
מג מכריעותראיות

 עשר ארבעה ער למשמרת לכם "והיה ואילך: ו' י"ב, בשמות אשר הפסחפרשת
 לכם הזה היום והיה הזה... בלילה הבשר את ואכלו הערבים... בין לחרש...יום

 הזו;" ש"היום הוא, ומחוור ברור ודבר - ימים". שבעת חג... אותו והגותםלזכרון

 דברה שלפניו שבפסוקים אעפ"י ניסן, לחדש עשר ההמשה היום הוא י"ר()פסוק
 זאת להניד לעצמה צרך ראתה לא התורה לחדש. עשר הארבעה היום עלהתורה
 )ראה שלפניו הלילה מן מתחיל עשר החמשה היום כי ידעו הכל כי יעןכפרוש,
 לחרש יום עשר עבארבעה יחזקאל: גם אומר וככה ל"ב(18(. כ"ז, כ"ג,ויקרא
 עשר הארבעה יום שאחרי הזה" ושבלילה הערבים" ל,,בין וכונתו הפסח" לכםיהיה

 מתחיל אחריו הבא ימים" שבעות שיחג לסדים, נמצאנו י"בא(. בשמותהנאמרים
 בת"כ אשר הפמח שחקת נניח, אם ורק בנימן. עשר החמשה ליום אורבלילה
 חג השבעות. הנ את כלל הזכיר לא מדוע יהכין נוכל הנביא, עיני לנגדהיתה

 פסח של המיום יחג אלא עצמו בפני לחג כ"ג בויקרא נחשב אינוהשבעות
 יום על מרבר שאיננו כמו אותו, מזכיר יחזקאל אין ולפיכך פסה(. של)עצרת
 חג שלהעצרת

 המכותת(._

 כבר שהעיר )כפי נמצא והלאה הפסח מחג שבעות שבעה לספירתרמז
 ימים" שבעות "חג בשם שבועות"( שבעה לספור ממנו שמתחילים שם "עלרש"י:

 כ"א(. מ"ח,)יחזקאי
 כי הדבר, את ומקימות מאשרות שונים, ממקורות כאן שהובאו הראיות,כל

 כל אחרי ויאמר, שיבוא אדם, בן ועם ממנו. וקשפע בת"כ תלוי יחזקאלמפר

 רק ונתהוו נוצרו ת"כ של השונים החלקים כי הנ"ל, והראיות ההוכחותהצעת

 להתוכח. מה אין כזה אדם בן בבל-עם גלותאחרי

  התורה.  ומשנה  כהניםתורת
 סי()פרק

 מהו היא: עליה, תשובה למצא  עלינו  אשר  ביותר,  החשובות השאלותאחת
 משנה בס' כי לקוות, הצדקה לנו ויש כהנים? לתורת התורה משנה מ' שלהיחם

 על התשובה את נמצא ת"כ, כמו ובעקרו קףבו חקים מפר הוא שגםהתורה,
 ואם וכיל. כלל אליהם לב הושם שלא או ביסורו הונחו ת"כ חקי אם :השאלה
 מוקדמת הנחה בתור רק ת"כ את הניח לא התורה שמשנה להוכיח, בידינויעיה

 שבשמות, י"ב פרק על הסתמך שיחזקאל זו, הנחה להניח גמורה רשות לנו וישא(

 המלים גם וליחזקאל, הנ"ל לפרק משותפים פסוקים קחמשה ל'( )עמ' לעיל הראינו כייען
 מ'. כ"ג, שיקרא אשר חחגיםמחקי א" בהערה כ"ח געמ' . לעיל שהראינו )כפי הן שאולות כ"ח כ', ביחזקאל אשר עבות""עץ



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתמד

 נהיה אז למשה, ה' ע"י שנתנו אלהיים יתקים חקיה את הושב שהוא אלאביבר
 המאוחרת התהוותה על השיטה נבנתה שעליהם היסודות כל כי להורות,מוכרחים

 את ונבסס נאשר בראשונה הם. שוא יסודות - והלויה הכהונה תורתשל
 הזה:הדבר
 הראשון. החקנם למפר להחשב וכונה רצון ההורה משנה בסי איןא(

 אומרים, .1ח;[( ו1ן .(ע ).'ך וקורניל .Gesch) .Isr ן ;;6 )658 שטרהוילהויזן,
 את רק בתוכו כלל (Deuterortomium) התורה משנה שי היסודי המקורכי

 פסוקים--וביתוד אי-אלה מוציאים הם האיה הפרקים מן ונם י"ב-כ"ו;הפרקים:
 )1)[-י1ל(4 הקרום תורה משנה סי של השקפתו על ישיטתם הטתנגדים הפסוקיםאת

 שם' היא, כלל, בספק מוטי שאינו לדבר אותה חושב הוא אשר וילהויזן,הנחת
 שום ביסורו מניח ואיננו הראשון החקים לספר להחשב מתכון הקרום תורהמשנה
 למשנה בפרקי-המבוא הכתוב שכל מובר, הוא ולפיכך אחרת. שבכתבתורה
 בסוף )י"ב-כ"ו( ההורה משנה חקי את ישראל בני את הודיע משה כיתורה,
 הקדום במקור שנאמרו כדברים את מותר במדבר, נדודיהם לימי שנהארבעים

 מרחבת עלהוצאה בראשיתו עצמו את חשב הזה הקדום המקור התורהא(. משנהשל
 אתו נשא יא שמשה למד, )וילהויזן( הוא ומכאן העתיק"; הכרית ס' שלוטשכללת

 אלא חורב, הר עי קב? אשר המשפמים ואת החקים את שנה ארבעיםבמשך

 מקומה על לעסה יכולה הזאת וחמרת-הטעם המשונה ההחלטה לעם.- מידמסרם
 הפמוקים כל את המוציאה דוגמתה שאין מנדנציוזית בקרת על נשענת כשהיארק

 מאוחר. בזמן שחי עורך ליד אותם ומיחסת הזאת ההחלטה אל מתאימיםשאינם
 נשמע שאינו באפן המעידים כ"ג, בפרק הי-ז'נ( הפמוקים: מוכרחים היו כלקודם
 ללכתם שנה ארבעים בסוף יישראל האלה החקים את נתן טשה' כי פנים,לשני

 גם ומסדר. מעבד עורך, ליד להתיחם הדין: את באהבה עליהם לקבלבמדבר,
 חורב; הר על התורה מתן אחר רק שארע מאורק נזכר פ' כ"ד, התורהבמשנה

 ! ! מאוחרת יהומפה וחבריו( וילהויזן )בעיני נחשב הזה הדבר שגם מאייוומוכן

 י"ז- כ"1, התורה משנה על כאן מסתמך .Th.  8. 1. (Iahrbb  ןי1 .5 ~46 יייהויזןא
 ישראל לבני נאמרו התורה משנה גס' אשר החקים כי כביכול, לומד הוא הזה מהמקום ;י"ח
 י"ז בפשק "היום" שהמלה הדבר, ברור אולם חורב, הר על הדברים עשרת נתינת אחרימיד

 התירה; כהונה חקי של פרסומם ליום אלא חורב, הר על הגרית כריתת ליום לאמתכונת
 במשנה נחשבים ברצון, האלה החקים את עליו קבל שהעם העובדה, עם ביחד הזהוהפרסום
 של הענר ע"ד 135 ם איואלד של בספרו נעין חורב הר על כרתה אשר הגרית כחדושתורה

 ג'(; ה', )דשים הזה הדור בימי גם ותקף כח היה סיני לברית 1"האמירך"(. *האמרת"הפעלים:
 111(. *5.36 דילמאן גם אומר וככה ובשמעה. באלה נתחדשה ישראל, לארץ כניסתם לפניועתה,
 המאחרים וניגר ואלטון לדברי שם מהנגד קירנן .1ח1[; .8 2521 קיוגן: של בספח עין ב(.
 כ"ג. בפרק אשר ב'-ט' הפסוקים את אחרים נמוקיםמהוך



- - = ה כ
מה מכייעיתראיית

 לפני שקרה דבר כעל בעמלק ישראל פגישת על כמפר י"ז כ"ח, פרק גםאולם
 אשר ככל תעשון "לא בצוותו: טזרחה הירדן יעבר מסכון ח' י"כ, וגם רב;זמן

 הירדן""ג את "ועברתם כתוב: שאחריו בפסוק כי יען היום!", פה עושיםאנחנו
 ה' בחירת את גם התורה משנה שי הקדום הסקור מקום בכל מניח זאתמלבד

 קרה הלא הזה והדבר ועוד(. ה' כ"א, הי; י"ח, )דברים נעשה שכבר כדברבלויים
 ולא העגל מעשה אחר רק כים ליב, כשמות וגם ה' י', תורה במשנה גםככתוב

 את גם המחוקק טזכיר ולכסוף חורב. הר על התורה מתן לפני מאייו()מובן

 המחוקק בא ולו לכהנים, מסר שכבר ח'(, כ"ד, )דברים הצרעת נגע דבר עלהחקים

 לעשות יכול היה יא אן כי חורב, הר על התורה טחן בזטן רק זו השקפהלידי
 רק ליחס יכולים כ"א( )י"ב, צויתיך" "כאשר המלים את גם הזהב(. הדבראת

 החקים הורת ; הוא אלה מדברינו והיוצא - עכרו. בימים נאמרה שכברלמצוה
 במדבר. שנה ארבעים לכתם אחרי רק לישראל נאמרה בדברים אשרוהטשפמים

 פרק עד מיה ד', מפרק הפתיחה: נאום את המיחמת לדעה יסור שום שאיןנמצא
 ואת -כ"ו; י"ב הפרקים: את שכתב המחבר לאותו ולא אחר למחבר ~taffי"א,

 אליו- ושיכים י"כ-כ"ו התורה: ימשנה מבוא משמשים הנ"לזאת-שהפרקים
 הזאת ההנחה את בפרטות במם )קיונן קיונן גם אלא דילמאן רק לא וקביסבר

