
 ילהויזן של ההיפותיזותלסתירתסח

 משנה מ' את הכלל מן להוציא היא הזאת ההשערה של כונתה אם אולםואילך(;
 החומשים בהמשת הכלולה האחרת" ב"תורה רק החרוש את ולצטצםהתורה
 רמז שום אין חי-י' שבנחמיה לזאת, לב לשים עלינו .Wellh)-אז .ן0זק)434

 ומקומות ל'(; י', )נחמיה כלה התורה כל על מדובר שם להפך, כזה;להבדל
 ואילך; י' ו', כנחמיה ס"ה(, ל"ת-מ"ג; ז', )נחמיה מ"ג ל"ו-ם'; ב', בעזראאחדים
 התורה חומשי בחמשת אשר ת"כ חקי כי מעידים, י"א ב', ובחני מ"א, י"ה,י"ב,
 בודיסין גם י". ה', בנחטיה טסופר שעליה העם אספת לפני ידועים היוכנר
ff)195 5. )]1בהנחה להחזיק שצריך סובר, הוא וגם כזו מסקנה לידי בא .1ח 
 וידועים מצויים שהיו אחרים חקים עם ביהד ת"כ חקי נתפרסמו עזרא שביסיזו,
 חקים תורת של פרסומה במקצת-עם כאן-יכהפ"ח עמק לנו ואין מכבר.בעם
 לדברים עוד נוסיף ואנחנו בודיסין. אומר כך עתה. זה ונתהותה שנוצרהחדשה
 להפך, אלא, מיוחדות, תורות לשתי זכר אין נחמיה שבמפר זאת, את גםהנ"ל

 להודות, ואחד אחד כל טחויב ולכן אחת; ה' תורת רק ידעו ועזרא העםכי
 בעם ידועה שהיתה העתיקה התורה מלבד חדשה תורה בכלל נתפרמטה לאשאז

 שחשד ההוא הדור מבני אדם אז נטצא ולא סיני; הר על למשה ה' סאתכנתונה
 הזה והדבר משה. 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 מסופר העם-שעליה באספת נורע ת"כ שם' הוכחנואנחנו
 ע"י אז נתקבלו התורה חלקי יתר עם ביחד הזה ושהספר הראשונה בפעםלא
 )באפן הדבר בעצם הוכחה ובזאת ה'ן מאת שנתנה העתיקה התורה בתורהעם

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

 עם של ימיו ממנו-בראשית בעצמו הנ"ל והספר התורה הזה-כדרישתהחקים
 סבלי בבל גלות לפני ת"כ של קיומה דבר את חושב וילהויזן אם ואויםישראל.
 אחת על אז - מובן בלתי לדבר השפעה כח לה היוה ומבלי בעם ידועההיותה
 טבלי בחשאי ולחיים לקיום נכנס כזה חקים שספר זה, דבר יובן לא וכמהכמה

 : .5( )29* אומר הוא ; לזאת ממכים הולצינשי וגם ישראל. בתולדות רשםלעשות
 בעל חקים מפר הטאוחרת. היהדות של ולבסיסה ליסודה נעשתה כהנים"תורת
 ת"כ שמפר לחשב, רשות לנו יש להפך, ; בצנעא ונכנס מתגנב אינו כזהערך

 הזה הטעשה ואת התורה". משנה מ' כמו גדול בפרסום פומבית באספהנתקבל
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 ,באץ הוכחה היא הזאת שההוכחה מכתן אולם חי--". בנחמיה הולצינגרמוצא
  סיני הר על התורה במתן רק כוה  התגיבי המעשה את למצא עלינו או  ממש,כה

 שאמרנו דברינו את יותר עוד חזק ולמען כך. אחר משה ע"י שנתנוובחקים

 אפשרי, בלתי דבר היא בבל, פיות אחר נוצר ת"כ שם' זו, השערה כילמעלה,
 אינם ת"כ חקי כי שתראינה עינים, ומאירות בהירות רבות דוגטאות עודנביא

 הזמן. באותו להקצר יכלו לא וכי בבל גלות שאחר לתקופה וכלל כללמתאימים
 הברית. ארון אל בראשונה לבנשים

