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 ש? אחדות פרטיות החלטות של אפסותן את עוד להראות רוציםאנחנו

 מהן. שהסיק הממקנות גם תפלנה וטמ*לאוילהויזן
 משפחת את Geschichte) .5 )146 מיתמים ערך מחוסרי טעמיםמנווך

 - ולמיסדו. הכהנים מעמד לאבי בכלל אותו וחושבים למשה עיי מביתהכהנים
 מאוחרת בתקופה חיו אשר שהכהנים כלל, הדעת על להעלות אי-אפשראולם
 עצמם את ייחם יותר גדול לכבוד חושבים היו הם להפך, באהרן; משה אתיחליפו
 אבי בתור לאהרן היה לא יו ועוד: לאהרן. מאשר הנביאים, ואבי האלהים אישימשה,
 ד'(. ו', )סיכה משו! עם יוקד תמיד אותו מזכירים היו לא עתה גדול,כי ערךהכהונה

 אנחנו שאין .אס5שנ((, .5 )145 וילהוזן, של החלמתו היא שואהחלטת
 )ושמות נושאי-משרה ואהרן( משה )מלבד אחרים כהנים [1 במקורותמוצאים
 סי-י"ז, גי, כיהושע אולם כביכול(, הן, מאוחרות הוספות כ"ט זל"ב, ב"בי"ס,

 .66זאבן(, .1 .ם .א-ך ,1876 .5 )587 וילהויזןגופא של דבריו ל2י נקראים, [1במקור
 מצרים כהני את מזכיר בראשיה שס' זה, דבר וגם ה'". ארון הנושאי בשםהכהנים
 קי"ט(. עמ' )לעיל ערך קל איננו כ"ו(, כ"כ,)ת"ז,

 קהל כל עם יחר והלויים הכהנים השופטים בימי נעלמו פתאם"לפתע

 .11"קמ(.- .Jesch) .5 )130 ." . כמעט. קים היה לא ישראל עם ישראלי...עדת
 שגם מפני 1, [ במקורות גם אלא בלבד, בת"כ לא נוגעה הזאת הפרכהאולם
 בהנהגתו גברים אלף מאות שש בן ורב גדול עם כעל ישראל עם על מסופרבהם

 צריך שהוא אפן שבכ? נמצא כ"א(. י"א, במדבר ; כ"ז י"כ, )שמות סשהשי
 הירידה. תקופה החלה השופטים שכימילהניה,

 והשיה. הכהונה של צרכיהןספוק
 י"י()פרק

 כ"ז. בויקרא והבכורות המעשרותא.
 וילהויזן- דברי בה"כ-לפי נכרת והלויה הכהונה של צרכיהן מפוק בעניןגם

 על לדבר נתחיל טרם בישראל.-אולם הפולחן חקי של מאוחרת התפתחותדרגת
 החדישה שהבקרת אחת, לעובדה הקורא לב אוו נפנה עצמו, בפני ודבר דברכל

 הזאת והעובדה וכיאות; כראוי אותה העריכה לא או לגמרי ממנה עיןהעלימה

 של להכנסותיה ביחם מהבלטות גופא ת"כ במקור לחקירתנו. מאד מאדחשובה

 הנטיה את לבאר לנו המסיעות החקים, במתן התפתחות דרגות שתיהכהונה
 כ"ז לויקרא י"ה במדבר אח לכל קודם נדמה החקים. מיתר ת"כ שלהתמוהה

 הם והבכורות המעשרות נתינת בדבר ביניהם הדעות חלוקי כי ונוכח, נראהואז

 שהמבקרים התורה, טשנה ובין י"ח במדבר בין אשר הדעות חלוקי אותםהם
 ללוים הטעשר יהיה לא ל'-ל"א כ"ז, ויקרא תקף.-יפי בכל הדגישוםהחדשים