 )הטתבטא הרעיון וחוזר הולך תורה למשנה הזה כמבוא .ותו[(. .5 108-112במפרו:
 הרכים נרוריו ימי -כסוף עתה עליו לקבל צריך ישראל עם כי יתרה(,בבהירות
 את ונפשו לבו בכל - לאבותיו ה' שהבטיח לארץ לבוא קרוב בהיותובמדבר,
 את הניחנו ואחרי הקדושה. בארצו יעשות ישמרם למען להלן הכתוביםהחקים
 איש התורה משנה שם' יאמת קרוב כי אפריורי, באפן להגיר נוכל הנ"ל,ההנחה
 הוא אלא ישראל, לבני נתן אשר הראשון החקים ספר כתור לפנינו עצמומציג
 ואשר במדבר, שנה ארבעים שהותם בימי שנתפרסם אחר, חקים ספר ביסודומניח
 ולו ולהגדירו. להרחיבו צרך יש כנען, לארץ לבוא קרובים היותם לרגליעתה,

 )כפי קובע היה עתה כי הראשונה, שבכתב לתורה להחשב התורה משנה ס'רצה
 התורה מתן אחר תיכף פרסומו זמן את אפן( בכל לו ידוע שהיה הברית ס'שעשה

 שהחקים והחתימהג(, הפתיחה בנאומי ומדגיש וחוזר מדגיש היה ולא סיני הרעל

 העתידים במדבר נדודים ימי אודות על אחת אות אפילו טקום בשום מוצאים אנחנו איןא
 מאורעות כעל הקהלי "יום ועל חורב הר לרגלי חניתם על מדובר כ"ז-כ' י"ח, כפרקלבוא;

 וט'. ז' בהערות ז' בסעיף קיונן: של בספרו עין רבימז ימים לפנישארעו
 על מוגר שהוא מקזת, בכך משתמש תורה משנה ס' כי נקלה, על להוכיח אפשרב(

 אולם ט,; י"א, ה'; ט"ו, א'; tAfft כ-ח; י"ס, 9"ב, היה בזמן מצוה" "אני בפעל: הואוחקיו

 הקודמים. לחקים רק ליחס יכולים בעבר 1"צויתיך" *צויתימ" : הפעליםאת
 ס' של למחברו הבקרת, דברי לפי שיכים, והחתימה הפתיחה נאומי כל לא אמנםג(

 האלה שהחלקים לזאת, אחד פה החרשים המנקרים כל מסכימים בכ"ז אולם התורה,משנה



 וייהויזן של ההיפותיזותלסתירתסו

 את מרגיש היה שלא שכן ומכל שנה; ארבעים כעבור רק לעם נאמרוהאלה
- כ"ח ה', )דברים הפתיחה שבנאום טכיוןזאת,  ההקים שאת מספר, הוא א'( ו', 

 עשרת את השמיעו אחרי מיד משה את ה' הודיע התורה( )במשנה להלןהכתובים
 סיני. הר עיהדברים

 הברית, מפר וחקי התורה משנהב(
 אשר הברית חקי את ידע התורה משנה ס' מחבר כי טסכיטים,הכל

 הענינים מצב לפי דבריו ביסוד הניחם גם והוא וי"גי ל"ד כי-כ"ג,בשטות
 בירמי' גס עין ועות ח' כ"ט, ס"טי כ"ח, )דברים התורה משנה עתה. זהשתארנוהו

 משה כרת אשר חדשה ברית של ולכמיסה לימודה חקיו את חושב כ'=ח'(י"א,

 בהורב"20(. אתם כרת אשר הברית "מלבד מואב בארץ ישראל בני את ה'עפ"י

 אשר בארץ להתנחל העומדים החרש הדור לבני יעד הזאת החדשה הבריתאת
 והחקים חורב ברית של ותקפם כחם תש שלא שכן סכל אולם ; ה' להםהבטיח
 משנה ס' אמנם בי-ג'(. ה', )דברים הזה החדש הדור לגבי גם ביסודההמונחים
 להביר אי-אפשר בכ"ז ואולם כי-כ"ג; כשמות שנאסרו אחדים חקים על חוזרהתורה
 אברו, לא הם גם כי מפק שאין אף-על-פי הברית, ס' של חקיו לרב ביחס זאתאת

 המצוה זה: דבר ה'-ו' כ"ז, דברים שי ביסודו הונח וכן כחמא(. את התורה, משנהלפי
 מצות את להבין נוכל וכך עתה; נם ועומדת קיטת עודנה כ"ח כ', בשמותהכתובה

 השביעית כשנה הקרקע שביתת חק את ביסודה נניח אם רק השמיטהשנת
 התורה משנה שם' ההנחה, אח לקבל אייאפשר אפן ובשום י'-י"א(. כ"ג,)שמות

 להפך, למעשה; הלכה ותקף כח לו שיש היחידי, החקים לספר עצמו אתחושב
 לפניו רב זמן נתנה אשר אחרת, שבכתב תורה בימודו להניח מוכרח היההוא*

 של בימודו הונחו הברית חקי ואם בספק. מוטלים היו לא והשפעתה כתהואשר

- התורה טשנהס'  ואעפ"י מקום בשום בפרוש בו נאמר לא הזה שהדבר אעפ"י 
 מ' בתור מקובל להיות רצה התורה משנה ס' כאלו מקום בכל לנושנראה

 גם הניח התורה משנה שס' לזאת, שיתנגד דבר אין אז - היחידיהחקים

 הפתיחה מנאומי שוגות במקומות גם זאת חקירתנו לשם להשתמש 13כל ולכן לח"כ.קדמו
 השקפתה את לסתר ראיות מוקדמת-גשר כהנחה כהנים תורת הונחהוהחתימה-שביסודם

 המודרנית. הבקרתשי
 הברית ס' חקי כל על חזר לא התורה משנה הזאת-שם, העובדה את יבאר אפשרא(

 של אחדים חקים על רק לחזר צרך ראה שסשה או אופנים: מהם-בשני אחדים על רקאלא
- חדש דבר-מה בהם ללמדנו כונתו היתה יאפשר בנאומיו ולשננם הבריתס'  דבר גבשגיל 

 כלל והטקורית הקדומה בצורתו משה של שנאומו או התלמוד( שאומר כמו בו",שנתחרש

 שאין המקומות אוחס כל התורה לתוך הכנסו לא שאח"כ אלא הברית, ס' חקי כל אתכתוכו
 הברית. ספר חקי על במלה, מלה פשוטה, חזרה אלאבהם



מז מכריעותראיות

 הזה הדבר בו שיאמר מבלי ותקף, כח ובעל ירוע חקים מ8ר בתור ת"כ,את
בפרוש.

 ת.כ. בחקי מסתיע התורה מוענה ס'כ(

 הניח התורה( )משנה דברים שם' חיוביות, בראיות גם להוכיח נוכלאנחנו
 הדבר את בישראל. נוהגים היו חקיו אשר לו ידוע ספר בתור ת"כ ס' אתביסודו
 הצרעת בנגע "השמר כתוב: שם ח'. כ"ר, בדברים ומפרש ברור באפן נראההזה

 תשמרו צויתים כאשר הלויים הכהנים אתכם יורו אשר ככל ולעשות האדלשמר
 הצרעת; נגע חקי את גם לכהנים נתן שה' בפרוש, מלמדנו הזה הפסוקלעשות".
 וחבריו וילהויזן התורה. בטשנה ולא הברית בספר לא נכתבו לא האלהוהחקים
 י"ג-י"ד, בויקרא שנכתבו הצרעת לחקי מתכון אינו הזה שהפסוק אפוא,מחלימים

 התורה משנה נם מדבר ושעליהן לכהנים רק ידועות שהיו שבע"פא( לממרותאלא
 ותורתך ליעקב משפטיך יורו ינצרון ובריתך אמרתך )הכהנים( שמרו "כי ט':ל"ג,

 אלא בלבד, שבע"פ מסרות רק שלא מלמדנו, הזה הפמוק דוקא אולםלישראל".
 שהכהנים ה"ברית" כי יען ז לכהנים למשטרת גתנו בכתב קבועות שהיו תורותגם

 ועל הכרית לוחות על נכתבו אשר והמשפמים החקים אלא אינה ל"נצור"צריכים
 )בתור גופא התורה משנה ספר גם והלא כ"ז(. ל"ד, ז'ן כ"ד, )שמות הבריתספר

 ונתן מפר על נכתב ואילך( ב' י"א, הברית-ירמיהו דברי של ומהותםעצמותם
 החקים כי להניח, צדקה להם יש וטה י"ח(. י"ז, ; ט' ל"א, )דברים יכהניםימשמרת
 משגה ס' לפי היו, פיהם, על ולשפט להורות צריכים היו הכהנים אשרוהתורות,

 2%( ! ? שבע"פ מסרות רקהתורהל

 עפ"י הכהנים הוראות על לא טרבר ח' כ"ר, דברים כי לזאת, גם לבנשים
 תקף: נכל שם מדגיש הוא אלא ואילך(, ח' י"ז, דברים גם )ראה דעתםשקול
 חקים אותנו מזכיר שהטחוקק למדים, נמצאנו לעשות". תשמרו צויתים"כאשר
 ושעל התורה משנה מ' של פרסומו לפני עוד ירעום שהכהנים ידועים,אלהיים
 שנתנו שבכתב התורות אלא עתה, הכהנים הוראות לא מעידות האלהימוצאם
 את משנן דברים שם' טסקנה, לירי באים אנחנו כאן הנאמר ומכל לפנים.ככר

 נטצא ואצלם ; לעשות ישמרום למען י"ג-י"ד23( בויקרא שנכתבו הצרעתחקי

 במפק, סומלת אינה החק של והגבלתו הגדרתו אם גם : במינו המיוחדהצווי

 ספרי ; ע"א כ"ח, )חולין שאמרו, ז"ל[2( חכמינו לדברי לועגים החדשים האקסגפיםא
 וחז"ל ; שבע"פ למסורות מתכונות כ"א( י"ב, דברים צויתיר" "כאשר המליס: כיראה.-המתרגסג

