכים

, לכל. וידוע קבוע זמן הצהרים, כדבר העם
 מפורש שבה בכלל, התמיד קרבן בדבר שלמה פרשה גם לנו יש כי ואמנם

׳ בפרט. נסכים מנחת דבר גם
 ובכל אחז, של כשעתו מנשה ימי עד ביהודה טרופה שעה לך אין והנה

 דבר ט״ז ב׳ במלכים לפנינו בא שלו ההירוס שעת ובעצם אחז בימי הנה זה
שם: ונאמר ומנחתה, התמיד עלת

 המזבח את וירא דמשק אשור מלך פלאסר תגלת לקראת אחז המלך ״וילך
 אוריה ויבן וכו׳ המזבח דמות את הכהן אוריה אל אחז המלך וישלח בדמשק אשר
 המזבח על לאמר הכהן אוריה את אחז המלך ויצוהו וכו׳ מדמשק המלך ויבא וכו׳

ת הקטר הגדול ת א ל ר ע ק ב ת ה א ת ו ח נ ב מ ר ע  ואת ה
 עלה דם וכל ונסכיהם ומנחתם הארץ עם כל עלת ואת מנחתו ואת המלך עלת
לבקר״. לי יהי׳ הנחשת ומזבח תזרוק עליו זבח דם וכל

 דהיינו ונסכיהם״ ומנחתם הארץ עם כל עלת ״ואת בזה מפורש והנה
ונסכיהם״. ומנחתה התמיד ״ועלת ו׳ כ״ט בבמדבר שהוא וכמו נסכים. מנחת

מנחת ואת הבקר ״עלת ודבר ומנחתו״ המלך ״עלת דבר הוא ממש וכן
הערב׳/
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 על רגיל הי׳ שכן לפי הערב״ ומנחת הבקר ״עלת כן לשונו תפס והוא
 כולם, הקרבנות דבר כל הותחל התמיד עלת דהיינו הבקר עלת עם כי לשונם

הקרבנות. דבר כל נגמר הערב מנחת ועם
מנחתו. דבר וגם עצמו, התמיד עלת דבר גם לפנינו כאן ומבואר

י״ב: כ״ג אמור פרשה בויקרא הכתובים כלשון והוא
 ומנחתו לד׳ לעלה שנתו בן תמים כבש העמר את הניפכם ביום ״ועשיתם

ההין״. רביעת יין ונסכה ניחח ריח לד׳ אשה בשמן בלולה סלת עשרונים שני
שבועות: של הלחם שתי אצל זה אחר ושם

 אחד בקר בן ופר שנה בני תמימים בבשים שבעת הלחם על ״והקרבתם
לד״׳. ניחח ריח אשה ונסכיהם ומנחתם לד׳ עלה יהיו שנים ואילם

״ונסכיהם״, יהיו וכמה המנחה היא עשרונים כמה כלל בזה נתפרש לא והנה
 אחד בכל שונים השיעורים אשר כבשים וגם אילים גם פר גם שהוזכרו מפני
 ובמקום שם, האמור על וסמך הכתוב קיצר כן על ט״ו, שם במדבר שהוא, כמו
ונסכיהם״!. ״ומנחתם רק בא הזה

 הלשון גם הוא ממש כן ונסכיהם״ ״ומנחתם בויקרא האמור הזה וכלשון
ונסכיהם״. ״ומנחתם הארץ עם כל עלת ואת שם במלכים

 ומנחתו התמיד קרבן כי האמינו בכללו העם אשר עוד נראה כי ואמנם
.2 זה ידי על עמו את יושיע וד׳ מכפרים

:יהורם למלך אלישע אמר כאשר י״ז ג׳ ב׳ במלכים הכתוב הוא וזה
וכו׳ מים ימלא ההוא והנחל גשם תראו ולא רוח תראו לא ד׳ אמר ״כה

י ה י ר ו ק ב ת ב ו ל ע ה ב ח נ מ  אדום מדרך באים מים והנה ה
המים״. את הארץ ותמלא

ת בבקר ״ויהי ומנחתו התמיד הקרבת גמר אחרי ואמנם ו ל ע  כ
ח נ מ וכו׳. באים״ מים ״והנה הנביא: דברי נתקיימו ה״ ה

 בלל ידובר לא שם כי אליהו, אצל מאשר אחר ענין הוא הזה ובמקום
 כעבור ״ויהי הכתוב לשון שם שהוא כמו הדבר מזמן אם כי עצמו, מהקרבן
המנחה״. לעלות ד ע ויתנבאו הצהרים

וכמבואר. הקרבן על אם כי הזמן, על אינו שם אלישע אצל הכתוב דברי אבל
 נסכים מנחת ידי על הדבר גמר שם על יקרא הקרבן שכל הזה והלשון

. מקומות. בהרבה עוד כן בא עמו הבא
י״ט: כ״ו א׳ שמואל דוד של לשונו גם שהוא במו

דוכתרב כפל באמת כי בבמדבר דואמור על ד,כתוב סמך לא יועמד בכבש, זד. ולפני 1
י ד.זד■ ובמקום לכבש עשרון מקום שבכל נסכים במנחת נ ואף , ם י נ ו ר ש ע ש

שם. ד.אמור על ד.כתוב סמך זד. ואחר זה, נתפרש כן ועל בנסכו, כפל לא במנחתו שכפל פי על
:ח׳ ז׳ א׳ בשמואל הכתוב דברי הם זה וכענין 2

 מיד ויושיענו אלהינו ד׳ אל מזעק ממנו תחרש אל שמואל אל ישראל בני ״ויאמרו
 ישראל בעד ד׳ אל שמואל ויזעק לד׳ כליל עלה ויעלה אחד חלב טלה שמואל ויקח פלשתים

 גדול בקול ד׳ וירעם בישראל למלחמה נגשו ופלשתים העולה מעלה שמואל ויהי ד׳ ויענד.ו
וכו׳. פלשתים״ על ההוא ביום
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ח בי הסיתך ד׳ אם עבדו דברי את ד.מלך אדני נא ישמע ״.ועתה ר  י
״ ה ח נ ובו/ מ

י״ח פרק

ה י ר ו פ ס ר ו ת ה

 הענינים כל על העמים חוקרי כל עמדו לא אם מאומה יפלא לא כן ואמנם
 הם רחוקים כי התורה דברי מתוך הנביאים בדברי באו אשר והגדולים הרבים

 להרגיש יכלו לא כן ועל שהם. כמו התורה בדברי ידיעה מכל האלה החוקרים כל
להם ויאבדו בתהו ויעלום אחר לדבר שהשיאום או עיקר, כל בהם

 ולהבין התורה, ספורי לתוך לחדור היו יכולים הפחות לכל הלא אבל
התורה. דברי פי על רק מדברים שהם הקדש, וכתבי הנביאים דרכי משם

 התורה דיני בלא גם הלא חלומות, וחולמי דברים מגבבי היו לא ואלו
 התודה מספורי הנה ולהבין, לדעת יכלו לא אותם אשר הקדש, בכתבי הבאים
כך. על לעמוד יכולים היו עליה רק ונשענים הקדש בכתבי הבאים בלבד

 מדברי לראות נוכל בזה, גם ידיעה מכל וריקים נעורים היו כמה ועד
.402 — 403 עמוד קוהנן אצל שהובאו דילמאן

 בעיקרי אשר וככל האלה, החוקרים כל בין גדול היותר הוא דילמאן
שם; יאמר והנה ומושיע, כמגן גם פגים העמיד עמהם, מסכים הוא הדברים

 ספר כי לצפות אין יתירה. חשיבות כאן תוקדש לא חיצוניות, ״להוכחות
 הנביאים. חוגי בין נפוץ יהיה זו, של מגמה ומתוך הכהונה חוגי מבין מוצאו אשר

 כתבי מיתר וגם אין, בתורה האמור דבר בבטחה יגידו אשר נביאים של לשונות
 שגם אחרי הכרחיות, מסקנות להסיק אין הימים, ודברי השירה ספרי הקדש,
 של מאופי טכניים ששמושים להעיר הוא כדאי זה בכל הוא. בספק מוטל מוצאם

P2=]A[ אשר (״עדות, והלאה י״ב י״א, ב׳ מלבים יואש, המלך של בזמנו נמצאים 
 פרולגומינד. וולהוזן, רוצה ״עדי״, במובן לפרש רוצה )02 195( קוהנן אמנם

 וכן ״מקרא...״. ה׳; וד׳, י״ג א׳, ובישעיהו ״צעדות״). ולקרוא; לתקן ,416 עמ׳
 אומר הוא .כך ,A ל מתאימים במדבר שנה ארבעים על שדבריו .כמו עמום,
 אחרית תמונת גם י״א. פסוק ד, פרק בבראשית כמו ממש רבה״, ״תהום ז׳ בפרק
 הקדומה התקופה לתמונת לגמרי דומה והלאה) ו׳ י״א, (פרק ישעיהו של הימים

 666 עמ׳ (דילמאן כ״ט א׳, פרק בבראשית A ב מצוירת שהיא כפי בעולם,
והלאה).

שם; קוהנן יאמר זה ועל
 שלכל רואה אחד כל כלל. להתעכב רצוני אין האלו ההשואות דבר ״על

 ן י א מדוע הגדול הפלא החליש למען להמאמין אמצעי לשמש יכולות הן היותר
ר כ ל ז כ י ב ב ת ש כ ד ק ל ה כ י מ ר ב . ד ה ר ו ת  אבל ה

הללו״. בראיות הוכחה כח אין אפן בכל
יוכלו לא באגרופם הם אם אשר משחקים ילדים כשני בעינינו ודמיונם
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מלא. עולם שיש יכחישו ומלואה תבל לכבוש
״צעדות״ ולהויזן יגיה והנה ״עדות״ מן לראי׳ חלום איזה לו יש דילמאן

כבירא. פיתא ונפל
 מדיני והרב הגדול המספר כל את ידעו ולא ראו לא אשר על נתפלא ולא

ן גם הקדש, כתבי בכל באו אשר התורה ו ש ל ה ב ר ו ת ה ה מ צ  ע
 ככל שמות, מספר וגם דברים, בספר וגם במדבר בספר גם ויקרא בספר גם

נתבאר. כבר אשר
מזה. מושג כל להם ואין והלאה, מהם הם כאלה דברים כי

 להבין שיכלו וכמו ולהבין, לדעת עליהם היו התורה ספורי הלא אבל
 לדעת יכולים היו כן במדבר שנה ארבעים ישראל בני היו אשר יזכיר שעמוס

מספר. אין במקומות התורה ספורי כל שם באו כי
 בעצמו כי כחוקרים, פנים העמידו לחנם אך כי זאת רק לנו יורה זה וכל

הזאת. החקירה דבר מכל לגמרי רחוקים היו דבר של
 מימי לנו שנמסרו הנביאים דברי בכל כי בפומבי והכריזו באו כי עד

י הטוב הרצון בכל הנה המלכים ר א ש פ א א ו צ מ ם ל ם ש י נ  ש
ה ש ל ת ש ו מ ו ק  4 עמ׳ (עי׳ התורה דברי עניני על ירמזו אשר מ

).33 ועמ׳
עיקר כל לבד וזה שלהם הביבלקריטיק כל באמת לבד זה אך אשר

טענתם.
התורה. דברי מעניני שם זכר אין כי הגדול הפלא על קוהנן גם שיטעון וכמו

 הקדש כתבי ודברי התורה ודברי ישבו, ולא עמדו לא שחשבו, במקום אבל
לפנינו. יחד יאירו

י״ט פרה

 נוסיף הקדש, כתבי בכל לנו נתבארו אשר התורה דיני כל לבד ואמנם
ל בנוגע גם וכזאת כזאת לראות כ . י ר ו פ ם ל ה ר ו ת  ה

ד׳; י״ב בסי׳ הושע יאמר הנה ולדוגמא,
 בכה ויכל, מלאך אל וישר אלהים את שרה ובאונו אחיו את עקב ״בבטן

עמנו״. ידבר ושם ימצאנו אל בית לו ויתחנן
בתורה. שלמה פרשה הנם האלה מהדברים ומלה מלה כל אשר
 מדבר הראשונה הפרשה היא זו אשר אחיו״ את עקב ״בבטן יתחיל והנה

 :כ״ד כ״ה, תולדות פרשה בראשית התורה דברי והן אמם בבטן בעודם ועשו יעקב
ה תומים והנה ללדת ימיה ״וימלאו נ ט ב  ואחרי וכו׳ הראשון ויצא ב

ב אוחזת וידו אחיו יצא כן ק ע  עשו״. ב
זה: אחר הושע ויאמר

וכו׳. לו״ ויתחנן בכה ויכל מלאך אל וישר אלהים את שרה ״ובאונו
כ״ה: ל״ב, בראשית בתורה שלמה פרשה וזוהי
שלחני ויאמר וכו׳ השחר עלות עד עמו איש ויאבק לבדו יעקב ויותר
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 ויאמר שמך מה אליו ויאמר ברכתני אם כי אשלחך לא ויאמר השחר עלה כי
י ישראל אם כי שמך עוד יאמר יעקב לא ויאמר יעקב ת כ י ר ם ש  ע

״ אנשים ועם ם י ה ל א ל כ ו ת וכו. ו
התורה, בלשון זה בכל השתמש נשגבה במליצה הושע ידבר אשר ובכל

וכו. ותוכל״ וכר אלהים עם שרית ״כי התורה לשון שבא וכמו
ויכל״. מלאך אל וישר אלהים את שרה ״ובאונו הוא גם יאמר כן

דבריו: גם ברורים וכמה
עמנו״. ידבר ושם ימצאנו אל ״בית

ל״ה: בראשית התורה, לדברי כונתו אשר
ת עלה קום יעקב אל אלהים ״ויאמר י ל ב  ועשה שם ושב א

 וכר ביתו אל יעקב ויאמר אחיך עשו מפני בברחך אליך הנראה לאל מזבח שם
ת ונעלה ונקומה י ל ב  בארץ אשר לוזה יעקב ויבא וכר ויסעו וכר א

ת הוא כנען י ל ב  יעקב אל אלהים וירא וכר עמו אשר העם וכל הוא א
ת אלהים שם אתו דבר אשר המקום שם את יעקב ויקרא וכר עוד י  אל״. ב

הושע: יאמר זה ועל
ת י ב ל ״ ו א נ א צ מ ם י ש ר ו ב ד . י ״ ו נ מ ע

מהדברים מפורשים ויותר ברורים יותר דברים לנו שיהי׳ אפשר והאם
האלה.