 הכרית, ארוןא(
 ארון נזכר התורה, ובמשנה כ!1 במקורות התורה, חלקי ביתר גםאטנם

 במקומות מאשר יותר ה' בעבודת וחשיבותו ערכו הבלטו בת"כ אולםהברית,
 ; ואילך( י' כ"ח, )שמות לעשותו צוה ה' אשר הראשון הקדש כלי הוא ;אחרים

 )שמות ה' שכינת נגלית היתה ועליו הכרובים שני עם הכפרת היתה הארוןקל
 הכהנים "על שם מכפר הגדול הכהן היה השנה ימי מכל הקדוש וביום כ"כ(;כ"ח,
 )שמות בדים שני תמיד היו הארון בטבעות ואילך(. י"ג מ"ז, )ויקרא העם"ועל
 היטב אותו סכמים היו שהכהנים הארון, את נושאים הלויים היו בהם ; מ"ו(כ"ה,

 ב"ו(. ה', ד',)במדבר
 הראשון הבית חרבן לפני רב שזמן הזאת, העובדה את שיכחיש מיואין

 עלתה לא השני הבית נבנה כאשר ; הברית יוחות ושני הארון בו היה לאכבר
 ; ט"ז( ג', בירמיהו )עין הקדשים בקדש ברית ארון נם לשים יבם עלמחשבה

 השתיה אבן על אלא הכפרת על הכפורים ביום הכפרה מעשה עור היה לאולכן
 ת"כ ס' מחבר הכנים מה וישם ב'(. ח', )יומא הארון של מקומו את מלאהאשר
 הותם את כספרו לטבע שרצונו נאסר אם וגם חקיו? קנן לתוך ה' ארוןאת

 לקשר שהניעו הדבר מהו אולם הארון, עשיה על לספר לבו את העירהעתיקות
 כלל במציאות היה שלא קדש לכלי הכפורים ביום הגדול הכפרה מעשהאת

 הכפרה כלי חסרון הלא ? קדם כבימי ולהקימו לחדשו חשבו ושלא ההוא.בזמן
 עיתה לא ומדוע ? בעצמה הכפרה של בערכה ספק לעורר יכל היה הזההחשוב
 ולהקים לחדש השני הבית ימי בתחלת שחיו והכהנים הנביאים לב עלמחשבה
 הסיחם ת"כ ס' באסת נתחבר הזמן באותו אם והכפרת, הארון את המקדשבבית
- הנ"ל? הקדש לכלי גדולערך  המבקרים של לתשובתם נחכה לשוא אולם 

 בתרוצים רק הזאת הקושיא את לתרץ יוכלו הם ; האלה השאלות עלהחדשים
 .Kloster). .4! .א 2 1897 .5 )358 וריקיםדחוקים

 הגדול* הכהן ומשחת האורים-התמיםב(
 שם אמנם ל'(; כ"ח, )שמות בת"כ רק ממופר ותפקידם האורים-התמיםעל

 באמרו: היפב הגדר תפקידם אוים והתמים; האורים של מהותט על כלום נאמרלא



 וילחויזן של ההיפותיזותלסתירתע

 כ"א כ"ז, כבמדבר תמיד". ה' לפני לבו על ישראל בני משפט את אהרןאונשא

 במשפט לו ושאל )יהושע( יעמד הכהן אלעזר "ולפני יותר: הזה הדבר נתבאר)ת"כ(
 העדה". וכל אתו ישראל בני וכל הוא יבואו פיו ועל יצאו פיו על הי; לפניהאורים
 העם, לראשי ה' רצון את הגדול הכהן ע"י להודיע אפוא נקבעו והתמיםהאורים

 המחבר רצה שלולא הדבר ונראה חשובים. במקרים פיו על נוהגים שיהיוכרי
 האורים- על למפר יכל היה אז כי ומסתורין, סוד כמעטה הזה הענין אתיעפות
 יותר. עודה~מים

 דור ובימי השופמים בתקופת מאד מצויות היו ובתמים באוריםשאלות
 ובתרגום ו' כ"ח, )בשמו"א בפרוש אוגדות פעמים נזכר האורים שםושלמה;
 "שאל בבטוי הזה השם מוצנע המקרים ברב. אולם ס"א( י"ר, לשמו"אהשבעים