 חקי אולם השחיפה. אופן דבר על חק שום כלה התורה בכל שאין מפני רק זאת אתאמרו
 )אברים כאן מתכון שהפסוק המנקרים, מחליטים ובכ"ז עינינו לנגד והגם ספר על כתוביםהצרעת
 ! ! שבע"פ לטמורות ח'(כ"ד,



 וילהריון של ההיפותיזותלסתירתמח

 י"כג ט/ ב/ "נ, בויקרא )עין הכהניסא( מאת רק לצאת ההוראה צריכהבכ"ז
 ועוד(. ל"ה ייד, ,טיט

 לתורת-כהנים. י"ך התירה טשנהי(
 עיני שלנגד גמורה, בוראות למדים אנחנו התורה משנה בע' י"רטפרק

 אלא איננו ג'-כ' י"ר, התורה שמשנה ספני בכתב, הכהנים תורות היומחברו
 לרעת, יראונו להלן שיבואו והדברים י"אט, בויקרא שנכתב מה על מקוצרתחזרה

 ממנו: שאלם התורה משנה ס' וכי בויקרא הוא האלה החקים מקורכי
 משנה ס' של לשונו להרגי זרים "למינה" אלמינו", "לטינהו", הבטויים:ו(
 גם ; ת"כ של הדבור לדרכי וטתאיטים לזאת( מסכיטים וקיונן וילהויזן )וגםהתורה
 זה ולעמת אחר, במקום דברים בם' נכתבה לא י"מ( י"ד, )דברים אשרץ"המלה
 בת"כ. הזאת המלהמצויה

 טת"כ, רק לוקח ח'( י"א, )רברים חטאות בהטות בנכיות הנגיעה אסור2(

 של מקורו ואוים כ"ר-ט'(; י"א, )ויקרא וטהרה טומאה חקי גם נכתבו שבהטפני

 הוא מאכלות: דיני רק כתובים שבו ספני התורה, משנה כספר אינו הזההאמור

 )אולם באכילה. והאסורים המותרים הדברים את רק ו"טמא" "טהור" במלים:מסמן

 וכר אחרים; שופטים על גם אלא בלבד, הכהנים על לא מדובר י-ז י"ס, בדבריםא
 גמורה בהסכמה כלבד "הכהניס" רק נזכרו ח' כ-ד, בדברים ואזלם י"ב; ט', בי"ז, גם הדברהוא

 כל יהיה פיהם ש"על הכהנים, על נאמר ה' בכ"א, מת"כ.-ואם שהבאנו השונים הפסוקיםעם

 מן ,מוציא לידו, שבאה .בחזדמנות כאן שנכתב הכהנים, של תפקידם על הזה הדבר איןריב-,
 ב' בכ"א, שקידם, וביחוד "ריב"; עניני בברור השופטים של השתתפותם את גםהכלל

 החקים, אח העמ את להורות הכהנים של והשופטים.-תפקידם הזקנים בפרוש נזכרוואילך,
 בויקרא "ואילדן נויקראי', עין בת"כ; דק בכלל נכתב נפרוש, לא תורה משנה בס'שנאמר
 אהרן. ואת משה את ה' צוה אשר הרבות ובתורות נ"זי"ד,

 של העממית שהרשימה הזאת, העתדה את רב-ערך לדבר חושב )מ"חטטא( קיונןב(

 מכאן להפך, אולם, י"א; בויקרא חסרה ד'-ה'( י"ד, ומבריס באכילה הסותרות היונקותהבהמות
 צרך המקורי-האוריגינלי החק ראה לא שבודאי מפני תורה, למשנה קדם ת"כ שס'ראיה,

 הכהמות של גרה( והעלאת שסועות פרסזת )שת' הכלליים הפהרה סטני שנכחנויעצמז-סכינן

 המותרות החיות את בפרטות ולטנות -לחזר התורה במשנה וגם בחקרא גם באכילההמותרות

 נכתב לא הזה האחרון )והדבר הפהורים הדגים מיני את למנות צרך ראה שלא כמובאכילה,
 לאכלה, בשר חתיכות בקנותו ולחקור, לדרוש יכל היה לא העם אולם התורה(. משנה בס'גם

 העם בחקי הכתוב פרם ולכן לא או גרה ומעלת שסועות פרסות שתי בעלת היתה הבהמהאס
 השהיתה הותרה התורה משנה שלפי וביחוד באכילה; המותרות הנהמות את י'ד(24()דברים,
 לעשות צרך ראה לא הדגים בענין הכהנים. פי את תמיד לשחל היה ואי-אפשר מקוםבכל
- לכל. היטב נראים ודג דג כל של והסנפיר הקשקשת כי יעןזאת,  למדיפ, 3מצאגו ומכאן 
 הקהיות שי המפרטת הרשימה את הוסיף התורה משנהשספר

 היונקותי
 וצבי- ,איל דמה

 כ"ב, ולט"ו, כיב ט-1, לרץ, ה' בי"ד,הקתו4ים



מט מכריעותראיות

 ט"ו, י"ב, כפרקים: עין והטהרהן הבוטאה חקי את גם ירע התורה משנהס'

 נראה לעצמו כשהוא כ'( י"ר, )דברים תאכלו" טהור עוף "כל הפסוק:3(
 אחר טקוטו וגם י י"א( )שם תאכלו" טהורה צפור "כי : הפסוק על גרידאכחזרה

 את ואולם , לבנו שיטת את ביחוד אליו מפנה י"ט( י"ד, )דברים העוף""שרץ

 אחר ומונה הולך הוא שם ; י"א כויקרא נמצא הנ"ל הפסוק של הנכוןבאורו

 משנה ס' י"א-כ"ב(. י"א, )ויקרא הטהורים העוף שרצי את הטמאים העוףשרצי

 תאכלו" טהור עוף )"כל כולל חק רק הזאת המפורטת הרשימה תחת כתבהתורה

 צרך שום ראה ולא מצויה היתה יא ארבה שאכילה מפני אחר, כ'( י"ד,דכרים
 שרץ את רק כזה באפן מסמנת "עוף" והמלה ; העם כחקי כפרוטרוטלמנותם
 שביסורו נאמר, אם אלא יהכאר לא הזה הסתום והפסוק י"ט. בפסוק כמוהעוף
 סרבר גם למדים אנחנו זאת אחר.-ואת במקום מפרשות והגבלות הגדרותהונחו
 חמרים מ"א-מ"כ, י"א, בויקרא שנאמרו הארץ, על השווצים השרצים חקיזה;

 העם הזאת: העובדה כודאי היתה הזה לחסרון שגרמה והסבה התורה;בטשנה
 25(י הזה האסור סביי גם האיה השקצים את מאכל נמנעהיה

 החוק אולם

 שסעיד כפי האלה, הצוויים על בשתיקה יעבר יכל היה יא והקדוםהסקורי
 כאן שנאסרו הדברים מכל לנו והיוצא ; וט"ז( )ט"א בויקרא '"א פרק שלסיוטו
 א(. הם שאולים י"ד בדברים הכתובים החקים :הוא

 בם' ; בת"כ אשר לסדר ככל מתאים התורה בטשנה אשר החקים מדר4(

 דגים. ב( יונקים. בעלי-חיים א( אדוח: על האלה הצוויים נכתבו התורהמשבה
 התורה בטשנה בא הזה הנבלה חק אולם , נבלות ה( העוף. שרצי ד( צפרים.נ(

 והטהרה, הטומאה מחקי אחד הוא כויקרא כויקרא; מאשר לגמרי אחרתכצורה

 נבלות א( כ"ר-ם'(: י"א, )ויקרא נבלות של שוגים סוגים שם נטנו זהוספני

 טהורות כהמות נבלות ג( )כ"ט-ל"ת(; שרצים נכלות ב( ; )כ"ז.-כ"ח( אסורותכהמות

 רק נאמרה אכילתן כאכילה; כו נאסרו לא טהורוה בהמות נכלות ;)ל"מ-ם'(

 נבלה- אכילת כשרו-אחר את לרהט רק צריך הזר ן ח'( כ"ב, )ויקראלכהנים
 קרבן להביא עליו זאת את עשה לא ואם ט"ו,(, י"ז )ויקרא כגריו אתולככם

------
 תיש חמקות לזאת: לבני שיטת את מפגה ול,2482[1( ל'113525 דמה 111 )6% דילמאןא(

 יש 2( )1 אחר בטקיר אולם לעופות, המיס חיות את הקרים ואילך כ"א א', ובבראשיתשיקרא
 התודה משגה ס' ; האיץ ושרץ המיס שרץ עוף, בהמה, כ"ח(: כ', מ"1; י"א, )ויקרא כזהסדר

 בס' אשר הסדר שהתאמת בזאת, יילמאן עם מסכימים ת"כ.-אנחנו של בסררו אפואמחזיק

 אולם ת"כ; מאת שאל התורח משנח ס' כי כן, גם טעירה בת"כ אשר לסרר התורהמשנה

 דמה ז אחר מקור עיניהם לנגד היה שם כי מ"ג, י"א, בויקרא אשר מהסדר ללמר אין זהלעמת

 ואילך. ל"ג לט"ו, נ"ד-ג"1 י"ד, כויקרא אשר פסוקי-הסיוםאת



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתנ

 אכיית אסר התורה טשנה ס' אולם שם(א(. דילמאן ראה ; ב' ה', )ויקראחטאת
 של כקדושתם )קדוש לה'" קדוש "עם הוא ישראל ונמוק: טעם כתתו נבלהכל

 ת"כ לבין התורה משנה ס' שבין הזה ההבדל באור ו'(; י"ס, כשטות עיןכהניסי
 זו: מסקנה כאן שנאסרו היכרים מכל יוצאת אפן ובכל )כ"א(. ימעלהנכתב
 במשנה אשר והטותרים האסורים הטאכלות וחקי לת"כ טאוחר התורה טשנהמ'

 והלויה. הכהונה סתורת לוקחוהתורה
 זאת ובכל ת"כ. עם מסכימים י"ר דברים של הלשון שהרגלי מודה,קיונן

 )דברים( התורה משנה ם' מהבר כי נניח אם תתבאר, הנ"ל ש"ההמכסה קיונןסובר

 י"ח; י"ז, )דברים אתם ובמתן כמשא ובא והכירם ט"הכחנים-היוים"-שידעםקבי
 "הטהור תורת את - חי( )כ"ד, יהוראתם רב ערך ספק בלי יחם וגם ט'(י"א,

 טחם". אחד של עטו מתחת שיצאו ככתב רשימות כצורת או כע"פ אווהטטא"

 טירת רק להם היתה שלו לזאת, הקורא לב שימת את ספניםאנחנו
 כזו, התאמה הדעת על להקלות היה אי-אפשר קתה כי בלכד, שבע"פמשותפת

 צריכים אנחנו כרחנו ובעל י"ר. לדברים י"א ויקרא של המלים, של משמעותןלפי
 צאת שאי שאחד להגיד נרצה לא אם -- לכהפ"ח היה עיניהם שלנגדלהניח,

 הדבר של כאפשרוהו סודה בעצמו קיונן וגם בכתב; משותף חקיםחכרו-קבץ
 והטמאי, "הטהור על קדוטה כהנים תורת ההורה משנה מ' לבעל היתה ואםהזה.

