
 וילהויזן של החיפותיזותלסתירת-סר

 ז', )ויקרא העולה ועור המנחה ט'(, י"ח, כמדבר ז'; ז', )ויקרא והאשםהחטאת

 ואין ל"ד(; ז', )ויקרא השלמים של והשוק התזח ט'(, י"ח, כטרבר ט'; ו',ה';
 ל"ב( כ"ז, )ויקרא והצאן הכקר מעשר את הקדש טחנות יתר בכלל טוצאיםאנחנו
 כ"ה. י"ס, רבעי"(-ויקרא )"כרם חרביעית השנה שלוהפרוה

 להפך, י ת"כ של לפרםומה רטז שום כאן שאין הדבר, ומחוור ברורולפיכך
 המצוות אותן והדגשו הכלטו ביחור אולם כלה, התורה כל את לשמר התחיבהעם

 תקף ככל וקיומן שמירחן את ותבעו דרשו החיים תנאי ואשר ההם בימיםשהזנחו
 יכולים כאן הנאמר ומכל ח'-י'(. ג', מלאכי ואילך; מ"ו י"ג, גחטיה ט'-י';)עזרא
 רוצה שוילהויזן מסה ההפך את טימרנו סי-י' נחמיה זו: מסקנה להסיקאנחנו

 למפר התורה, יתרחלקי כסו ס'ת"כ, נחשב שם, מספר שעליה העם, כעצרת בו;למצא

 ואשר העם בני אז עליהם שהשבעו התורה, חקי יכיתר ; באומה ומקובל ישןחקים

 הראשונה. בפעם לא ת"כ מ' אז נתפרסם כך הראשונה, בפעם לא וקוימואושרו

 עירא* של חרקים מפר על )חפהפטא( שונןהשקפת
 י"א()פרק

 כתוכו כלל עזרא של החקים שספר לזאת, ראיות לטעלה שהבאנואעפ"י

 כי .!1:111(, .5 )211 ואומר קיונן מחליט בכ"ז התורה, חומשי חטשת כלאת
 %(. 10. שם: )עין ת"כ חקי אלא אינם ההיא העם כאספה נתקבלו אשרתתקים

 של מקורן כי זו, אלא החלטתו של לאשורה אחרות הוכחות שום לו איןאולם

 החורה- דברי את כאזניהם שקראו אחרי הקם- כני אז עליהם שקבלוההנבזה
 כאלו התורה, משנה בם' הכתובות מהמצוות נבדלות האלה והחובות בת"כחוא

 בחלקיה וימצאו לנתחיה שנתחוה התורה, טבקרי היו בראשם ועזרא הגולה שביכל
 המקור טחו : השאלה אצלם נשאלה ואז אלהי את אלה הסותרים דבריםהשונים

 אם נוכח, דבר של לאמתו יסעשה?!! הלכה בו להשתמש יוכלו אשר הסמךבן

 ה' תורת רק ידעה כלה העדה כל כי חי-י', בנחטיה הכתוב כספור עין נעיףרק

 עלתה ולא עליהם; חוכה והם ה' מפי יצאו וחקיה טצוותיה כל אשראחת,

 אלו. את אלו לסתר יכולות התורה מצוות כי לכם, עלמחשכה

 במספרים: אותן נסמן לחוד; קיונן של מהערותיו אחת כל את נבחן זאתובכל

 והעם י"ג-י"ח( ח', )נחמיה והודיעה פרסמה שעזרא המכות, חג "מצות.ו(
 שמונת חג מי-ט"ג; כ"ג, בויקרא כתובה למעשה, הלכה ולקימה לשמרה אותהקבל