-

קכה מכריעות ראיות

 ואילך; כ"כ י"ר, התורה וכמשנה כ"כ כ"ח, כבראשית גם שכתוב כטואיא-לה',
 כזאת גאולה הונחה כך הטעשר גאולת הותרה כ"ח י"ר, התורה שבמשנהוכשם
 בויקרא נם ישראל בני צ11 הבכורות ובענין ל"א. כ"ז, בויקרא גם מוקרמתכהנחה
 )שמוח הברית בספר היצוו כמו לה', לתתם )ת"כ( ב' י"ג, בשמוח וגם כ"וכ"ז,
 בטקוטות טוצאים אנחנו ואין י"ט(. )ט"ו, התורה ובמשנה כ"ח-כ"ט(כ"ג,
 והטלים הכהניס. נחלת הם האיה שהבכורות לזאת, רמז שום שבת"כהאלה
 היו הבהמה שבכורות בפשימות, טעידות ב' י"ג, בשמות אשר ובבהמה""באדם
 בבטדבר גם בפרוש נאסר הזה והדבר האדם; בכורות כמו לה', רק קדשבתחלה
 להגיר נוכל י"ח מבטדבר לזמן-טה דעתנו את נסיח אם ולפיכך ואילך.נ',י"ב
 משנה חקי עם ככל מסכימים שבת"כ והבכורות המעשרות שחקי גמורה,בודאות
 על בשתיקה לעבור ולראוי לטוב חושבים מדרשו ובית וילהויזן אולםהתורה.
 לב ולשים רעהו, עם איש מסכימים האלה החקים קבצי ששני הזאת,העוברה

 ת"כ. חקי כל על חובה של דין פסק להוציא יוכיו למען בלבד י"ה לבמדבררק
 על מסחטך הוא כ"ז. טויקרא לנטרי דעתו את וילהויזן המיח' לאובכ"ז

 יתקים[ )יי"1,שץ0א,,( כ"הומפה" טסטנו ]זילהויז; הזה הפרק אודות עי שכתבדבריו
 שבויקרא כ"ז פרק שבסוף אומר, הוא שם .Th.  6. 1. .Jahrbb  1811. .8 444ב'

 וטעשר האדמה תבואת מעשר בכורות, יותר: קבועות כהונה מתנות על"מדובר
 זו הנחה כ"ז; בויקרא כהונה" ל*מתנות זכר אין דאמת אייבא אולם וצאן".בקר
 ,odsdienstII~). )268 קיונן בדברי זה בענין המסתיע וילהויזן של שוא הנחתהיא
 כהונה מתנות על רק טדובר כ"ז שבויקרא זו, במסקנת-שוא טחזיק קיונןוגם

 בהמה, מעשר גם יתת ישראל כני נתבעים ל"ב-ל"ג כ"ז, בויקרא אשר ויעןבלבד.
 אינם י"ב( ה', י"ג, ן מ"ר-מ"ז י"ב, ל"ז-ל"ט; )י', נחמיה וגם י"ח שבטדברבעור

 )בספר קיונן מחליט לכן הכהונה, מתנות יתר בכלי הבהמה מעשר אתמזכירים
 לו -ואולם הוא. מאוחרת הוספה ריב-י"ג כ"ז, שויקרא ואומר, 270( עט'הנ"ל,

 המעשרות את לתת בכלי טצוה אינו כ"ז ויקרא כי מסקנה, מכאן )קיונן(הסיק
 נתן לא הבהמה מעשר האטת. אל יותר מתאים הזה הרכר היה עתה כילכהנים,
- וגם לכהנים גמורה( בודאות להניד אפשר זאת )ואתמעולם  השני. הבית בימי 
 הכהונה, טחנות יתר ככלל בהמה מעשר גם מונה ,11( 234 )391; פילוןאמנם
 הבינה שלא התורה, מהוך נקלה, על להוכח שאפשר כפי זאת, את יקח הואאולם
 כענין מכריע מתתיהו בן ויוסף בזטנו. אשר הטעשיים החיים מתוך ולאכראוי,
 במקזם ג', י"ג, 1% כקדסזניות וגם הנהמה; מעשר את מזכיר אינו הואהזה:
 המלים: את מיוחדת בכונה השמיט ל"א, בדהי"ב אשר הטאורעות את מספרשהוא
- המשנה וגם ו'(. )פסוק וצאן""( בקר"טעשר  - התלמודיה המפרות כל כמו 

 מיוחדה. לב לשימת ראף ו, ל"א, לדהי"כ הסורי התרגום גםא



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתקכו

 מעשר כמו מיועד, היה אלא לכהנים86( נתן לא בהמה שמעשר אותנו,מלמדת
 שבויקרא כ"ז פרק אל לב נשים ובכ"ז ח'(. ה', זבחים )טשנה שלמים לזבחישני,