ט״ו: א׳ שמואל ובספר
 לקול שמע ועתה וכר למשחך ד׳ שלח אתי שאול אל שמואל ״ויאמר

י צבאות ד׳ אמר כה ד׳ דברי ת ד ק ת פ ר א ש ה א ש ק ע ל מ  ע
ל א ר ש י ר ל ש ם א ו ש ך ל ר ד ו ב ת ו ל ע ם ב י ר צ מ  מ

 והמתה עליו תחמול ולא לו אשר כל את והחרמתם עמלק את והכיתה לך עתה
 חמור״. ועד מגמל שה, ועד משור יונק ועד מעולל אשד. עד מאיש

ט׳: י״ז בשלח סוף שמות התורד. דברי וד.ן
 אל ד׳ ויאמר וכר משד. ויאמר ברפידם ישראל עם וילחם עמלק ״ויבא

ת כתוב משה א ן ז ו ר כ ר ז פ ס  מזזה כי יהושע באזני ושים ב
השמים״. מתחת עמלק זכר את אמחה

י״ז: כ״ה, דברים התורה, לשון גם מזה ויותר
ה אשר את ״זכור ש ך ע ק ל ל מ ך ע ר ד ם ב כ ת א צ  ב

ם י ר צ מ  אשר בארץ מסביב אויביך נןכל לך אלהיך ד׳ בהניח וד.י׳ וכר מ
ה לרשתה נחלה לך נתן אלד.יך ד׳ ח מ ת ת ר א כ ק ז ל מ  מתחת ע

תשכח״. לא השמים
ך התורד. בדברי הלשון שהוא וכמו ר ד ב ם ״ כ ת א צ  ב

״ ם י ר צ מ ך לו שם ״אשר שמואל יאמר כן אף מ ר ד  ממצרים״. בעלותו ב
זכר את ״תמחה וכן עמלק״ זכר את אמחה מחה ״כי התורה דברי וכן

עמלק״.
 מעולל אשד. ועד מאיש לו אשר כל את ״וד.הרמתם שמואל דברי הם כן

, וכר. יונק״ ועד
לבני עמלק עשה מה עצמו הכתוב ,לא וגם כלל שמואל יפרש לא והנד.
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סתם: יאמר אם כי מכ/צריח בעלותם בדרך ישראל
 בעלותו בדרך לו שם אשר לישראל עמלק עשר, אשר את ״פקדתי

ממצרים״.
 שיצור, עד לישראל אז עמלק עשר, עול איזר, מאומר, כל יזכיר אשר מבלי

ויונק. עולל אשר, ועד מאיש לד,חרימו
לבל. ד,ידועים התורד, דברי על בזד, סמך אבל

 מסביב אויביך מכל לך אלד,יך ד׳ בד,ניח ״וד,י׳ נאמר ד,תורד, ובדברי
ובו׳. בארץ״

ד,עת, באד, כי לד,ודיעו לישראל ד,ראשון ד,מלך שאול אל ד׳ דבר בא וכן
 עוד רחוקד, שד,יתד, אף עמון ובני מפלשתים כרגע מצאו אשר ד,זאת ד,מנוחד, וכי

עמלק. במחית התורד, בדין תחייבם כבר כי הודיעו זד, בכל שלמה, ממנוחה
התורה. מדברי לפנינו ברורים הדברים וכל

יאמר: ג׳ ו׳ בסי׳ מיכד, וד,נביא
 ומבית מצרים מארץ העלתיך כי בי ענה הלאתיך ומה לך עשיתי מה ״עמי

 ץ ע י ה מ א נ ר כ ז עמי ומרים, אהרן משה את לפניך ואשלח פדיתיך עבדים
ק ל ך ב ל ב מ א ו ה מ מ ה ו נ ו ע ת ם א ע ל ן ב  ב

ר ו ע ן ב ם מ י ט ש ד ה ל ע ג ל ג ד׳״. צדקות דעת למען ה
דברי על רק נשענים הנם אשר לעצמם ענינם מלבד אלד, הנביא ודברי

התורה,
 לפני ופרושה ידועה היתה שהיא כמו התורה כל כי מפורש בזה נראד, הנד,

כלו. הגוי ישראל, בני עם אצל אלה בימינו גם שהיא כמו ממש העם כל
העם: לפני לקרוא אפשר אי כי

בעור״. בן בלעם אתו ענד, ומה מואב מלך בלק יעץ מה נא זכר ״עמי
 ומפורסמים ידועים אצלם, ידועים היו האלה הדברים פרטי שכל לא אם

לכל.
 מלך בלק יעץ מה נא ״זכר יאמר דק שם, שהי׳ מה כלל יזכיר לא וד,וא

ה יזכרו וכי מואב״, מ ה ״ נ ו ע ת ם א ע ל ן ב . ב ״ ר ו ע ב
ההם, הימים לפני שנד, מאות משבע יותר הי׳ אשר ענין הוא הזה והדבר

וחזקיהו. אחז יותם בימי חזה אשר מיכה ימי לפני
ה ״ומה הדברים מרעישים ובמה נ ו ע ת ו ם א ע ל  בן ב

 באו אשר הדברים לכל שהכונד, עצמם על מוכיחים הם וכמר, ר״, ו ע ב
באורך. שם נאמרו אשר לבלק בלעם תשובות מכל בתורה

 שנות לפני הי׳ אשר בדבר כזה, סתמי בלשון כזו וכוללת גדולד, וקריאד,
 ומה וכו׳ יעץ מה נא זכר ״עמי לפני'העם שתבוא כלל אפשר אי רבות, מאות
 למקטנם העם לכל וידועים בתורה פרושים הנם אשר בדברים רק ובו׳, אותו״ ענד,
גדולם. ועד

 שנות אחרי גם כהיום, גם אפשר שהדבר וכמו כן. באמת שהדבר כמו
ישראל. בני עם לפני לקרוא אלפים

: נאמר הכרמל בהר מעשיו אחרי אליך,ו אצל י״ט, א׳ ובמלכים
והוא וכו׳ ליהודה אשד שבע באר ויבא נפשו אל וילך (אליהו) ויקם וירא
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 וכו׳ בו נוגע מלאך זה והנה ובו׳ אחת רתם תחת וישב ויבא יום דרך במדבר הלך
 ויאכל ויקם הדרך ממך רב כי אכול קום ויאמר בו ויגע שנית ד׳ מלאך וישב

ד לילה וארבעים יום ארבעים ההיא האכילה בכח וילך וישתה ר ע  ם י ה ל א ה ה
ב ר  פה לך מה ויאמר אליו ד׳ דבר והנה שם וילן ה ר ע מ ה אל שם ויבא ח

ו ה י ל וכו׳. לד׳ קנאתי קנא ויאמר א
דברי בלא כלל ענין להם אין חרב״ האלהים הר ״עד האלה והדברים

התורה,
;א׳ ג׳ שמות התורה לשון גם באמת והוא

ל ויבא וכו׳ רעה הי׳ ״ומשה ר א . ם י ה ל א ה ה ״ ה ב ר ח
האלהים״ ״הר ההר נקרא כבר ואז תורה, מתן אחרי נכתב זה כל והנה

 שלחתיך אנכי כי האות לך וזה עמך אהי׳ כי ״ויאמר למשה ד׳ זה אמר שכבר וכמו
הזה״. ההר על האלהים את תעבדון ממצרים העם את בהוציאך

 המפורשים התורה דברי ולבד הזה ההר אצל התורה קבלת דבר ולבד
הזה. ההר אצל אחרים ממעשים זכר אין שם תורה מתן ענין בבל וידועים

:ויאמר -עוד יוסיף גם והנה
א ב י ו ם ״ ל ש ה א ר ע מ שם״. וילן ה

: כ״ב ל״ג שמות בתורה גם להאמור שהבונה ספק להיות יוכל ולא
ך כבודי בעבור ״והי׳ י ת מ ש ת ו ר ק נ . ב ״ ר ו צ ה

 משה שם הניח אשר האבנים לחות שני רק בארון ״אין ט׳ ח׳ א׳ ובמלכים
ב ר ח ר ב ש ת א ר ם ד׳ כ י ע נ  דהיינו מצרים״ מארץ בצאתם ישראל ב

סיני. הר מעמד
: יאמר ט׳ והושע

 אבותיכם ראיתי בראשיתה בתאנה כבכורה ישראל מצאתי במדבר ״כענבים
ה מ ו ה א ל ב ע ר ב ו ע ו פ ר ז נ י ת ו ש ב ו ל י ה י ם ו י צ ו ק  ש

ם״. ב ה א כ
ב״ה. במדבר התורה דברי והן

 ישראל ויצמד וכו׳ מואב בנות אל לזנות העם ויחל בשטים ישראל ״וישב
ל ע ב ר ל ו ע וכו׳. בישראל״ ד׳ אף ויחר פ

 ן ״מ ד׳ ו׳ סי׳ מיכה דברי גם הן בשטים״ ישראל ״וישב האלה והדברים
ם י ט ש י )1ד״׳ צדקות דעת למען הגלגל עד ה
 התורה כי בידעם בקצרה הנביאים דברו ישראל בני אל בדברם אם והנה

יעקב. לקהלת מורשה הנם דבריה וכל והיא לפניהם פתוחה
 להציע י״א) (שופטים הגלעדי ליפתח דרוש הי׳ כאשר זה לעומת הנה

 ובפרטי הראוי האורך בכל התורה דברי מתוך דבריו הציע הנכר בני לפני הדברים
: שם ונאמר הדברים,

אלי באת כי ולך לי מה לאמר עמון בני מלך אל מלאכים יפתח ״וישלח

ץ ואת בחרב אשור ארץ את רעו1״ יאמר ה׳ ה׳ ומיכה 1 ר ד א ד מ בפתחיה״, נ
 ומלבים התורה על הרמב״ן שכתב כמו לנמרוד, והבונה י״א י׳ בראשית הכתוב לדברי וכונתו

קדומים, ארץ גם ועי׳ אמוזג ובן ;״ל
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 ארצי את ישראל לקח כי יפתח מלאכי אל עמון בני מלך ויאמר בארצי להלחם
בשלום״. אתהן השיבה ועתה הירדן ועד היבק ועד מארגון ממצרים בעלותו

 ישראל בני דברי שמה באו האלה הצדדים משני הדברים הצעת אחרי הנה
 מדברי הם לקוחים הדברים וכל האלה, הארצות על זכותם כל ודבר הזה בריב

מאד. נפלאים גם והמה התורה,
 אמר כה לו ויאמר עמון בני מלך אל מלאכים וישלח יפתח עוד ״ויוסף

 ממצרים בעלותם כי עמון בני ארץ ואת מואב ארץ את ישראל לקח לא יפתח
ל וישלח קדשה ויבא סוף ים עד במדבר ישראל וילך א ר ש ם י י כ א ל ל מ  א

ך ל ם מ ו ד ר א מ א ה ל ר ב ע א א ך נ צ ר א  מלך שמע ולא ב
ה א ל ו שלח מואב מלך אל וגם אדום. ב  במדבר וילך בקדש ישראל וישב א

ב ס י ח ויבא מואב ארץ ואת אדום ארץ את ו ר ז מ ש מ מ  מואב לארץ ש
א ארנון בעבר ויחנון ל ו ו א ל ב ו ב ג ב ב א ו י מ ן כ ו נ ר ל א ׳ ו ב  ג

ב א ו ח מ ל ש י ל ו א ר ש ם י י כ א ל  מלך האמורי מלך סיחון אל מ
 ן ו ח י ס ן י מ א ה ולא מקומי עד בארצך נא נעברה ישראל לו ויאמר חשבון

ת ל א א ר ש ר י ב ו ע ל ו ב ג  ביהצה ויחנו עמו כל את סיחון ויאסף ב
ל י ה ל א ד׳ ויתן ישראל עם וילחם א ר ש  ביד עמו כל ואת סיחון את י

ש ויכום ישראל ר י י ל ו א ר ש ת י ל א ץ כ ר י ה א ר מ  יושב א
ל את ויירשו ההיא הארץ ל כ ו ב י ה ג ר מ  המדבר ומן היבק ועד מארנון א

וכר. הירדן״ ועד
 עם הזה להויכוח כלל נדרשים אינם אשר רבים פרטים בדבריו יש והנה

דבר. להשיב עמהם ולטענותיהם עמון בני
 מתוך עמון בני מלך אל דבריהם סדרו ישראל זקני כי מפני רק ובאו

התורה. בדברי הדברים מהלך כפי דבריהם כל דברו כן ועל התורה, דברי
 על מוכיחים שהנם עד פרט, אחר פרט מפורטים, כך כל באו הדברים וכל

התורה. דברי מתוך דק באו כי עצמם
ן באו גם הנה אבל ו ש ל , ב ה ר ו ת דבריה. בדקדוק וגם ה

 אעברה לאמר אדום מלך אל מלאכים ישראל וישלח קדשה ״ויבא ודבריו
בארצך״ גא

; י״ד כ׳ חקת פרשה במדבר בספר התורה דברי תמצית רק הנם
 וכר ישראל אחיך אמר כה אדום מלך אל מקדש מלאכים משה ״וישלח

וכר. בארצך״ נא נעברה
 זה אחר מיד דבריו הנה במדבר, בספר התורה דברי הנם אלה דבריו ואם

:יאמר הנה כי דברים, בספר התורה דברי הם
ב במדבר וילך וכר סוף ים עד במדבר ישראל ״וילך ס י ת ו  א

ם ו ד ת א א ץ ו ר . א ״ ב א ו מ
:ב׳ דברים בספר הכתובים דברי והם

ר ונסע ״ונפן ב ד מ ך ה ה ר ם ד ף י ו  דבר כאשר ס
ב ס נ ת ו ר הר א י ע ר ונפן וכר רבים ימים ש ב ע נ  ו

ר ב ד ״ מ ב א ו - וכר. מ
: זה אחר ודבריו

ץ ר א

 אלי ד׳
ך ר ד
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ר ויחנון מואב לארץ שמש ממזרח ״ויבא ב ע ן ב ו נ ר  בגבול באו ולא א
י מואב ן כ ו נ ר ל א ו ב . ג ״ ב א ו מ

: י״ב כ״א במדבר הכתובים דברי הם
ר ויחנו נסעו משם זרד בנחל ויחנו נסעו ״משם ב ע ן מ ו נ ר  אשר א

י האמורי מגבול היצא במדבר ן כ ו נ ר ל א ו ב ב ג א ו  מואב בין מ
האמורי״. ובין

: לאמר יוסיף הנה כי עוד נפלא דבר בזה ונראה
 לו ויאמר חשבון מלך האמורי מלך סיחון אל מלאכים ישראל ״וישלח

ה ישראל ר ב ע א נ . נ ״ ך צ ר א ב
: שם במדבר התורה דברי והם

ח ל ש י ו ל ״ א ר ש ם י י כ א ל ל מ ך א ל מ ן ו ח י  ס
י ר ו מ א ר ה מ א ה ל ר ב ע . א ״ ך צ ר א ב

 בלשונו מוסיף והוא לבד, האמורי״ ״מלך רק נאמר התורה בדברי הנה אבל
חשבון״. מלך האמורי ״מלך

 היושב האמורי ״מלך לאמר ראוי הי׳ בי הלשון, דרכי נגד גם והוא
חשבון״. מלך האמורי ״מלך ולא בחשבון״

בחשבון״. היושב האמורי מלך ״סיחון ב׳ י״ב יהושע בספר גם שהוא וכמו
 כ״ו ב׳ שם דברים בספר הכתובים בדברי גם שהשתמשו מפני הוא זה אבל

:נאמר ושם
ך סיחון אל קדמות ממדבר מלאכים ״ואשלח ל ן מ ו ב ש  שלום דברי ח

בארצך״. אעברה לאמר
 וגם במדבר מספר גם התורה מדברי דבריו בהעתיקו יפתח הנה כן ועל

 שם דברים ובספר האמורי״ מלך סיחון ״אל נאמר במדבר ובספר דברים׳ מספר
חשבון״ מלך סיחון ״אל בא

חשבון״. מלך האמורי מלך סיחון ״אל ואמר יחד הלשונות שתי הוא הרכיב
; לאמר יפתח יוסיף והנה
ר ישראל את סיחון האמין ״ולא ב ו ע ל ו ב ג ף ב ס א י ן ו ו ח י  ס

ת ל א ו כ מ ו ע נ ח י ה ו צ ה י ם ב ע ^ מ ח ל י ל ו א ר ש  ויתן י
ם ישראל ביד עמו כל ואת סיחון את ישראל אלהי ד׳ ו כ י  את ישראל ויירש ו
ו ההיא הארץ ישב האמרי ארץ כל ש ר י י ת ו ל א ל כ ו ב י ג ר ו מ א  ה

ן ו נ ר א ד מ ע ק״. ב י ה ו
: שם כ״א במדבר הכתובים דברי והם

ד ישראל את סיחון נתן ״ולא ב ו ע ל ו ב ג ף ב ס א י ן ם ו ו ח  י
ת ל א ו כ מ א ע צ י א המדברה ישראל לקראת ו ב י ה ו צ ה ם י ח ל י  ו

ל א ר ש י ו ב ה כ י ת ש ר י ו חרב לפי ישראל ו ו א צ ר ן א ו נ ר א  מ
ד וכו׳. ק״ ב י ע

 כל כתבו אשר דברים מגבבי החוקרים לנו עשו צחוק רק כי הדבר וכן
 לא אשר את מזה היא ראיתם עיקר כי לאמר עיון ובלי חקירה בלי דבריהם

 התורה מדברי דבר עשר ותרי ירמיי׳ ישעי׳ ומלכים שמואל שופטים בספר מצאו
מדבריה, רמז ולא
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 אד ״כי לאמר יסודם מעקרי הי׳ זה גם כי עד הדברים להם נהפכו כך וכל
)4 עמוד (עי׳ התורה״ מדברי זכר אין הקדש כתבי בכל כי הוא פלא

 הם בנוים הקדש כתבי הנה לזה מקום הי׳ אשר דבר בכל כי לדעת מבלי
ללכת. שבים הם ולשם משם אך ענינם וכל התורה דברי על רק

: נאמר י״ח ב׳ ובמלכים
וכו׳ אחז בן חזקיה מלך ישראל מלך אלה בן להושע שלש בשנת ״ויהי

ת וכו׳ הבמות את הסיר הוא ת כ ש ו ח ת נ ש ח נ ר ה ש ^ א ש ה ע ש  מ
נחשתן״. לו ויקרא לו מקטרים ישראל בני היו ההמה הימים עד כי

 היה שהדבר לפי הזה הנחשת נחש דבר הוא מה כלל בכתוב בא לא והנה
:ה׳ כ״א במדבר התורה מדברי לכל ידוע