 במשנה לכתוב מתאים אינו ל"ט כ"ג, בויקרא אשר י"ח( ה', )נחמיההימים

- י"ג-ט"ו". ט"ז,חתורה  המלים רק י"ח ח', כנחטיח כתובות דאמת אליבא אולם 



סה מכריעותראיות

 שכעת מלבר כלומר: כמשפט", עצרת השמיני וביום ימים שבעת חג "ויעשוהאלה:
 התורה כל היתה שלו קיונן, המובר עצרת. השמיני ביום עשו הפכות חגימי
 לחג ישראל בני צוו ויקרא בס' כי בה, קוראים והיו מהגויה השבים בידיכלה
 נזכרו התורה במשנה וכי העצרת שמיני יום את גם הסכות חג ימי שכעתמלבד
 מחכרו הלא יסים?! שבעה רק חוגגים היו אז הראשונים-כי החג ימי שבעתרק
 דה"י שבעל מודה קיוטן )וגם האלה החקים שני את ירע הימים דברי ס'של
 שגם אומר הוא ובת"ז רעהו את איש כביכוי הסותרים כלה( התורה כל אתירע
 ט'(. ז', )דהי"ב עצרת השמיני ביום ישראל בני עשו כבר שלמה הטלךבימי

 לי-ם'( י', )נחטיה האטנה כתב על החתומים עליהם שקבלו החובות "כל2(
 : ביחוד מתאים כאן שנאמר זה ודבר י עליהם נטל ת"כ שפי החובות אותן הןהן
 לענין ב( ל"ב(; י', )נחמיה השמיטה השביעית-שנת והשנה השבת שסירת יעניןא(

 )ל"ג ,הקרבנות ויתר התמיר קרבנות המערכת, לחם לצרכי בהוצאותהשתתפותם

 לענין ה( בהמה; ובכורי ארם בכורי להבאת ד( ; הבכורים להבאת נ(ואילך(ן
 לכהונם המעשר מעשר לתת הלויים וחובת ללויים האדמה תבואת מעשרנתינת

 ממכיטים י' בנחמיה אשר ל"ו-מ' הפסוקים כי עוד, ואוטר מוסיף קיונן)ל"ו-מ'(".
 ואילך; א' י"ח, התורה במשנה שנאמרו לדברים מתאימים ואינם י"ח במדברלם'

 נראן ; כאלה שוא החלטות לידי בא קיונן כי בראותי, מאדהתפלאתי
 : סדרן לפיונכחנן

 רטז שום ואין כ'( )שטות הדברים בעשרת כבר נאמרה השבת שמירתא(
 גם בת"כ. שהוא מקום לאיזה מכוונים י' בנחמיה הכתובים הדברים כילזאת,
 הברית לם' דווקא אלא לת"כ לא ל"ב( י', )נחמיה לב הושם השמיטה שנתבענין
 ן יד" כל ומשא השביעית השנה את "ונטוש כחוב: בנחמיה התורה. טשנהולם'

 מקורו וגם ן "ונטשתה"( : י"א כ"ג, )שמות הברית מס' הוא שאול "ונטוש"הבטוי
 בחק ; ידו" משה בעל כל "שטוט : ב' ט"ו, רברים בס' הוא יד" כל עומשאשל

 סבין ואינני כספים. לשטיטת זכר שום אין כיה( )ויקרא שבת"כ הקרקעשמיטת
 הנאמדים עיני לנגד הזה-כי הקנינים מצב להחלים-לפי אפשר איך אפן,בשום
 נאסרה הקרבנות לצרכי בהוצאות להשתתף המצוה ב( ! ? בלבד ת"כ ס' רקהיה

 ואין שליש(; ולא השקל )טחצית יי בנחטי' מאשר שונה באפן אולם בת"כ,אמנם
 נטצאנו הזאת. המצוה את יסתר אשר דבר האחרים התורה בחלקי טוצאיםאנחנו
 לב; הושם לת"כ שגם זאת, על רק טעידים יי בנחמיה אשר שהפסוקיםלמדים

 הנ"ל. לרעה שיתנגד מיואין
 לוקחה, הבכורים את להביא התחיבותם כי לעיל, הוכחנו כבר אנחנונ(