 או גלה למתנות או למתנות-כהונה כונתו אם ונרע נראה לכען לעצמוכשהוא
 ההקרשות כי-ח'(. )כ"ז, לה' המקדשים נפשות ערכי על בו מדובר בראשונההמקרש.
 הבית. ברק את יחזקו למען לכהנים יהואש המלך ביטי נתנו בהם וכיוצאהאלה
 כסף לקחת מאשר הנ"ל החונה מעול חפשים להיות יותר נוח היה לכהניםאולם
 הנדכות כסף את שמים היו ואייך ומכאן ה'; בית בדק את ולתקן העםמאת
 וכסף אשם כסף ורק כלל; הזה בדבר מתעסקים היו לא והכהנים הטקדשבקפת
 אנחנו ח' כ"ז, מויקרא וגם ו'(; ו' לשקלים דטה י"ז; י"ב, )מל"ב לכהנים היהחטאות
 שם לכהניסן כ"ז( ויקרא )לפי היו לא האלה שההקדשות ראיה, יהביאיכולים
 יד תשיג אשר פי "על יעריננו לטען כהן יהזמין אטנם צריך עני שבנודרנאטד,
 היה שהסחיר מפני וכלל, כלל בכהן צרך היה לא אחרים במקרים אוים יהנודר"
 למוכת כ"ד(, ו', )יהושע המקדש לאוצר ישר באפן אותו נותנים והיו וקבועקצוב

 שאין שכן ט"ו(.-ומכל י"ח, מל"ב י"ח; ט"ו, כ"ו; י"ר, )טל"א לכהנים ולאהמדינה,
 החק שלפי מפני בהמה, הקרש על המדבר ט'-י"ג כ"ז, בויקרא כהונה למתנותזכר

 למזבח, והראויה יה' שהקדשה בהטה, כל להקריב צריך סי-י' : בפסוקיםהכתוב

 הטזכח, גבי על כליל נשרף היה עולה הקרבן היה אם במקדשו קרבן בתורתרק
 לכהנים.- נתן היה מטנו הלק ורק הכעלים ע"י כקדושה נאכל היה - שלטיםואם

 : ניידי דלא נכסים הקדשת דבר על אחדים חקים נכתבו י"ד-כ"ה כ"ז,בויקרא
 על ולא לה'  הקדשות על מקום בכל סדוכר כאן גם ושדות. )י"ד-ט"ו(בתים
 הקורמים החקים מכלל היוצאים בחקים הזה הדבר בולט ביהוד א(. לכהניםמתנות
 בהמה שבכורות כ"ו, פסוק מלמדנו בראשונה ; "אך" במלה והמתחיליםלהם

 מככר ועומרים הקימים החקים שיפי ספני נדר, ע"י לה' מקדשים אינםטהורה

 אלא להסתמך יכל איננו וכאן העולם. לאויר צאתם עם מאליהם, להי הםקדושים

 שאיננה ת"כ=%ק(, של היסודי יסקור )שיך ב' י"ג, בשמות הכתובה הטצוהעי

 בצאתו השדה "והיה : הצווי אחרי הפסוק, בסוף גתתות שיא כ"ז, גויקרא אמנםא(
 שדה שכל מכאן, למדים נמצאנו אחחתו". תהיה "לכהן המליס: החרם", כשדה לה' קדשניובל
 קדש- פתור חרם שכל כ"ח, נפסוק הפרק, באותו הנאמר את סותר הזה והדבר לכהן; היהחרם

 אפשר יהיה"ן. לך בישראל חרם נכל י"ר י"ח, גבמדגר ככתוב לכהגיס, ולא לה' יהיהקדשים
 ל'י )ולא *ףץ% ףע0,8יםשש1 כ"א גפסוק אשר החרם" "שרה את בכונה תרגמושהשבעים

 שני את ישב למען אחרים( ובמקומות כ"ח בפסוק מתרגמים שהם כמוןוע8ון0((1~818זם'ו1,
 במדבר ספרי שיא; כ"ז, ויקרא לספרא השתדלו ז"ל רבותינו זה.- את זה הסותריםהמקראות

 ולכהנים. לה' הרמים: סיגי שני שהיו באמרם, הזאת הסתירה את לישב ה'( ח' ערכין י"ד;י"ח,
 ד'(. ז', ערכין במשנה גם ועין לכהנים או לה' חרמים סתם אס זה, בדגר אפוא נחלקוהם
 שבכל מסקנה, כ"א( )פסוק אחוזתו" תהיה "לכהן : מהמשפח להסיק רשאים אנחנו אין אפןונכל
 ואחרים ;eHebr) )עו%0אמזינ נובאק שסובריט כמו מתונה, מתנות על מדובר )כ"ז( הזההפרק
 נהמה. מעשרבענין