ו למה ובמשה באלהים העם ״וידבר נ ת י ל ע ם ה י ר צ מ  וישלח וכו׳ מ
ם הנחשים את בעם ד׳ י פ ר ש ו ה כ ש נ י ת ו ם א ע  ויבא וכו׳ וימת ה

 ש ע י ו וכו׳ שרף לך עשה משה אל ד׳ ויאמר וכו׳ חטאנו ויאמרו משה אל העם
ה ש וכו׳. ת״ ש ח נ חש נ מ

 הקדש כתבי כותבי לכל מאד ויקר גדול הי׳ משה של כבודו כי ידוע והדבר
 היינו לפנינו התורה דברי היו לא אלו אשר סתם הדברים כתבו הזה ובמקום
העם. בו טעו אשר עצמו זה לצורך נחשת נחש עשה משה בי לטעות יכולים

כאלה. סתומים דברים הכתוב שיכתוב אפשר ואיך
 היו אשר לכל. הנודעים התורה דברי על סמכו כי פשוטים הדברים אבל

 נדרש׳ הי׳ לא כן ועל מישראל, אחד כל לפני היום שהנם כמו לפניהם פתוחים
כלל. זה לבאר

יאמר: י״ג י״ב והושע
 העלה ובנביא שמר, ובאשה באשה ישראל ויעבד ארם שדה יעקב ״ויברח

נשמר״. ובנביא ממצרים ישראל את ד׳
 כל בתוכם ויכללו בתורה שלמות לפרשיות יכונו האלה הקצרים והדברים

• בראשית. בספר ויצא בפרשת התורה דברי
 ככל התורה בדברי מצרים יציאת ענין יסוד כוללים דבריו יתר שגם כמו

עוד. יבואר אשר
כ״ח: ט׳ שופטים ובספר

 וזבול ירובעל בן הלא נעבדנו כי שכם ומי אבימלך מי עבד בן געל ״ויאמר
ו פקידו ד ב ת ע י א ש נ ר א ו מ י ח ב ״ א ם כ וכו׳. ש

 פרשה בראשית התורה דברי פי על אם כי ענין להם אין והדברים'האלה
חמור. בן שכם עם יעקב בת דינה במעשה וישלח

_ עבד. בן וגעל אבימלך ימי לפני שנה מאות כשש היה הזה והמעשה
 גם בפיהם ולמלה העם בפי חיים היו התורה דברי הדברים בהיות אבל

 דברי הם אשר ככל ולעיניהם לפניהם בדורם היו אשר כדברים קצרה בלשון
ישראל. בני בפי בימינו גם התורה

 : ויתחיל מואב מפלת דבר על היא כולה הפרשה כל אשר מ״ח ובירמיה
ב א ו מ ל  לקוחים בדברים דבריו כל יסיים ישראל״ אלהי צבאות ד׳ אמר כה ״

;ויאמר התודה מן
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י נסים מכה עמדו חשבון ״בצל ש כ ה א א צ ן י ו ב ש ח ה מ ב ה ל  ו
ל מביןסיחון כ א ת ת ו א ב פ א ו ד מ ן י ד ק י ו נ ן ב ו א י ש ו  א

ד ב ל א ו ד מ ב ם א ש ע ו מ י כ ו כ ח ק ך ל י נ י ב ב ש  ב
ך י ת נ ב . ו ״ ה י ב ש ב

אור: לנו יאירו יחד הדברים כל אשר כ״א, במדבר התורה דברי והן
 וירש חרב לפי ישראל ויכהו וכו׳ בגבולו עבור ישראל את סיחון נתן ״ולא

 כל את ישראל ויקח עמון בני גבול עז כי עמון בני עד יבק עד מארנן ארצו את
ן האמורי ערי בכל ישראל וישב האלה הערים ו ב ש ח ל ב כ ב , ו ה י ת נ  ב

א היא האמורי מלך סיחון עיר חשבון כי ו ה ם ו ח ל ך נ ל מ ב ב א ו  מ
ן ו ש א ר  באו המושלים יאמרו כן על ארנן עד מידו ארצו כל את ויקח ה

י סיחון עיר ותכונן תבנה חשבון ש כ ה א א צ ן י ו ב ש ח ה מ ב ה  ל
ת י ר ק י ארנן במות בעלי מואב ער אכלה ן ו ח י ם מ ו ך א ב ל א ו  מ
ת ד ב ם א ש ע ו מ סיחון״. אמורי למלך בשבית ובנתיו פלטים בניו נתן כ

: הוא זה חשבון מעיר הסדר והנה
 הראשון מואב במלך נלחם האמורי מלך וסיחון מואב, עיר היתה תחלה

חשבון. עיר את וגם מידו ארצו כל את ויקח
 ותהי מידו ן ו ב ש ח את ויקחו סיחן עם נלחמו משה בימי ישראל ובני

 חשבון את בנו ראובן ״ובני ל״ז: ל״ב בבמדבר שהוא כמו ראובן לבני לנחלה
וכר. אלעלא״ ואת

 ישראל בני בידי אז הארץ מן נכחד האמורי כי אף הנה הימים ברבות אבל
 בני את אשור מלך הגלה כאשר ובפרט ראש, נשאו המואבים אבל להלן) (עי׳

בה. וישבו חשבון את ויקחו מואב בני שבו אז מארצם גד ובני ראובן
 המואבים ישבו כבר גד ובני ראובן בני גלו כבר אז אשר ישעי׳ ובימי

: יאמר מואב מפלת על בדברו ט״ו וישעי׳ ההם, בהערים
ן ותזעק וכו׳ שדד בליל כי מואב ״משא ו ב ש ה ח ל ע ל א ד ו  ע

קולם״. נשמע ץ ה י
 רצו במלחמה בהנגפם כי יאמר מואב מפלת על בדברו ירמיה דברי גם והן

: יועיל ללא זה גם אבל חשבון, מבצר בצל לחסות
ן ולהבה מחשבון יצאה אש כי נסים. מכח עמדו חשבון ״בצל י ב  מ

שאון״. בני וקדקד מואב פאת ותאכל ן ו ח י ס
 אם כי מואב מלך מעולם הי׳ לא סיחון הזה, למקום סיחון ענין מה אבל

ירמיה. לפני שנה מאות מתשע יותר מהארץ נשמדו וכבר האמורי״ ״מלך
 מאיזה זכר אין כולם הנביאים דברי ובכל סיחון, את יזכיר מי זה ומלבד

התורה. מן הדברים זכר מלבד סיחון
 בני בהיות י משה בימי אשר התורה לדברי יכוין כי ספק להיות יכול והאם

חשבון. את מידו ויקחו סיחון עם נלחמו אז במדבר ישראל
ט״ו) (בסי׳ ישעי׳ במליצת מואב על דבריו בכל ירמיה שישתמש וכמו

קדמו. אשר
וכו׳ ״למואב ירמי׳ גם יתחיל כן שדד״ בליל כי מואב ״משא יאמר וישעי׳

וכו׳. שדדה״ כי
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 שבר זעקת חרנים דרך כי בו יעלה בבכי הלוחית מעלה ״כי יאמר ישעי׳
יעערו״.

 חרבים במורד כי בכי יעלה בבכי הלחות מעלה ״כי אחריו יאמר וירמיה
שמעו״. שבר צעקת צרי

קולם״. נשמע יהץ עד ואלעלה חשבון ״ותזעק יאמר ישעי׳
קולם״ נתנו יחץ עד אלעלה עד חשבון ״מזעקת אחריו יאמר וירמיה

שם. רבות וכאלה כאלה ועוד
ובלשונה. התורה בדברי גם ירמיה השתמש ממש וכן

סיחן״. מקרית להבה מחשבון יצאה אש ״כי התורה בדברי שהוא וכמו
סיחן״. מבין ולהבה מחשבון יצאה אש ״כי ירמי׳ זה אחר יאמר כן

 פלטים בניו נתן כמוש עם אבדת מואב לך ״אוי התורה בדברי שהוא וכמו
בשבית״. ובנתיו

 בשבי בניך לקחו כי כמוש עם אבד מואב לך ״אוי ירמיהו יאמר כן אף
בשביה״. ובנתיך

:ויאמר אחר, ממקום גם התורה בדברי ירמיה השתמש עוד אבל
שאון״. בני וקדקד מואב פאת ״ותאכל

:י״ז כ״ד במדבר התורה מלשון זהוא
 מישראל שבט וקם מיעקב כוכב דרך קרוב ולא אשורנו עתה ולא ״אראנו

שת״. בני כל וקרקר מואב פאתי ומחץ
ט׳: ב׳ עמוס דברי על גם הזה במקום להעיר לנו וראוי

י כ נ א ו  גבהו ארזים כגבה אשר מפניהם י ר מ א ה את השמדתי ״
וכו׳. מתחת״ ושרשיו ממעל פריו ואשמיד כאלונים הוא וחסן

 בימי לא האמורי עם ישראל לבני מלחמה נמצא לא הקדש כתבי בכל והנה
ויהודה. ישראל מלכי בימי ולא השופטים שפוט

 עם ישראל בני ממלחמת בתורה להאמור רק כונתו כי מעצמו ומבואר
■ האמורי. מלך סיחן

 בימי ואשר לכל. הידועים התורה דברי על רק יסבו הנביא דברי אבל
 האמורי את ידע אשר איש ואין שנה. מאות לשמנה קרוב עליהם עבר כבר הנביא
לכל. הידועים התודה דברי מתוך ישראל בני זולתי

:נאמר ו׳ שופטים גדעון ואצל
 בכחך לך ויאמר ד׳ אליו ויפן וכו׳ עמך ד׳ אליו ויאמר ד׳ מלאך אליו ״וירא

 כאיש מדין את והכית עמך אהי׳ כי ד׳ אליו ויאמר וכו׳ ישראל את והושעת זה
 את ד׳ מלאך וישלח וכו׳ אות לי ועשית בעיניך חן מצאתי נא אם אליו ויאמר אחד
 את ותאכל הצור מן האש ותעל ובמצות בבשר ויגע בידו אשר המשענת קצה

א מעיניו הלך ד׳ ומלאך המצות ואת הבשר ר י ן ו ו ע ד י ג ך כ א ל  מ
ה גדעון ויאמר הוא ד׳ ה  פנים אל פנים ד׳ מלאך ראיתי כן על כי אלהים ד׳ א

וכו׳. תמות״ לא תירא אל לך שלום ד׳ לו ויאמר
אחד״. כאיש מדין את והכית עמך אהי׳ ״כי הבטיחו ד׳ בשם המלאך הן

 לו הי׳ ד׳ אם.מלאך כי נביא זה אין כי ראה כאשר שהרי יפלאו והדברים
יותה עוד לשמוח
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:כ׳ ל״ג שמות התורה דברי לו ידועים שהיו מפני כי ספק כל להיות יוכל ולא
י״. ח ו האדם יראני לא כי פני אתי לראת תוכל לא משה) אל (ד׳ ״ויאמר

 מלאך על גם אם כי זה נאמר לבדו ד׳ על רק שלא לחשוב טעה כן ועל
ובקומה. בתאר לפניו עומד אם כי במראה, לא אותו ראה אם

ימות. זה אחר מיד אבל ישראל את יושיע אם גם כי וחשב
י״ג. שופטים מנוח מדברי יותר עוד כן מתבאר והדבר

: שם גם בא להם יולד אשר הבן דבר על הבשורה כל אחרי אשר
 המזבח בלהב ד׳ מלאך ויעל השמימה המזבח מעל הלהב בעלות ״ויהי

 מנוח אל להראה ד׳ מלאך יסף ולא ארצה פניהם על ויפלו רואים ואשתו ומנוח
 כי נמות מות אשתו אל מנוח ויאמר הוא ד׳ מלאך כי מנוח ידע אז אשתו ואל

וכר. ראינו״ אלהים
 צריכה הי׳ ד׳ מלאך זה הי׳ כי לו נודע כאשר והלא מנוח טעה איך אבל

כפולה. שמחתו להיות
 לראות תוכל ״לא התורה מדברי לו באה טעותו שכל מעצמו מתברר והדבר

 אם ד׳ מלאך על גם נאמר שזה חשב הוא אשר וחי״. האדם יראני לא כי פני את
בפנים. פנים אותו ראו

 ובא בתורה אשר ועמרה סדום ענין דבר על גם הזה במקום להעיר וראוי
ולדוגמא. למשל הנביאים דברי בכל

 רעידות ידי על אשר אחרות מערים דבר הנביאים דברי בכל נמצא לא הנה
לבלהות. ויהיו משורש נהפכו הארץ

 ואף מאומה. מזה ידע לא יבוא כי נולד ודור נשכחות, להזכיר יוכל מי כי
בכללו. העם בין לזה לב שם מי הימים, דברי בספר נכתב יהי׳ אם

 כי בתורה מפורש הדבר אחר, באופן בתורה בא ועמרה סדום דבר אבל
עונם. כבד ועל חטאתם על ד׳ מאת מיוחד דבר אם כי מקרה איזה זה הי׳ לא

:כ׳ י״ח וירא פרשת בראשית בספר ובא
וכו׳. נא״ ארדה מאד כבדה כי וחטאתם רבה כי ועמרה סדם זעקת ד׳ ״ויאמר

 לכל הידוע מתוך רק והוא הנביאים דברי בכל גם מפורש הדבר בא וכן
התורה. מדברי

:נאמר ישעי׳ ספר ובריש
 שמעו דמינו לעמדה היינו כסדם כמעט שריד לנו הותיר צבאות ד׳ ״לולי

עמרה״. עם אלהינו תורת האזינו סדם קציני ד׳ דבר
 מאלף יותר הוא אשר אברהם, בימי כבר הי׳ ועמרה סדם דבר הנה אבל

 בספרים הקריאה רבתה אשר אלה בימינו וגם ישעי׳. ימי לפני שנה ומאתים
 על כאלה וסתומים קצרים דברים העם לפני לדבר אפשר אי הימים בדברי והידיעה

אלף. ושנות קדומים בימים קרה אשר אסון
 העם בתוך וקיימים חיים היו הדברים כי עצמם את מבארים והדברים

 אפשר שבאמת וכמו הידועים התורה דברי מתוך ולעיניהם לפניהם הי׳ אשר כדבר
 ידוע זה כל בהיות העם בפני כזו וסתומה קצרה קריאה לקרוא היום גם עוד

התורה. מדברי ומפורסם
; ויאמר ט׳ ג׳ סי׳ שם ישעי׳ ישוב וכן
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 כי לנפשם אוי כחדו לא הגידו כסדם וחטאתם בם ענתה פניהם ״הכרת
רעה״. להם גמלו

: יאמר ו׳ ד׳ סי׳ איכה בספר וירמיהו
ידים״. בה חלו ולא רגע כמו ההפוכה סדם מחטאת עמי בת עון ״ויגדל
: נאמר ט׳ נ״ד ישעי׳ ובספר

 כן הארץ על עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר לי זאת נח מי ״כי
וכו׳. נשבעתי״

: כ״א ח׳ בראשית בספר התורה דברי והן
ר מ א י ו ל ד׳ ״ ו א ב  בעבור האדמה את עוד לקלל אסף לא ל

 עשיתי כאשר חי כל את להכות עוד אסף ולא מנעוריו רע האדם לב יצר כי האדם
ישבתו״. לא ולילה ויום וחרף וקיץ וחם וקר וקציר זרע הארץ ימי כל עוד

 אפשר ואי וקבלה העם בפי מסורת כלל להיות יוכלו לא האלה והדברים
התורה. מדברי אם כי שיהיו

לפלוני. וכזאת כזאת אמר שד׳ אם כי להיות תוכל לא וקבלה מסורת שהרי
ד׳ כי שם נאמר לא כי לפנינו עצמה התורה בדברי רואים הננו אבל

ל א ד׳ ר מ א י ״ו : הוא זה על שם בא אשר ורק לאחר או לנח זה אמר
ו ב  אשר עצמה התורה בדברי אם כי אפשר אי וזה וכו׳ לקלל״ עוד אסף לא ל

ד׳. מפי דבריה כל
לי זאת נח ״מי כי להם ויאמר העם את ינחם הנה אלה בדבריו והנביא

ההיא) (בעת עליך מקצוף נשבעתי כן הארץ על עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר
בך״. ומגער

 מעל גבוהים הם אשר בתורה אמורים נח מי על השבועה שדברי מפני ורק
בהם. דבריו יתלה כן על ד׳ נביאי מדברי גם הרבה יתר גבוה

 היו יסמר עליהם אשר התורה דברי אם רק כלל ענין להם אין אלה ודבריו
• לכל. ומפורסמים ידועים גלויים

 אשר הקדש בכתבי ממקומות רק ראיות להביא נשמרנו דברינו בכל כי ואף
 מ״ם מסי׳ בישעי׳ כן הדבר שאין מה הקדום, זמנם על יודו האלהיעצמם המבקרים

ואילך.
 שיסבו אפשר אי אז גם בבל, גלות בימי האלה הנביא דברי היו לו גם אבל

מכבר. העם לכל וידועים גלוים דברים על אם כי
 יציאת דבר והוא עצמו על יורה אשר כולל ענין בזה ולבאר לשוב ועלינו

הנביאים. דברי בכל המדבר ודבר מצרים

כ פרק

ת א י צ ם י י ר צ ר מ ב ד ר ו ב ד מ ה

 ד׳ פי על עולם לגוי נעשו כאשר ישראל ימי בתחלת התורה דברי
דברי בכל גם כך הולכים וכולם ראשים ענינים ארבעה כוללים הגדולה, ובהנהגתו
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בולם. הנביאים
 כמו קצרה היותר בלשון ידברו זה ענין יזכירו הנביאים אשר מקום בכל

 הקבועים התורה מדברי מישראל, תינוק ולכל ואשה איש לכל הידוע בענין
והידועים.