 י"ס(. כ"ג, )שמות הברית מס' המלים, של טשטעותןלפי



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתסו

 ש"כל האומר, י"ח במדבר בין הבדל יש הבכורות שבענין מוצאת הבקרתד(

 המקום אי להביאם המצוה י"ס-כ"ג ט"ו, התורה משנה לבין לך", יהיה רחם...פטר
 נודה(, יא )אבי נניח כי נם בעצמם. הבעיים שם יאכלום למען ה' יבחראשר

 לרעתו ולא ת"כ ס' של לדעתו הסכימה והקויים הכהנים של בראשותםשהאספה
 לא התורה משנה שם' לזאת, מאר חישה ראיה תהיה אז נם התורה, משנה מ'של

 את מהם דורשת הזאת שהמצוה לזאת, לב נשים יא אם גם עיניהם. לנגדהיה
 בזה, התורה למשנה נם אפן בכי חטאו לא הרי הכהנים, של ותועלתםטובתם
 ה'. יבהר אשר במקום יאכיום ימען לכהנים בהמתם בכורות את נותניםשהיו

 ההורה. משנה לס' ת"כ כין הכדל הבקרת טוצאת הטעשרות בענין גםה(
 לוי מעשר : מעשרות מיני שני היו כי בהניחה הזאת המתירה את מישבתהקבלה
 הנסחר. במקום שלמים זבחי בהורת לאכלו צריכים היו שהבעלים קדש,ומעשר
 פסוק ראשון-שם טעשר דבר על ו'; ל"א, )דהי"ב בדה"י כבר נאמר הזהוכדבר
 באפן ישב עיניו, ינגד היתה התורה שכל עזרא, גם כי נאמר, לא ומדועה'(.
 לוי, מעשר רק עצמם על קבלו שהנאספים מאליו ומובן הנ"ל? הסתירה אתכזה

 לאכלו המצוה את לקים יכלו רב עמל ובלי ברשותם נשאר שני שמעשרמפני
 בסביבות ישבו העם בני שכל מפני ברצון אז מלאו הזאת המצוה ואתבירושלם,
ירושלמא(.

 המתירה ישוב את ידעו לא עוד עזרא שכימי ונאמר, נמכים אם נםואולם
 המצוות שמשתי הזה, הדבר את רק ואילך ל"ה י', מנחמיה נלמד אז גםהנ"י,

 של טחיתם כי יען בה"כ, הכתובה המצוה נתקבלה רעותה את אשההמותרות

 משנה שם' לזאת, שבקלים קל רמז שום שם ואין בה; תלויה היתההכהנים
 אז. ידוע היה לאהתורה

 בעובדי התהתנותם את לבטל התחיבותם את קיונן מבאר כיצד עתה נראה3(
 עזרא המתמכו הכנעני-שעליו מבנות נשים לקחת "האסור אומר: הואהאלילים;
 במפרי כבר נמצא - הנכריות הנשים הוצאת מעשה את להצדיק ברצותםונחמיה
 כת"כ והונח ונשנה ואילך( א' ז', דברים י"ב-מין; ל"ר, )שמות אחריםחקים

 שבת"כ הנ"ל במקומות מצאנו לא כ'(".-אנחנו י"ח, ויקרא נ"א-נ"ו; ל"ג,)בטדבר

 ביסודו אמנם הונח הנ"ל האמור הכנעני, מבנות נשים לקיחת לאסור רמזשום
 ובאפן היא; אחת התורה כל כי האומרת, הקביה של השקפתה לפי ת"כ ס'של

 מפגי בהמה, מעשר לתת העם את לחיב אז צרר היה לא הזה הטעם ימ"מתא
 קיצן שלמים. לזבחי רק בו משתמשים והיו לבעליו שיר היה בהמה מעשרשגם

 הזה המעשר את לתת העם מאת תובע ל"ב-ל"ג כ"ז, ויקרא כי בטעות, סבוריםוחבריו

 ידעיה לא עזרא של שבזמנו משהרת, להוספה האלה הפסוקים את חושבים הם ולכןללויים
29845. 30 

 ו~
 היא. משובשת הזאת-דעה הדעה כי ונוכיח, נראה להלן .ןת~מנ(. 5 15



סי מכריעותראיות
 לפי הדברים מצב הוא כך לא אולם הכרית. ספר את ביסורו ת"כ מ' הניחכזה