קכז מכריעותראיות

 מכלל היוצא השני החק לכהנים. טחנה על לעיל, שאמרנו כפי וכלל, כללמדברת

 מאדם לו, אשר סכל לה' איש יחרים אשר חרם "כל הוא: לו הקודמיםהחקים
 כל לה'. הוא קדש-קדשים חרם כל ינאץ, ולא ימכר דא אחוזתו ומשרהובהמה

 היו כאלה חרמים )כ"ח-כ"ט(. יומת" מות יפדה לא האדם מן יחרם אשרחרם
 יריחו לכידת אחרי למשל, הרטב"ן(; של בפרושו )עין ישראל בתולדותמצויים
 ועד אשה ועד מאיש בעיר: אשר כל את חרב לפי ישראל כני החרימווכבושה
 )יהושע ה'" בית אוצר נתנו והברזל הנחשה וכלי והזהב "הכסף ואת ושה,שור
 על החרם( )בענין כאן מדבר הכתוב שאין הדבר ברור ולפיכך כ"ד(. כ"א,ו',

 קדש . . . מעשר ש"וכל הדעת, על להעלות אפוא יכל ומי הכהנים. שיהכנסותיהם
 מתכון כ"ח-כ"ט(, כ"ז, )ויקרא הנ"ל הפסוקים אחרי הבא י' בפסוק שנאמרלה'",

 הנקר טעשר את לחשב אפשר איך ; ועוד ? ייויים או יכהנים הנתןלמעשר

 י'( )פסוק למעלה כסו כאן, גם אם כהונה, ימתנת ל"ב בפסוק הכתובוהצאן
 ולכן במוב?- רע או ברע מוב לתחליף חמור באמור נאסר בחטה, הקדשבענין
 המרק כי לאמת, וקרוב שלמים; לזבחי השתמשו בהמה במעשר כי ספק, שוםאין
 זבחי לשם למקדש, יהיו פדיונם כסף או האחרים המעשרות שגם רוצה,הזה

שימים.
 י"ח. בכטדבר אשר החקיםב.

 חקי כי שיאמר אדם בן נמצא היה לא אז כי שב"בטדבר", י"ח פרקולולא
 אלה. את אלה סותרים התורה במשנה ואשר בת"כ אשר והבכורותהמעשרות

 ת"כ כנגר מכוונות הן אם אפן בכי צודקות אינן וקיונן וילהויזן שלוהתקפותיו
 בלבד, שבבמדבר י"ח פרק כנגד לכהפ"ח ולקוונן לצמצמן צריכים היו הם ;בכללה

 את מציג הוא זה עם ביהד אולם בת"כ, אשר אחרות במצוות אטנםהמסתיע
 בשום הונח ושלא ועדתו קרח מריבת אחרי שנתן חדש, חק בתור לפנינועצמו
 ת"כ. במקור אשר החקים יתר של ביסודםמקום

 י"ח. כבמדבר אשר החדשים והמעשרות הבכורות לחקי אפוא לבנשים
 ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר בשר לכל רחם פטר "כל כתוב: ט"ובפסוק
 לה', עתה עד אותה טקריבים שהיו הזאת, שהמתנה נמצא )לאהרן(; לך"יהיה

 להקריש ישראל בני צוו ט"ו התורה במשנה ואם לכהנים; ואילך מכאןתהיה
 יבחר"- אשר ."במקום ה' לפני ולאכלם ובצאן בבקר יולד אשר הככור כל אתלה'
 סיני הר על שנתן והחק ב'( י"ג, )שמות התורה מתן שלפני תחק כאן נשנוהרי

 מירא( )לכהפ"ה-~בן( נאמרו התורה במשנה אשר שהמצוות מפני כ"ו(, פיז,)ויקרא

 השנויים עם ואולם א'(. -ו/ כ"ו ה', דברים )לפי מיני הר על התורה מתןאחרי

 ספר אין דעתו לפי כי יען זו, להנחה להתנגד יוכל לא שוילהויזן לאמר, צרך ואיןא(
 מ"ד עמ' לעיל, עין ן הברית סער של מרחבת הוצאה אלא והמקורית הקדומה בצורתו התורהמשנה



 וייהויזן של ההיפותיזותלסתירתקכח

 התורה במשנה אשר הזאת המצוה את לזקף הוצרכו כך אחר הזה כעניןשנתהוו
 המזבה על הכהתה -ככורות את טקריבים הכהנים היו ואילך ומכאן הכהניםעל
 י"ז-י"ח(. י"ח, )במדבר הקדושה כעיר בשרם את אוכליםוהיו