 קיונן, היחשב בלבד. האלה התורות את רק לא הזה הטקור בתוכו כלל נוראיאז

 רק בתוכה שכללה קצרה רשימה התורה משנה מחבר של לידו באה במקרהכי
 התורה, משנה מ' ידע זאת מלבד ואם !  ? והטמאות הטהורות הבהמות הורתאת

 חקי את וגם ח'( כ"ד, )דברים הצרעה נגע עי הכהנים תורות את שהראינו,כפי
 ההנחה, את נמורה בפשיטות לקבל עלינו הרי ט"ו(, י"ב, )שם והטהרההטוטאה

 לדבר שכלי יסוד שום ואין ; כהנים תורות של בכהכ קבצים היו עיניושלנגד

 הכלולות והתורות התורה טשנה ם' בעל לפני שהיו התורות של זהותן אתלהכחיש

 ב(. שלנו ויקראכמפר

- - -
 קדש. אכל או למקרש נכנס כן אס אלא חטאת חיב הטמא אין חז.'ל קבים יפ.א

 בתנאי הוא חזאל המצוה של ונטוקה טעמה כי העירותי, ר"א( נעמוד ויקרא לס'בפרושי
 שגשר מפני קדש, גשר רק אוכל והיה למשכן מסביב חנה ישראל עם כל במדבר:החיים

 למקום מכניסת להזהר ממנו, נעלמת שטומאתו לטמא, מאד קשה היה ואז עליו; נאסרתאוה

 קדש. וטאכילתחקווש
 אנחנו הצרעת גהורות הצרעת. בתורות היסג ואחוזות קשורות היו הקרגנות תורותב(

 את הדעת על להעלות ואי-אפשר הקרגנות תורות אל יחסן על המעירים רבים סמניםמוצאים

 לתורות משותפות הן כי" "איש כי", "ארם : הנוסחות האחרונוה. בלי הראשונות שלמציאותן

 ישראל בני אשר הטהרה, קרבנות מ"א(. בעמ' לעיל נעין האחרות הכהנים ולתורותהצרעת
 שבויקרא; א'-ז' כפרקים: אשר הקרבנות לחקי בכל מהאימים א,--ל"ג, י"ר, בויקרא עייהמצוו



נא מכריעותראיות
---------י=

 כהמם. בתורת אשר אחרים וחקים התורה משנה סיה(
 עיני לנגר היו שכת"כ אחרים הקים נם אלא בלכר "התורות" רק לאאולם

 אחרות, במלים עליהם חוזר וגם כמקצת טכארם הוא ; התורה משגה שלהמחבר
 תאכל ."ולא שיכים: האלה החקים אל 111(. .5 )605 רילטאן ככר שהעירכמו
 - י"ר. י"ז, ולויקרא ד' ט', לבראשית רמה כ"ג(; י"מ, )רברים הבשר" עםהנפש
 הע-החת כ"א, "(י כ"ח י"ס, יויקרא דטה א'(; י"ר, )רכרים תתגודדו-למת""לא
 במלה ג' י"ר, התורה משנה ס' משתמש י"א בויקרא לרב המצויה "שקץיהמלה

- "שקץ". עם כיחד כוהניה הוא כ"ו( )זי, אחר וכמקום"תועבה"  "בערב המלים: 
 הערבים" "כין : הנוסחה של באורה לשם הרחבה הן 1'( מ"ז, )רבר' השמש"כבוא
 מוסיף א'( כ"ו, )ויקרא לכם" הקימו יא "ומצבה : האסור אל ו'. י"ב, בשטותאשר
 ב(. כיב( )ט"ז, אלהיך" ה' שנא "אשר : המלים את הסברה לשם התורה טשנהס'

 שנאסרה הטצוה אח ולהשלים להרחיב באו כ"ב התורה במשנה ט'-י"אהפסוקים:
 כ"ר, התורה משנה ניקיונן(. מתנגד 111 344 )דילמאן: י"ט י"ס, בויקראבקצור

 משנה י"ג. י"ט, כויקרא אשר תעשוק" "יא טצות את ומבסס :מבארי"ד-מ"ו
 התורה משנה י'. כ', ויקרא על ין המיוחדים כדרכי-הרבור הוזר כ"ב כ"ב,התורה

 גם לנ"ל. במקצת והשלמה ט' י"ט, ויקרא על במקצת חזרה הוא י"ט-כ"בכ"ד,

 לגוף באור של כיחמו הוא ל"ו י"מ, לויקרא י"ג-ת"ז כ"ה, התורה טשנה שלהיחס
 המצוות את דבריו ביסור התורה משנה ס' הניה אחרים בטקומוההספרג(26
 בהמות לה' לזבה אומר א' י"ז, החורה טשנה מ' ואם בת"כ. כפרטותשנאמרו
 האמור ביסוד הניח בוראי אז כ"א(, )ט"ו, דוגמאות שתי רק ומביא מוםכעלות
 לנגד היו וכך כ'-כ"ד. כ"כ, כויקרא לכהנים שנאמרה המפרטת המצוה אתהזה

 בבמרבר אשר והרחבתה הזאת המצוה של באורה י"ב כ"כ, ההורה משנהעיני
 י י"כ כ"כ, התורה בטשנה אשר הצווי כלץ יוכן לא הזה הבאור מכלי ל"ז,ט"ו,
 לפסוק רש"י של בפרושו )עין שעמנז מהכלל, יוצא כאפן הותר, האלה בגדליםורק

 שבויקרא טמא" מקוס אל לעיר, מחון "אל הטעם ועור: ז'. ב', מז', ציטטה כעין הוא י"גי-ד,
 בפרזני, ועזן ד,, ו', בויקיא אשר שהזר" מקזם אל לעיר "מחוץ אל מהאימות מ"ח מ',י"ד,

 של עיניו לנגר היתה הקרבנות תורת שגם למדים, נמצאנו ג'(. בהערה רכה בעמ'ל"ויקרא"

 התורח. משנה ס'כעל
 מ"א, ו'; ח"ז, גירמיהו )עין "גדד" העממי: בבטוי נתחלף "שרט" הקדום: הבטויא(

 כ"ח(. י"ח, מל"א ן ה' מ"ז, ןה'

 כי יהדגיש, באה הזז ההוספה : הספרי( )לפי רש"י שך הנכונה הערתו את ראה*
 נעיר, אגב י"ד; ?"ה, )גראשית לו אחוכה היתה האבות שבימי אעפ"י לה' עתה שנואההמצגה

 לת"כ(. שיך הזה המקוםכי

 -שבו עול" תעשו "לא הכתוב: על חוזר התורה משנה DC' לזאת, לג לשים צריךג(

 הזה. האסור את מסיס הוא שהן עול" עושה "כל : גויקרא-גמלים המצוהמתחילה



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתיותנב

 במשנה ת"כ; על ישר באפן התורה משנה ספר ממתמך אחרים בפקומותהזה(.
 כ"ה כ', "ח, לבטדבר לו" דבר עכאשר : המלים רומזות ב' וי"ח, tra ",התורה
 כ'; י"ב, כ"ה; י"א, ג'; מ', י"ט; ו', י"א, א', ברברים הזאת הנוסחא את)ראה

 הזב את שגם נאמר, י"ג כ"ג, התורה כמשנה ואם י"ח(א(. כ"ו, י"ז; כ', ויימ"ו,
 אי-ד' ה', כטרבר אל הזה הצווי קשור בוראי אז לטחנה, מחוץ אל להוציאצריך
 הטחנה נחשב ידועה שבסדה ספני השני, הצר טן ר' י"ב, ויקרא ואל אהדטצר
 ל', וכ"ח, ו', כ', התורה משנה אין וכך קרוש. למקום בקרבו מתהלך" "ה'אשר

 בטשנה כ"ג-כ"ה. י"ס, בויקרא הכתובה לטצוה אלא מתכון כרם, חלול עלהמדבר
 שס' הדעת, על להעלות קשה אולם ; ערוה מאמורי אחד נכתב א' כ"ג,התורה

 צריך ולפיכך בלבד; האב אשת לקיחת את רק הקרובים כל על אסר התורהמשנה
 בפרושי וכ'. י"ח ויקרא חקי הונחו הזה החק שביסוד הזה, בענין גםלהגיד
 של לאמתו הזה. היחידי הערוה אסור רק התורה טשנה בם' נכתב מדועבארתי,

 אחרים ערוה אסורי עור כ"ז התורה במשנה אשר הקללות כפרשת נאמרודבר
 והשלטה חזרה הוא פ'-י"ר י"ח, התורה טשנה "ארור". יהיה עליהם העובראשר

 ו', כ', ז ל"א כ"1, י"ט, כ"א; י"ח, בויקרא ואשר י" ב"ב, בשמות אשריאמירים

 הנביאים. אורות קל לחקים מבוא טשמש והואכ"ז
 כהנם. ובתורת התורה במשנה החגים חקתו(

 אח המחבר ידיעת נכרת ט"ו( )פרק התורה במשנה אשר החגים בחקתנם
 ס' של הזה הפרק כאלו לנו שנראה ואעפ"י בת"כ; אשר להם הטתאימיםהחקים