 ידענו אותם אשר כוללים יסודות ארבעה פי על הוא דבריהם תוכן כל אבל
התורה. מדברי

: הוא זה במדבר ישראל והנית מצרים יציאת בענין התורה דברי יסוד כל
כולם, הגוים דרכי ככל ולא מצדים מארץ ישראל בני יצאו מעצמם לא כי

 שרי וגבורת ימינם וישע גבורתם יספרו לבנים אבות ואשר הושיעם זרועם אשר
 ישראל בני את הוציא הוא הגדול בכחו וד׳ זאת, עשתה ד׳ שיד אם כי צבאותיהם

במצרים. עשה אשר ונאמנות גדולות ובמכות ומופתים באותות
אליהם. ודברו ד׳ אחרי רק הלכו והם במדבר הוליכם ד׳ וכי

כנען. לארץ בואם עד במדבר ישראל בני הלכו שנה וארבעים
 אין אשר ושממון ציה ונעזב, שמם מקום הי׳ הזה המדבר כי ולאחרונה,

 יכולים היו לא מדינות, וסגולת מלכים אוצרות בידם היו אלו וגם מים, ואין זרע
 אבל לשתות, ומים לאכול לחם קנית ידי על הזה והרב הגדול העם כל את לכלכל

מימיהם. ואת לחמם את להם ויתן כלכלם ד׳ כי
 היותר ובדברים כולם, הנביאים דברי בכל כן ימצאו האלה הדברים וכל

התורה. בדברי לפנינו גלוים ידועים דברים יזכירו אשר ככל קצרים
: יאמר י׳ ב׳ עמום והגה

י כ נ א ו י ״ ת י ל ע ם ך ל ו א ו מצרים מארץ אתכם ה כ ת  א
האמרי״. ארץ את לרשת שנה ארבעים במדבר

:ב׳ סי׳ ידמי׳ גם יאמר כן וממש
 נעוריך חסד לך זכרתי ד׳ אמר כה לאמר ירושלים באזני וקראת ״הלך

ך אהבתכלולתיך ת כ י ל ר ח ר א ב ד מ ץ ב ר א א ב . ל ״ ה ע ו ר ז
התורה. דברי על הם נשענים האלה הדברים וכל
 אתכם ״ואולך לאמר אפשר ואי במדבר״ אחרי ״לכתך לאמר אפשר ואי

כ״א: י״ג שמות התורה דברי מתוך אם כי שנה״ ארבעים במדבר
 אש בעמוד ולילה הדרך לנחותם ענן בעמוד יומם לפניהם הולך ״וד׳

ולילה״. יומם ללכת ^הם להאיר
 יאמר כן אף מצרים״ מארץ אתכם העליתי ״ואנכי עמוס שם שיאמר וכמו

.ך, ב, סי/ ירמי׳ שם
 מצאו מה ר׳ אמר כה ישראל בית משפחות וכל יעקב בית ד׳ דבר ^״שמעו

ה אמדו ולא ויהבלו, ההבל אחרי וילכו מעלי רחקו כי עול בי אבותיכם י  ד׳ א
ה ל ע מ ת ה ץ נו א ר א ם מ י ר צ ך מ י ל ו מ ו ה נ ת ר א ב ד מ  ב

שם״. אדם ישב ולא איש בה עבר לא בארץ וצלמות ציה בארץ ושוחה ערבה בארץ
 הם אשר בכל לכל וידועים הגלוים הדברים מתוך ישראל יתוכח^עם והנה

התורה. בדברי הדברים
:ו׳ מיכה יאמר כן וממקז

ועם עמו עם לד׳ ריב כי ארץ מסדי והאתגים ד׳ ריב את הרים ״שמעו
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ץ ך י ת ל ע ה י ב בי ענה הלאתיך ומה לך עשיתי מה עמי יתוכח, ישראל ר א  מ
ם י ר צ ת מ י ב מ ם ו י ד ב ך ע י ת י ד  אהרן משה את לפניך ואשלח פ

 מן בעור בן בלעם אתו ענה ומה מואב מלך בלק יעץ מה נא זכר עמי ומרים
ם י ט ש ד ה ל ע ג ל ג ד׳״. צדקות דעת למען ה
 מארץ העלתיך ״כי וירמיה עמוס כלשון הוא גם שיאמר מה מלבד הנה

התורה. דברי ככל פדיתיך׳ עבדים ״ומבית : גם יוסיף מצרים״,
כל. לפני ומונחים גלוים דברים שמזכיר מי ככל קצרים היותר ובדברים

ם לויכוחם בזה ישתמשו האלה הנביאים וכל ם ע ע ם ה ע ו  ״
ל א ר ש  יעקב״ בית ד׳ דבר ״שמעו כן יאמר הוא גם וירמיהו ח״ כ ו ת י י

 וידועים פתוחים היו אשר התורה דברי מתוך לכל ידוע זה כל באמת בהיות
העם. לכל

 הנביאים ככל הוא גם יאמר ו׳) י״ב א׳ (שמואל העם כל עם בויכוחו ושמואל
: אחת כולם דברי אשר האלה

ר אהרן ואת משה את עשה אשר ד׳ העם אל שמואל ״ויאמר ש א  ו
ה ל ע ת ה ם א כ י ת ו ב ץ א ר א . מ ם י ר צ  ואשפטה התיצבו ועתה מ

ר אבותיכם ואת אתכם עשה אשר ד׳ צדקות כל את ד׳ לפני אתכם ש א א כ  ב
ב ק ע ם י י ר צ  ויוציאו אהרן ואת משה את ד׳ וישלח ד׳ אל אבתיכם ויזעקו מ

ם את כ י ת ו ב ם א י ר צ מ הזה״. במקום וישיבום מ
 וידלג מצרים״ יעקב בא ״כאשר יתחיל כי הזה, במקום נפלא דבר ונראה

 ואת משה את ד׳ וישלח ד׳ אל אבתיכם ״ויזעקו ויאמר בינתים שהי׳ מה כל על
וכו׳. אבותיכם״ את ויוציאו אהרן

 ראשית רק להזכיר לפניו הי׳ וידועים, הגלוים התורה דברי על בהשענו כי
וסופם. המעשים

 הגדול המאורע כל ראש מצרים״ יעקב בא ״כאשר לאמר לפניו די והי׳
הסוף. את זה אחר ולהזכיר והכולל,

 סוף ים ועל במצרים לישראל ד׳ עשה אשר והנפלאות הנימים ודבר
 הפלשתים כי עד התורה, דברי פי על ישראל בני בתוך חיים כך כל היו במדבר

 ערי בכל וישבו השופטים ימי בסוף מוגבלה בלתי ממשלה ישראל על שלטו אשר
ההם. בימים ישראל בני מפי שמעו אשר ככל הם גם זה את ידעו ישראל,

:ז׳ ד׳ א׳ בשמואל נאמר עלי בימי המחנה אל הארון הובא וכאשר
 מי לנו אוי וכו׳ ויאמרו המחנה אל אלהים בא אמרו כי הפלשתים ״ויראו

 את המכים האלהים הם אלה האלה. !האדירים האלהים מיד יצילנו
ם י ר צ ל מ כ . כה מ ב ״ ר ב ד מ ב

 דבר הפלשתים הזכירו כאשר גם כי לעמים ישראל בין הגדול ההבדל הוא זה 1
 שכניהם ישראל בני מפי ההם בימים שמעו אשר ככל הדבר כן כי האמינו כאשר וגם ד׳
 במדבר גם זה ואחר במצרים תחלה מכה בכל מצרים את הכה וכי ישראל, בני את פדה ד׳ כי
סוף. ים על

 שני ואין הוא אחד כי ישראל אלהי ד׳ דבר את להבין להם אפשר הי׳ לא זה בכל
רבי^ בלשון הכל המכים״ האלהים הם אלה האלה, האדירים האלהים ״מש דבריהם ויהיו לו
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 בתוך וידועים גלוים היו התורה דברי כל כי לדעת לנו יורה זה וכל
סופם. עד הימים מראשית ישראל בני

 לבד לא כי וראינו הזאת, והארוכה הגדולה הדרך כל את עברנו והנה
י ד ו ס ת י ו צ ה מ ר ו ת  והטהרה הטומאה והמועדות, שבת כמו ה
י גם אם כי והקרבנות, ט ר ת פ ו ו צ מ  בדברי מהם הרבה הוזכרו הם גם ה
 הוזכרו האומה, דבר לכל הנוגעים הכוללים התורה ספורי כל גם וכי הנביאים.

התורה. בלשון גם מהם והרוב הנביאים. בדברי הם גם
 לנו ויבארו ישובו אשר מאד גדולים דברים על עוד להעיר עלינו ולבסוף

שהוא. כמו הדבר כל את

כ״א פרק

ה ח כ ו ת א ה ר ק י ו ב ם ש י ר ב ד ו

 פרשת את ישראל בני לפני לקרוא לו צוה ד׳ כי מפורש י״א סי׳ ירמיהו בספר
בתורה. אשר התוכחה

 דברים ובספר בחוקותי, פרשת ויקרא בספר התוכחה באה הנה וכידוע
אותם. ולדעת ולחקור שהם כמו הדברים כל את לראות תבוא.ועלינו כי בפרשת

; הוא כך שם בירמיהו הכתובים לשון
ו לאמר ד׳ מאת ירמיהו אל הי׳ אשר ״הדבר ע מ ת ש י א ר ב  ד

ת י ר ב ת ה א ז ם ה ת ר ב ד  ואמרת ירושלים יושבי ועל יהודה איש אל ו
ת ישמע לא אשר האיש ארור ישראל אלהי ה׳ אמר כה אליהם י א ר ב  ד

ת י ר ב ת ה א ז ר ה ש י א ת י ו ת צ ם א כ י ת ו ב ם א ו י  ב
י א י צ ו ם ה ת ו ץ א ר א ם מ י ר צ ר מ ו כ  שמעו לאמר הברזל מ

 לאלהים לכם אהי׳ ואנכי לעם לי והייתם אתכם אצור, אשר ככל אותם ועשיתם בקולי
 ודבש חלב זבת ארץ להם לתת לאבותיכם נשבעתי אשר השבועה את הקים למען
י האלה הדברים כל את קרא אלי! ד׳ ויאמר ד׳ אמן ואמר הזהדאען כיום ר ע  ב

ה ד ו ה ת י ו צ ח ב ם ו י ל ש ו ר  הזאת הברית דברי את שמעו לאמר י
י אותם ועשיתם ד כ ע י ה ת ד ע ם ה כ י ת ו ב א  העלותי ביום ב

 הטו ולא שמעו ולא בקולי שמעו לאמר והעד השכם הזה היום עד מצרים מארץ אותם
א הרע לבם בשרירות איש וילכו אזנם את י ב א ם ו ה י ל ת ע ל א כ

 לכתוב דקדקו אשר כפי עצמם הפלשתים לשון לפנינו בזה בא כי מבואר גם ומזה
בזמנו. המעשה
 פחותי גם כי כזה, לשון מקום בשום נמצא לא ישראל בבני ידובר אשר מקום ובכל .

ד השם כי ידעו ישראל בני ח ו א מ ש . ו ד ח א
 כן על ד׳״, אמן ואמר ״ואען אמר אשר עצמו ירמיהו ידי על הדברים נפסקו כאשר !

 בערי זה לקרוא נצטוה עתה כי והעיקר וכר. קרא״ אלי ד׳ ״ויאמר ד׳ דבר הפעם עוד בא
ירושלים. ובחוצות יהודה
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י ר ב ת ד י ר ב ת ה א ז עשו״. ולא לעשות צויתי אשר ה
 הברית דברי כל את עליהם ״ואביא דבריו סוף וביותר האלה הדברים וכל

ה ל״התוכחה״ שהבונה עצמם על יורו הזאת״ ר ו ת  הדברים באו באמת שם אשר ב
האלה.

: שם ויקרא בספר ובתוכחה
 תשמעו לא ואם וכו׳ אתם ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו בחקתי ״אם

 תגעל משפטי את ואם תמאסו בחקתי ואם האלה המצות כל את תעשו ולא לי
 לכם זאת אעשה אני אף בריתי את להפרכם מצותי כל את עשות לבלתי נפשכם

 וכד אתכם לימרה ויספתי לי תשמעו לא ,אלה עד ואם וכד בהלה עליכם והפקדתי
ם נקמת חרב עליכם והבאתי ק  את ואף יעקב בריתי את וזכרתי וכד ית ר ב נ
וכד. אזכור״ אברהם בריתי את ואף יצחק בריתי

הזאת״. הברית דברי כל את עליהם ״ואביא שיאמר הוא זה ועל
 את לעשות אתם צויתי אשר שם, הברית בספר הכתובה הרעה כל דהיינו

עשו. ולא זה על עמהם ובריתי התורה מצות מצותי כל
 בספר שהוא וכמו התוכחה פרשת את עצמה בתורה הכתוב יקרא ממש וכן

: י״ח כ״ט דברים
 וכד בלבבו והתברר הזאת האלה דברי את בשמעו והי׳ וכו׳ בכם יש ״פן

 אלות ככל וכו׳ ד׳ והבדילו וכו׳ הזה בספר הכתובה האלה כל בו ורבצה
ת י ר ב הזה״. התורה בספר הכתובה ה

 עליהם ״ואביא ירמיה בדברי שהכונה לאמר נרצה אם גם כי כן ואמנם
 כי ויקרא בספר אשר הברית אלות לדברי הכונה אין הזאת״ הברית דברי כל את
 דברים ספר בי להם בדו אשר החלום וככל דברים, בספר אשר הברית לאלות אם

בעולם הי׳ לא עוד ויקרא ספר אבל ירמיהו, בימי יאשיהו, בימי יסודו
תהו. דבריהם כל כי להראות די לבדו הוא גם בתורה הזה המקום הנה

 הוזכרה עצמו דברים בספר אבל דברים, לספר ירמיהו כונת תהי׳ אם גם כי
ויקרא. שבספר התוכחה מפורש,

;מפורש נאמר ס״ט כ״ח התוכחה בסוף תבוא כי פרשת דברים בספר כי
י ״אלה ר ב ת ד י ר ב  בני את לכרת משה את ד׳ צוה אשר ה

ד מואב בארץ ישראל ב ל ת מ י ר ב ר ה ש ת א ר ם ב ת  א
. ״ ב ר ח ב

 זה אשר ויקרא בספר אשר הברית לדברי מפורש יכונו האלה והדברים
סיני. בהר דהיינג בחרב הי׳

 הברית אלות כל אחר אשר ויקרא, בספר הברית דברי סיום הם באמת וכן
בסוף: בא

ר ישראל בני ובין בינו ד׳ נתן אשר והתורת והמשפטים החקים ״אלה ה  ב
משה״. ביד סיני

דברים: בספר מפורש יאמר זה ועל
ד ישראל בני את לכרת משה את ד׳ צוה אשר הברית דברי ״אלה ב ל  מ
ת י ר ב בחרב״. אתם כרת אשר ה

מכוונות דברים בספר אשר הברית אלות כל כי הזה, במקום להעיר לנו וראוי
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 אשר הברית אלות ורק ז״ל, הרמב״ן גם זה על העיר שכבר כמו השני הבית לימי
הראשון. להבית מכוונות בויקרא

יאמר; שם דברים בספר הנה כי
 הוא מטה מטה תרד ואתה מעלה מעלה עליך יעלה בקרבך אשר ״הגר