 כמדבר כי ולאמר, המעשרות כענין גם כזו החלטה להחליט אפואאפשר
 המעשר את לתת וצוה סיני הר ע? שנתן הקדום המעשר חק את רק שנהי"ח

 החלטה חושב אני אולם במקדש. אותו אוכלים היו לפנים אשר כמקוםללויים
 השנה של המעשר נתן ראשית אלה: טעמים מפני נכונה בלתי להחלטהכזו

 ליתום לגר, גם איא כלבד ללויים יא כ"ט(, )י"ר, התורה משנה לפיהשלישית,
 וצוה הזאת המצוה את כפל י"ח שבמדבר הדעת, על להעלות וקשהותאימנה;

 נחשב ושניה העניים. ליתר ולא בלבד ללויים הטעשר כי יהיה ואילךשמכאן
 "כטקום רק נאכל והיה לקדוש ואילך(, כ"כ )י"ד, התורה טשנה לפי הזה,הטעשר
 סותר היה ללויים, נותנים שהיו המעשר, את ואולם שם"; שמו לשכן יבחראשר
 נכון ולכן יקב". וכתבואת גרן "כתבואת מקום בכל י', י"ח, כמדבר לפילאכל,
 השבעים בתרגום גם והנמצאת היהודית הקבלה עם המסכימה הנחה להניחיותר

 י"ח בכטדבר ז': ן, בוכיה בספר וגם ח' ח', קון, כקדמוניות גם י"ב(, כ"ו,)דברים
 קורס כ"ד( )י"ח, "תרומה" בתורת אותו טפרישים שהיו אחר מעשר עלמדובר
 נחשב הזה המעשר כ"ז. בויקרא האשר התורה כמשנה אשר הטעשרהפרשת
 החלק את הכתחלה רואה היה ישראל טבגי ואיש איש כל הלויים. שללגחלתם

 נתן תבואתה שאת יה', כהרומה אלא הפרטי כרכושו לא נחלתו מאחוזתהעשירי
 ארץ אדמת מכל חלק להפריש ח'( )מ"ח, יחזקאל מצוה כן וכמו ללויים.במתנה
 הזאת החרוטה את יתרום צריך י"ח במדבר לפי אולם יה'. תרומה בתורתישראל
 כנהית הארץ כבוש עם נחשבה הזאת והתרומה יחוד; ואחדא( אחד כל שלמאחוזתו

 התרומה-המעשר, הפרשת אחרי לו שנשארה אדמתו, חלקת של התבואה ואתה'.
 הזה הטעשר ואת ושנה, שנה בכל לעשר ישראל מבני ואיש איש כל צריךהיה

 שלמים. זבחי בתורת הלויים, ולא הבעלים, אוכלים היו שני"ג(, "מעשר בשםשנקרא
 בחירת כענין היטב והדוקה תלויה התורה במשנה שנאסרה הזה המעשרטצות
 "ימען קדובוה יפעמים אליה לעלות מחויב היה יהודי שכך מפני הקדושה,העיר
 השקפת של ובסיסה יסודה כנראה, וזהו, כ"ג(; י"ד, )דברים ה'" את ייראהילסר

 של נחלתם שחיתה התרומה אדמת את לעבד צריכים היו ישראל שבני זה, ידגרא
 ישראל בני תחת עובדים חס אשר עבודתם חלף ללויים גמול כתשלום להם נחשנהלויים,
 מעשר את מפרישים היו התורה חקי שלפי זאת, את גם נוסיף כ"א(. י"ח, ,במדגרגמקרש
 )דמה אחרים שרה מפרות ולא ומיצהר מתירוש מדגן, רק הכהנים, תרומה את כמוהלויים,
 כ"ז(. לפסוק י"ב י"ח,במדבר

 לעניים ולתת להפריש הנוהגים יחודים הרבה יש אלה בימינו שגם הוא ירגע דברב(
 טהכנסותיהס. או רכושם ספרות תמיר מעשר -גס ואחא מרכושם מעשרבראשונה



-

קמט מכריעותראים

 שאית לדבר הזאת ההשקפה את יחשבו הטכקרט אם ואולם היהורתאגהקבלה
 המקראות ישוב את ימצא יוכלו אז -1![ן[(, 1 3 .ען 17 )קיונן: הדעת עלמתקבל
 גימא מאידך י"ח בכטדבר ואשר גימא טחד כ"ז וויקרא י"ר התורה במשנהאשר
 מיני כחקי שנעשו ותקונים כשנויים ההקים נראים גופא האהרון שבספרכזאת,

