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 כהנים". ב"תורת פסחקרבן

 אי()פרק

 של התקונים תקופת מימי כי ראשון, למושכל נחשב המבקריםבעיני
 תרוכז ה' שעבודת לזאת, ובהתמדה בחריצות הכהנים מפלגת שאפהיאשיהו
 ללכת כך כל הרחיקה המודרנית, הבקרה דברי לפי 2(13א((, ת"כ אחד.במקום

 הפויחן( )רכוז הזה הדבר את המועד אהל ע"י הקדימה שהיא עד הזהכענין
 ומזבה המשכן הקמת שלפני הדורות בכי הקרבנות הקרבת את ותאמר .קדםלימי

 את להביא אפשר איך ואולם האבות. טזבחות את גם הזכירה לא ולכןהעולה,
 הסקורות אי לב שים מכלי בה בקראנו ת"כ, שדוקא העובדה עם המכמה לידיזאת

 בבתיהם הפסח קרבן את לשחט ישראל בני את מצוה התורה, שלהאחרים
 יב, )שמות המשקף ועי המזוזות שתי על אם כי 'ה', מזבה על לא דמו אתויזרק
 )במדבר השנית השנה שי הפסח בחג שאפייו זאת, את גם הנ"ל לדבר נדמיףז(ג(

 Oeschichte der .Abriss 190 : קושש ראהא
 ; א ד א-ב, א, בראשית : ת"כ למקור וילהחן, רברי לפי שיכים, האלה התנ"ך חלקיב(

 ב"6; כ"י-ח, ז, י"ח-כ"אן ז, א; י"ג-ח"ז ז, י"א; ז, ט-מ"ב; ו, כ"ש(; פסוק )מלבד ה'פרק
 )מיבד י-ל"ב י"א, ל"א-ל"ב, י, כב; י, כ; י, 1; ס"ה-י, ט, א-י"ז; ט, י"ג-י"ס; ח, ג-ה;ח,

 ב; א כא, כ"מ, י"ס, כ"1; פ"1-יז, ט"ז, ג; ט"ז, י"ב; יג, 1, יג, ה; - דב י"ב, כ"ס(;פסוק
 ל"ד-ל"ה, כ"1, ; ב כן כה, י"ח(; 1 י"אב : הפסוקים )מלבד ז-י"ט כ"ה, כ"ג; פרק ; בב-הכא,
 בא מ-ל"ז, ל"ו, 1-ח; ל"ו, כ"בב-כ"ט; ל"ה, ט-ט"ו; ל"ה, י"ח; ל"א, ט; מ"1-כח,כז,
 ג-ז מ"ח, כ"ז-כ"ח; מ"ז, ז ה-י"א ח"ז, בספק(; מוטלים ח-כ"ז והפסוקים 1-כ"ז מ"1, *יעקב"(;~ד

 ויעצמו"(: "וירבו וכלי ו א, א-ה; א, י"ב-י"ג.-שמות כ, כ"ט-ל"ג; מט, מ(, כ-ה מ"ט, ; ק ז'לפסוק
 א-ג: ח, כ"ב-כ"ג; ז, -כן י"ט ז, י"גן ב-ז, ו, ; כ"ג-כ"ה ב, י"דא(; )מלבד י"ג-י"רא,

- חב י"ד, א-ב; י"ד, כ; י"ג, ב,י"ג,  י י"ר, וחילו"(ז ופרשיו פרעה רכב סוס "כל )מלבד ט 
 , א ב-פ"ז י"ג , ר-ה הפסוקים: )מלבד ט"ז פרק אלי"(; תצעק "מה )מלבד ט"ו י"ר,)מ"ויצעקו"(;

 "ברפייים"(; )עד א יז, העורך(, של הם ול"ו ו-ה הפסוקים: ב; ל-ה כ-ז-ל'; ב-כ"א;י"ת
 ל"ד, י"ח?(, %"א, י"ז; א-ל"א, כ"ה, ; א ב-י"ח ט"1 כ"ד, העורך(, י"א-של )כ, א א-ביט,

 י-ג, א; א-י"ז יג, ; כ"ח א-י, א, ויקרא.-במדבר ספר כל I(SID~' א-מ ל"ה, ק ל"ג-ל"ה )ל"ד,כ"פ-ל"ב;
 כ"1-כ"ט י"ר, י; י"ר, ה-ז; י"ד, א; ב י"ד, א; א י"ר, "הוא"(, יעד ל-ב י"ג, כ"ה-כ"ז; י"ג,כ"א;

 ; ט"ז-כ"ב 7UQ' ן ח-י"א ט"זן ב'(; יסיק של )מקצתו א-ב ט"ז, ל"ד-ל"ון י"ר,לכ"ח-כ'טק;