 י', כ"כ, ל"ז, י"ך, כ"בן ", שמו"א כ"ז; כ"ג, י"ח, כ', א'; א', )שופטיםבה'"
 מלכותו אחרי כ"ג(. י"ס, ה', איי ב' שמו"ב ח'; ל' ואילך; מ' ד', ב', כ"ג, ט"ו;י"ג,
 האפוד אם הוא, במפק העומל דבר האורים-התמים; עוד נזכרו יא דוךשל

 הדברים לפי נוכק(. של בפרושו )עין ולתמים לאורים מתכון ד' ג', בהושעהכתוב
 אפן בכל האורים-התמים שיכים ח'( ל"ג, תורה )משנה משה בכדכתשנאמרו
 לוי.לשבט

 עוד היו לא. השני, הבית ביטי בבל, גלות שאחר אפוא, ברורוהדבר
 כהן עטר "עד נדחתה ה' למענה זקוקה שהיתה שאיה וכי בעויםהאורים.התמים

 ס"ה(. ז', נחם4ה מ"ג; ב', )עזרא ותמים"לאורים
- מחברו היה לא עתה כי הגלות, בימי רק ת"כ מ' ונתהוה נוצרולו  
 תמיד היתה הכהנים אחיו של תועלתם אשר כהן -החרשה, הבקרת דברי לפישהיה,
- הגדול הכהן של וחשיבותו ערכו את לרומם ביהוד רצה ואשר עיניולנגד  
 וחסרון בזמנו. בעולם היו שלא והתמים האורים כנושא הגדול הכהן אתמתאר
 העם בעיני הגדול הכהן כבוד שיחולי כך לירי להביא יכל היה הזה הקדושהכלי
 לשאל יכל שאינו גדול, לכהן רשות אין כי רבים, בלב מחשבה תתעוררושגם

 ורצוי טוב וכי הקדש עבודת את לעבוד ה', רצון את לעם ולהודיעכאורים
 ותמים". לאורים כהן עמר "עד הגדול הכהן מנוי את גם ידחותהדבר

 היתה ובאמת האורים-התמים, כמו חשובה היתה הקדש בשמן המשחהגם
 הראשונה בפעם הגדול. הכהן של ומצבו מעמדו לגבי יותר גדולהחשיבותה
 )שמות הקדש משחת כשמן ובניו( )אהרן הכהנים כל בת"כ, שנאמר כפיקודשו,

 תחת לעבור הבא הגדול הכהן רק הקדש בשמן נמשח היה אח"כ אולם ה(;ל'
 על גמורה חובה היתה הזאת המשחה "(ו כ"א, ליב; מ"ז, ט"ו; ו', )ויקראאביה
 המשיח" "הכהן בשם לו קוראים היו הזה המעשה שאחרי מפני הגדול,הכהן
 זכר שום מוצאים אנחנו אין השני הבית בימי ט"ו(; ו', ט"ז; ואילך, ג' ה',)ויקרא



עא מכריעותראיות

 נקראים יי( )ד/ זכריה של הנבואה מספורי ,טבאחך אעפ"י הגדול הכהןלמשחת
 שהיה המשחה למכם זכר בתור היצהר" בני "שני בשם הגדול והכהןהנשיא
 הקבלה לפי הם, הקדש ושמן והתמים האורים הברית, ארון 33(. א( קדם בימינהוג

 )עין השני34( בבית היו ולא הראשון בבית שהיו הדברים מהמשתהעברית,
 את יאשיהו גנז אחרת בריתא לפי ועור(. א' כ"א, יומא בכלי תענית;בירושימי

 אשר שמחבר הדעת, על להעלות אי-אפשר ושוב ועור(. י"ב )הוריות המשחהשמן
 הרם הגדול-למען הכהן משיחת את לחובה יקבע בבי נהות בימי מפרו אתכתב
 לפעל. הזה הטכס הוצאת ע"ד כלל חשבו שלא הזמן וחשיבותו-באותו ערכואת

