
פג מכריעותראיות

 היתר תקופת היתה זו תקופה שלמה: בימי הטקדש הבנות עד ונוטש( עוזבאו
 התנ"ך. של ההיסטוריים הספרים דברי לפיהכמות

 ת. ו נ ב ר קה
 י"ר( .)פרק

 ת"כ בין לנ"ל רומה הברל המבקרים, דברי יפי יש, הקרבנות בעניןנם

 את לקבע אותם מכריח הזה וההבדל הגלות; לפני אשר ההיסטוריה מקורותלבין
 הגלות. שלאחר בתקופה ת"כ המקור שלזמנו

 הערה נקדים הזה, הענין ע"ד וילהויזן של חקירותיו את לבקר בואנוטרם
 בבמות, ולא המרכזי, המקדש בכית שרק אומרת, בעצמה התלמודית הקבלהאחת.
 שהבקרת שכן ומכל בת"כ. אשר הקרבנות למצוות ונמור שלם חקי תקףהיה

 הראשי למקדש רק למעשה הלכות קבעה שת"כ לזאת, להסכים צריכההחדשה
 לעשיתן שדאג ודין דת יודע ממודר כהנים חבר היה בו אשר בלבד, המרכזיאו
 "החפץ שכל במקום בבמות, אולם ואילך(. ע"ח עטוד לעיל, )עין התורה מצותשל
 רכר והמסובכים המרכבים הקרבנות חקי קיום היה לכהן, ויהי ידו" אתימלא

 שהיו והכהנים ; ופשוטים קדומים מנהגים לפי נוהגים היו שם , אפשריבלתי
 נכרים. עמים מנהגי גם העבודה לתוך טכנימים היו האלילים עבורת אחרינוטים
 מדובר שבהם ממקומות שהובאו ת"כ את הסותרות הראיות לכל ערך איןולכן
 המעטים, המקומות את אפוא נערך אנחנו הראשי. ימקדש מחוץ קרבנות הקרבתעל

 להם הדומות הטצוות טול הראשי, בטקדש העבודה סררי על טסופר בהםאשר
 כתורה.אשר

 הראשי הפולחן על דבר-מה הראשונה בפעם אנחנו מוצאים א'-ב'בשמו"א,
- הכותב אמנםבשלה.  עושים והיו ה' את ירעו לא שהכהנים לנו מספר המודיע 
 דלקמן הדברים אולם כ'(; י"ג-י"ד; ב', )שמו"א לחקים טתנגדים מעשיםבעזות
 רק ב. הטזבה. על מקטר היה החלב א. : חקי ערך בעלת נורמה בחור שםהונחו

 החקים ט"ו-ת"ז(. )בי, חלקם את יקחת לכהנים הרשות היתה החלב הקפרתאחרי
 )שעל הראשי במקדש כי הכותב, טודיענו להלן ת"כ. לחקי בכל טתאימיםהאלה
 לחם את שבוע בכל מסירים היו בנוב ע"ח( עמ' למעלה עין ; הגדולה הבמהיד

 וכי ז'( כ"א, )שמו"א היקחו" ביום חם "לחם תחתיו שום למען הקדושהפנים
 מתאיטים האלה והחקים ה'(י .שם )שם, לטטאים באכילה אסור היה הזההלחם
 אנחנו בגבעון אשר הגדולה הבטה על ואילך. ה' וכ"ד, ג' כ"ב, ויקראלדברי
 על מעיד הזה והמספר עולות; אלף שם העלה שלטה כי זאת, את רקיודעים

 .018 .ע .Proph ברדנןמפ: של בספרו עין , לחק הפולחן רכת הנכיאיס של ההיספוריהבספרי
(Bredenkamp).6 צו. 



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתפד

 קבועים עבודה מדרי שם חסרו לא ובודאי ; ההוא בזמן הקרבנות פולחןפריחת
 מ"ג(. ה', ח', )מי"א מספר בלי קרבנות הקרבו המקדש חנכת בשעת גםומסוימים.

 היו ב' כ"ז, בויקרא הנזכרים הערכין נדרי כי למדים, אנחנו ה' י"כ,ממל"ב
 יש הסורי והתרגום השבעים תרגום לפי אמנם יהואש. הסיך בימי גםשכיחים
 שנה מדי נתנים שהיו לשקלים מתכוונות עובר. "כסף המלים: אםלהסתפק,

 את בהחלט לדחות אין אוים ן הראשונים והטפרשים יונתן שאומרים כמובשנה,
 עורכים היו בירושלם אשר המקדש בבית גי מעיד, ט"ו ט"ו, מל"ב הזה.הפרוש
 מהפסוקים ראיה להביא רוצה וילהויזן בת"כ. ככתוב ה' עבודת את יוםיום