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתד

 ן המועד כאהל הזה הקרבן את הקריבו ישראל שבני וכלל, כלי נזכר לאמ'(

 שום "אין כי י"ר, ט, כממכר לם' כפרושו להעיר לדיימאן הרשות היתהולכן
 המועד באהל אלא בכדיהם, נשחט לא הזה השני הפסח שקרכן לזאת, בתורהרמז
 אפשר י"ז בויקרא שנאמרו הדברים עם צרוף ע"י רק ואולי שמוברקיל(.)כמו
 המודרנית, הבקרת דברי יפי שיך, שבויקרא י"ז פרק זו"-אבך מסקנה לידילבוא
 של היסודי לסקור הזה טהפרק ראיה להביא אין ויפיכך )11(, הקדושהלמפר

 ולהקריב לחג התורה משנה בס' תקף בכל ששוננה הטצוה את לזאתנרמה
 ה' אשר שעריך כאחד הפמח את לזבח תוכל "לא הטרכזי. במקדש הפמחאת

 תזבח שם שמו לשכן אלהיך ה' יבחר אשר המקום אל אם כי לך, נותןאלהיך
 אשר במקום ואכלת ובשלת ממצרים. צאתך מועד השמש, כבוא נערב, הפמחאת
 על שעולה כמעט מ"ז(. )דברים לאהייך" והלכת בבקר ופנית בו אלהיך ה'יבחר
 יבחר אשר "במקום רק הפמח קרבן את להקריב הטצוה כי כזאת, מחשבהלבנו
 את לזבח שהתירה לת"כ התנגדות בתור טיוחדת בכונה כאן והדגשה נאמרהה'"

 יאשיהו, המלך בימי גם ישראל בני כל חגגו דאמת אייבא בבתיהם.הפסח
 הפסח, חג את הראשונה בפעם התורה, משנה דברי את העם באזני שקראואחרי

 מימי הזה כפסח נעשה לא "כי המרכזי. במקדש רבות, שנים במשךשהזניחוהו
/1fft;דא, וכ"א, כ"ס-כ"ט; כ, י"ס; כ, ט"; )כ, ו; כ, גב; כ, ב; כ, א; א א-כ', י"ז, ליה 
 ל"ג, כ"ד; ל"ב, י"ז(; בפסוק "חמשים" )מלבד כ"ז-י"ס ל"ד, שדן 1-ל"א, כיה, י-יא?(;כ"א,

 ff' א ז )לד, א; א ל"ד מ"ח-ב"ב; ליב, דברים במדבר. ס' של סופו עד אכ"ח-ל"ג;,ל"ה
 העורך( כ"ז-של בפסוק ~לעדה" .ט"וג ט, י"ז-כ"א; ט, י-י"ב; ה, י"ט; ד, יהושע ה-ט.ל"ר,
 ומלבר ה כ-טן ט"ו, א-י"ס, ט"ו, השניים(; )ג-מהחלקים י"ד,א-ה; השניים(; )מההלקים ש-ל"גי"ג,
 לאפרים האלה *ערים )מלבד ש י"ז, ז; י"ז, א-ד; י"ז, העורך(; ט-של )ט"ז, ועוד(. א-גמ"ז,
 כ"א, כ'; פרק ועוד(; וס"ט ח"ז הפסוקים; למלבד יט פרק י"א-כיה; י"ח, מנשה"(; עריבתוך

 של המקוריים החקים בין זאת טלבר מבדילים מדרשו וגיח וילהוזן ט-ל"ד. כ"כ,א-מ"ב;
 2( = liber foederum quahaor בשם לו קורא )וילהויזן היסודי לגרעינה השיכיםת"כ

 ארגע "ספר=
 הבריתותה"

 קודמים שמקצתם האחרים ההקים ובין 2ש או 2כ1 - אחרים
 הקטעים כל האלה: החלקים וילהויזן, דברי לפי שיכים, 2( למקור להם. מאוחרים ומקצתםלהם
 י"ג-ט"ו; ,א-ה, י, .ט; "ויקרא" ב"שמות"; כיה-כ"ט הפרקים: ב"כראשית"; אשר ת"כשל

 א-ט"ז; א, במדבר ט"ו; פרק מהכלל(; יוצאים פסוקים יש האלה )בפרקים י"א-ט"1הפרקים:
 1-י"ט; כ"ה, י"ח; פרק י"זז פרק וט"ז; י"ג הפרקים של מקצתם כ"ח; ט"1-י, ג, ט; מ"ח-ג,א,
 ל"ב-ל"ד.- הפרקים של מקצתם בדבדיס: י"ג, ל"ו, עד נ ל"ג/ ל"ב; פ' שי מקצתו כ"ז;כ"ז;