 בו להתבונן נעמיק אם אולם כ"ג(, )שמות הברית לם' רק צמור התורהטשנה
- ב(. לת"כ התורה משנה ס' זקת על המעירים סמנים נקלה על בונטצא  כמפר 
 טלמדנו כ"ג ויקרא רק ואולם ברעהו; איש תלויים הרגלים שלש איןהברית
 ; והשלמהג( סיום חג כעין לו ומשטש המצות לחג בעקר קשור השבועותשחג

 ע"י הממומנים חלקים לשני כ"ג בויקרא אשר החגים חקת מחולקת זהומפני
 חגי את בתוכו כולל הראשון החלק ומ"ג(י )כ"ב אלהיכם" ה' "אני הגומר:הפסוק
 הסתו: השני-חני החלק השבעות; ומשליטו-חג הטסיטו והחג הפסח חגהאביב:

 לאחריו. אשר עצרת"( )"שטיני המיום וחג יפנין אשר החגים שני הסכות,חג
 הפסח לחג שיך השנעות שחג מ"ז(, )בפרק מלסדנו התורה משנה ס' גםאולם

 מצא רבר", "כאשר המליס: את חתורה טשנה בס' מוצאים שאנחנו מקופ בכלא(
 14, התורה משנה למשל, דמה, לפצו; אשר התורה התימשי להן המתאים הטקום אתגטצא

 חתורה -משנח כ"ד. ל"ד, לשמות כ' י"ב, חתורה י"ר.-משנה כ"ח, ה', מ"1, לבראשיתי"א
 ח'. י"4 לשמות י"ח כ"ו, התורח משנה ואילרן י"א ל"ד, לשמות י"זכ',

 [5. ,א .Kr 1868 .5 362 ריהט: של בספרו תמצא ו"פסח" המצות" "חג רבר עלב(

 .5?3((. .5 )11. התורה חומשי חמשת ע"ר במאמרי ערןג(



.
גג מכריעות ראיות

 החנים שני ]פרשת החצונ"ת הצורה גם מעידות הזאת השיכוח ועץ בו;והלוו
 ועשים ושמרת במצרים היית עבד כי "וזכרת אחת: זכרק במצות נגמרתהאלה
 )הוא רבריו עצמוה וגם יחד;א( לשניהם המתיחסת י"ב( )ם"ז, האלה" החקיםאת

 הקציר ותחלת הקציר(י תחלת אחרי שבעות שבעה השבעות חג את לתלטצוח
 בחג האביב", "חרש ומהבטוי ט"ז( )דברים ט' מפסוק ללמד שאפשר כפיהיתה,

 הקציר כי בפרוש אוטר שאיננו התורה, טשנה ס' כי לזאת, גם לבהממח.-ונשים
 )עין וטפורסם ידוע ענין כעל י"א כ"ג, ויקרא על טמתמך הפפח, בחגטתחיל
 111ב((. .5 314 דילטאן: שלבספרו

 בטצוה גם אנחנו רואים לת"כ התורה משנה ס' מצד מפליאההמכסה
 חג של אחד יום רק ה'" יבחר אשר "במקום להג התורה משנח כטפרהכתובה
 מצוח הוא זה יקומח ואולם ד(; ט"ו, לדבריט דילמאן של בפרושו )עיןהפסח
 כן וכמו ט"ו(; ט"ז, )רבדים הנבחר" "במקום המכוה חג ימי שבעת כל אתלחג
 המכות ובחג "חג",ג( בשם המצות חג של הראשון היום רק בת"כ גםנקרא

 כ"ט, י"ז; כ"ח, בטרבר י"דן ה', כ"ג, )ויקרא כזה בשם הימים שכעת כלנקראים

 המצות חנ יטי בשבעת הכדלים אין י"ת( ל"ד, ט"ו; כ"ג, )שסות הכרית כס'י"כ(1
 נמצאנו "חג"; בשם כפשיטות תשביעי היום נקרא ו' י"ג, ובשמות לרעהו איעדכין

 ת"כ. על לכל ונראה גלוי באפן הזה בענין נשען התורה משנה שם'למרים,
 בחגים, מלאכה לעשות אסור שום הברית בם' טוצאים אנחנו אין :ועור

 ולעוטת השכת. ביום והטנוחה השביתה על מצוה הוא הסמוכים שבפסוקיםאעפ"י
 אולם פסה; של בשביעי הטלאכה את בפרוש וו' מ"ז, התורה טשנה ס' אסרזאת

 האחרים, החג ימי מכל השביעי היום להבדלת ונסוק יסוד שום שאיןטכיון
 הטלאכה את ת"כ, מ' כמו אסר, התורה טשנה ס' וו: הנחה להניח קלינו כןעל
 בענין רק בפרוש שנית הטלאכה אסור את קבע הוא הקדושיט; החגים ימיבכל
 שאין טכיון בו הותרה שהמלאכה לחשב יכולים שהיינו מפני פסח, שלשביעי
 )עין הקצירד( ובימי חל שהוא וטכיון ה'" יבחר אשר "בטקום אותו לחגצרך

 .Ges). .5 27 התורה חומשי חמשת עיבמאמרי

- האלה". החקים את ועשית ושמרת בנוצרים חיית עבר כי "ייכרתא  כי ספק, אין 
 לכמו גשטחה העניים את לשתף המצוח: אל רק לא מתיחסות האלה" "החקיםהמלים:
 סיום משמשת הזאת הזכרון מצות אלא שלפניהן, בפסוק הכתובה אחדים4, טפרשיםשחושבים

 י'. י"ג, ע"ד; י"ב, בשמות עין כאן; עד הכתובים החניט חקילכל
 את מוקדמת הנחה בתור מגיח א"נ ל"ד, 'המות גם כי מעיד, שנעות" "חג השםכ(

 כפרושי שהסקתי המסקנה עם מסכים הזה הדבר כ"ג. בויקרא עליה שצוו השכתות, שבעספירת
 ל"ד. שמות הגלות טרם לישראל ונגלה סיני מחקי הוא כ"ג הקרא כילהקרא,

 כ"ג. לויקרא בפרושי עיןג(
 111. .5 608 דילמאן: של בספרו עיןד(



 1ילהויזן של ההיפותיזותלסתירתנד

 ט"ו, )דברים הסכות" "חג בשם משתמש ת"כ ס' רק לזאת: גם לבנשים

 בשמות אולם הזה, השם של ונמוקו טעמו נתן מ"ב כ"ג, בויקרא י'(; ל"א, ט"ז,י"ג,
 "עצרה" השם של מקורג גם האסיף". "חג לו קורא הוא כ"כ ול"ד, ט"וכ"ג,

 בשם טסמן הוא שם ; בת"כ הוא הפסח הג של האחרון ליום ה'( ט"ז,)דברים
 החקים מפרי בשני 5"1(. כ"ג, )ויקרא הסכות חג של וההשלמה הסיום חג אתהזה

 חגיגתו שעקר ליום טרטינוס בתור הזאו; המלה באה ות"כ( )טשנה-תורההאלה
 תמיד בא מלאכה" כל תעשה "לא האסור: עכורה. מלאכת מכ5 בשביתההוא
 הוא שאוד ג'( פ"ז, "חפזון")דברים הכטוי: גם הנ"לא(27( למלה ופרוש באורכעין
 י"א(. י"ב, )שמותמת"כ

 ות"כ. י"כ התורה משנהז(
 כאברים אשר חולין שחיטת ארות עי החק כי ה'(, )כעמ' יעיל הוכחנוכבר

 נתבונן אם : להלן הכאים הדברים את כאן נוסיף י"ז. ויקרא על רק מסתמךי"ב
 וחוזרים הולכים אחדים חקים כי ונוכח, נראה ה'-כ"ח י"ב, התורה במשנהונתעמק

 בשני כמוכ"ז, י"כ, לדברים תכנו עפ"י שוה ח'-י"ח י"ב, דברים פעמים. שתישם
 אל להביא צריך המוכח קרשי את א( : הבאים החקים כתובים האלההמקוטות
 י"ז-י"ה=לפםוקים: ; ה-י"ר הפסוקים: ; שם ולאכלם ה' בו יבחר אשרהמקום
 באכילה; אסור בלכד הדם ורק בארון מקום בכל מותרת חולין שחיטת ב(כ"ו-כ"ז.
 ט"ו-ט"ז=כי-ב"ה. :הפסוקים

 נתעמק אם ובכ"ז ומהותם תכנם עפ"י לזה זה אפוא שוים הטקומותשני
 מהקותה. אשה ונברלוה שונות השקפותיהם כי ינו, יתברר היטב ונבחנםבהם
 בכל . קרבנות מקריבים שכהוה מוקדמת, הנחה מניח ח-י"ח י"כ, התורהמשנה

 ; ח'( )פסוק. בעיניו" הישר כל איש היום, פה עושים אנחנו אשר וככלמקום

 הקרבת בענין השוררת ההפקרות את הדין חמר. ובכל בפרטות אומר הואולכן
 אמורה, הנבחר למקום מחוץ שחיטה שכל נחשב, לא ולטעןהקרבנות.