 ואת בלבר בבקר רק העולה את מקריבים היו הגלות שלפני שבתקופההאיה,
 ומחכרו עזרא ביפי גם כי להגיד, נצטרך כזה באפן אולם בערב.המנחה-רק

 ובדניאל ה', ר', ט', שבעזרא מפני מנחה, רק בערב מקריבים היו דניאל מ'של
 כ"ט(, י.ח, במל"א )עין טעיר כ' ג', מל"ב : ועוד א(. ערב טנחת רק נזכרת כ"אט',

 לידי לבוא רשות לנו יש ולפיכך ב(. מנחה וגם עולה גם טקריבים היו בבקרכי
- המנחה מלבד - מקריבים היו בערב כימסקנה,  עולת שלכל ומכיון עולה. גם 

 למדים, נמצאנו מנחה, גם ת"כ, לדבהי מצטרפת, עולה-היתה לכלתמיד-כמו
 הבקר "עולת הבמוי במנחה. וכלתה בעולה בערב וגם בבקר גם החלה ה'שעבודת
 )בפרושי סופו ואת ביומו יום מדי הפולחן של תחלתו את ממטן הערב"וטנחת
 הנ"ל, הדברים ורק אחר(. באפן גם הזה הבטוי את בארתי ל"ת עט' ויקראלס'

 בטקדש הקרבנות ,פולחן ע"ר התורה חומשי לחמשת מחוץ נכתבו כאן,שהובאו

 הקרבנות, פולחן תולדות את לבנות אי-אפשר הזה שפההמר מאליו, ומובן ;הראשי
 בו נוגע ת"כ נגד הזה בפרק שנכתב מה וכל .5(. )*53-8 וילהויזן שרוצהכמו
 הבטות. על הפולחן את מתאר ת"כ המקור אין דאמת שאליבא מפני מאר,מעט
 הפרכות לכי יב אשים אלא כזו, כללית בתשובה אצממצם לא זאתובכל

 ממל"ב ל"ו; כ"מ, י"ח, ממל"א ראיות להביא וחגריו וילההזן רוצים דבר של לאמתו"

 התמיד קרבן ע"ד שהחק ל-ד, י', ומנחמיה ה' ד', ט', מעזרא י"ג-פ"1; מ"1, מיחזקאל ט"ו;ט"ז,
 )"שטות- רילמאן דחה כבר הזה הכזב את אולם עזרא. שאחר בתקופה רק התורה לחודהכנס
 כהנחה הונח כבר ובערב בבקר התמיד עולת ענין א. : טעם של בדברים שמ"ע עמ'ויקרא"

 פעסיס, נשנה התמיר שחק העשרה, גם ב. א'-1'. 1', שבויקרא העתיקה ב"תורה"מוקרמת
 עזרא שאחר שכתקופה הזה, כדבר להיות היכל ג. אח"כ. נוסף שהוא החשד מפני עליומגנה
 ?! כזה וחשוב יסודי חק התורה לתוך בחשאי ונכנסהתגנב

 לעצמו כשהוא )ביחזקאל( הזה והפסוק ; י"ה )מ"ו, יחזקאל גם בפרוש אומר זאת ואתב(
 קרבן על מדבר אינו יחזקאל אמנם .ןת;מ](. .8 )297 קיונן דברי מפני כ' ג', מל"ב על להגןיכל

 מפני הגלות, שלפגי בתקופה למעשה ההלכה ע"ד מסקנות שום טזאת להסיק אין אולםהערב,
 בזטן גט אותה מקריבים שהיו מורים שהכל הערב, מנחת את גם מזכיר אינו הזהשהנביא

 הגלות.שלפני



פח מכריעותראיית

 והחסרות הסוביקטיביות למסקנות כטובן, אחריש, אולם לאחת. אחתהראשיות
 יסוד.כל

 הדורות את הפולחן את האבות כבר הנחילו 1 [ המקורות דברי לפיא.
 לא ולפניו מיני הר על משה את רק האלה החקים את ה' הודיע ת"כ ולפי ,הבאים
 .אס5שנ((.-אולם .Isr .5 53-57 וילהויזן טחליט )כך כיל. הקרבנות עבורתהיתה
 נשנה מהם קטן חלק ורק ; כ'-כ"ג( )שמות מאד מעטים חקים בכלל נמצאים 1 [ב'

 המעטים החקים ונין ; ז'( ל"ג, )שמות הסועד אהל הקטת אחרי י"א-כ"ו( ל"ד,)שמות
 כבר כיה(. ל"ד, )שמות הקרבנות מצוות לטספרם-גם מקום-בערך תפסוהאלה