 הלויים. תפקידג(
 וכלל כלל מתאימים אינם הלויים תפקיד עי בת"כ שנאמרוהדברים

 את לשאת רק הלויים חזבת היתה ת"כ לפי הבלזת. אחרי יחם שהיולתפקידים

 לכהנים ולעזר לשמרו ד'(, )במדבר למקום ממקום ולהעבירם כליו וכלהמשכן
 שם; נאמרו לא האלה העבודות פרטי ואילך(; ו' ג', )במדבר השונותבעבודותיהם

 יהא המקדש בית כאשר הלויים של חובותיהם תהיינה מה שם נזכר יאוגם
 להגיד שאי-אפשר סעיד, לבדו הזה והדבר הזמנים. מן בזמן במקומו ועומדקבוע
 יפי שחי, המחוקק, שי כונתו היתה מה בבל. גלות שאחר בתקופה נוצרהשת"כ
 ועבודות חובות מלאו שהלזים לנו, במפרו הגלות, אחר החדשה, הבקרתדברי
 ערך? שום להן היה לא המחוקק( )של בתקופתו אשרכאלה

 שהיו החובות אותן לכל רמז שום כת"כ מוצאים אנחנו אין זהויעומת
 אחר שנתחברו במפרים הנאמרים הדברים ולפי יחזקאל הנביא דברי יפיטוטלות,
 העולה את אישחטו שהלויים מצוה, יחזקאל ההוא. בזמן הלויים על בבי,גלות
 לעבורות כ"ר(. )ם"ז, העם" זבח את שם "יבשלו וגם י"א( )מ"ר, לעם" הזבחואת

 אי-ז' בויקרא שנאסרו הקרבנות חקי לפי להפך, בת"כן זכר אין האלההלויים
 )שחיטת הזה שידבר מניח דה"י בעל ואם ולבשלו. קרבנו את ישהה זר גםיכל

 י"א ל"ה, י"ז; ל', )דהי"ב, הגלות לפני גם ותקף כה היה הלויים( ע"יהקרבנות
 המנחה אפית גם הנלוח. אחר למעשה היכה ככה נוהגים שהיו שכן מכלואילך(,
 הלויים. עי כ"ט, כ"ג, דהי"א לפי ואייך, דוד מימי סומלתהיתה

 את וכלל כלל מזכיר אינו ת"כ ם, : הזו העובדה לב לשימת ראויהוביחוד
 דהי"א לפי ב(. והזמרה השירה הלויים-והיא: של והחשובות העקריות החובותאחת

 נוהגים היו קדם ביטי כי מלמדנו, בזכריה אשר הזה הפסוק כי נעיר, גררא אגבא(
 בת"כ, רק נאסרה הגדול הכהן שמשחת ומכיון המלך. את וגם הגדול הכהן את גםלמשח

 זמנו את הקונעיט החרשים המבקרים דברי על בפרוש מוחה הזה הפסוק שגם למדיםנמצאנו

 444. כשנת ת"כשל

 ביטי הקרבנות הקרבת בעת בחצוצרות לתקע י'( ח', י', )במדכא בת"כ 11% הכהנים : ועודב(



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתעב

 אנחנו יכולים אחרות ראיות ומלבד ה'. בבית השירה את דוד תקן ואילך א'כ"ת,
 בימי ככר כי המעידים קל"ז ומתהלים ואילך ט"ד מ', מיחזקאל קטעים גםלהביא
 בעזרא גם איא בלבד בדה"י רק ולא המקדש. בבית משוררים היו הראשוןהבית

 ביחוד )עין לויים היו האלה המשוררים כי רבים, בטקומות קוראים אנחנוובנחמיה
 בשו"א לבאר היה אי-אפשה עתה כי הגלות, אחר ת"כ ס' נוצר ולו "(א(. ג',בעזרא
 ב(. הלויים של הזה החשוב התפקיד את אי-הזכרתו דבראת

 הלויים. וכין הכהמם בין היחםד(
 בת"כ, שנקבע כפי צרכיהם, ספוק כענין הלויים ובין הכהנים ביןהיחם