 הו"
 טגביל

 שחיטת ומתיר הקודמים כפסוקים שנאמר האסור את )ט"ו(, אחד בפסוקבקצור,
 חק כאן שלפנינו למדים, נמצאנו טקום. ככל וכו'( נפשך" אות בכל )"רקחולין
 השני בחק הענינים מצב הוא אחר אחד.-א51ם לענין ביחס הגנך שכחואוסר

 כל קרוב בהוה לגמרי. אחרה השקפה לפנינו כאן ; כ-כ"ז בפסוקים:שנאמר

 קרבן בתורת הובאו לא אם ובקר, צאן לשחט אמור ולכן מקדשו למקוםהעם
 גדויה בארץ ישב ישראי עם תנאי-החיים: ישתנו הבאים בימים אבללה';

 פסח של ששביעי לזאת, שגרמה הסבה את הקורא ימצא ל"ו כ"ג, יויקרא בפרקטיא
 לגבי הזה בשם משתמש אינו ת"כ שס' בשעה בה *עצרת", ג'טם התורה במשנהיקרא
 חמצות.חג



5א מכריעותראיות

 ומפני העם, בני רב של מושבם28( ממקומות רחוק יהיה הטקדש ן ידיםורחבת
 תאוה בשר אכילת לשם וצאן בקר שחיטת לבוא העתירים לימים טתיר הואזה

 תשא ונרריך לך יהיו אשר הכנלה-קרשיך בתור הוא "רק-מום'ף טקום.ככל
 למדים, ה'".-נטצאנו יבהר אשר המקום אל ובאת רחוקים( טמקומות)אפילו
 לענינים ביחם ורק ; ועומד קים שחיה אסור בוטל )כ'-כ"ז( הזה השנישבחק
 ותקף. כח עוד לו נשארידועים

 החק את נופפת הגדרת מגדיר )כ'-כ"ז( הזה השני החק כי הדבר,ומחוור
 המזבח אותו הוא כ"ז י"ב, התורה בטשנה אשר ה'" "מזבח י"ז. בויקראהכתוב
 הכתוב הנסוק אוהו הוא הוא הדם אכילת אסור של הנמוק ו'; י"ז, בויקראהנזכר
 ואילך כ' י"ב, בדברים החק וכי ד'(; מ', לבראשית )דטה י"ר י"א, י"ז,בויקרא
 אשר ההמור האסור את הכטל אלא בא 5א עקרו שכל נאמר אם רק לנויתכאר
 ואילך(. ח' בעמוד לעיל, )עין א'-ד' י"ז,בויקרא

 יחשב אפשר ח'-י"מ(? י"ב, )דברים הראשון החק של ימודו מהואבל
 את לכאורה הסתירה כ"ד, כ', בשמות הכתובה המצוה כנגר טכוון הזהשהחק

 החק עיני שלנגד יזאת, לב לשים וראוי כדאי דאמת אליבא אולם המזבחות;רבוי
 כאן: כתוב טזרחה; הירדן בעבר ישראי בני של ה' עבודת אפן היה לפנינואשר
 המנוחה".- אל עתה עד באתם לא פה".-"כי עושים אנחנו אשר ככל תעשון"לא

 הוזק של מקומו כי מעידים, האלה הפסוקים כל )ח'-י'(.-- הירדן" את"ועברתם
 בפסוק היום" )"פה המפורשה ההדגשה ואטנם מזרחהא(. הירדן בעבר הואשיפנינו

 בימים רק החל הקרבנות הקרבת כמקומוה הבחירה חפש כי ברור, לנו אוסרתח'(
 הזה. כדבר היה לא בטדבר לכתם בימי לפנים אולם עתהי במושבותיהםהאחרונים

 פזורים היו אלא אחר, במחנה טזרהה הירדן בעבר כנראה, ישבו, לא ישראלבני
 לבפט כחפץ הבטות ועל המזבחות על קרבנות טקריבים והיו וצאן בקר שוחטיםהיו ישראי בני יעשה". בעיניו הישר איש אוכל ל"א( כיה, כ"א, כבמדבר )עיןבעריהם

 והחק י"ז; בויקרא הכתובה המצוה את ולשמר לקים יכלו לא חייהם בתנאיכי
 המנוחה אל יבואו כאשר המור, כאמור עליהם לאסר רוצה חי-י"מ( )י"ב,שלפנינו

 הראכ"ע(; שי בפרושו )עין הזה הרע המנהג - הקים המנהג את הנחלה,ואל
 בדברים הכתוב לחק בזטנו טאוחר הזה ההק היא: מדברינו היוצאתוהמסקנה

 טשנה ס' של בסגנונו )שנאסר מיני הר טחקי אחד הוא האחרון ג(; כ,-כ"זי"כ,

 מ"". בעמיד יעיל עסו"(
 לארץ בואם עם כי באמרו, הזאת העוברה על כנראה, מסתמך, כ"ח כ', יהזקאלב(

 : המלים שך כונתן כנראה, תהא, כזה ובאפן הבמות; על קרבנותיהם את להקריב שירהחלו

 מזרחה. הירדן עבר כגוש אחרי תיכף שנעשו לדברים וכו' הארץ" אל"ואסאם

 ש"ו- והקשע: י"א-י"ב, יד על ח'-ז' הקטע: : מופלטים שני י"ב בפרק מוצא קורנילג(
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 וכשום סיני הר על שנתו לאמת קרוב א'-מ'; יעז, בויקרא הכתוב על ונוסףהתורה(
 במרברא(. ללכתם הארבעים בשנת שנאמר להגיר אי-אפשראפן

 ההורה. משנה כם' אשר ההימתדריות ההנחותה(
 כאן )דברים(. התורה משנה בם' אשר ההיסטוריות ההנתוח אל עודנתבונן

 נכון אל לגלות ברצון יש עזות הרכה : זו קצרה הערה להקדים צריכיםאנחנו
 בנבואות המפוזרות ההיסטוריות העוברוה את הנביא שאב ממנו אשר המקוראת

 העשרים הפרק את כוה כאפן ולדרש לחקר פעם ינסו שלו. והמוסרהתוכחה
 כי ביםורו! הונחו אשר אחר מקור או ת"כ ן, [ המקורות את ולמצאביחזקאל
 אתה ביתר יובאו אם וגם ותרמית, שוא טמקנת ההא הזה בענין שנסיקמסקנה

 אז גם ~ex ,argument 110ח5118 המתרגם( המתום. מן )ראיות הטלחמה מערכתיאל

 על לא אכל ובטחון וראות שף במננון שנאמרו רברים על החקירה תוצאנותשען
 ממשיות. וראיותהוכחות

 התורה משנה "ס' ואומר: מחליט .Oesch) י15 .5 384 2ק )395וילהויזן
 ת"כ המקור של וטמגולתו מעצבותו שהם הענינים כך על גמורו; בשתיקהעובר

 חוזר או רומז התורה משנה מ' ; י' במדבר אל י"ר משמות ישר ועוברומקפץ
 היסורי בסקור ולא בלבד [1 במקורות רק שנאמרו קטן לא במספר מפוריםעל
 לזאה, ולהשתאות להתפלא ויש בו". מוצאים אנחנו אין מזה ההפך את ; ת"כשל

 משנה 04' : המאמר אמנם הזו! הכללית להחיטה ראיה שום מביא איננושוילהויזן
 כראיה לכאורה נראה י'" במדבר אי ל"ד משמות ישר ועובר מקפץהתורה
 של הזה החלק כל : הזאה העובדה אל כלל לב הושם לא כאן אולם ןמכריעה

 סדק אין ; האחרון( ברובלט לו הודה .Isr. ,Oesch 1 058 שסדה: )גם כ'-כ"ח ע"יירט
 ומחוור ברור וכן די; לפסוק נקלה עף מצטרף ח' הפסוק לבוא; הקדימו ה'-ז'שהפסוקים:

- 244(. )ה~לצינגר רעהו יד על איש להיות צריכים אינם וכ'-כ"ח ט"ו-י"ס : שהקטעיםהדבר,  
 שונים קטעים שבעה הזה בפרק מוצא .V~lkerpsiicll. 1. (Zschr 1880 1(ל .5 14-ישטינטל

 des l'hist. de Revue .ש1;0ז XVI 52-6 ב, הירסט א'(. וי"ג, כ"ט-ל"א; ז':...כ"א-כ"ה;
 תעודות: לשתי י-ב הפרק את .d'Eichthal ,)3 של שיטתו לפי מפרק, שהוא בזאת מסתפקאינו

 טכסטים מארבעה מרכב ד'-כ"ח שהקטע: עוד סובר שהוא אלא ור'-כ"ח, כ"ט-ל"אא'-ג',
 שבארבעת ג, הפסוק כ"ר-כ"ח-. ; כ' ד( י"ג-י"ט. ג( ח'-י"ב. ב( כ"א-כ"ג. ר'-ז', א( :שונים

 את רק בתוכם כוללים ח'-י"ב : הפסוקים גטורות; פולחן מצוות בתוכו כולל האלההקטעים
 חלוקת-בקרת וקבל צונץ סבר 187% בשנת %פ2(.-עוד )הולצינגר לירושלם מחוץ הפולחןאסור

 כ'-כ"ז.- 0 י"ג-1ffe. ב( י"ז-י"ח(. בפסוקים: )נשנו י"א-י-ב ה'-ז'; א( : DMZ) .5 י60משולשת
 באפן החלוקה' את שנקבל מזה, פשוט דבר יך אין כאן שנכתבו הבאורים כל שלפי סובר,אני
 יצאו. משה מפי האלה החקים קבוצות ששתיכזה,

 אשר הרגלים עשרה אדות על  .stud .ע .זפו  2פ1 .5 %05 מ ריחם של במאמרו עיןא(
 ה'. התורה ובמשנה כ'בשטות
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 חלק על ; חקים רק כתוכו כולל וקדושו, המשכן הקמת על הפפור מלבדהתורה,
 גיוי באפן התורה משנה ס' מסתמך כצרעת( )תורת האלה החקים שלגדול
 בו הובא מאכלות( )דיני אחר וחלק ואילך( מ"ז בעמ' לעיל )עין כל לעיניונראה
 לדרש אי-אפשר מזאת ויותר ; ואילך( ט"ח בעם' לעיל, )עין כמלה מלהכמעט
 .5011ט3(( וילהויזן דברי לפי אולם ; בו חסר המשכן דבר על הספור רק א(!מטנו

 ו' הפסוק בין ב11, במקור גם מופר החדושים המבקרים וכף .5( 382 2ק393

 היה, היה אפן )ובכי המועד אהל הקמת עי בשמות, י"ג שבפרק ז' הפסוקובין
 לאהל ורמז סמן שום אין ובכ"ז במדבר(: כזה מוער אהל ז', ל"ג, שמותלפי