 תמיר הם מ(( ת"כ של המקורי בגרעינה אשר החקים כי לכלה חושבים מדרשו וביתוילהויזן
 חקי אולם היסטוריים בנמוקים מנומקות החקים תוצאות ההיסטורי. התאור של המסגרתבתוך
 למקור הנ"ל, המדרש בית בברי לפי שיכים, אינם ההיסטורי, לקשר מתאימים שאינםת-כ,

 בספק. מוטלת הנ"ך למקור ששיכותם או מ((היסורי



ה מכריעותראיות

 כ"ג, )מל"ב יהורה" ומלכי ישראל מלכי ימי וכל ישראי את שפמו אשרהשופטים
 שיחמו החשיבות, היתה וגדולה רבה מה אותנו, טימדים האלה הפסוקיםל"ב(.
 והאומה המשפחה קרבן הפסח, להקרבת ואילך יאשיהו שי טזמנו הפחותלכל

 אחרי יבמל ת"כ ומחבר המרכזי. במקדש העם כל במעמד ביותר, והחשובהחביב
 הפסח את להקריב ויתיר קדמוניות משנים המקודש הזה המנהג את בבלגלות

 דברי לפי בשתיקה, עבר ידועה בכונה אשר המהכר למקדש-אותו מחוץבבתים,
 את לרכז השואפת לאידיאה נזק לגרם שלא כדי האבות קרבנות עלהמבקרים,

 1 אחד קדוש במקוםהפולחן
 מחוץ הפסה קרבן את לשחט התיר ת"כ שמפר הדבר, אפוא נכוןוהאם

 זו בהנחה מחלם צרך יש אפן בכל ? הבתים מזוזות על דמו את ולזרקלמקדש

 בת"כ הזה ההיסמורי המפור כל כי האומרים, החדשים המבקרים של דעתםלפי
 ביחמו לחקיו ואשור תקף לתת המחבר רצה ידה שעל בעלמא, בדותא רקהוא
 המבקרים, דברי לפי ישראל, בני עשו לא דבר של לאמתו ואולם למשה,אותם
 עשית אפן את בפרטות המחוקק מתאר זאת בכל ואם ממצרים. בצאתםפסח
 על לצוות : עיניו ינגד היתה הזאת הממרה רק אז י"ב(, )שמות במצריםהפסח
 לבקרת )המתנגד דילטן נם הבאים. הדורות כל בני את זו מצוה שלעשיתה

 להחלים רשות שום לנו "אין כי ק"כ, עמ' לשמות-ויקרא בפרושו מוברהמודרנית(
 ובפסוק ג' בפסוק למשל, הכתובים, אחרים מנהגים על בצוותו נתכנן,שהמחבר

 שיטתו כל להפך, ממצרים; בנ"י צאת לזמן רק בבתיהם, הפסח עשית על וגםי"א
 לגורמים המקובלים המנהגים דבר על החקים את מגעת שידו כמה עדלקשר

 שום אין כאן הכתובות במצוות וישנויים זון לדעה מתנגדת ידועים,היסטוריים
 מכל למעלה וזהו ט'. בכמדבר ולא כ"ג בויקרא ויא ואילך מ"ג בפסוק לארטז
 הפסח קרבן יעשה כ"ד( יב, )שמות 1 המקור לפי וגם ת"כ לפי גם כיספק,
 ולהויזן, של והיפותיזה יסור שום אין כזה באפן הכאימא(.-אולם בימים נםבבתים
 יאשיהו תקופת אחר אפילו או בבל גלות אחרי חי אשר שמחבר כזו, הנחהכי
 מעקרהב(. מופרכת היא לירושלם, מחוץ הפסח קרבן את להקריביתיר

 אחרי כי צ"א(, )עמ' לשמות בפרושו אפוא סובר וילהתזן, מתלמידי אחד בנץ', ואםא(
 דלתות על ולא המזבח על ת"כ( לפי )גם הפסח רם את כגמאה, זורקים, היו ומזבח מקרשהבמת

 את לקבע נתכונה ת"כ כי האומרים, מדרשו בית של למבקרים בזאת מתנגד הואהבתים-הרי
 Wurster תנ -ראה: הזמנים; ולכל הדורות לכל היסטוריים, למאורעות קושרתם שהיאחקיה,
 .far .zeitschr .111051ג .wissen 1884 .5 120 א'בהערה