 ממפר כנראה, היה, לא הגלות בימי וילהויזן. של להשקפתו נטרצה טחאההוא
 טסכים .אסרס](( .5 )152 בעצמו וילהויזן וגם הכהנים. ממספר גדולהלויים
 שמונים מאתים אלפים ארבעת אתם באו מהגולה בשובם ואמנם הזהג(.לדבר
 ת"כ ס' מצוה זה ויעומת לויים. ואחד ארבעים מאות שלש ורק כהניםותשעה
 הערים מספר לשבתם. ערים ושמנה ארבעים ללויים מנחלתם לתת ישראל בניאח

 לכהנים כי ממופר, כ"א ביהושע רק בתורה. נאסר לא לכהנים טחן לתתשצריך
 כלל מתאימה אינה הזאת והחלוקה וחמש. וללויים-שלשים עיר עשרה שלשנתנו

 חלוקת ביחזקאל. אשר לחלוקה וגם הגלות בימי והלויים הכהנים למספרוכלל
 ההנחה, את יותר עוד סותרה כהנים תורת לפי הלויים ובין הכהנים ביןהטעשר

 של העקרית הכנסתם היה המעשר הגלות. מימי הוא הזה המפר של מוצאוכי

 להם שנתן מפני כ"ד(, כ"א, י"ח, )במדבר מנחלתם" בשם נקרא הוא ולכן ;הכהנים
 והכהנים- חלקים תשעה הזה מהמעשר קבלו הלויים א"יד(.ואולם באדמת נחלתםתחת
 שום בלי הגמורה ברשותם היה הלויים של שחלקם זאת, את גם נוסיף אחד. חלקרק

 אם הזה, הדבר את לישב אפשר ואיר ולנגינתם. הלויים לשירת זכר שם ואין והמועדיםהחגים

 בבי? גלות אחרי רק נתחברהת"כ
 רפ"ג( געמ' קיונן של בספרו )עין ונפרכה נסתרה ואילך פ-ג בעמ' פ189 ב"מאגאזין"א

 ס"ב ב' מעזרא מאוחרת. בתקופה רק והשועריםנעשו.לויימ שהמשוררים פוגלשטין, שלהשערתו
 היתש. בכתבי ומדקדקים זהירים היו כמה עד למדים_אנחנו

 .במדבר. ובספרי א' י"א בערכין עיןב(
 "ספוק בפרק: עין י"ג; י', מ"ח, ג'-ה'; ס"ה, מיחזקאל גם למדים אנחנו הזה הדבר אתג(

 להלן. הכתוב הכהונה" שלצרכיה
 ולכן ישראל; מכל השלשים החלק רק כבמדבר, אשר הספירה לפי היה, לוי שבטי(

 רק לתתו בתויה צוו אם גם אנשיו, למספר בערך מדי יותר גדולה כ"נחלה" המעשר לנונראה
 על נאמן ואחר אחר כל היה החק שלפי לזאת, לב לשים צריך אוים ומתירוש. מיצהרמדגן,

 חוגתם את מלמלא l~onwt אשר רבים שימצאו מראש, לראות היה אפשר ולכן מעשרותהפרשת
 דמאי(. במסכת )עין השני הבית בימי גם מצוו היה הזה והדברזו;



 מכריעתראיית

 ורק וש לק נחשב הכהמם של חלקם אבל יקב/ וכתבואת גק "כתבואתהגבלה
 הניח ת"כ שם' מכאן, למדים נמצאנו במהרה. לאכלו מותר היה ביתם ולבנילהם
 החלק את לררש יכלו ולכן הכהנים ממספר בהרבה גדול היה הלויים שמספר זה,דבר
 הלויים שי חיקם וגם הכהונה. למוכת שנקבעו ובהכנסות למושב בערים ביותרהגדול
 ואולם כ"ח-ל'(. ל"א) )במדבר הכהנים של מחלקם עשרה פי גדול היה המלקחבתרומת

 על עלה הכהנים ומספר הענינים מצב נשתנה כאשר בבל, גלות שלאחרבתקופה
 פילון ; ב' פ"ו, )יבמות יכהנים35( גם מעשר שינתן תקנה תוקנה הלויים,ממפר
 ,xx~ 12 ;8,8 9,2 שם ; ,,~ן 4,3 קדמוניות 361;1;