 משנה שהמקור נאמר, אם היטב יתבאר הזח והדבר ! התורה בטשנה הוההמועד
 על לדבר רצה ולא ה'", יבהר אשר ב"מקום קבוע, קדוש, בטקום רצההתורה
 אהל את מאי-הזכרתו הראיה התפוררה פור ולפיכך יציב. וכלתי נודראהל

 לאפם. וחחיהמועד
 החלטת של ובסוסה אשורה לשם וילהויזן ע"י הובאו אחדות דוגמאותאולם

 )ב(( ת"כ של הימורי במקור וגם ב-[ן גם הנמצאים הספורים בכל :אחרת
 הסקורות שני בין וכולם נכר הברל שיש טקום, בכף התורה משנה ס'הולך
 אם גם :Wellhausen).-אולם Jesch) .5 )384 ה-[ן של הנסחה אחרהנ"ל,
 ממקנה, מכאן להסיק נוכל היכל הענינים, מצב הוא וזכך ונאמר ' לדבריונסכים
 לפי להגיר, נצטרך אז הלא ת"כ? את הכיר ולא ירע לא התורה משנהשם'
 הממכיסים כבל, גלות אחר שחיו המופרים, כי החדשים, המבקרים שלרעתם
 ,גט באמת אולם התורה! ומשנה [ן המקורוה: את ירעו לא ת"כ, למקורתמיר

 : הדוגטאות את נכונה.-נבחן איננה הזאת ההחלטהעצם

 פארן".-אכל ממדבר ולא י"ס( א', )דברים מקדש יצאו "המרגליםא(
 )ן(( ת"כ של היסודי למקור ספק כלי השיך כ"ו( י"ג, )כמדבר הפסוקיםבאחד
 פארן" "מדבר : שהשטות ראיה, וטכאן י קדשה" פארן מדבר "אל המלים:כתובוה
 תחשב טנדנציוזית בקרת ואם ת"כ. ידועה.לס'. היתה ו"קדש" הך היינו הםואקדש"

 כבטדבר גם כזאת הוספה אין מדוע נשאל: אז מאוחרת, להוספה "קדשה"את
 ח"כ, את הכיר ולא ידע יא התורה משנה שם' מסקנה, יידי יבואו ואם ? נ'י"ג,

 גרירא,- "קדש" בשם רק אלא "פארן" בשם גם משתמש אינו הנ"ל שהמקורמפני
 בלבד 1 המקור את רק ידע התורה משנה ס' כי ולאמר, להחלים נם אפשרהרי

- - -
 גזאת, להוטת רוצים אינם החדשים המבקרים הזח: המעגל אל לגו את הקורא ישים4(

 י"א-%"ו, בויקרא הכתובים החקים היו י"ד התורה ומשיה ח' כ"י, התורה משנה עינישלנגד

 התורח משנה שס' לדגריהם, ראיה ואולם , ת"כ" את ידע יא התורה משנה שהסקור"מפני
 אל לב שם לא התורה משנה שסי טזאת, ומביאים חוזרים הם ת"כ, המקור את ידעלא

 ! כלוויקרא
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 והחלטה בו; מצוי "מיני"( : השם )ולא "הורם" השם שרק מפני [, המקור אתו?א
 כי להגיד, אפשר ויכן ! הפשוט ההגיון אל המתנגד לדבר בודאי תחשבכזאת
 רברים ראה: "הורב". אל "מיני" שי כיחסו הוא "קרש" אל "פארן" שלהיחם
 ; א' כ', וכבמדבר כ"א י"ג, כבמדבר צין" "מדבר פארן"(; מהר )"הופיע ב'י"ג,

 חטתע.- לבוא ער ולא כ"ד( א', )רברים חברון עד רק באו "המרגליםכ(
 יק התורה, מוטנה ום' [1 המקורות לפי באו, שהמרגלים הנ"ל, הסמקנהאולם
 : כ"ט י"ג, כבמדבר אשר התאור מלבם. המבקרים שכרו בדיה היא חברוןער

 על יושב והכנעני בהר .ושב והאמורי והיבוסי והחתי הנגב נארע יושב"עטלק
 ולרחבה לארכה הארץ את תרו המרגלים כי ברור, ינו אומר הירדן" יד ועלהים
 חברון יד על אשר אשכל לנח? בואם ענין צפונה, וחדר היך יחברון מהלאהוילכו
 הזה במקום ישבו אשר הענק בני הנפילים שטראה מפני וכפרטות, כיחודצוין

 כרכרים י"ג, כ"ח, י"ג, בכמדבר עין פטליתן השפעה כידוע, המרגלים, עלהשפיע
 יען הזאת, העובדה את ביחוד מדגיש התורה משנה מ' גם כ"א; י', ב/ כ"ח,א',
 כני בירי נתן ה' כי הגדול, הפלא אח רבות פעמים מבליט הוא בנאומיוכי

 עתה עד לפניהם להתיצב יכל היה יא איש אשר הענק בני הנפילים אתישראל
 חברון של וערכם חשיבותם שמפני נקלה, על להבין ואפשר ב'(, ט',)הכרים
 הטרגלים. שי מסעותיהם יתר את התורה משנה ס' הזכיר לאהענקים
 ייזר יהושע".-אולם ולא מ"ו( א', )דברים המרגלים כמספר היה "כלבג(

81(5. 15]80;5 Urgeschichte der Buch vorexilische (Das לשיטתו הממכים 

 במספר כלב רק נזכר 1 [ כסקור כי האוטרח, הדעה את בכ"ז דחה גראף,שי
 ביהושע גס )עין י"ב ל"ב, ל'; י"ר, ואילך; ו' י"ג, יהושע.-כמדבר ולאהמרגלים

 הוספה הן אדותיך" "עי המלים: כי ונמוק, יסוד שום כלי אומר קיונן ו';י"ד,
 שגרם היחידי, הרבר וילהויזן. ש? הנ"ל ההחלטה אח בהחלם מערעריםמאוחרת(

 הפרק, כאותו סיר כי הוא, ל"ו, א', בדברים יזכר לא יהושע של ששטולזאת
 הארץ אל יביאם והוא העם בראש יעמד הוא כי אדותיו, על יאמר ל"ת,בסמוק

הקדושה.
 )ברברים נזכרים ט"ז( )כמדבר ואההן משה עי הצו אשר "טהאנשיםד(

 שטותיחם נזכרים בת"כ גם והלונם".-אולם קרח ולא ואבירם רתן רק ו'(י"א,

 ט'(א(. כ"ו, )במדבר המורדים בקהי ואבירם דתןשי

 חם כ"1 כבמרנר ט,-י"א הפסוקים: עי סוגרים, ואחרים 21-96",קייזר ולעמודים: קיונןא(

 מאוחרות, לתוספות הזה הפרק בכל ורמז סמן שום שאין מכיון אולם לת"כ. מאוהלתתוספה

 שבעולם השערה כל יכולת שבעירתת טנרנציוזית, בקרת היא כזאת כקרת כי להגיד, עלינוחרי
 . ררנה. שעל המכשולים מכילחפטר
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 התורה משנה סי אורחא. אגב רק הזה המאורע עי מדבר התורה משנהס'
 וזועה פחד מעורר למשל יהיו ימען ואבירם דתן של הנורא ענשם את רקמזכיר
 ומאשריו. העם למורי נחשכו ואשר לה' בקנאם הצמינו אשר היוים, אתולא
 התורה משנה שם' זה, את אלא הנ"ל לעוכרה אחר ונמוק טעם למצוא איןוהאם
 י"א,ו'(. )הכרים ושולץ קייל קנוס, של בפרושיהם עין קרח"(? מעשה את ידע9א

 כ"ג, )דברים ועמון מואב עם ודברים דין לעם היו התישבותו "אחריה(

 האחרונים".- עם ולא הראשונים עם היה כלעם המשאוהמתןשל סדין; עם ולאד'(
 הזאת בעצה מדין זקני עם מואב זקני השתתפו 1 [ המקורות לפי גםאולם

 אומר, .lahrbb) .1 .ט .Theol 1876 .5 )579 וייהויזן ז'(. ד', מ'ב,)בסכר

 וכאמת )ת"כ(". נ( של היסורי המקור של מהשפעתו ימן מדין" ~זקני המליםכי

 של השפעה סמן שזם אין ההוא הפרק בכל : נפלאזה לחולל כזאת בקרתיכויס
 המשוחדת- הדעה של ולהנאתה הוא-ימופתח "טדין" השם שי מוצאו יבכ"זנ(

 לפי וגם ת"כ המקור לפי נם ודברים, דין שום היו לא לעמון ת'יכ!!!ב(מהמקור
 הזיורה משנה ס' הולך הזה שכענין לסרים, נמצאנו ישראל. עם ן, [המקורות
 לא ומואבי ועמוני 1. [ מ' ירא )נ(( מת"כ לא משפע ואינו המיוחדתבדרכו.