 הפולחן על בשתיקה עובר ת"כ שהמקור זה, מדבר כי פ"ב( )עמי למעלההוכחתי

 בת"כ גם הדבר נכר דאמת ואליבא וכלל. כלל ראיה להביא אין האבות,בימי
 בימי עוד אלא סיני הר על למשה התורה טחן כימי לא ההלו הקרבנות כיגופא,
 שם בדברו ראשונה, אנחנו מוצאים א'-ה' בויקרא, אשר הקרבנות בחקיקדם.
 קרבן והביאה תחטא... כי ומנפש לקרבן: הגורמת הסבה את והאשם, החטאתעל

 הגורמת הסבה את מזכיר איננו והשלמים המנחה העולה, בענין להפך, אולם,לה'".
 מיני שלשת את ויודע מכיר שהחק בזה, רק יתבאר הנ"ל וההבדל הקרבן.להבאת
 החטאת אולם התורה, מתן שלפני מהתקופה קדם, מימי עוד השנייםהקרבנות
 חלק שרק. הזאת, העובדה ונם סיני. הר על התורה מתן עם רק נתחדשווהאשם
 מאשי "חלקם בשם נקרא ומהאשם( טהחטאת )ולא ומהשלמים מהמנחההכהנים

 בתקופה ל'(. ו', ד, כ"כ; י"א, ו', י'; ג', ב', )ויקרא לדברינו ראיה תשמשה'",

 נתנו משה חקי עפ"י ורק המזבח"( ע"ג הזה החלק את מקטירים היו משהשלפני

 אי- )אם ידועים במקרים זו: בהוכחה להסתיע יכולים ואנחנו לכהנים. אלה ה'""אשי
 המזבח על באמת אותם מקטירים היו לכהנים( האלה החלקים את לתת היהאפשר
 חלקם ברבר הענינים מצב לגמרי הוא אחר אולם כ"ה-כ"ח(. ה', ט"ז; ו',)ויקרא
 לכתחיה נתנו אלה משה. בימי רק נתחדשו אשר ומהאשם, מהחטאת הכהניםשל

 לקראם ואי-אפשר י"ז;( י', י"ס; ו', )ויקרא העם עון את ישאו למען לאכלהלכהנים
 לא לכהנים, באכילה החטאת בשר נאמר ידועים במקרים ואם ה'". עאשיבשם
 ד', )זיקרא ימחנה מחוץ אותז שורפים היו אלא המזבח, ע"ג אותו טקריביםהיו
 ונ"ח. מ"ט בעם' לויקרא, בפרושי נם עין ועוד(; י"ז ח', כ"א;י"ב,

 לפנינו מעידים ל"ד( ז', )ויקרא התרומה" השוק התנופה" "חזההמונחים:
 לה'. כהנים להיות ובניו אהרן ידי את מלאו טרם הקרבנות פולחן מדריעל

 של הימין שוק ואת החלב את לקחת צוה שמשה נאמר, כ"ב-כ"ה כ"ט,בשטות

 )שופטים הפרטיים במזבחות אח"כ נהוג שהיה מהמנהג גם אנחת למדים זאת ואת"
 ע"ג כליל מקטרת היתה ואילך( ד' ט"ו, )במדבר הנסכים מנחת וגם י"ט(. י"ג, ואילך; י"ט1',

 י"ג(. ח', כ"ח, במדבר מ"א; כ"ט, )שמותהמזבח



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתפו

 נקרא לכן לה', מתנה נתן שהשוק ומפני המזבח. על ולהקטירם המיואיםאיל

 ואתרומה" "הרם" בכטו"ם משתמשים שהיו כמו כ"ז( )שם, התרומה" אשוקבשם

 והשם ; ח'( ו', י"ס; י', ח', ד', ט'; ב', )ויקרא לה' שהקרבו הקרבנות ליתר ביחםגם
 כן, אחר גם נשתנה לא וכניו, אהרן של המלואים בימי פעם בו שהשתמשוהזה,
 למנה היה להפך, והחזה, אהרן. בני לכהנים,ן הזאת התרומה את נתן ה'כאשר

 תרומה הורם לא החזה כ"1(. כ"מ, )שמות המלואים בימי לה' כהן אשרלמשה,

 התנופה". "חזה בשם נקרא ולכן למזבח סימב5?י באפן התנופה ע"י הקדש איאלה/

 קדומים ומנהגים פולחן סדרי על כודאי נסתמכו המלואים שבימי העבורהוסדרי

 מקמירים היו האלה הקדומים המנהגים ולפי סיני; הר על התורה מתןשלפני
 ואילך. מ"ר עמ' לויקרא בפרושי עין א(; לה' המזבח על השלמים שוק אתתמיד