 מדוע עצמון ברשות עוטך ת"כ מ' כי האוטרים, ההדשים המבקרים שלהשקפתם
- האספהבאה - )ת"כ( החדש החקים מ' היה עיניה לנגד אשר   לירי כל קרם 

 אלא יתבאר לא הזה הדבר ? 32( הארץ יושבי בעמים מהתחתנות להמנעהתחיבות
 בספור גם בפרוש שכתוב כמו עיניהם, לנגר היתה כלה התורה שכל נאמר,אם

 התורה במשנה הכתוב הקמע העם"את באזני שקראו א'(, י"ג, )בנחמיהשלאחריו
 ואילך. ד'כ"ג,

 אחרת ראית-שוא מוצאים אנחנו '.;תו[( ,5 )431 הילצינ~ר שלבמפרו
 כי מובר, הולצינגר בלבד. ת"כ ס' רק העם עיני לנגר היה עזרא שבימילזאת,
 את העם באזני קראו השני שכיום ומכיון מראשיתו; הספר כל את קראעזרא
 התורה: על עברו כזה קצר בזמן כי הדעת על להעלות אי-אפשר שוב כ"ג,ויקרא

 אין דאמת אליבא אולם הלויים, באורי עם ביחד כ"ג ויקרא עדמ"בראשית"
 ; דלוגים מבלי כסדרה מראשיתה אז נקראה שהתורה לזאת, רמז שוםבנחמיה

 ח'(. )ת', האלהים" בתורת בספר אויקראו נ'(, )ה', בו" "ויקרא כתוב: שםלהפך,
 שמטרת בשעה ושמות בראשית מפורי כל את גם העם באזני אז קראו מהלשם

 כנראה, להם, בררו החקים מחלק וגם עליהם? החקים קבלת רק היהההאספה

 הזמן. לאותו המתאימים החקים אתרק

 של החקים שמפר ואומר, מורה .Gesch) ,5 425 2ק .5 )434וילהויזן
 בהחלטתו מחלק הוא זאת ובכל התורה חומשי חמשת כל את בתוכו כללעזרא

 החורה משנה שס' הדבר שמוכח "כשם סובר: הוא מ"ב(. )בעם' למעלהשנזכרה
 שהתורה הדבר, מוכח כך ידעוהו, לא ההוא הזמן ועד 621 בשנת ברביםנתפרסם
 כלל עזרא של העקים שמפר ספק שום התורה-ואין חומשי חמשת שלהאחרת

 ידעוה". לא ההוא הזמן וער 444 בשנת ברכים קלה-נתפרמפה התורה אתבתוכו
 החלטתו את ושויל סותר וילהויזן של המוסגר שהמאמר ויוכח, יראה ואחר אתךכל

 בכל בשימתו כזה נאפן להחזיק וילהויזן יכל איך מבין, ואינני הראשי;במאמר
 ?היקפה

 שספר 672( )בעמוד שחוכיה אחרי לסברהי. מסכים 111( )674 דילמאןגם

 הורה וילהויזן )וגם התורה חומשי חמשת כל את בתוכו כלל עזרא שלהחקים
 של חדושו ע"ד השאלה גם נפתרה כזה "ובאפן ואומר: ריימאן הויך הזה(,בדבר

 התורה של תכנה שחמר לזאת, מתכונת הזאת ההשערה אם עזרא; של החקיםספר

 בכל לשללה עיינו למנהיגיו-אז או ישראי לקהל ההוא הזמן עד ידוע היהיא

 הזה, החקים בספר נמצאו התורה ומשנה [1 הסקורות שנם מפני לגמרי,אפן

 למשל, )דמה, עזרא לפני עוד בירושלם הרבה או מעט ידועים היו האלהוהמקורות

 ב' ז' לדברים "-'"ב ואילך; א' ט' עזרא ; א'-ה' ל' לדברים ואילך ח' א'נחמיה



 ילהויזן של ההיפותיזותלסתירתסח

 משנה מ' את הכלל מן להוציא היא הזאת ההשערה של כונתה אם אולםואילך(;
 החומשים בחמשת הכלולה האחרת" ב"תורה רק החרוש את ולצמצםהתורה
434(Prol. אז-(Wellh. רמז שום אין חי-י' שבנחמיה לזאת, לב לשים עלינו 