לזנב״. תהי׳ ואתה לראש יהי׳ הוא תלונו לא ואתה ילוך
 ובניו האדומי אנטיפטר הנה כידוע אשר השני, הבית בימי הי׳ זה וכל

ר אחריו ובניו והורדום ג ה ר ״ ש ״ א ך ב ר ק  מעלה מעלה עלו המה ב
מטה. מטה ירדו ישראל ובני

מה. דבר שם הי׳ לא הראשון הבית ימי בכל אבל
ישראל. על משלו ובו׳ ומדין פלשתים אשר זמנים הי׳ אמנם,

ר לאמר אפשר אי זה על אבל ג ה ר ״ ש ך א ב ר ק  מעלה עליך יעלה ב
 ושפך הארץ כבש אשר נכר עם אם כי בקרבך״ אשר ״הגר היו לא אלה כי מעלה״,

 בימי בארץ משלו אשר הרומים על גם זה לאמר אפשר שאי כמו עליה, ממשלתו
השני. הבית

 יכוונו באמת עליהם אגפיו, וכל ומשפחתו והורדוס ובניו• אנטיפטר על ורק
מאד. הדברים

אלטטי׳ יאזעפום אשר השני, הבית בימי הכותים על גם הדברים יכוונו וכן
1. 4. xii הצדיק שמעון בן חניו ימי על יאמר;

 עמדו אשר (הכותים) השומרונים מן מאד הרבה היהודים סבלו ההיא ״בעת
 שדדו, שדותיהם את היהודים, את וירוצצו השומרונים וירעצו ההצלחה במעלת אז

ונחלתו״. גבר ויעשקו בחזקה עמהם לקחו השדות בעלי ואת
;XII .4 .3 שם לספר ויוסיף
 בגדים לו ויקן צרכו די כסף בשומרון אשר מאוהביו לוה טוביה) (בן ״יוסף

וכו׳. דרכמונים״ אלף עשרים זה כל על ויוציא וגמלים סוסים כסף, וכלי
 לוו אשר ישראל בני בתוך אז האחד הי׳ לא זה טוביה בן יוסף כי ובודאי

בקרבך״. אשר ״הגר הכותים מהשומרונים כסף
 מגויי אז הי׳ אשר השבט כזה. דבר הי׳ לא הראשון הבית ימי בכל אבל

 ככל ישראל לבני לעבדים היו באמת והם הנתינים, היו ישראל בני בין הארצות
מים. ושואבי עצים לחוטבי יהושע נתנם אשר

 למס שלמה העלה אותם והיבוסי״, החוי הפריזי החתי האמורי מן ו״הנותר
כ״א).—כ׳ ט, (מ״א עובד

; דברים בספר שם זה אחר הדברים וגם
ה מרחוק גוי עליך ד׳ ״ישא צ ק  גוי הנשר ידאה כאשר רץ א ה מ

ר ש א א ע ל מ ש ו ת נ ו ש  לזקן פנים ישא לא אשר פנים עז גוי ל
 דגן לך ישאיר לא •אשר השמדך עד אדמתך ופרי בהמתך פרי ואכל יחן לא ונער

ד צאנך ועשתרות אלפיך שגר ויצהר תירוש ו ע ד י ב א ך ה ת  והצר א
ת עד שעריך בכל לך ד ך ר י ת מ  בטח אתה אשר והבצרות הגבהת ח

_ וכו׳. ארצך״ בכל בהן
הראשון. הבית ימי בסוף דבר הי׳ לא האלה הדברים מכל הנה
ובני כפלשתים הראשון הבית ימי בכל ישראל בני עם לחמו אשר הגוים וגם
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 מרחוק ״גוי היו לא כולם ובבל אשור כמצרים, הימים בסוף וגם ומרץ עמון
ה צ ק ץ מ ר א י ה ו  בסוף הרומיים רק היו אלה לשונו״, תשמע לא אשר ג

השני. הבית ימי
 ודבר ווארום, של פולמוס זה ואתר וגאביניוס פאמפיום מתחלה הם, ורק

 רק ויגיעם, עמלם כל את ישראל מבני ויוציאו הארץ, שלל את אכלו אשר הנציבים
לאמר: אפשר עליהם

 תירוש דגן לך ישאיר לא אשר השמדך עד אדמתך ופרי בהמתך פרי ״ואכל
אתך״. האבידו עד צאנך ועשתרות אלפיך שגר ויצהר

 לפגי שנה ושלשים כמאה בערך זה אחר זה כן ונמשך הלך באמת זה שכל
 בבל לך והצר אותך האבידו ״עד הכתוב לדברי הגיע אשר עד השני הבית חרבן

וכר. שעריך״
 היתר• החרבן לימי קרוב ועד זה, מכל דבר הי׳ לא הראשון הבית בימי אבל

 לקח ולא הרגיזם לא ואיש ושקטים שלוים וישבו חסנה, תוקף בכל ידוודה ממשלת
יגיעם. וכל אדמתם ופרי בהמתם פרי מהם

ל״ו: שם ור,כתוב
אתר• ידעת לא אשר גוי אל עליך תקים אשר מלכך ואת אתך ד׳ ״יולך

ואבן״. עץ אחרים אלהים שם ועבדת ואבתיך
ינאי. אלכסנדר בן אריסטובלוס על רק להיות יוכל זה גם
החרבן, בימי ולא הימים באמצע יר!יו האלה שהדברים הם הכתובים סדרי כי

 שם באו האלה והדברים ואילך נ״ג מפסוק רק שם ירתחל החרבן זמן דבר כי
.1ל״ו בפסוק

 לפני אשר הזמן על ענינם כולם אשר רבים דברים באמת באו זה ואחר
:כמו החרבן,

וכו׳ תטע כרמים הארבה, יחסלנו כי תאסף ומעט השדה תוציא רב ״זרע
 ועבדת וכו׳ ד׳.אלהיך את עבדת לא אשר תחת וכו׳ עליך יעלה בקרבך אשר הגר
 אותך, השמידו עד צוארך על ברזל על ונתן וכו׳ בך ד׳ ישלחנו אשר איביך את

וכו׳. הארץ״ מקצה מרחוק גוי עליך ד׳ ישא
הרבה: זר• לפני האמור כי מכואר זה ומכל
 אתה ידעת לא אשר גוי אל עליך תקים אשר מלכך ואת אותך ד׳ ״יולך

. וכו׳ ואבתיך״
 שנה ושלשים כמאה באמת הי׳ אשר אריסטובלוס על רק להיות יכול

׳ השני. הבית חרבן לפני
 אי אופן בשום אשר ואבתיך״ אתה ידעת לא אשר ״גוי יאמר גם כן ועל

לבבל. יכניה את הגלו ואשר הראשון, המקדש מחריבי הבבליים על לאמר הי׳ אפשר
 ראשית היו ההם הימים כי לגמרי הדברים יתכנו אריסטובלוס על ורק

ליוזודה ומשם אז לסוריא פאמפיוס ביאת ודבר המזרח, בארצות הרומיים צמיחת ימי

ביאזעפום, כמבואר שני בבית היו ולהלן נ״ג כ״ח בדברים מהרעב הדברים וכל 1
 תקנו כן שעל ובאמת י׳ ד׳ איכה ועי׳ י״א א׳ איכה תו״ת איכה, מדרש ועי׳ ראשון. בבית ולא
כן. אפשר וכי מפורש דמקשה כ״ח התו״ת ועי׳ במדרש זה
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לשם. בא אשר הראשון הפעם הי׳
 גוי הנשר ידאה כאשר הארץ מקצה מרחוק גוי עליך ד׳ ״ישא הלשון וגם

ר ש א א ע ל מ ש . ת ״ ו נ ו ש ל
 כך כל קרובה ארמית שפת שפתם אשר הכשרים על אופן בשום יתכן לא

אז. ישראל בני בה דברו אשר השפה הקדש, ללשון
ישראל, בני משפת לגמרי הרחוקה ושפתם הרומיים על שני בבית ורק

 הבינו לא העם מרבית ואשר לשונו״ תשמע לא אשר ״גוי כן יאמר באמת עליה
החרבן. ימי עד גם כלל אותם

 1 מרחוק״ ״גוי בבל על ראשון בבית גם לאמר אפשר הי׳ אם כי הערנו וכבר
 ורק הארץ״ ״מקצה ישראל ארץ נגד בבל על לאמר אפשר אי אופן בשום אבל
וכמבואר. כן יאמר הרומיים על

 והתמכרתם וכו׳ באניות מצרים ד׳ ״והשיבך דברים בספר התוכחה דברי וסוף
 קרח בן ויוחנן ראשון, בבית דבר מזה הי׳ לא קונה״ ואין ולשפחות לעבדים שם

 כן הי׳ אבל באניות, לא וגם ומרצונם מדעתם למצרים והלכו התישבו עמו ואשר
 86 עמ׳ XXIII מינטער עי׳ ביתר אחרי אדריאנום בימי מזה ויותר טיטום בימי

 הי׳ לא הראשון שבחרבן לפי זכר, מזה אין ויקרא ובספר נפלאים. והדברים
.2 מזה דבר

 בה אשר להדרך בנוגע הרבה ללמוד נוכל מזה שגם לפי זה, כל ובררנו
המקרא. מבקרי החוקרים כל הלכו

וסייעתו, עזרא בימי השני הבית ימי בראשית הרומיים היו שאילו ספק אין כי
 ונציבי ובניו והורדוס אנטיפטר ומעשה הרומיים עם ההם המאורעות כל היו ואלו

 ויאתיו קרו אשר הדברים כל היו ואלו השני, הבית ימי בראשית וסדריהם רומא
 הימים בראשית אם כי החרבן, לפני ושלשים מאה מן לא ואילך, אריסטובלוס מימי

:לאמר בלהטיהם אלינו באים האלה החוקרים כל היו אז
 עבדו משה ידי על ד׳ ובדבר אנחנו, חוקרים מאמינים, אנחנו אין בנבואה

 בו אשר הזמן על בולטים דברים לפנינו הנה כן ועל להחזיק, הבקורת תוכל לא
י דהיינו האלה, הדברים כל נכתבו ר ח ר א ש ם א מ ו ת ל ו4ב> כ  כ

ם י ש ע מ . ה ה ל א ה
 זה שכל ולאמר הדרך, לפניהם סגר הנה כי זה, מכל יחשו עתה אבל

האלה. החוקרים גם יוכלו לא החרבן אחר נכתב
עבדו. משה ביד דבר אשר המה ד׳ דברי אך כי ומבואר
 הבליהם בכל האלה החוקרים אשר דברים בספר בא זה כל כי הדבר ונפלא

יאשיהו. בימי נכתב כי הפחות לכל יודו
זה. מכל רמז גם אין שם השני, הבית ימי עד ירחיקו אותו אשר ובויקרא,

תמימה, ד׳ מתורת שידענו כמו הדבר וכן עצמן, את מבארים הדברים אבל
 ויקרא ספר בריש שהוא כמו מועד אהל משכן נבנה כאשר מיד נאמר ויקרא כי

מצרים. מארץ ישראל בני' לצאת השנית בשנה דהיינו לפנינו, ויבואר

הכשדים. על הכונה בודאי ושם ממרחק״ ״גוי :ט״ו ה׳ ובירמי׳ 1
המו״ל. ,636 עמוד חמישי כרך גם ועי׳ 2
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 בני לצאת הארבעים בשנת דהיינו זה אחר הרבה נאניר דברים וספר
במדבר. היותם ימי בסוף ממצרים ישראל'

׳ הנה כן ועל א ר ק י ו  בחרב ראשונה נאמרו אשר הברית באלות ב
 דבר אין באמת ושם ולחרבנו, הראשון הבית ימי לכל הכונה שם סיני), (בהר
כזאת. שם היתה לא ההם שבימים לפי זה, מכל

 הכונה בהן מואב, בערבות נאמרו אשר הברית באלות דברים, בספר אבל
 שהיו כמו הסדר, על ד׳ בדבר הדברים כל באו ובהן השני, הבית בימי הדברים לסדרי

הימים. באחרית שם
 גם הברית אלות כל בסוף הנה רי מאד, ונפלא גדול דבר עוד בזה ונראה

 אהרי ישראל בני עם יהי׳ אשר על גם ידובר דברים בספר וגם ויקרא בספר
 האמור בין מאד ונפלא גדול הבדל יש כאן ואף אויביהם, בארץ בהיותם החרבן
 הכונה שם אשר דברים בספר האמור ובין בבל לגלות הכונה שם אשר בויקרא
אלה. ימינו עד השני הבית ימי חרבן אחרי הכולל לגלות

נאמר: ס״ד כ״ח שם דברים בספר כי
ל ד׳ ״והפיצד כ ם ב י מ ע ה ה צ ק ץ מ ר א ד ה ע ו

ה צ ץ ק ר א  עץ ואבתיו אתה ידעת לא אשר אחרים אלהים שם ועבדת ה
ואבן״.

 הארץ מקצה העמים בכל נפוצו לא בבל בגלות כי בויקרא זכר אין זה ומכל
 ויקרא שם נאמר כן ועל בבל, ארצות גויי בין רק הי׳ גלותם כל הארץ, קצה ועד
זאת: רק ל״ג כ״ז

 ועריכם שממה ארצכם והיתד, חרב אחריכם והריקתי בגוים אזרה ״ואתכם
חרבה״. יהיו

בבל. וגלות הראשון הבית חרבן לדבר באמת מכוונים האלה וד,דברים
דברים: בספר לאמר אפשר הי׳ שני בבית האחרון הגלות על ורק

הארץ״. קצר, ועד הארץ מקצה העמים בכל ד׳ ״והפיצך
' נצבים: פרשת דברים בספר שם יאמר זד, ולעומת

ורחמך שבותך את אלהיך ד׳ ושב וכו׳ ושבת וכו׳ עליך יבואו כי ״והי׳
ב ש ך ו צ ב ק ל ו כ ם מ י מ ע ר ה ש ך א צ י פ ד׳ ה

ך י ה ל ה א מ ם ש ׳ א י ה ך י ח ד ה נ צ ק ם ב י מ ש ה
ם ש ם ך י ה ל א ד׳ ך צ ב ק י מ ש מ  ך״. ח ק י ו

 כי בזה, נגע הוא גם שם ויקרא בספר ז״ל הרמב״ן הגדול ורבינו ■
 דברים ושבספר הראשון הבית לימי מכוונים דבתה סדרי ובל בויקרא התוכחה
וחמנים במות בהם ״והזכיר וכתב בקצרה שם והוסיף השני, להבית מכוונים
ע״ז״. עובדי היו בי וגלולים

מאד. גדול דבר באורם בהיות האלה הדברים את לבאר ועלינו
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כ״ב פרה

 רק נכתב דברים ספר כי הוא, יחד כולם האלה החוקרים דברי כל יסוד
 ספרי ועיקרי הראשון, הוא דברים ספר כי וחבורתו, וולהויזן ודבר יאשיהו, בימי

השני. הבית ימי בראשית זה אחר באו במדבר—ויקרא—שמות
 הברית אלות דברי בכל בא לא זה מדוע כן אם עצמם את שאלו לא אבל

ההם. הימים חטאת זרה, מעבודה זכר כל דברים בספר
 אלה על בעיקח הי׳ ואילך מהושע כולם הנביאים דברי כל תוכחות הן

זרה. עבודה ויעבדו אחור נזורו אשר
:באמת נאמר ויקרא בספר אשר בתוכחה אמנם

 פגרי על פגריכם את ונתתי חמניכם את והכרתי במתיכם את ״והשמדתי
אתכם״. נפשי וגעלה גלוליכם

זה. מכל זכר גם אין דברים שבספר בתוכחה אבל
 שניהם דברים וספר ויקרא ספר כי באמת, שהוא כמו רק מתבאר וזה

 כל בתוכו באו ראשון נאמר אשר ויקרא וספר משה, ביד ד׳ מפי בזמנם נאמרו
הראשון. הבית בימי המעשים כל על התוכחה סדרי

 הארבעים בסוף היינו מואב, בערבות זה אחר כבר נאמר אשר דברים וספר
 הבית בימי שהי׳ מה כל על שהתוכחה אחרי במדבר, ישראל בני היו אשר שנה

 התוכחה סדרי כל בו באו ויקרא, בספר ברורים בדברים בא כבר הראשון^חרבנו
וחרבנו. השני הבית ימי על

עצמם. על שיעידו עד כן ומתלכדים הולכים הדברים וכל
 וכן המצוות, קיום עזיבת על רק נאמרו דברים בספר התוכחה ודברי