 המשכן הוקם טרם שעוד מוקדמת, הנחה מוצאים אנחנו ה' י"ז, בויקראוגם
 השדה"- פני אעך קרבנותיהם את מקריבים היו הם : פולחן ישראל לבני היהכבר

 אולם ; והלאה ההוא מהיום עליהם נאסר הזה הפולחן אמנם הבמות. עלכנראה,
 לה', רוח למורת היה לעצמו כשהוא הזה הענין שכל בזה, לא היהה האסורמבת
 נמצאנו לאלילים. עובדים והיו קלקלה לידי. ישראל בני באים היו שלפעמיםאיא

 הקריבו לא שהאבות הזו, 'הדעה את ת"כ למקור ליחם שאי-אפשרלמדים,
 לה/קרבנות

 וירמיהו- מיכה ישעיהו, הושע, הנביאים-עטום, שנלחמו החזקה הטלהמהב.
 ולא הכירו לא הם כי וילהויזן, דברי לפי ברור, באפן מוכיחה הקרבנותבעבודת

 Israels .5 )18-62 בתורה הכתוב כדבר הקרבנות פולחן אתידעו
~esch. 

--(Wellh. 
 תנאי, שום כלי נבינם אם האלה, הנביאים כי זה, כנגד להחליט אפשראמנם
 לפעמים צוו בהם שנם ספני התורה, ומשנה 1 מ במקורות גם לכאורהנלחמים
 את יהעיות אברהם את צוה ה' מזבחות. הקמת ועל קרבנות הקרבת עלקרובות

- ה' רצון את למלא ומזומן מוכן הזה-היותו והדבר לעולה יחידו.בנו  לו נחשב 

 בכית מזבח שיכנה יעקב, לב עי דבר ה' י"ב(. כ"כ, )בראשית מיוחדתלצדקה
 אדמתם נכורי ראשית את להביא ישראל בני 114 הברית כספר א'(. )ל"ה,אל
 )שמזה פסח קרבן זלהקדיכ בניהם בכורזת את יפדזת וצאנם, בקרם בכורותואת
 מצוה התורה משנה המקור כ"ה(. י"א, ל"ד, ואילך; י"ח פ"ו, כ"ג, כ"ח;כ"ב,

 וגם ידם, תשיג אשר כפי ובמועדים, בחגים קרבנות להקריב מאד קרובותלפעמים
 נאמר הככורים הבאת סרר ה'". יבחר אשר המקום אאל קרבנותיהם אתלהביא
- כ"ו(. )פרק התורה בטשנה מיוחדהבפרטות  לקרא צריך דאמת אליבא אילם 

 הדבר, יובן ואז יחדו מחוכרים כשהם הנביאים במפרי אשר הנ"ל הפסוקיםאת

 כורכים שהיו i~ea) )1604 השוקים את מזגחוהיהם על מקרינים . היו היונים גםא
 ט'(. ר', ג', ורילמאן-ויקרא ל"ג ד; ויקרא - קניבל )עין בחלבאותם
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6י מכריעותראיות
 בלבד- הקרבנות לפולחן רק חיצונית-ולא ה' עבורה לכל התנגדו הנביאיםכי
 במקורות שנכתבה בין אחר, במקום עליה שצוו ובין משה בתורת עליה שצוובין
 מי פני, לראות תבואו בת"כ47(א(41,,5משץל"שעימי.,אולהח,,גכי שנכתבה וכין:11
 את להראות המצוה את מממן הוא כזה ובאפן חצרי" רטם מירכם זאתבקש

 המקרש48(, חצרות כרמיסת התורה, ובטשנה 1 [ במקורות ונשנתה שנאמרה ה',פני

 קרבן לכל וירמיהו עמוס נם התיחמו וככה ולחוק; השפה מן היתה שעשיתהמפני

 כאל היב, כונת מבלי שהקרב משה(, בתורת עליו שצוו לזאת, לב שים)מכלי
 אעפ"י י"ג(, )א', השבת של החיצונית בשמירה גם נלחם ישעיהו סתם. בשראכילת
 1. [ המקורות של רבים במקומות וגם הדברים בעשרת נאמרה הזאהשהטצוה

 בעצטו והוא י"ר(, )א', נפשי" שנאה ומועדיכם "חדשיכם כן: גם אוטרהוא
 ובשפתיו "בפיו בלבד: בפיהם רק המתפללים איה עם בפולמומו דבריו אתמפרש
 כ"ט, )ישעיהו מלמדה" אנשים מצות אותי יראתם ותהי ממני; רחק ולבוכבדוני
 עשיתה אפן אולם ה', מפי אחרת או זו מצות נאמרה פעמים מאה גם ואםי"3(.
 ארבעים מלמדה". אנשים הנביאים-ל"טצות אזתנז טורים אזתה-נכההופך
 בני בהם הקריבו לא כ"ח( )ה', עמום דברי לפי אשר במדבר, נדודיהםומנות
 ל"ג י"ד, במדבר לפי עליהם, שנגזר השנה ארבעים הן הן לה', קרבנותישראל
 בדיוק. נחשכם אם שנה ושמנה שלשים אלא הן ואין בטדבר; ולנוע לנודואילך,
 הנ"ל הזטן במשך הקריבו ישראל שבני זאת, על שיעיד דבר שום איןובאמת
 49(. ב(קרבנות