 או וערתו קרח מריבת אם הזה: ישנוי גרם מה יודעים אנחנוהקודמים.-ואין
 והוכחנו, שהראינו כזאת לנו רב ישראל? בבני בכור כל תחת הלוייםבחירה
 נכריות אינן ת"כ בסקור הכתובים המקוריים סיני בחקי אשר הכהונהשמתנות
 התורה. במשנה אשר מאלהבעצמותן

 הזה הסקור דאנ באמת האם ככללה! כחנים לתורת יב נשים זאתובכל
- הכהונה? של צרכיה לספוק מראייותר  וילהויזן ]אוסר להאמין "אי-אפשר 
 הכל... אח להם לתת ישראל בני הוצרכו פוף פוף הלא כזאת! .ה50~3([ .1645

 הצומח,ב( מן הקרבנות של התוספות רב והאשם, החמאת קרבנות כל היו:יכהנים

 - והבכורים המעשרוה הבכורות, השלמים, מזבחי והשוק החזה העולות,עורות
 הטעשר היה התורה דברי שלפי מהלויים, דעהנו את נסיח אםככורי-משנה".-אולם

 לכהנים לתתן בת"כ ישראל כני שצוו המתנות אל רק ונתכונן לבדם, להםרק
 הכהנים הכנמות על בכמותן עולות אינן האלה המתנות כי ונוכה, נראה אזבלבד,
 נופלות הן ובאיכותן האחרים יהספורים החקים ובמקורות התורה בטשנהאשר
 הקרבנות את רק לכהנים נותן ת"כ שהסקור לזאת, יב לשים צריך ובעקרטחן,

- אחד מקדששי  הנחה בתור הניחה שת"כ וילהויזן כדברי נאמר אם בין 
 יעיל, ופרשנו ומבארנו כמו נאמר אם וכין הפולחן של ורכוזו יחידותו אתמוקדמת
 קדשים" ש"מעשר מפני 1', ל"א, ברהי"ב גם כנראה, מוצאיה אנחנו זו לדעה סמרא(

 המעשר את מסמנים שהתרגומים כמו בתלמוד, אשר 87( שני" "מעשר כנראה, הוא, שםהכתוב

 ה' במדבר - ויונתן אוגקלוס בתרגום )עין קדשיא" "מעשר בשם הבהמה מעשר ואתהשני

 הזח המעשר את לאכל צריכים והיו הואיל אותו, חולם הזה והשם כ"ו(; י"ב ודבריםי'
 י-ח )במדבר כחולין הלויים ע"י נאכל היה ראשון מעשר אולם כלבר; הקרושה בעירבטהרה

 אותנו מלמדת שתיקתו אכל הזה, השני המעשר ע"ר כלום יודע אינו פילון ואילך4.-אמנםלי

 גערה( לנו ערב מתתיהו בן )ויוסף ישראל בארץ נוהגת שהיתה למעשה שההלכה זאת, אתרק

 לעיל )עין הבהמה מעשר ע"ר עדותו שגם ראיה, ומכאן הזה, לסופר כלל ירועה היתהלא
 המעשה. חיי מתוך לוקחה לא קשיח(עמ'

 והאשם החטאת שקרבנות ממני ולשלמים", לעולה הצומח מן "לתוספות כנראה, כונתו,ב(
 לת מסכימים אחרים שגם וילהויזן, של הגחתו עצם אולם האלה. התוספות בלי באיםהיו

 רק נתנת היתה לכהנים וביסודה. בעקרה היא טעות הנחת .(ל[( .ע :35.423ע0[ דילמן)למשל,
 בסכים(. )מנחת הנסכים עם יחר באה שהיתה התוספת מנחת ולא לחוד באה שהיתההמנחה
 העליון" המשפט "בית במאמרי שהוכחתי כמו המזכת, ע"ג כליל נשרפת היתה הזאתהמנחה
 וג' .ד' ט' 111, והרמוניות מספרו ראיות שם והבאתי ה' בהערה מ"ב,בעמ'