שם: הדברים כלל
ר אלהיך ד׳ בקול תשמע לא אם ״והי׳ מ ש ת ל ו ש ע ת ל  א

ל ו כ י ת ו צ ו מ י ת ק ו ח ר ו ש י א כ נ  וכו׳ היום מצוך א
י השמדך עד והשיגוך ורדפוך האלה הקללות כל עליך ובאו א כ ת ל ע מ ש  

ל ו ק ך ד׳ ב י ה ל ר א מ ש ו ל י ת ו צ ו מ י ת ק ח ר ו ש א  
 כל מרב לבב ובטוב בשמחה אלהיך ד׳ את עבדת לא אשר תחת וכו׳ ך ו צ

 הכתובים הזאת התורה דברי כל את לעשות תשמר לא אם ובו׳ איביך את ועבדת
 התורה בספר כתוב לא אשר מכה וכל חלי כל גם וכו׳ השם את ליראה הזה בספר
וכו׳. אלהיך״ ד׳ בקול שמעת לא כי וכו׳ יעלם הזאת

 רק הנם הדברים וכל וגלולים, זרה מעבודה עצמה בתוכחה זכר אין והגה
לפרטיהם. המצוות שמירת על

 המעשים סדרי כל על היא דברים בספר אשר התוכחה כי מפני זה וכל
וכמבואר. השני הבית בימי

היונים שקוצי לכל המתיונים עבדו שני בבית שגם ואף
 עבדו לא מעולם ההם, המתיונים גם כי זה, שלפני בכרך נתבאר כבר הנה

m בידם יש כי שהאמינו מפני ולא אליהם פונה לבבם שהי׳ מפני היונים שקוצי 
הראשון. בבית זרה עבודה עובדי דבר ככל ולהרע להיטב
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 עשו כן ועל אחה לעם עמהם ולהיות להיונים להחניף הי׳ מעשיהם בל
 היתה כי הדבר סוף הי׳ נגדם ישראל סגולת עמדה לא ואלו היונים תעבת בבל
אחריהם. בניהם ואצל אצלם משתרשת עצמה זרה עבודה גם

 תורה עול פריקת מתוך רק להם באו דרכם וראשית מעשיהם תחלת אבל
 והוא לבם, שרירות בכל ולכתם התורה מצוות כל פריקת זה ידי ועל בה, וכחשם

 מצותיו כל את לעשות לשמור אלהיך ד׳ בקול תשמע לא ״אם של בכלל רק
׳ התורה״. דברי כל את לעשות תשמור לא ו״אם וחקתיו״

 התוכחה כי יותר עוד לנו יברר אשר מאד ונפלא גדול דבר עוד בזה ונראה
 בספר אשר והתוכחה וחרבנו הראשון הבית ימי על נאמרה ויקרא בספר אשר

וחרבנו. השני הבית ימי על באה דברים
 אזרה ״ואתכם לבבל בגלות תגמור התוכחה אשר ויקרא בספר הגה כי

השני: בפסוק זה אחר מיד נאמר וכו׳ בגוים״
 אז איביכם בארץ ואתם השמה ימי כל שבתותיה את הארץ תרצה ״אז

 שבתה לא אשר את תשבת השמה ימי כל שבתתיה את והרצת הארץ תשבת
 במעלם אבתם עון ואת עונם את והתודו וכו׳ והנשארים עליה בשבתכם בשבתתיכם

 בריתי את וזכרתי עונם את ירצו ואז הערל לבבם יבנע אז או וכו׳ בי מעלו אשר
אזכר״. והארץ אזכר אברהם בריתי את ואף יצחק בריתי את ואף יעקב

 רק יהי׳ לא גלותם כל כי מעצמו, יבין האלה הדברים רואה כל והנה
שבותם. את ד׳ ושב קצר זמן

 שם זכר ואין שבותם, משיבת עצמה בהתוכחה זכר אין דברים בספר אבל
שבתותיה. את הארץ תרצה אשר עד רק יהי׳ זה כי

בא: שם נצבים בפרשת התוכחה אחרי ורק
 לפניך נתתי אשר והקללה הברכה האלה הדברים כל עליך יבאו כי ״והי׳

ל לבבך אל והשבת כ ם ב י ו ג ר ה ש ך א י ה ל א ׳ ד ך ח י ד  ה
 אתה היום מצוך אנכי אשר ככל בקולו ושמעת אלהיך ד׳ עד ושבת שמה
ב ורחמך שבותך את אלהיך ד׳ ושב נפשך ובכל לבבך בכל ובניך ש  ך צ ב ק ו ו

ל כ ם מ י מ ע ר ה ש ך א צ י פ ך ד׳ ה י ה ל ה א מ ם ש א
׳ י ה ך י ח ד ה נ צ ק ם ב י מ ש  ומשם אלהיך ד׳ יקבצך משם ה

ת י ו אבתיך ירשו אשר הארץ אל אלהיך ד׳ והביאך יקחך ש ה״. ר
 את יתודו כי גם זכר ואין שבותם, משיבת זכר אין עצמה בהתוכחה אבל

הוא: הדברים סיום שם כי אבותם, ועון עונם
 ההם ובגוים וכו׳ הארץ קצה ועד הארץ מקצה העמים בכל ד׳ ״והפיצך

 וכו׳ תאמר בבקר וכו׳ מנגד לך תלאים חייך והיו וכו׳ מנוח יהי׳ ולא תרגיע לא
 קנה, ואין ולשפחות לעבדים לאיביך שם והתמכרתם וכו׳ מצרים ̂ד והשיבך

ובו׳. הברית״ דברי אלה
 כהגלות אינו הזו שהגלות לפי והוא מהגלות, שבותם משיבת זכר ואין

 עלינו עבר וכבר מאד, רבות מאות, לשנות אם כי קצר, לזמן ראשון בית של
שנה. מאות ושמנה מאלף יותר זו בגלות

 השם דבר ככל אזכר״ ״והארץ נאמר: ויקרא בספר אשר תחת כי עד
קצר. לזמן
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שם: בצבים בפרשת דברים בספר זה על נאמר
 והביאך יקחך ומשם אלהיך ד׳ יקבצך משם השמים בקצה נדחך יהי׳ ״אם

ת אבתיך ירשו אשר הארץ אל אלהיך ד׳ ש ר י ה״. ו
ה ״ירושה״ לזה יקרא והנה ש ד  בראשונה הדבר הי׳ אשר ככל ח

וירשתה״. אבתיך ירשו אשר הארץ ״אל
שם, ישבו רבים עמים והמון רבות מאות שנות בינתים שיעברו לפי

ו אשר הארץ ״אל זה יהי׳ שמה, ישראל שבות את ד׳ ישוב וכאשר ש ר י
ת -ך י ת ב א ש ר י ה״. ו

כמו עצמה התורה דברי מתוך הדברים סדרי לנו מבוארים יחד זה ומכל
ספר נאמר זה ואחר במדבר, ישראל בני ימי בתחלת באמת נאמר ויקרא כי שהם

, שנה. ארבעים בסוף דברים

כ״ג פרק

ד מ ע ה מ ר ו ת ל ה ו צ מ ה ו ה ל כ ב

 בני וגם העם, בתוך בודדים יחידים רק היו הנביאים כי לחשוב הורגלנו
הדור. נביאי בצל הסתופפו אשר בודדים יחידים אנשים רק היו הנביאים

 הדברים על וכשנחקור לגמרי, אחרת נראה הכתובים בדברי־ כשנתבונן אבל
 התורה. למקומות והיו ואמתם אורם מהנביאים קבלו אשר ערים המון שם נראה

במקומות מזה ידובר לא לענינם נכתבו אשר הכתובים כדרכי כי ואם
הרבה.

 וידיעה בולטת צורה לנו לתת דין זה, הוזכר בהן אשר הללו הפרשיות אבל
הזה. הגדול הדבר מכל שלמה

 נביאי נהרגו אשתו ואיזבל ישראל מלך אחאב בימי כי ידוע הדבר הנה
:נאמר י״ח א׳ ובמלכים ד׳

 ויחביאם נביאים מאה עבדיהו ויקח ד׳ נביאי את איזבל בהכרית, ״ויהי
ומים״. לחם וכלכלם במערה איש חמשים

 את איזבל בהכרית ״ויהי הכתוב כלשון ההם בימים מאד נתמעטו והנה
:י׳ י״ט שם ד׳ לפני אליהו של וכלשונו ד״׳ נביאי

 בחרב הרגו נביאיך ואת וכו׳ בריתך עזבו כי וכו׳ לד׳ קנאתי קנא ״ויאמר
וכו׳. לבדי״ אני ואותר

 בנוגע אשר הנביאים כדרכי רק הוא לבדי״ אני ״ואותר הלשון כי ואם
 ד׳. בפרק נתבאר בבר אשר ככל ובשלוח כולל בלשון דברו ישראל של לעונם

יהודה. לארץ ברחו ורבים אז, נהרג גדול היותר הרוב כי ודאי זה אבל
 בשאר כי בטוחים להיות נוכל הלא ההוא הרע בזמן הי׳ כך ואם

 ימי בסוף מאשר מאד יותר גמל במספר וכהנה כהנה שם נמצאו ודאי הזמנים
הרב ההרג ואחרי הכוללת הרדיפה אחרי היו אשר אלישע, ימי וראשית אליהו
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 בימים אשר והתלמידים, התורה, לימודי מקומות כל נתבטלו זה ידי שעל איזבל של
, י נ ב בשם אם כי ״תלמידים״ בשם לא נקראו ההם ם י א י ב נ  נתפזרו ה
רוח. לכל

חרב: בהר ד׳ לפני אליהו דברי אחרי והנה
לבדי״ אני ואותר בחרב הרגו נביאיך ״את
 וכר ומשחת ובאת דמשק מדברה לדרכך שוב ״לך ד׳ מאמר שם אליו בא

תחתך״. לנביא תמשח מחולה מאבל שפט בן אלישע ואת
 אליהו עלית לבין ד׳ נביאי לכל הכוללת הרדיפה בין עבר קצר זמן אך כי
השמימה.

 אליהו של הגדול המעשה ע״י האלה הכוללות הרדיפות שקטו ובינתים
ד׳; מעשי כל את בעין עין ראו העם כל אשר הכרמל בהר

האלהים״. הוא ד׳ האלהים הוא ד׳ ויאמרו פניהם על ויפלו העם כל ״וירא
במלכים נאמר למלכו שנתים במלאת בנו אחזיהו ומות אחאב מות ואחרי

ב׳: ב׳
 את זו בפרשה נראה וכבר השמים״ בסערה אליהו את ד׳ בהעלות ״ויהי

י ״ב הנביאים תלמידי ״ נ ם י א י ב נ  ולשון הרבה, במקומות ה
שם: הכתובים

הגלגל, מן ואלישע אליהו וילך השמים בסערה אליהו את ד׳ בהעלות ״ויהי
 אלישע ויאמר אל בית עד שלחני ד׳ כי פה נא שב אלישע אל אליהו ויאמר

ו אל בית וירדו אעזבך אם נפשך וחי ד׳ חי א צ י י ו נ ם ב י א י ב נ  ה
ר ש ת א י ל ב  את לקח ד' היום כי הידעת אליו ויאמרו אלישע אל א

 נא שב אלישע אליהו: לו ויאמר החשו, ידעתי אני גם ויאמר ראשך מעל אדניך
 ו ש ג י ו יריחו ויבאו אעזבך אם נפשך וחי ד׳ חי ויאמר יריחו, שלחני ד׳ כי פה

י נ ם ב י א י ב נ ר ה ש ו א ח י ר י  אליו ויאמרו אלישע אל ב
 ויאמר החשו, ידעתי אני גם ויאמר ראשך מעל אדניך את לקח ד׳ היום כי הידעת

 וילכו אעזבך אם נפשך וחי ד׳ חי ויאמר הירדנה שלחני ד׳ כי פה נא שב אליהו לו
ם שניהם י ש מ ח ש ו י י א נ ב ם מ י א י ב נ  ויעמדו הלכו ה

 והנה ודבר הלוך הולכים המה ויהי וכו׳ הירדן על עמדו ושניהם מרחוק מנגד
י ויראהו וכו׳ אש רכב נ ם ב י א י ב נ ר ה ש ו א ח י ר י  ב

וכו׳. מנגד״
 י נ ב הנביאים, תלמידי אשר רבים מקומות היו כי רואים הננו זה ומכל

ם י א י ב נ גדולים. במספרים שם נמצאו ה
 הלכו הנביאים מבני איש ״וחמשים הזה במקום בא יריחו ועל

וכו׳. ויעמדו״
 הנביאים בני ״ויגשו אל״ בית אשר הנביאים בני ״ויצאו האלה והלשונות

שם. גרו אשר המקום הקבוע, מקומם זה הי׳ כי עצמם על יורו ביריחו״ אשר
 ונתגדלו התורה, דבר הי׳ ענינם עיקר כי הוא לאמר צריך שאין ודבר

התורה. ראשי ברכי על זה לשם
ו את לקח ד׳ ״היום הי׳ לא לאלישע ולשונם נ י נ ו ד  מעל א

ך את לקח ד׳ ״היום אם כי ראשינו״ י נ ד ראשך״. מעל א
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 יתר תלמידי רק ויהיו עצמו אליהו תלמידי להיות לזה זכו לא שהם לפי
 ראשך״ מעל ד י ג ד א את לקח ד׳ ״היום לשונם: הי׳ בן ועל הדור, נביאי
עצמו. אליהו של תלמידו הוא רק בהיות

 אשר הכתובים דברי כל מתוך יותר הרבה עוד לפנינו יתראו הדברים וכל
אלישע. מימי לפנינו באו

נאמר: ח׳ ד׳ ב׳ במלכים הנה כי
 לאכל בו ותחזק גדולה אשה ושם שונם אל אלישע ויעבר היום ״ויהי

י לחם ה י י ו ד י ו מ ר ב ר ע ו ס ה י מ  ותאמר לחם לאכל ש
ר הוא קדוש אלהים איש כי ידעתי נא הנה אישה אל ב ו ע נ י ל ד ע י מ ת

ר אלינו בבואו והי׳ וכו׳ קטנה קיר עלית נא נעשה ו ס ״ י ה מ וכו׳. ש
 קרה אשר מקרה איזה הי׳ לא עברו״ ״מידי כי לנו יורו האלה והדברים

 את ללמד ישראל ערי כל על לסבב אלישע של דרכו זה שהי׳ אם כי אחת, פעם
הדרך. את ולהורותם תורה העם

נאמר: ל״ח ושם
י בארץ והרעב הגלגלה שב ״ואלישע נ ב ם ו י א י ב נ ם ה י ב ש ו  י

ו י נ פ י נזיד ובשל הגדולה הסיר שפות לנערו ויאמר ל נ ב ם ל י א י ב נ  ה
וכו׳. השדה״ אל אחד ויצא

 שהוא וכמו בשומרון, אם כי בגלגל אלישע של מקומו הי׳ לא וכידוע
כ״ה: ב׳ ב׳ במלכים

שמרון״. שב ומשם הכרמל הר משם ״וילך
כ״ה: ו׳ שם הדבר מפורש ויותר
 שמרון על ויצר ויעל מחנהו כל את ארם מלך הדד בן ויקבץ כן אחרי ״ויהי

 ואלישע וכו׳ האשה דברי את ישראל מלך כשמוע ויהי וכו׳ בשמרון גדול רעב ויהי
ב ש ו י ת י ב וכו׳. אתו״ ישבים והזקנים ב

אלישע. של מקומו עיקר הי׳ בשמרון אך כי ומבואר
בגלגל. גם לפניו״ יושבים הנביאים ״ובני הכתוב לשון בא זה ובכל

נאמר: ו׳ ב׳, ובמלכים
י ״ויאמרו נ ם ב י א י ב נ ל ה ע א ש י ל  המקום נא הנה א

ם אנחנו אשר י ב ש ו ם י ך ש י נ פ ר ל ו צ נ מ  נא נלכה מ
ת מקום שם לנו ונעשה אחת קורה איש משם ונקחה הירדן עד ב ש ם ל ש  

וכו׳. עבדיך״ את ולך נא הואל האחד ויאמר לכו ויאמר
 רבו אבל לפניו, ישבו שם וגם הירדן, למקום קרוב אחר במקום והנה.הי׳,זה

 במקום מדרשם בית להם לבנות הלכו כן ועל המקום, להם צר הי׳ כי עד כך כל
הירדן. אצל חדש