 היתה הזה הנביא עיני לנגד כי כ"כ, ז', לירמיהו ביחם להגיד עלינוולבסוף
 ג', )שמות אליו אטר עמו, את יגאל משה את ה' שלח כאשר דלקמן:העובדה
 היה משה : ועוד הזה"; ההר עי האלהים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך :י"ב(
 ה', )שמות במדבר" לי"( נויחנו : )או ויעבדני עמי את "שלח : ה' בשם יפרעה תמידאוטר

 משה י ט'( י', ה'")שמות "חג בשם לבוא העתידים ולפולחן לחג וקרא וכו'( מזז ז/ ;א'

 פרעה רצה כאשר ן קרבנות אלפי להקריב יצטרכו זו ה' בעבודת כי השכו, ישראלובני
 בידינו תתן אתה "גם משה: לו .אמר ישראל של בקרם ואת צאנם אתלעכב
 כי פרמה, תשאר לא עמנו, ילך טקננו וגם אלהינו, לה' ועשינו ועולותזבחים
 שמה" בואנו עד ה' את נעבד מה נדע לא ואנחנו אלהינו. ה' את לעבור נקחממנו
 ה' דרש לא מיני הר אל ישראל בני באו כאשר אולם ; כ"ה-כ"ו( י',)שמות
 ה'(. י"מ, נשמות בריתו את ולשמר בקזינו אם-לשמע כי וזבחים, עולותטהם

 בספר הפולחן על .Ges .וו .Proph ב'-55 ברדנ(מפ של המפורט במאמרו עייןא
 ואילך. 324 עמ' העתיקה" ישראל "אמונת רוברטסון: של בספרו גם עיןהנביאים;
- אחרת ואילך; ת"ד עמ' ברדבקמפ, של הנ"ל נספר עיןב(  רוברטסון, של בספרו 

 ק9"ד.ע0'



 ויזן וילה של ההיפותיזותלסתירתפח

 אבותיכם את דברתי "לא : כ"כ( )ז', באמרו ירמיהו נתכון האלה התורהולדברי
 שהיו )אעפ"י וזבח עולה דברי על ממצרים אותם הוציאי ביום צויתיםולא

 שמעו לאמר: אותם צויתי הזה הדבר את אם כי וזבחים(, עולות דיבידיהם
 הבטוי אפן וגם התכן של זהותו לעם". לי תהיו ואתם לאלהים לכם והייתיבקולי

 היה- ירמיהו עיני לנגד כי לפנינו, מעידים האלה המקומות לשני ברבוהמשותף
- הנ"ל הדברים אתבאמרו  מהפסוקים שמסיקים והמסקנה ביחוד. ה' י"ט, שמות 
 היא הקרבנות, תורת את הכיר לא או ירע לא הזה הנביא כי שבירמיהו,האלה

 ואילך(. רם"ה עמ' לויקרא בפרושי גם )ועין 50( א(. ובסיס יסוד כלמחוסרת
 דברים עוד .אם5שב((, .ff) 67 5. Isr וילהויזן דברי לפי נמצאים, בת"כג.
 בפעם נזכרת הלבונה א. : הגלות שלפני הספרות לבין בינו המבדילים לעצמו לומיוחדים
 אשר המיאות ברשימות אחת פעם אפילו נזכרת ואינה כ'( )ו', בירמיהוהראשונה
 ו' )ו', ובסיכה ואילך( י"א )א', בישעיהו ואילך(, כ"א ה', ; ואילך ד' )ד',בעמום

 שמקומות אעפ"י האלה, ברשימות נמצאים אינם היין נסכי גםואילך(.-אולם
 ט"ו י"ג, ט"ז, טל"ב ; ד' פ', )הושע הזה הקרכן של מציאותו על מעיריםרבים
 "רבבות (yperbel~): ההפיגה דרך עי במיכה רק נזכר בעצמו השמן וגםועוד(;

 מאד קטנות בכמויות המזבח ע"ג מקטירים היו הלבונה את שמן".-ואולםנחלי
 הטציאות, יקר דבר היותה בגלל צרך, ראה שירמיהו הוא, בעלמא מקרהורק

 - וילהויזן דברי לפי - משתמשים היו ת"כ המקור לפי ב. - ביחוד.להזכירה
 .t.(Wellh~- .5 69 )1 בקמח אחרים-רק מקורות ולפי הפולחן, לצרך בסלתתמיד
 : פעמים רק הגלות( שלפני )בתקופה אחרים במקורות נזכר קרבן-הקמחואולם

 המקומות בשני כתוב "קמח" הכללי השם ואם כ"ד. א', ובשמו"א י"מ ו',בשופתים
 כלום.- מלמדנו הזה הדבר עמלת"-אין השם ע"י ומגרר מגבל היותו מבליהנ"ל
 בשר תמיד להקטיר צריך ת"כ ולפי מכושל, בשר רק מקריבים היו קדם בימינ.