 ט""
 בן יוסף של

 144. בעמ' לויקרא, בפרושי גם עין ומאחרים, הכהןמתתיהו



 1ילהויזן של ההיפותיזותלסתירתקל

 הראשי. במקדש אשר יפולהן רק בכיך נתנו ת"כ שי שמצוותיה פ"נעמ'
 מחוון זה( ככלל הככורות )ובשר הקרבנות כשר אכילת נאסרה זאהוטלבד
 - ועפי"ר הקדש כעיר רק נאכל היה הקרבנות בשר לטקומו; ומחוץלזמנו
 הקרבנות )וגם הקרבן חלקי כל ו'(, ז' י"מ; ט', 1' )ויקרא בלבד המקרשבחצר

 נשרף היתה והנותר גרידא, לטחרתו או הקרבתו ביום נאכלים היו הצומח(0ן
 )לפי הכהונה מתנוה ג'(. מ', 1;1 בקדמוניוה עין ל"ב; ח' ט"ו-י"זי ז', )ויקראבאש
 הטתהת בל לכיכיתם; יהם צריכים היו שהבחנים דברים רק כמעם היות"כ(
 יאכל לא זר "וכל אותןי אוכלים היו בלבד ביתם ובני הכהנים ורק קדש היוהאלה
 הכהנים מנות וכל י'4 כ"ב, )ויקרא קדש" יאכף לא ושכיר כהן תושבקדש,
 לכהנים, נותנים היו שהלויים המעשר, מן הטעשר כקדש-וגם נחשבו בת"כאשר
 נאכלים היו לא רבים קרבנות חיקי כ"ט(; י"ח, )בסרבר הזה מהכלל יוצאאינו
 מכאן, למרים נמצאנו ו'(א(. ז' כ"כ; י"א, -ו', )ויקרא אהרן בבני הזכרים ע"יאלא
 לסכרם היה שאמור כלבד, וכלכלה צרכי-מחיה אלא לכהנים נתנה לאשת"כ
 להמציא יכלו לא אכל הפרנסה, ודאגות הדחק מפני אטנם עליהם ושהננולאחרים
- גדולה. ולא כבור ולא עושר לא אפן בשוםלהם  לפי שנתנו, הטעשרות, ורק 
 להבין ואפשר לי-ל"א(; י"ח, )במדבר אלה של הגמורה ברשותם היו ללויים,ת"כ,
 הזו ההכנסה את לעצטם שלקחו השני, הבית בימי הכהנים הניעו איך נקלהעל
 כונה טעולם להיות יכלה לא ת"כ למקור אולם ולגרולה. לכבוד הלויים,של

 לכהנים. ולא ילויים לנחיה נתן האלה החשובות המתנות את שדוקא מכניכזאת,

 אחרים. וכמקורות התורה כמשנה הכהנים של הכנסותיהםנ.
 ולפי התורה משנה לפי הכהונה של צרכיה מפוק לענין לב נשיםעתה
 את מוצאים אנחנו לת"כ שטהו'ן כנוקורות האחרים. והספורים החקיםמקירות
 : הכהנים של האלהההכנסות
 שום מבלי סתם קרובות( )לפעמים שם נזכר בקרבנות הכהנים של חלקםא.
 נוהגים היו כנראה, ; ישראל" בני אשי "כל להם נתנו כ"ח ב' שמו"א לפיהגדרה.
 הזח והזבח ; י"ג-ט"ו( ב' )שם הגונה חתיכה זבח טכל לו לוקח חיה שהכהןבשלה,

 המקור לפי - לכהן למנה היו שטהשלמים מפני זהותיים, דברים אינםוהשלמים
-ת"כ  הפנים לחם : לכהנים נתנים היו לקטן הבאים הדברים 03 ב(. והשוק החזה 

 אשי הרבים והפהרה הטומאה חקי .לרגלי מאר מצוי שהיה טומאה, של במקרהא
 ואילך(. ג' כעב, )ויקרא גופא הכהן על גם כרת באסור קדשים אכילת נאסרהבת"כ,

 מצאו ולכן חך, היינו הם והשלמים בשמו,א אשר שהזבח הנחה, הניחו המבקריםב(
 הישנים המפרשים וגם בת"כ. שנאמרה המצוה את סותרים י"ג-פיז ב', כשמי"א אשרשהכתובים

 והיו כדין שלא עושים היו עלי בני : כזה באפן ולבארו שם הכתוב את לאנס לעצמם צרךראו



-

קלא מכריעות ראיית

 סי(. כ"ג, )מל"ב הטצות ומנחות ח'(א( ד' )הושע החטאה קרבנות ז'(, כ"א,)שמו"א
 חלקם את הראשון הבית בימי לכחנים נותנים היו כלבך אהד בטקדש רקולא

 )במות(. רבים במקרשים אלא הנ"לבקרבנות
 אשם כסף לכהנים: נהנות היו הנ"ל הקרבנות של מינם מכנות אחרוה מהנות וגםב.