 ״ישבו אשר המקום מדרשם. בית מקום על שהבונה מפורשים והדברים
' תלמודם. ללמוד לפניו״

 במקומות אם כי אחד במקום רק כזאת הי׳ לא כי מבואר הדבר הנה אבל
’ גדול. קבוץ שם הי׳ ומקום מקום ובכל הרבה

ביריחו) (אשר הנביאים מבני איש ״חמשים אשר אליהו אצל שראינו ובמו
דולכו״.
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הי׳ לפניו שם ישבו אשר מדרשם בית אשר הזה במקום נראה וכך
חדש. מדרש בית להם ובנו להם צר

:מ״ב ד׳ ב׳ במלכים גם שנראה וכמו
 לחם עשרים בכורים לחם האלהים לאיש ויבא שלשה מבעל בא ״ואיש

ה משרתו ויאמר ויאכלו לעם תן ויאמר בצקלנו וכרמל שערים  ז ת א מ
ה י ז נ פ ה ל א ובו׳. ויאכלו״ לעם תן ויאמר איש מ

גדול, קבוץ הי׳ לבד ביריחו כי יורו ואלישע אליהו אצל הכתובים ודברי
:ט״ו ב׳ ב׳ מלכים נאמר שב ואלישע אליהו, עלה כאשר כי

י ״ויראהו נ ם ב י א י ב נ ובו׳ ויאמרו מנגד ביריחו אשר ה
 את ויבקשו נא ילכו חיל בני אנשים המשים עבדיך את יש נא הנה אליו ויאמרו
 ובו׳. איש״ המשים וישלחו שלחו ויאמר בש עד בו ויפצרו ובו׳ אדניך

 מתוכם כי עד גדול קיבוץ שם הי׳ כי עצמם על יורו הלא האלה והדברים ׳
חיל. בני איש חמשים שלחו

 הדברים כל לפנינו שם ימצאו ואיזבל אחאב בימי דוקא כי הדבר ונפלא
זה. לפני העבר פרשת כל לדעת נוכל מהם אשר האלה

 וימי טירוף ימי היו ואיזבל אחאב שימי מפני דוקא כי מתבאר והדבר
 מתוך כן ועל אז. באו אשר רבים פרטים נזכרו וקטב, סערה וימי כוללות, רדיפות
ההם. הימים לדברי הנוגעים רבים פרטים למצוא נוכל המעשים סדרי אריגת

 חכמי נרדפו שלא בימים הי׳ יותר והרבה שהרבה ספק כל אין אבל
הימים. רוב שם הי׳ זה אשר השקט שלות בימי התורה,

 סידור שם הי׳ לא השבטים עשרת בארץ אשר תחת כי כן באמת ונראה
 המעשה דבר שיוכיח כמו הדור, נביא לפני מדרשם בבית היותם בימי לפרנסתם

ויאכלו״. לעם תן ויאמר ובו׳ לחם האלהים לאיש ויבא שלישה מבעל בא ״ואיש
ל״ח: ד׳ ב׳ מלכים זה לפני מהדברים שנראה וכמו

 ויאמר לפניו יושבים הנביאים ובני בארץ והרעב הגלגלה שב ״ואלישע
 השדה אל האחד ויצא הנביאים לבני נזיד ובשל הגדולה הסיר שפות לנערו
 אל ויפלח ויבא בגדו מלא שדה פקעת ממנו וילקט שדה גפן וימצא ארת ללקט

 צעקו והמה מהנזיד באבלם ויהי לאכול לאנשים ויצקו ידעו לא כי הנזיד סיר
ר מות ויאמרו י ס ש ב י ובו׳. ם״ י ה ל א ה א

אלה מדרשות בבתי היושבים את לפרנס גמור סדר הי׳ יהודה בארץ הנה
בזמנם.

 נאמר לבזותו ורצה ד׳ נביא עמוס על כעס כאשר אל׳ בית כהן ואמציה
י׳: ז׳ בעמוס עליו

 קשר לאמר ישראל מלך ירבעם אל אל בית כהן אמציה ״וישלח
 ויאמר וכו׳ דבריו כל את להכיל הארץ תוכל לא ישראל בית בקרב עמום עליך

ל ה ד ו ה י ץ, ר א אל 1ל ברח לך חזה עמום אל אמציה כ א ם ו ש  
ם ח תנבא״. ושם ל

ערוך, ושולחנם הנביאים, בני לפרנסת סדרים הי׳ שם כי מבואר ומזה
י עם ענינו שם עמום את לבזות בחפצו ואמציה ד י מ ל , ת ם י א י ב נ ה  

לפני היושבים הנביאים מתלמידי לאחד אם כי לנביא כלל אותו יחשוב לא כאילו
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 ל א
י׳ ה

ה.5קבח פרנסתם והיתה ידם השיגה לא אשר מהם ולאלה המדרש, בבית הנביאים
 כבר אם כי נערים, או קטנים היו לא הנביאים בני כי מפורש והדבר

 נאספו ומזומנות קבועות לעתים ורק לעצמם גם עסקו אשר בימים, באים אנשים
 בימי הימים באחרית הדבר שהי׳ כמו הדור, ראשי מפי תורה לקחת מדרשם לבית

האמוראיס.' ימי כל גם זה ואחר שני בבית המתיבתות
א׳: ד׳ ב׳ מלכים בספר הכתובים מדברי גם לנו יוצא וזה

י אחת ״ואשד, ש נ ם י נ ב מ י א י ב נ ה ה ק ע  צ
ע ש י ל ך י כ ידעת ואתה מת אישי עבדך לאמר א ד ב ע  

ובו׳. לעבדים״ לו ילדי שני את לקחת בא והנשה ד׳ ת א א ר י
 עד מדרשם, בבית שמשו אשר תלמידים אם כי נביאים היו לא אלה וכל

 היו שלא לפי , ד׳״ את ירא הי׳ עבדך כי ידעת ״ואתה עליו לאמר הוצרכה שגם
־ קבועות. לעתים רבותיהם לפני יושבים תלמידים אם כי נביאים

 בימי להעם תורה ללמד קבועות עתים גם התורה לגדולי אז הי׳ כן וכמו
כ״ג: ד׳ ב׳ במלכים אלישע אצל זה על שנאמר כמו חדש וראש השבת

שבת״. ולא חדש לא היום אליו הולכת את מדוע ״ויאמר
 בארץ גם שהי׳ מה מאד, רבות בערים הנביאים מתלמידי כזה גדול וריבוי

השבטים. עשרת
 ומצוה תורה ושומרי ד׳ יראי ועיר עיר בכל מאד רבו כי לנו יורה זה

ונפשם. לבבם בכל
 הרבים הנביאים תלמידי אלה כל אשר הוא לאמר צריך שאין דבר כי

הברקנים. ובין סלע צחיח על נולדו לא ועיר עיר בכל
י כלל ספק להיות יוכל לא ומנהגו העולם דרכי וככל ם כ ב ו ר  

 פי על בניהם את חנכו אשר ישרים אבות ברכי על מנעוריהם, זו בדרך נתגדלו
 בהגדלם כי זה, אחרי לבניהם שעמדה והיא והמצוה, התורה פי על אמונים דרכם,
 אבותיו, במקום במקומו, אם מהם אחד כל הנביאים, של מדרשות לבתי נכנסו

מדרשם. בית שם הוקבע אשר לו הסמוך במקום או

כ״ד פרק

 בכלל הקדש וכתבי הנביאים דברי ובסגנון בהכתובים נתבונן וכאשר
יותר. עוד זה כל לנו יתברר

רעה, היותר העת אחרי קצר זמן רק למלך הי׳ ישראל מלך יהוא והנה
ואיזבל. אחאב זמן אחרי היינו

 ואחריו נ״ב) כ״ב א׳ (מלכים שנתיים בנו אחזיהו מלך אחאב אחרי כי
 מלך אשר יהוא ידי על נהרג והוא א׳) ג׳ ב׳ (מלכים שנה עשרה שתים אחאב בן יהורם
אחריו.

ב׳ במלכים באורך זה כל שבא כמו מישראל הבעל את ביער הוא ויהוא
כ״ג: י׳ שם נאמר הדברים ובתוך י׳,
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 חפשו הבעל לעבדי יהוא ויאמר הבעל בית רכב בן ויהונדב יהוא ״ויבא
ן וראו ש פ ה י ם פ כ מ י ע ד ב ע  הבעל עבדי אם כי ד׳ מ

לבדם״.
הבעל: עובדי רק לקרוא יהוא צוה מעשיו בראשית גם והנה

 יהוא מעט הבעל את עבד אחאב אליהם ויאמר העם כל m יהוא ״ויקבץ
 אל איש אלי קראו כהניו וכל עבדיו כל הבעל, נביאי כל ועתה הרבה, יעבדנו

 למען בעקבה עשה ויהוא יחיה לא יפקד אשר כל לבעל לי גדול זבח כי יפקד
 יהוא וישלח ויקראו לבעל, עצרה קדשו יהוא ויאמר הבעל עבדי את האביד

ו ישראל בכל א ב י ל ו י כ ד ב ל ע ע ב א ה ל ר ו א ש נ
ש י ר א ש א א א ל לפה פה הבעל בית וימלא הבעל בית ויבאו ב
המלבוש״. להם ויצא הבעל עבדי לכל לבוש הוצא המלתחה על לאשר ויאמר

 רעים היותר בהימים גם אשר לפנינו רואים הננו כי ד׳ בפרק לנו נתבאר וכבר
אלפים. איזה רק יחד ישראל בכל הבעל עובדי היו אחאב בימי

יחיה״ לא יפקד אשר ״כל והכריז עצרה קראו כי הכתובים בדברי ומפורש
בא״. לא אשר איש נשאר ״ולא כו־לם באו נקבצו באמת וכי

 ״ויבאו הכתוב יפרש כאשר אחד בית אותם הכיל יחד כולם זה בכל
לפה״. פה הבעל בית וימלא הבעל בית

 למיעוטו גם אשר רבים, מליונים של עם שלם, עם נגד כזה מספר הוא ומה
להחשב. יוכל לא העם של

 הנם כולם לא הזה הקטן הקבוץ בתוך גם כי יהוא ירא הי׳ זאת ובכל
במחזה. לראות באו אשר ד׳ עבדי גם שם נמצאו וכי הבעל, עובדי

בידעו הבעל״ עבדי לכל לבוש הוצא המלתחה על ״לאשר אמר כן ועל
זרה. דעבודה אביזרייהו שהוא נכרי לבוש ילבשו לא ד׳ עבדי כי היטב

 למען המחבואים באחד וישאר ד׳ מעבדי איש שם יסתר אולי ובחששו
צוה: שם, יעשה ומה הזה המחזה כל את ראות

ד׳״. מעבדי עמכם פה יש פן וראו ״חפשו
 ההבדל את גם משם לדעת ונכיר מאד, ונפלא גדול דבר עוד בזה ונראה

השני. הבית לימי הראשון הבית בין
 ועבדיו שריו ביתו באי כל אשר האדומי, הורדום על נדבר לא והנה

הנכר. בני אם כי ישראל מבני היו לא
מכיון הנה ישראל, מבני היו ועבדיו שריו אשר ינאי אלכסנדר גם אבל

לבדם הם אך היו הצדוקים, דרכי בכל וילך התורה, לדרכי זרה רוחו שהי׳
 בבית נשאר גדול בקשי רק שטח, בן שמעון אשתו אחי וגם ועבדיו, שריו משרתיו
ולהסתר. לברח הוכרח כך ואחר !זמלכות,

 כומר בת הצידונית אשתו איזבל כי אף אחאב בבית גם הנה ראשון, ובבית .
 את רדפה כי עד בישראל הבעל עבודת את להביא עוז בכל השתדלה לבעל,

נוקמת. בחרב הומיות ובראש בפומבי נגדה עמדו אשר הנביאים
 לא כי לבד לא התורה דרכי בכל הלכו אשר ד׳״ ״עבדי הנה זה ובכל

 ישראל מלך אחאב של מלכותו בבית נגיד הפקיד גם אם כי הדין, מדת בם פגעה
ד׳״. ״מעבדי הוא גם הי׳
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נאמר: ג׳ י״ח א׳ מלכים ובספר
א הי׳ ו ה י ד ב ע ו הבית על אשר עבדיהו אל אחאב ״ויקרא ר  י

ד״. א מ ד׳
 מנערי״. ד׳ את ירא ״ועבדך הנביא: אליהו לפני יאמר י״ב שם עצמו והוא

̂צר ואי העם, רוב דרך זה אשר ואיזבל אחאב גם ידעו בי להתנגד להם אפ

י ל ״ע ב ת״, ה  המלכות בבית עובדיהו נשא אשר הזאת והמשרה
במדינה. גדול הי׳ וכהו מאד, גדולה היתה

י״ז: י״ח ב׳ במלכים נאמר לירושלים חילו את אשור מלך שלח וכאשר
 אל לכיש מן רבשקה ואת סרים רב ואת תרתן את אשור מלך ״וישלח

 המלך אל ויקראו ובו׳ ירושלים ויבאו ויעלו ירושלים כבד בחיל חזקיהו המלך
ר חלקיהו בן אליקים אליהם ויצא ש ל א ת ע י ב  הסופר ושבנה ה

המזכיר״. אסף בן ויואח
י׳: ב׳ ובמלכים
 האמנים ואל הזקנים יזרעאל שרי אל שמרון וישלח ספרים יהוא ״ויכתוב

 הרכב ואתכם אדניכם בני ואתכם אליכם הזה הספר כבא ועתה לאמר אחאב
ח ובו׳ אדניכם בית על והלחמו ובו׳ והנשק מבצר ועיר והסוסים ל ש י ו  
ר ש ל א ת ע י ב  לאמר יהוא אל והאמנים והזקנים העיר על ואשר ה
ובו׳. אנחנו״ עבדיך

 אשר וגבוהה ראשונה היותר הזאת המשרה שהיתה רואים הננו זה ומכל
 המלך שרי אליהם יצאו בודאי אשר אשור, מלך שרי אל גם כי עד בממלכה,
 אשר חלקיהו בן ״אליקים ראשונה ביניהם יחשוב במלכות, ראשונה היושבים

 וערי והסוסים הרכב אז הי׳ ידם תחת אשד יהוא, אל השולחים בין וגם הבית״, על
הבית״. על ״אשר ראשונה נזכר והנשק המבצר

 הכתוב אשר האיש שכם על הזאת המשרה היתד, אחאב אצל הנה זד, ובכל
מאד״. ד׳ את ירא ״ד,י׳ כי עליו יעיד

במדינה. כמוהו מאד רבים היו כי לד,יות יבול ספק ואיזה
 חזקיהו בן מנשה מימי קציר שת יהודד, גם כי לנו נתבאר כבר וןזנד,

 ב׳ במלכים שהוא כמו ישראל, מלך אחאב מעשי ככל שעשה לבד ולא ואילך,
 נגד המתקוממים כל על אפו חמה שפך כי מאחאב, יותר הרבה אם כי ג׳, כ״א

שם: עליו יאמר הכתוב אשר עד הרעים, דרכיו
לפה״. פה ירושלים את מלא אשר עד מאד הרבה מנשה שפך נקי דם ״וגם
 חמשים מלך מנשה כי העם, בתוך כזאת נמצא ואילך מאז הנד, p ועל

שנה. וחמש
כ״ג): (ב׳ יאמר כי הזד״ הזמן אחר הי׳ אשר ירמיהו, את נראד, זה בכל
 דעי בגיא דרכך ראי הלכתי לא הבעלים אחרי נטמאתי לא תאמרי ״איך

עשית״. מה
 אחרי הלכו לא העם רוב אשר מפני רק כי ^צמם את מבארים והדברים

 אחדי נטמאתי ״לא הנביא אל דבריהם היו כן על כלל, חטאו ולא הבעלים,
הלכתי״. לא הבעלים
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 חטאתם המיעוט חטאת כי ראשם, על גחלים חתו ד׳ בדבר ד׳ נביאי אבל
להם: יאמר כן ועל נתבאר, כבר אשר ככל היא

ך ״ראי כ ר א ד י ג עשית״. מה דעי ב
 כן ועל אחריהם ביערו לא והעם חוטאים, נמ.צאו שם ״בגיא״ כי והיינו

 לא הבעלים ״אחריי עוד תאמרו לא ואז שם, המעשים וראו לכו להעם יאמר
הלכתי״.