 ראיה מוצאים אנחנו י"א ו', בשופטים .ן%י(.-רק .5 )70 המזבח שע"נ האש עלחי
- המרכזי במקדש לא - הקריבו כי מסופר שם וילהויזן: של הזויהחלטה  נרי 
 ראיה שום טכאן אין אולם מיוחדה; אלהית הופעה בשעת טבושלעזים

 בשמו"א גם למצוא רוצה וילהויזן הראשי. במקדש מקובלים שהיולמנהגים
 אין אולם מבושל, בשר המזבח ע"ג מקריבים שהיו לשטתו, ממך ואילך י"גב',
 על רק טדוכר ששם מפני דבריו, את לאשר תוכל אשר אחת אות אפילושם
 כ"א; ו', )ויקרא במקדש הבשול כלי היו זה וישם יאכלה; מבושל קרבנותבשר

 שלטה בימי ועצום רב כממפר שהקרבו הקרבנות, גם כ"ד(. כ', ט"ו,יחזקאל
 על חי הקטרו הקרבנות נתחי כי בהחלט, מעידים מ"ג(, ה', ח', ד'; ג',)מל"א

 ק"ת עמ' הנ"ל בספר ברדנקמפ, אצל אחרת שכ"ח; עם, הנ"ל בספר ריברשסון עיןא(
 47. עמ' 1877-1 387 עמ'  1876 "הסגיר" בשבועון גם עיןואילך.



פס מכריעותראיות

 "אפית את מיחם וילהויזן ד. כלם.- את לבשל היה שאי-אפשר מפניהמזבח,
 וי( 5. )71 המזבח ע"ג מקטירים שהיו לחלק כ' מ"ו, ביחזקאל הנזכרתהמנחה"
 אפוי. כשהוא הקמח קרבן את מקריבים,. היו קדם שבימי ראיה, טכאן מביאוהוא
 חלקו על מדובר כ' מ"ו, שביחזקאי מפני היא, שוא ראית וילהויזן של ראיתואולם
 ואוכלים אותו אופים הכהנים היו ואילך( ט' ו', )ויקרא ת"כ לפי שגם הכהן,של

 בודאי מקמירים היו לעולה תוספת בתור שבא החלק את אולם המקדש,בחצר
 אנחנו אין י"מ ו', ומשופמים - י"ד(. מ"ו, )יחזקאל ביתי-אפוי כשהוא המזבחעל

 להקריב האמור ה. - שבמקדש. והקבוע הממודר הפולחן ע"ד כלום ללמדיכולים
 .WeII); .5 )77 קדם בימי כנראה, קים, היה לא י"א, ב', בויקרא הכתובחמץ,
- ג'. י', משמו"א וילהויזן מביא לדבריווראיה  אשר הלחם ככרות שלש אוים 

 ומלבד לשאול. נתנו מהן ששתים כפני קרבן, לשם נועדו לא ג', י',בשמו"א
 י"כ ב', ויקרא וגם הבמותי אחדות( פעמים שאמרנו )כפי מפולחן למדים איןזאת
 בקרבן-ראשית. חמץמתיר

 בטקיר אולם הקרבנות-שימים, רב וילהויזן, דברי לפי היו, קדם בימיך.
 נתבונן אם .1;ס~ע(.-אולם .Oesch )71-75 העולה למזבח המזבה נהפךת"כ
 הקרבן כיה: היה השלמים לזבחי העולה יחם כי ונוכח, נראה הזח בעניןיותר

 הפשומה המתנה המנחה, נם , העולה הוא ידעוהו, הקרש שכתבי ביותר,הקדום
 היא ; ואילך( ג' ד', )בראשית והבי קין בימי היתה כבר מהצומח, או מהחיהזו