 ומקומות י'(; י', )נחמיה כיה התורה כל על מדובר שם להפך, כזה;להבדל
 ואייך, י' ו', בנחמיה מ"ח(, ל"א-ט"ב; ז', )נחטיה מ"ג ל"ו-מ'; ב', בעזראאחדים
 התורה ונוטשי בחמשת אשר ת"כ חקי כי מעידים, י"א ב', ובחגי מ"א, ל"ה,י"ב,
 בודיסין גם י'". ח', בנחמיה מסופר שעליה העם אמתת לפני ידועים היוכבר
ff)195 5. )]1בהנחה להחזיק שצריך מובר, הוא ונם כזו מסקנה לידי בא .1ח 
 וידועים מצויים שהיו אחרים חקים עם ביחד ת"כ חקי נתפרסמו עזרא שביטיזו,
 חקים תורת של פרסוטה במקצת-עם כאן-לכהפ"ח עסק לנו ואין מכבר.בעם
 לדברים עוד נוסיף בודיסין.-ואנחנו אוטר כך עתה. זה ונתהותה שנוצרההדשה
 להפך, איא, טיוהדות, תורות לשתי זכר אין נחמיה שבמפר זאת, את גםהניל
 להורות, ואחר אחר כל מחויב ולכן אחת; ה' תורת רק ידעו ועזרא העםכל
 בעם ידועה שהיתה העתיקה התורה מלבד חדשה תורה בכלל נתפרסמה לאשאז

 שחשד ההוא הדור מבני אדם אז נטצא ולא סיני; הר על לטשה ה' סאתכנתונה
 הזה והדבר טשה. תורת איננה העם באזני שנקראה שהתורה קל, חשדאפילו
 הזה. הענין אודות על להתוכח מה ואין )בנחמיה( ההוא המפור בכל ונכרבולט

 בבל.  גלות  אחר  ותנאי-ההייםת"כ
 י"ב()פרק

 חי-י'- בנחמיה ממופר העם-שעליה באספת  נורע ח"כ שא'  הוכחנואנחנו
 ע"י אז נתקבלו התורה חלקי יתר עם ביחד הזה ושהמפר הראשונה בפעםלא
 )באפן הדבר בעצם הוכחה ובזאת ה'; מאת שנתנה העתיקה התורה בתורהעם

 יען ת"כ, מי של ואמתותו כנותו החדשה, הבקרת של השקפתה לפיבלתי-ישר(,
- כלום יודעת אינה ההיסמוריהכי  התהווהה על למעלה- שנאמרו הדברים לפי 
 ספר שי מקומו את לקבע ועלינו ; לפניה או בבל גלות אחר ידוע בזמן ת"כשל

 עם של יטיו ממנו-בראשית בעצטו הנ"ל והספר התורה הזה-כדרישתהחקים
 סבלי בבל גלות לפני ת"כ של קיומה דבר את חושב וילהויזן אם ואויםישראי.
 אחת על אז - מובן בלתי לדבר השפעה כח לה היות וטבלי בעם ידועההיותה
 מבלי בחשאי ויחיים לקיום נכנם כזה חקים שספר זה, דבר יובן לא וכמהכמה

 : .5( )429 אומר  הוא ;  לזאת מסכים הולצינגר וגם ישראי. בתולדוה רשםלעשות
 בעי  חקים  ספר  המאוחרת.  היתרוח של  ולבסיסה  ליסורה נעשתה כהנים"תורת
 ת"כ שמפר לחשב, רשות לנו יש להפך, , בצנעא ונכנס מתגנב אינו כזהערך

 הזה המעשה ואת התורה". טשנה ס' כמו גדול בפרסום פומבית באספהנתקבל