הקהל. לחטאת היא גם תחשב המעטים וחטאת בזה זה ערבים העם כל כי
 הלכו ולא נטמאו לא באמת העם רוב כי הוא לאמר צריך שאין דבר אבל

ולתורתו. לד' נאמנים ויהיו הבעל, אחרי
יאמר: י״ג כ״ט וישעיה
 ממני רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו הזה העם נגש כי יען ד׳ ״ויאמר

מלומדה״. אנשים מצות אתי יראתם ותהי
ם נגש בי ״יען בכלל להעם הנם אלה הנביא דברי והנה ע ה ה ז  ה

כבדוני״. ובשפתיו בפיו
 או כלו אשר לעם כאלה דברים לאמר אפשר כי הדעת על יעלה והאם

זרה. עבודה ועובדי ומצוה תורה עוזבי סורר, רובו
 עצמם ההם להאנשים ישעיהו כיון אלה בדבריו כי הדעת על יעלה והאם

:ויאמר ספרו בריש דבריו ידבר אליהם אשר
 נאצו ד׳ את עזבו משחיתים בנים מרעים זרע עון כבד עם חטא גוי ״הוי

אחור״. נזרו ישראל קדש את
 עצמם ההם להאנשים נאמרו כאלה דברים כי לחשוב אפשר האם או

כ״ג: א׳ שם יאמר עליהם אשר
שלמונים״. ורדף שחד אוהב כלו גנבים וחברי סוררים ״שריך

יכלו״. ד׳ ועזבי יחדו וחטאים פושעים ״ושבר או:
המעטים, מעשי בשל ירמיהו אשר כמו כי עצמם את מבארים הדברים אבל

 חטאו כולם כאלו בגיא״ דרכך ״ראי האלה המעשים על בתוכחתו העם לכל דבר
למשפט. בולם את ייסר כי עד

וכו׳. מרעים״ זרע עון כבד עם חטא גוי ״הוי ישעי׳ גם יאמר כן
 אשר והפושעים המורדים חטאת על העם אל ידבר שלא בשעה אבל

 למרבית יוכיח אם כי התורה, כדין מקרבם הרעה יבערו לא אשר ועל בקרבם,
אליהם. ידבר אז הם, דרכם לתקן עצמו העם

 ממני רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו הזה העם נגש, כי יען ד׳ ״ויאמר
מלומדה״. אנשים מצות אתי יראתם ותהי

 לבד העם, רוב הם כן באשר זכאי דור גם להוכיח אפשר האלה ובדברים
סגולה. יחידי
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כ״ה פרק
ה ר ו ה ת ד ו מ י ל ב

 מיוחדים גדולים חכמים אז היו כי ולהראות בדרכינו הלאה ללכת ועלינו
 השני הבית בימי גם הדבר דד׳ אשר ככל ענינם כל הי׳ זה אשר התורה תופשי

זה. אחר וגם
 מהם אחד כל לפני היתה התורה גדולי הדור חכמי כי מפורשים והדברים

לאחרים! ולימדוה לעצמם בה למדו אשר כתובה תורה ספר
 הדור וחכמי תורה גדולי חכורות שם היו שני כבבית ראשון בבית וגם

. התורה. ללימוד מיוחדים היו אשר
ח׳: ח׳ ירמיה לנו יאמר והנה

 שקר עט עשה לשקר הנה אכן אתנו ד׳ ותורת אנחנו חכמים תאמרו ״איכה
להם״. מה וחכמת מאסו ד׳ בדבר הנה וילכדו חתו חכמים הבשו ספרים

 שקר עט עשה לשקר הנה ״אכן דבריו כי ספק להיות יוכל לא והנה
 כברם תוכם אין אלה התורה חכמי אצל אשר אחרי כי לאמר הכונה ספרים״

 טרחו לחנם אך עמהם אשר התורה וספרי כלום, איננה בתורה חכמתם כל כן אם
 הטורח וכל סופר, עט להם ועשו תקנו גם לחנם ואך אותם לכתוב הסופרים

והמצוה. התורה אהבת שהוא העיקר את ישיגו לא אשר אחרי למה, הזה הגדול
דבריו: בולטים וכמה אלה בדבריו הנביא כונת היא מובנה וכמה

- אנחנו חכמים תאמרו ״איכה  לומדת — אתנו ד׳ ותורת — בתורה ־
ן— ונלמדת כ א ה , נ ר ה ק ש ה ל ש ט ע ר ע ק ם ש י ר פ  ס

ם ו ש ב ה י מ כ  תחשב לא וחכמתם נחשב במה לימודם כי וילכדו״, חתו ח
ר נה ״ה כי כלום ב ד  כן ועל ו״ ס א מ — בתורה הכתוב — ד׳ ב

ת מ כ ח ו ה ״ ה מ ם״. ל
 בדברי באה אשר ״תורה״ כל כי להם שבדו הבל חוקרי לנו עשו וצחוק

ה כלל הכונה אין הנביאים ר ו ת ו ה ו צ ל נ ה ל ש ולחוקי מ
 להם הי׳ לא דבר הנביאים כי הנביאים, תוכחות לדברי אם כי ומצותיה, התורה

 דרכי על רק אינם דבריהם 'וכל עוד, היו לא אשר התורה ומצוות חוקים עם
ומשפטים. חוקים על לא אבל המוסר

 החקירה כל גמר כבר ובזה בישעי׳ ציונים איזה לו יציין וולהויזן וה׳
• : )57 (עמ׳ ״הקרבנות״ שני בפרק ויאמר הזאת הגדולה

 (דברי הכהנים״ ״תורת בהוראת לא ישעיהו ישתמש תורה במלת ״אמנם
 כ״ד,—ה׳ ג/—ב׳ י/—א׳ ישעי׳ עי׳ — הנביאים תורת בהוראת אם כי התורה),

 אין כך משום כ׳)—ל׳ (שם ד׳ הוא היחידי שהמורה מכיון אבל — ט״ז—ח
 שומעים שאנו זו תורה לתוכן מתאימה אינה כהנים תורת מיוחד. ערך זה להבדל

י״א).—א׳ (פרק כאן״

 ס״ת שקרעו בעובדא 1״s ד׳ ויבמות י״ח ד׳ ע״ז עי׳ התנאים בימי גם עוד כן והי׳ !
זה. אחר מיד או ביתר לפני עוד הי׳ וזה בחמתם,
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 כזו וכוללת גדולה ובחקירה כאלה, הבל חקירות לראות היא חרפה ואך
ענינם. ולראות הדברים להביא מבלי ציונים איזה לציין לעצמו הרשה

 לדברי הכונה שתהי׳ אפשר אי כי שכתב מה על רק בנה דבריו וכל
התורה. לדברי סותר זבחיכם״ רוב לי ״למה י״א א׳ סי׳ הכתוב שהרי התורה

 במרד חוטאים כנגד שם ידבר ישעי׳ כאלה, להבלים לאמר אפשר ומה
 את עזבו משחיתים בנים מרעים זרע עון כבד עם חטא גוי ״הוי עליהם ויאמר

 ועל זבחיכם״ רוב לי ״למה לאלה ויאמר אחור״ נזרו ישראל קדוש את נאצו ד׳
התורה! דברי נגד זה כי וולהויזן יטעון זה

 העובר על קרבן שם אין התורה דברי בכל כי זה הבל חוקר ידע ולא
 במקרה עבירה שעבר מי על רק הנם ואשמות חטאות הקרבנות כל במזיד. עבירה
בשוגג.

 את עזבו אשר משחיתים בנים מרעים זרע עון לכבדי יש ענין איזה אבל
ד׳. בבית זבחים עם להם יש ענין איזה אותו, ונאצו ד׳

 הבל חוקרי עם לדון נשוב ועוד חקירה, לשם נכתבו כאלה הבלים והבלי
בקרבנות. הנביאים לדברי בנוגע הגדולה טעותם כל על אלה

 משה לנו צוה תורה רק הרוב על היא הנביאים דברי בכל תורה אמנם כי
 כל את ולעשות לשמור רק הן כולם הנביאים תוכחות וכל משה, ביד ד׳ מפי

התורה. דברי
 היו לא הנביאים כל דברי כי כן, מפורש הדבר י״ג י״ז ב׳ ובמלכים

ד כל כי מוסר, דברי רק או חדשים דברים ו ס  להזהיר הי׳ ועיקרם דבריהם י
שם: ובא התולה, את לשמור

ד וביהודה בישראל ד׳ ״ויעד י ל ב י כ א י ב ל נ ה כ ז ח
ו הרעים מדרכיכם שבו ר מ א ל ר מ ש י ו ת ו צ י מ ת ק ל ח כ כ

ה ר ו ת ר ה ש י א ת י ו ת צ ם א כ י ת ו ב  שלחתי ואשר א
הנביאים״. עבדי ביד אליכם

נביאיו. ביד ד׳ שלח• אשר את וגם התורה את שישמרו לאמר והבונה
יאמר: ד׳ ב׳ ועמוס

 ל ע אשיבנו לא ארבעה ועל יהודה פשעי שלשה על ד׳ אמר ״כה
ם ס א ת מ ת א ר ו ו ד׳ ת י ק ח א ו . ל ״ ו ר מ ש

לא ״וחקיו אשר את הוא הדברים עיקר ד׳ תורת את מאסם על ודבריו
שמרו״.

, יאמר: ח׳ ב׳ וירמי׳
י ד׳ איה אמרו לא ״הכהנים ש פ ת ידעוני״. לא ח ר ו ת ה ו

 לעצמם ענין הראשון הבית בימי גם היו התורה״ ״תפשי כי מבואר ומזה
ביחוד. הנביאים ולא ביחוד, הכהנים לא זה היו ולא השני הבית בימי כמו

:ט״ז ח׳ ישעי׳ דברי ענין גם הוא וזה
ר ו צ ה ״ ד ו ע ם ת ו ת ה ח ר ו . ת ״ י ד מ ל ב
 ״תפשי כמו עצמה זו להוראה הוא בלמדי״ תורה ״חתום הזה והלשון

- , ירמיהו. אצל התורה״
א׳: ח׳ הושע דבר גם הוא זה1,
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ל בריתי עברו יען ד׳ בית על כנשר שפר חכך ״אל ע י ו ת ד ו ת  
ע ש ר/ פ

 ברית ד׳ עליד» כרת אשר התורה על רק שהבונה ספק להיות יוכל ולא
ישראל. עם

ח׳:—ז׳ כ״א ב' ובמלכים
 אשר האדמה מן ישראל רגל להניד אסיף ולא וכו׳ ד׳ אמר אשר ״בבית
ל ם י ת י ו צ אשר ככל לעשות ישמרו אם רק נתתי.לאבותם כ ל ו

ה ר ו ת ר ה ש ם ה ו צ א ת ו י א ד ב . ע ״ ה ש מ
:ג׳ ה׳ סי׳ ירמיהו דברי על להעיר לנו וראוי

 דלים אך אמרתי ואני וכו׳ חלו ולא אותם הכיתה לאמונה הלא עיניך ״ד׳
ה אלהיהם משפט ד׳ דרך ידעו לא כי נואלו הם כ ל י א ל ל ם א י ל ו ד ג  ה

ה ר ב ד א ם ו ת ו י א ה כ מ ו ה ע ד ך י ר ט ד׳ ד פ ש מ
מוסרות״. נתקו עול שברו יחדיו המה אך ם ה י ה ל א

 רוכבי הצבא שרי אינם האלה ״הגדולים״ כי ספק להיות יוכל לא והנה
 מפורש שיאמר כמו התורה גדולי אם כי המדינה, שרי או האחשתרנים, הרכש
אלהיהם״. משפט ד׳ דרך ידעו ״המה

 לכל בנוגע מאד גדול דבר לנו יוצא הנה האלה הדברים כל מתוך כן ועל
הזאת. החקירה

 אשר התורה גדולי ירמיהו בימי הפחות לכל שם היו בי א) רואים הננו
מפורש. כן אותם יכנה ירמיהו

 המה ״אך עליהם יאמר אשר כאלה נמצאו אלה התורה גדולי בין גם כי ב)
מוסרות״. נתקו עול שברו יחדיו

 לחנם כי שבתוכם הגרועים על יתלוצץ ירמיהו כי זאת גם רואים והננו
 חכמת גם בן אם בה, מאסו אשר אחרי התורה ספרי הספרים להם הם גם כתבו

 הטריחו לחנם ואך נחשבה, במה כלומר מה״ ״חכמת אם כי אינה שלהם התורה
 העט בעשית גם טרחו לחנם ואך התורה, ספדי להם לכתוב עצמם הסופרים
הספרים. לכתיבת

 לאמר האלה המבקרים החוקרים כל טעות לגמרי מבוארת מזה הנה אבל
 ספר גם נוספו השני הבית בימי זה ואחר דברים, ספר נולד ירמיהו בימי אז כי

ומשפטים). יתרו (מלבד שמות מספר גדול היותר והחלק במדבר ספר ויקרא
פשוט, היותר בדבר האלה החוקרים התבוננו ולא

 אפשר אי כאלה וכבירות גדולות הוספות ובפרט התורה, על שלהוקיף
 אצל ולא בכלל׳ העם אצל iiל כלל מצויה היתה לא שהתורה נאמר אם רק כי

הדור. חכמי
 לא התורה כי כן חשבו אשר האלה החוקרים כל טעות באמת הי׳ וזאת

 הדברות מעשרת המצוות אפי׳ והמצוות מישראל, אחד שום אצל כלל נמצאה
אותן. ידעו ולא נעשו ולא נשמרו לא משפטים) (בפרשת הברית ומספר

 נשמרו כולן המצוות כי מספר אין ממקומות נתבאר אשר אחרי אבל
שבתוכם. הגרועים ידי על גם אם כי בעם הטובים ידי על לבד לא ויעשו

בפיהם שגורה היתה התורה כי .מאד הרבה ממקומות נתבאר אשר ואחרי
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מקום. בכל בה והשתמשו
 אשר לתורה מדרשות בתי להם היו הנביאים כי נתבאר גם אשר ואחרי

̂ מאד. הרבה תלמידים לפניהם ישבו שם
 חכמי התורה׳/ ״תפשי שם היו כי יותר עוד דואים הננו אשר ואחרי

;בלשונו יאמר ירמיהו כי עד התורה וגדולי התורה
ם אל לי ״אלכה י ל ו ד ג ד׳ דרך ידעו המה כי אותם ואדברה ה

אלהיהם״. משפט
 בשם ומצוות תודה ולהוסיף העם כל את להונות אפשר הי׳ איך p אם

הדבר. שקר אך כי יודעים היו העם וכל מועד. ובאהל במדבר משה ביד ד׳
 ויאדיר תורה יגדיל כי חפצים מלם קדושים כולם צדיקים בולם ואלו.היו

חדשות. מצוות בהוספות שמחו כי לאמר עוד אפשר הי׳
 בין וגם עצמם, התורה ותופשי החכמים בין גם כי מפורש הלא אבל

עליהם: יאמר הנביאים בלשון הנביא אשר כאלה נמצאו שביניהם הגדולים
מוסדות״. נתקו עול שברו יחדיו המה ״אך

:ויאמר
להם״. מה וחכמת מאסו ד׳ בדבר ״הנה
הי׳ לא אתם, והיתה התורה את ידעו אשר האלה האנשים לעיני והלא

 ומצוות שלימים ספרים שכן ומכל התורה, על אחת מצוד. אפי׳ להוסיף אפשר
חדשות. ואזהרות

 ינקרו לא אם ויראו כזאת לעשות לעינינו בימינו אלה תהו חוקרי נא ינסו
 כל יותר עוד אם כי מוסרות, שברו עול נתקו אשר אלה לבד לא עיניהם את

דברו. על והחרדים ד׳ יראי
אות אפי׳ או אחד פסוק בתורד. להוסיף בידם יעלה אם ויראו נא ינסו

אחת.
 כי ומצור.׳ תורה שומרי ד׳ עם אצל התורה ספרי הספרים ככל לא כי

משמר. מכל אותד. ישמרו ד׳ דברי הם התורה דברי כי בידעם
האלה, הפשוטים להדברים לב האלה החוקרים כל שמו לא אם כי ויאמנם

ראשונים. היותר מהימים וענינם ישראל בני לדבר לב שמו לא גם הנה

כ״ר פרק
ה ב י ת כ י ה ו ב י ר ם ו י ר פ ס ל ה א ר ש י ב

 יעשר, מה לדעה תחילה חוקרים האלר, החוקרים היו אלו כי הדברים כן
דבריהם. טעות כל ומכירים רואים ד,יו אז בישראל

 שכל רק בישראל, הי׳ כבר מהתורה גדול חלק כי מודים עצמם הם הן
ן חבושה היתה התורה כי היא טענתם ו מ ט  ממנה ידע לא כלו והעם ב

ברצונם. הכהנים בה הוסיפו כן על
כבר אשר הרבים הספרים דבר ולא הזה העם דרכי את לא ידעו לא אבל