 נתן אח"כ רק פ"ה(. עמ' למעלה, )עין כטוה לה' קדש כיה והיתה לעולהדמתה
 ויצחק אברהם וגם כ'( ח', )בראשית עולות רק העלה נח לכהנים. הטנתה אתה'
 המוריה: להר אל בלכתם אבההמ, את שאל יצחק בלבד. הזה הקרבן את רקידעו
 לא כאלו כזה, בסגנון נשאלה השאלה לעולה?", השה ואיה והעצים האשאהנה
 ח'(, מ"ב, א', )א', עולות רק נזכרות באיוב גם העולה. טלבד אחרים קרבנותהיו

 אהזבח" לנו מזדמן יעקב בימי רק האבות. בימי איוב חי מחברו דברי שלפימפני
 המפורים אותנו מלמדים אפן בכל א'(. מ"ו, נ"ר; י"א, )בראשית הראשונהבפעם
 לעולהא(. הם מאוחרים השיסים כי בראשית, בם'אשר

 ביוסו- יום מדי מקרב שהיה העדה, לקרבן בעקרו המזבח הקדש סשהבימי
 ואין העולה". "מזבח בשם נקרא ולכן ואילך(, ל"ח כ"מ, )שטות התמידלקרבן
 משותפים שלמים שזבחי מפני הצבור-עולות, קרבנות רב אח"כ היו שלמעשהמפק
 שזה במדה זשימים עויות היו יחיד קרבנות אולם , אפשריים בלתי היז העדהלכל
 המקורות כמו ת"כ המקור מיסדנו הזה הדבר ואת ; לשלמים היתרון שהיהאו

 החגים בימי ; ז'( )במדבר, שלמים רב, עפ"י מקריבים, היו הנשיאיםהאחרים.
 ג'; ט"ו, במדבר ל"ז; כ"ג, )ויקרא עולות וגם זבחים גם מקריבים היחידיםהיו

 ביותר. הקדום לקרבן העולה את חושב צ( מ )426י דילמאן גםא



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתצ

 ושלמים עולות על ומדברים וחוזרים מדברים גד ובני ראובן בני גם ל"ט(;כ"ט,
 כ"מ(. כ"ח, כ"ו, כ"ג; כ"כ, )יהושע בלבד המרכזי במקדש רק להקריב עתידיםשהם
 אולם ; מהעולות יותר מצויים השלטים היו הבמות שבפולחן להודות צריךאמנם
 )ישעיהו לרגל עולים היו כשישראל בחגים רק הזה כדבר היה הראשיבמקדש

 ימצא. ולא יבוקש העתיקים המקורות ליתר ת"כ בין זה בענין הבדל ואילך(. י"אא',
- )77 וילהויזן דברי לפיה.  75 5. 15" (~esch. טקום- בשום זכר אין 

 זמן הנ"ל הקרבנות את הנהיגו וכנראה ואשם; חמאת יחזקאל-לקרבנות ימיעד
 )מל"ב קדם ביטי נהב שהיה האשם .כסף תחת השביעית( במאה )אפשר לפניומה
 דבר אולם י"ז; י"ב, מל"ב של והנכון האמתי באורו על כאן ארבר י"ז(.-לאי"ב,
 שבל זו, למצוה הימוד היה טה נכון51(. איננו וייהויזן של שפרושו לי, ברוראחד

 לתת צריך גופא ת"כ לפי גם הלא זאת ומלבד ? לכהנים שיכים יהיו האשםכספי

 ונטצא ח'(, ה', )במדבר גואל לו ואין שמת לאיש השיך האשם כמף את רקלכהן
 לבנו את נשים !- הכהנים של הכנמותיהם את וילהויזן, דברי לפי צמצמה,שת"כ
 לפי נתחבר, הוה והפרק כתהלים; ז' ט', כפרק נם נזכר החטאת שקרכןלזאת,

 ספר טציאת אחרי או הימציג, לפי ירמיהו, ע"י או דוד ע"י שבראשו,הרשימה
 במאה רק החמאת קרבנות הונהגו ולו ט?לד- דברי לפי - יאשיהוא( בימיהתורה

 ירוע ענין כעל אודותיהם על ההוא, בזמן שחי משורר, דבר לא עתה כיהשביעית,
 נקרא החפאת שקרבן ל"ה(, )ח', עזרא בם' כתוב זאת ומלבד באומה.ומפורמם

 המקור גם אלא ז'( )ם', ותהלים ח'( מ"ב, ה', )א', איוב רק ולא "עולה". בשםנם
 חטאים. לכפרת משטשת היתה העולה שגם בפרוש, מלמדנו ד'( א', )ויקראת"כ

 52(י החי מן הקדשים קדשי לכל כללי שם גם היתה שהעולה למרים,נמצאנו
 ממקומות ביותר. כבדים חטאים על לכפרה מיוחד מין רק החמאת היתהומהם
 הקדש על לכפר היה החטאת של תפקידה עקר כי הדבר, נראה שבתורהרבים