 )נעמ' זאת על מעיר ודילמן עולם". "חק כעל הזה" "הדהר על צ11 כ"ד י"ב, בשמותב(
 אי-אפשר זאת בכל חלא כ"א-כ"ג, הפסוקים שלשת לכל מתכון הזה"... ש"הדבר ואעפ"יקכ"1(:
 מצות כאן הדגשו בת"כ מאשר יותר הרבה עוד להפך, כ"כ. הפסוק את מהכלללהוציא
 לכל שנתנו כמצמת המשקף ועל המזוזות שתי על הדם נתינת ומצות בבתים הפסחחגיגת



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירת,1

 להגיד אפשר רבים" חשבונות בקשו והמה ישרה התורה את עשה"האלהים

 לא בתורה שיקרא זישר פשוט אדם הזה. הענין אודות על כ"ט( )ז, קהלתקפ"י

 ובין )שמוח( הברית מפר של הקדמי החלק בין סתירה שום הזה בעניןימצא
 בבתיהם, הפסח חג את לחג במצרים בנ"י צוו דבר של לאמתו התורה.משנה

 כימים גם כזה באפן לעשותה צריכים היו זו מצוה של הפשוט מובנהולפי
 כלתי ובקר צאן ישחם שאמור ה' צוה המועד אהל הקמת אחרי ואולםהכאים.

 גם מטילא נאסרה ובזאת י"ז(, )ויקרא קרבן להקריבם מועד אהל אל יביאוםאם

 מועד אהל בחצר אותו נם לעשות מחויבים היו הם בבתים. הפסח קרבןשהימת
 את עשו ט'( )במדבר השנית שבשנה טאליו ומובן המזבח. על דמו אתויהזות

 המצוה הימכ תובן כזה באפן ורק המשכן. בחצר הזבחים, כל את כמוהפסח,
 ממקום הרחק כלומר ט(, ם, )במדבר רחוקה" ב"דרך שהיה שמי שם,הכתובה
 מלבד - השני. לחדש יום עשר בארבעה הפמח את לעשות צריך היההמקדש,

 על כרת ענש בראשונה נאמר ט' במדבר במפר רק מדוע הדבר, לנו יתבררזאת

 כי יען ט"ו, יב, בשטות כבר נאמר חמץ אכילת על והענש הפסח לעשותהחדי
 אי- ולא קשה עונש אחריה גוררת המרכזי במקדש הלאומי הקרבן אי-עשיתרק

 הביתי-המשפחתי. החג של סתםשמירה
 היתה כ(, יב, )דברים למקדש מחוץ השחימה אסור בוטל כאשראבל

 הפסח את לעשות שנית הותר מעכשו כי כזו, מחשבה הלב על לעלותיכולה
 ובני ה' מז, בדברים הקף בכל הזה הדבר נאמר ולכן י"ב בשמות ככתובבבית
 בארץ-ישראל. בשבתם גם הבחירה בבית רק הפסח קרבן את יהקריב נצטווישראל
 ורק הזאת המצוה אל לב שמו לא הכמות הקמת שעם נקלה, על להביןואפשר

 ה' טז, בדברים הכתוב phn שב הכמות, ונכחדו נשמדו כאשר יאשיהז,בימי

 וילהויזן של מדרשו מבית המודרנית הבקרת תוכל איך אבל ולתקפו.לקדמותו
 רכוז את דבריהם, לפי המוצאת, כהנים, שתורת הזאת, התופעה את לבארוסיעתו

 אלהים וכעבודת פסח קרבן בענין טיו;,ד חק תחק קדוטים, בימים עודהפולחן
 יטצאו לא הזאת השאלה ועל ! ? הקולטוס רכוז של בפרינצפיון פרץ תפרץזו

- א(. ינצח רצון טשביעת תשובה וחבריווילהויזן  

 הנהיגו נגל גלות בימי שרק הרעיון, את דוחה בעצמו .Lev) 11 )498 קאליש גםהדורות.
 הפור. כרעיון t(0eorge תBfich. gesch. : Graf. ; 2 34 בבתים הפסח שחיטתאת

 לעשותו מותר ולכן עקר כל קרבן דין לפסח אין ת"כ לפי כי ואומר, שמהליח מי ישא(
 אשר דהי מנהג ועומר קים שהיה - ההנחה שעצם לזאת, לב נשים לא אם גם אולםבבית.
 כהנים תורת באה פתאם ולפתע לקרבן חשבוהו תורה( ומשנה הגרית )פפרי הקודמיםנספרים
- הקרבן רין את ממנו ושללה הסקרת( בעיני חן מצא)למען  גם הלא 1להגי11; ישכל מתנגדת 

 ת"כ( של השניים לחלקים - אומרים יש אמנם לת"כ; שיר הזה )והקפע י"ג ז, פ,בבמדבר

 שלא מ"ח(, ומ"ג, י י-ג, גששות הכתובות המצוות וגם ה'" "קרבן גשם בפרוש הפסחנקרא