~(Yita 
 אנחנו זאת ובכל

 התורה, מצוות את ולקים ישמר עצמם על בנ"י קבלו בה אשר באמנה,מוצאים
 אמנם ת"ח(. ", )נחמיה ת"כ בם' עליה שצוו כמו אז נקבעה המעשרשחובת
 עז הרהיבו יא ובכ"ז ההיא בעת הענינים לטצב כזאת בצורה התאים לאהמעשר
 עם להתפשר המעשיים החיים הכריחום אח"כ ורק התורה; בחקי לנגעבנפשם

 בימי נוצר ת"כ שם' להנחה, בהחלם מתנגדות האלה העובדות וכל הזמוא(.תנאי
 בבל.גלות

 בת"כ. אשר החקים ויתר בבל לות אחר ההיים תנאיה(
 כי ונוכח, נראה ת"כ ס' של אחרים חקים אי-אלה אל נתבונן אםוגם
 אפן בשום ואי-אפשר הגלות אחר אשר החיים מהרגלי מאד ושונים הםרחוקים
 הוא המקדש לעבורת השנתי המם כי כתוב, בת"כ זו. בתקופה זטנו אתלקבוע
 אשר באמנה אולם ט'(; ו', ה', כ"ד, דהי"ב ואילך, י"ג ל', )שמות השקלמחצית
 בשנה השקל שלישית רק לתת העם התחיב ל"ג י',בנחמיה

_.)36 
 ל"ה י', נחמיה

 מזומנים"37(. "לעתים האלהים לבית העצים קרבן להבאת גדולה חשיבות מיחס ל"אוי"ג,
 ה', פרק תענית במגלת בפרטות מסופר שעליו באב, עשר כחמשה העציםוחג
 מלחמות : מתתיהו בן )יוסף השני הבית בימי העצים קרבן של הגדול קרכו עלמעיר

 בהדגשה מצוה ת"כ מ' גם אמנם ד'(. ד', תענית משנה ו'; י"ז, ב', ספרהיהודים,
 אין אוים העולה", מזבח על תוקר תסיד "אש כי ואילך(, ב' ו', )ויקראמיוחדה
 עצים.- קרבן הבאת דבר על אחת אות אפילו בו מוצאיםאנחנו

 )במדבר ומעלה שלשים מבן החלה הלויים שעבודת אוטר, בת"כ אחדכתוב
- אומר אחר וכתוב נ'(ר',  חכמינו ; כ"ג( ח', )במדבר וטעלה והמש עשרים מבן 
 ומבן לתלמוד שנה ועשרים "חמש מבן כי באמרם, הזאת המתירה את ישבוז"ל

 בבל גלות אחר אולם בהעלותך(. במדבר, ספרי ע"א; כ"ד, )חולין לעבודה"שלשים

 הזה שהנביא מפני לכהנים, המעשר כנראה, נתך היה מלאכי הנבית בימי יכנרא
 ל"ש י', בנחמיה אשר האמנה לפי אולם האוצרנו לבית המעשר כל את "הביאו י'(: )ג',אומר

 אמנם י"ב. ח" 1י*ג, מ"ר י"ב, בנחמיה גם עין המעשר; מעשר את רק האוצר לבית להביאצריך

 ה'. בבית אשר גלשכ1ת לפקדון המעשר יחזקיחואת נימי מביאיסכבר היו ואילך ל"א,י"א דהי*בלפי



 וילהויזן של ההיפותיזותלמתירתעד

 דברי לפי ה'(; ג', בעזרא )עין ומעלה עשרים מבן הלויים עבודתהחלה
 דהי"ב כ"ד; כ"ג, )דהי"א דוד מלכות בימי הזאת התקנה תוקנה כברהימים
 הנ"ל המפר אם ת"כ, שי מחברו לב את שהעיר הדבר ומהו א(. י"ז(ל"א,

 שונה באפן ולקבעו הלויים של עבורתם התחית זמן את לאחר הגלות, אחרנכתב

 העקרית שדאגתם ואילך(, מ"ב )עמ' למעלה בימיו?-הוכחתי נוהגים שהיומהמנהג
 עובדי בשכניהם מהתחתן עמם בני את למנוע היתה מבבל בשובם העם מנהיגישל

 רמז שום בת"כ למצא שאין מ"ו(, )עמ' ברור באפן הראיתי זאת מלבדהאלילים.