 עמ' בפרושי עין מ"ז; ט"ז, ל"א; מ"ו, )ויקרא ומפשעיהם והיחידים העםממומאות
 הבטותי על ולא הראשי במקדש רק הזה הקרבן את טקריבים היו ולפיכךרי"ג(.
 א'. קי"ז, זבחים בממכת חז"ל, בקבלת נם בפרוש מוצאים אנחנו הזה הדברואת

 את מזביר אינו שהתנ"ך זה, דבר מתוך שהיא איזו ממקנה להמיק אפשרוהאם
 על טדובר שבהם המעטים, המקומות כאותם הקרבנות של המיוחדיםהמינים
 ? הראשי במקדשהפולחן

 נקראים פעם מזה! קלוש silentio ex Argumentum למצא קשה,ובאמת
 )מל"כ ו"עולה" "זבח" בשם קיים( וקדשים )קרשי-קדשים החי מן הקרבנותכל
 אזבח" בשם הצומח( ומן החי )מן הקרבנות מיני כל נכללים ופעם ט"ו(מ"ז,

 הזה. המוטור ע-ד .Ges .ח ,Proph 59 ב' עיןא(



צא מלריעותראיות

 מקריבים היו שעפי"ר לזאת, נם לב לשים וצריך י"ר(. נ', )שמו"או"מנחה"
 יכלו ולכן כ"ח-כ"מ( )כמדבר אחרים קרבנות הרבה עם ביחד אחתהמאת
 כללי. באפן הקרבנות מונים"את כשהיו' להז1ירה, מבלי נקלה על .עליהלעבר

 א'( )י"ז, ירמיהו הנביא שגם אשם.-כנראה, לקרבן גם מתאימים האלהוהדברים
 חרושה... יהודה... "חטאת : באסרו החטאת הקרבת בשעת העבודה למנהגינתכון

 קרנות על מזים היו בלבד החמאת דם את שרק מפני טובחותיכם",ולקרנות
 דברי ט"ו-שלפי ט', זכריהו גם הסתמך וכנראה ל'(. כ"ה, ז', ד', )ויקראהמזבח
 ד', בהושע גם הזה. הדבר על 53( - לירמיהו בהרבה הוא קדום אחדיםמפרשים

 ולעשובה )ראה: יאכלו"54( עמי "חטאת החטאת: קרבן את אנחנו מוצאיםח'
 רכ"א(. עמ' לויקרא ופרושי Recherches .6161 11 .ק 1210

 היו ושניהם הפולחן את החיים יצרו קדמונים בימים כי סובר,וילהוטן
 הוא הפולחן : כך הדבר אין ת"כ המקור יפי אוים ברעהו, איש ודבוקיםאחוזים

 .תם5סל4(.-1ילהויזן 5. 78 ,א )83 מהחיים ונפרד נבדל והואטבטטרקמי-מפשמ
 בתקופה הפולחן תזלדזת את בנה גימא שמחד ,ה, מתזך הנ"ל המסקנה אתהסיק

 על גם הממפרים ההיממוריים, במקורות אשר המעמות העובדות מחמרהעתיקה
 לארך המסתעפות המצוות נדונו גימא וטאידך ההיים, ובין הפולחן שביןהיחס
 היממוריים סקורות ומחסר טיסטרקטיים כדברים )ת"כ( החקים בספר "שרולרחב

 צבועות יזגוגיות מבעד הביס וילהויזן בהיסטוריה. להמלך לו היהאי-אפשר
 השני הבית בימי הפולחן תולדות את לסדר פעם ינסו אדרבא שונים.בצבעים
 באופן ,שהן, כמו בעובדות רק ויתכוננו פלויום יוסף של ההיסטוריים המפריםעפ"י

 - ההיסטוריה כותב של להשקפותיו לב לשים מבליאוביקמיבי,
 חרא"

 אז נראה
 במצרים חוניו מקדש האם ? )ת"כ( החקים בתורת מתאית שהיא כפי התמונהאת
 היהודים של האחרים הפולחן מקומות או גריזים הר על השומרונים טקדשאו

 חק של ותקפו ערכו בדבר בלבנו ספק יהטיל יכולים אינם א( ישראל לארץמחוץ
 ושל האחרונים החשטונאים של המתיונים, של תעלוליהם האם ?!רכוז-הפויחן

 חומשי בחמשת אשר התיאוקרטית החקים לתורת מתאימים הורדוסמשפחת
 ! ?התורה

החגים.
 ט"ו()פרק

 החגים בחקי וילהויזן, דבהי לפי ביותר, ונראית בולטת ת"כ ס' שלצעירתו

 Presse 156. 1878 ה' של הספרותי בגליון קרם" בימי הכנסת "בתי : במאמר עיןא(

 כ"א.עמ'