- ה"' בקאייבוא  שגורלו מפני סדין, את מזכיר ואינו התורה משנה ס' אומר 
 בימי גם בחרב שנשמד לו גרמה ישראל את הגדולה שנאפו עמלק: כגורלהיה
 גדעון. בימי וגםמשה

 של ובמומה אשורה לשם וילהויזן ע"י שהובאו הדוגמאות כץ הןאלה
 לת"כ. ולא בלבד 1 [ למקורות רק לב הושם וותורה טשנה בס' כיהחלמתו,

 כאלה, רפויים משענות על הנשענת הנ"ל, ההחלמה מול להעמיד שאוכלמובטחני
 ערכן גימא מחד אולם הכרעה, כח לעצמן כשהן להן אין שאמנם אחדותהוכחות
 ויבממו יחזקו גיסא ומאירך וילהויזן, של הטרומים היסודות לאותם אפן בכלשוה
 נזכיר כל קודם אחרות. ראיות ע"י למעלה יהמקזימת המאושרת חקירתנו תוצאיו-את
 בתור ווילהויזן )818טן40ל( נלדקה ע"י הובאו שכבר הדברים אותם את הקוראאת

 מובר, וילהויזן אולם ת"כי המקור את התורה משנה ס' ידיעת על המעיריםמימנים

 זאיה שכנגד. הראיות של יסודותיהן את לערער זעצטה די-כח האיה יסמניםשאין
- - - - = -

 מלמדנו: מתו", לא קרח "בני כי מיוחדת בהדגשה מספר י"א כ"י, שבמדבר זה, יאברא

 בפשיפות לגו ומתחורת מתבארת כזה ובאפן קרח! בני של חשיבותם היתה ורבה גדולהמה
 עובר וככה - אביהם. של חטאו את הזכיר לא ו'( ל"א, התורה משנה DW' זו, עובדתגמורה

 ק"ו מזמור של מחברו גם האם שבע. ובת דור מעשה על בשתיקה הימים דברי מחברגם

 ועותו?!ס2(. קרח ע"ד כלום ידע לא בלבד, ואבירם רתן את רק י"ז בפסוק המזכירבתהלים,

 רעתו את אחרים נמוקים מתוך דוחה דילמאן 111; .5 141 דילמאן: של בספרו עיןב(
 של חשתתפותו ע"ד הוא גם חמודיעגו 1, למקור ר' כ"כ, במדבר את מיחס יהוא וילהויזןשל

 מרין. עםמואס



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתס

 כ"ג(; א', )דברים המרגלים עשר שנים נ'(; י', )דברים השטים עצי ארוןהם;
 התורה משנה ס' של והוספותיו כ"כ( י', )דברים שצרימה שירדו הנפששבעים
 גם לב שים .Wellh). .3( .1 )382-87 ת"כא( לסקור השיך ביהושע כ'לפרק

 כ' י"ג, ; ישראל"( )מאלהי י"ת-י"מ ט', י הערבים"( "בין החת )"בערב" ה',ליהושע

 טםפר פסוקים עוד,שני להוסיף צריך האלה הדברים אל כ"ב. וביחוד-פרקואילך
 ל"א(-בבראשית 1"ח, )מל"א שטך" יהיה "ישראל : בת"כ הוא מקורם אשרמלכים,
 כנחשת" מלאכה כל יעשות הדעת ואת התבונה ואת החכטה את "וימיא י';ל"ה,

 ואילך. ל"א ל"ה, ואילך; נ' י"א, י"ר(-בשמוח ז',)מל"א
 את התורה משנה ס' ידיעת ונכרת בולטת אחרים בטקוטות גםאולם

 טקדש הלכנו אשר "והימים : כתוב י"ר ב', התורו; במשנה ; בת"כ אשרהספורים

 ישראל בני לכת ענין ; שנה" ושטנה שישים ורד נחל את עברנו אשר עדברנע
 השנים ושטנה שלשים סכום את אולם הממרותו בכי נטצא שנה ארבעיםבמדבר
 הממפרים ע"י רק לחשב אפשר זרד נחל את עברם עד מקדש מצאתם שעברובערך

 כשנה סיני ממדבר ימסעיהם ישראל בני נסעו י"א י', במדבר לפי בת"כ;הנתונים

 אחדות פעטים באמצע נסמק לקדש המסע בחדש; כעשרים השני כחדשהשנית,
 ט"ו(; י"ב, כ'; י"א, יסים-במדבר ושבעה כהדש לכהפ"ח, ארכו, האלה)ההפסקות

 שיבת יום. ארבעים בדרך שהו אשר הסרגלים את משה שלח טקדש,ומשם,
 ל"ת ל"ג, בטדבר לפי טת אהרן התטשי. בחדש השנית בשנה בערך חלההמרגלים

 לחדש, באחד החמשי בחדש מצרים, מארץ ישראל כני לצאת הארבעיםבשנת

 נמצאנו י"ב(; כ"א, )במרבר זרד נחל את ישראל בני עברו מותו אהרי ומידותיכף

 את יתור המרגלים שליחת אחרי שנה ושמנה כשלשים קרה הזה שהדברימרים

- לכהפ"ח )או התורה טשנה מ' היה ולולאהארץ.  ומשפע בת"כ תלוי 4[( ם 
 הרבים המקרים כל ויאתיו קרו טדוע המעם: את יודעים היינו לא אז כיסטנו,

 ולטסעיהם ומקצתה שנה כמשך רק לקדש נואם עד ממצרים מצאתםוהטאורעות
 ונם שנה. ושמנח שלשים של לזמן ישראל בני צריכים היו זרד נחל עדמקדש

 כאן לת"כב(ז בתכנו וגם בלשונו גם י"ד-ט"ז ב', התורה משנה טתאים זאתטלכד

 משנה ס' של שעורכו דילמאן, למר מכאן רי-1'. בפסוקים: וגם ג' בפסוק דעת" "בבליא(

 השבעים, תרגום על מסתמך .8( )126 קיוץ אטטם ;11(. .5 564 בו והשתמש ת"כ את ירעהתורה

 לדבריו סיוע בצדק מביא דילמאן אולם בו; חסרות ור-ו' ל בפסוקיה דעת" "כגלי :שחמלים
 קבוצות-פסוקים וגס פסוקים פעמים ולא פעם לא השמיח יהושע לס' השבעים שתרגוםמזאת,
 כאן. גם ולמכריע לבר-סמך להיות יכל איננו ולכןשלמות

 משנח ס' של לעורכו י"ד-ת"ז ב', דברים את ונמוק יסוד שום בלי מיחס דילמאןב(

 מכאן, מפירש"י ראיה להביא נוכל אז גם היו, ההנחה את נקבל אם גם אולםהתורה=א14,

 הבקרח של החדש מדרשה שבית מאליו, ומובן ; ת"כ את ידע לכהפ"ח, התורה, משנחשעורך

 לזאת. להסכים יכלאינו



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

מא מכריעות ראיות

 עתר ברור באפן )ט""; במדבר טחו הטלחטה אנשי רק כי ואומר, חתרהוא
 התורח- לטשנה וילהויזן( דברי )לפי ברוחו הקרוב י"4?-קטע ל"ב, כבמדברנאמר
 נכתב הזה הרכר אולם מיתה; נקנסה ומעלה שנה עשרים טכני הגברים על רקכי

 עשרים מבן בצבא העכורה חובת נאמרה וככלל המרגלים, כמעשה בת"כ,רק
 לזאת. רטז שום אין 1 ![ כמקורות בת"כ; רקומעלה

 ונקבה" "זכר ת"כ: של לשונו טאוצר הם התורה כמשנה אחדיםבטו"מ
 טתאים זאת ומלבד ר'(; )ל"ג, המורשהי ל'( )כ', רוח" "הקשה ט"ז(; ר',)דברים
 י"ר( ל"א, התורה במשנה גם )עין כ"ח ג', התורה במשנה אשר יהושע" את"וצו
 ה' מצות וגם כ"ב(, לפפוק דמה י"ס; כ"ז, )במדבר ת"כ של אותו" "וצויתהאל

 ג', )דברים הירדן כעבר אשר הארץ את ויראה הפסגה ראש על שיעלה משה,את

 היעוד גם א(י ל"ד, מ"ט; ל"ב, רברים י"ב; כ"ז, )בטדבר בת"כ רק נמצאתכ"ז(,
 ז', ולדברים פ' לפסוק דמה כ"זז כ"ח, )דברים טפרים" בשחין ה' "יככההקשה:

 בספרו )עין ת"כ לסקור השיך חי-י"א, ט', כשטות הכתוב לספור רק מתכוןט"ו(
 הזה(. למקום בפרושו דילמאן,של

 ידע התורה משנה ס' כי מוכיחים, הזה בפרק לעיל שנאמרו הדבריםכל
 גם או ומשפטיו חקיו של ביסודם הונחו רבים בטקומות ת"כ: של "התורות"את

 סטן שום התורה משנה של ההיסטוריים כנאומיו אין כמלה.-ועוד: סלה בוהובאו
 לו שסזרטנת מקום בכל להפך, אלא, ת"כ; ספורי את אי-יריעתו עלשיעיד

 שלפניו. התורה חומשי בארבעת הכתובים הספורים לכל לבי את שם הואאפשרות
 הונחו התורה משגה ס' של כיסודו כי כטורח, החיטה להחליט אנחנו יכוליםולכן

 מאד קדומים בימים כבר וכי שבימינו ובסדורם בצורחם התורה חומשיארבעת
 ואין התורה. ספר כל של והשלמתו סיומו כתור התורה משנה ס' עליהםנוסף
 לא ת"כ למקור התורה טשנה ס' של היחס עי שהמקנו המסקנה כי להגיד,צרך

 יוכלו הזאת ההשקפה בעלי וכי ת"כ אודות עי החדשה השיטה עם להתאחדתוכי
 דחוקים וישובים תרוצים בעזרת רק ררכם על כאן ששמנו כטעצוריםלהלחם
 המינימא(.סכל

 הענש יעודי אל כ"1 בהקרא אשר התוכחה דברי של היחס על עוד לאבר צרר ישא(
 בענין גס כי הוכחתי הדפוס, מכבש תחת הנמצא לויקרא, בפרושי כ"ח. חתורה במשלחאשר
 - כ"י(. ומויקרא מטנו ומשפע בו תלוי כ"ח ההורה משנה ס' וכי להקרא חיסורה משפאהזה
 שבימנם שעה, גאותה אחר, חקים ספר שום ביסודה הניחה יא ת"כ וערר: משקל רב דברעוד
 מקשי יספר התורה משנה ס, נחשג 1אחדיה, הגלות בתקופת ~ביחוד ויחזקאל, ירמיהו"ל

 וסיומה; השלמתה לשם התורה משנה לס' צריכה היתה מהגים תורת משה. ע"י שנתןומפורסם
 השאלות על ? לא או מרכזי מקדש בית חיחיח הקדושת? בארץ המוער אהל של גורלו יהאמה

- וכ"כ. י"ח ביהושע עין חתורת; משנה בס' רק תשובה מוצאים אנחנוהאלה  : הלוי עין 
4358. 11 6151, .Rech. 