 בתקופה חי אשר שמחוקק הדבר אפשר וכי נכרים. בעמים ההתחתנוהלאמור

 של הזו החשובה והזמן החיים שאלת אל וכלל כלל לב ישים לא הגלותשאחר

 ונתן הנשואים לחקי וכ'( י"ח )ויקרא פרקים שני הקדיש ת"כ מ' ישראל?עם
 שמהזקק הדבר אפושר יכי לכהנים; מיוחדים נשואים חקי )ויקרא( כ"אבפרק

 נכריות נשים הכהנים להם נשאו -שבזמנו הנ"ל הספר את כתב אשרתיאוקרט,
 וכעלו אשר אלה של משפטם את מלאכי הנביא חרץ ושבזמנו י"ח( י',)עזרא

 זהו ! נכרימו בעמים ההתחתנות אסור את כיל יזכיר לא לשבט- נכר" אלבנות

 תקף בכי עיינו אוסרת לעצמה כשהיא הזאת והקוכדה סוכלתו! הדעת שאיןדכר
 בכי. נלוח שלאחר בתקופה ת"כ ס' שי יצירתו זמן אתיקבע

 הזאת הסתירה את לישב רוצה כ"ח( הערה ט"ו וסעיף ד' הערה י"א, )סעיף קיוץא(

 ג'; ד', בכמדבר אשר החק של המאוחר תקונו את מוצאים אנחנו כ"ג ח', בבמדבר כזה:באפן

 לתקון גרם ואילד( ט"ו ח', געזרא מ"ג; ז', בנחמיה מ'; ב', בעזרא נעין הלויים של המועטמספרם
 הלויים של כניסתם זמן את לקבע הנ"ל, הדברים מצב לרגלי צרך, היה מאוחרת בתקפההזה.

 התקנה את ההוא גזמן להכניס היה אפשר שאי ומכיון ; הייהם לימי העשרים בשנתלענודה
 רק נשיב זאת קיונן.-על אומר כך לדוד. כ"ד כ"ג, דהי"א בעל יחסה לכן התורה, לתוךהזאת

 משנים היו עתה כי ג', ד', גגמדגר אשר המצוה את לתקן צרך ראו לו א( רלקמן: הדבריםאת
 מתנגד כזה דגר הלא הראשון; את הסותר אחר חק מחוקקים היו ולא בלבד המספר את רקשם

 של להגחתו להסכים . יוכל בתלמוד 38( אשר המקראות בישוב .מסתפק שאינו ומילשכל!

 אהל את נושאים כשהיו לדור:המדבר, נאמרה הראשונה שהמצוה .Beitr), .111 )391הנגסטנכרג

 - השניה ההנחה ב( הבאים. לרורות - השניה והמצוה למקום, ממקום אותו ומעביריםהמועד
- חרש בשנוי צרר היה השני, הבית בימי התורה(, חתימת )אחרי מאוחרתשנתקשה  היא 
 מתקופה וקטן הלך הלך הלויים שמספר הרעת, על להעלות שאי-אפשר מפני יסוד, כלמחוסרת

 בארץ החיים תנאי הוטבו כאשר מאוחר, שבזמן זה, דבר הלב על יותר מתקבל להפך,לתקופה;
 מן מאר רחוקה זו שהנחה שכן ומכל ורב. הלך לא"י מסכל הנאים הלויים מספר הלךישראל,
 בקהל לפנים היו שלא והשוערים, המשוררים כי האומר, גופא קיונן של שטתו לפיהאמת
 במדה הלויים מספר בודאי גדל כזה ובאפן לויים39(; מאוחרת בתקופה נעשוהלויים,
 ואילך. כ"ג ח', לבמדבר דילמאן של בפרושו גם עיןנכרת49(