 כ"ו(. התורה לטשנה רטה ן י"ס כ"ג, )שמות הארמה ובכורי י"ז( י"ב, )מליב חטאותוכסף
 לת"כ שמחוץ במקורות נזכרות ה' למקרש מובאים חיו שלא טהדבריםג.
 : האלההמתנות
 ג(. ג'( י"ח, )דברים והקבה הלחיים הזרוע, את יכהנים גוחנים היו זבח סכל1(

 אולם הבעיים". חלק שהיה הבשר מ"שאר גם לנחלה להם שנתנו והשוק החזה מלבדלוקחים
 שלא ח' י' ובשמו"א ד' כ"א, כ"11 כ' בשופטים אחרים מקומות אותנו מלמרים דאמתאליבא
 בעקרו מובא היה כשמואל אשר הזבח זהוהייס. מושגים הפשוט והזכה השלמים היוהמיד

 כהגה הבהמה מעשר לענין ופרכות קושיות למצא יכל .lCodsd 11 254 וקיונן בהמה.ממעשר
 מכל מעשר נתן וצאן, בקר היה רכושו של עקרו שכל אבינו, שיעקב הזאת,וכהנה-העובדה

 הקרומים בימים ככר נוהג היה הבהמה שמעשר זאת, על לפגינו מעידה כ"כ(, כ"ח,)כראש'
 היה לא ולכחן בקדושה נאכלים שהיו משפחה, לזבחי משמש חיה הבהמה מעשר אולםביותר.
 לב לשים וראוי כדאי ד'(. ו' בכורות בהלכות כרמג"ם, יעין גהה ונחלה חלק שום הדיןעפ"י

 הכהן מתתיהו בן יוסף דברי לפי וגם כ"א( א', )שמו"א השבעים תרגום לפי שגם הזה,לדבר
 של לשטתם הזה הדבר התאים ולו טעשרו. את לשלח אלקנה גם הביא ג' י' ,ו,בקדמוניות
 השבעים עיני לנגר שהיה שמואל שבספר ואומרים, מחליטים חיו עתה כי החרשים,המבקרים
 "מעשר". המלה כתובההיתה

 שפרושה האומרת, הדעה על . מערערים החרשים המנקרים צ'. עמ' לעיל עיןא(
 למעלה שנכתבו לדברים לב יושמ אולם חטאת", "קרבן הוא בהושע אשר "חטאת" המלהשל
 הזה. הענין אדות על ציא()עם,

 הס והשלמים ג' י"ח, התורה במשנה אשר הזבח כי סוברים, החדשים המבקרים רבב(
 צריך ת"כ ~פי ובת"כ התורה במשנה אשר הכתובים כי דבריהמן לפי נמצא, חך.היינו
 אם אולם כלל. לישבם ואי-אפשר זה את זה סותרים והשוק( החזה את מהשלמים לכהןלתת

 מהשלמים, דשונה נבדל ב' בשמו"א, אשר שה"זבח" הוכחנו קיל( )עש ב, בהערהלמעלה

 לזבח מתיר התורה משנה התורח. במשנה כאן ביניהם להבדיל צריכים שאנחנו שכן מכלהרי
 את לזבח ישראל בני הוצרכו לכך קודם אולם נפשך", אות "בכל מקום בכל בשרולאכל

 תקרבת את כן גם עליהם אוסר התורה משנה ס' כ,; י"ב, )יגרים קרבן לשם זבחיהם כלאת
 מצומצמת מרה לידי עד הקרבנות מספר את הפחית כזה ובאפן הקדים לעיר מחוץחקרבגות
 קרבנות. מקריבים היו הקדש, לעיר לרגל עולים היו ש"י כשכל החגית בימי רק וכמעטמאד;
 מהם חלק ינתן קרבנות( להיות חדלו שהזבחים )אעפ"י עתה גם כי ישראל בגי צ11ולולא

 הכהניס של הכנסתם חיתה אז כי קרבן, לשם זבח כל היה החוא שעד.הזמן מפנילכהנים,
 זבח כל היה התורה משנה שלפני בתקופה כי הנחה, מגיח הלהתזן והואיל והולכת.מתמעטת

 במשנה אשר שהחק למדים, גטצאנו ממנו-הרי הלק מקבל היה שהכהן ומכאן קרבןלשם
 ג'( י"ח, )דברים "הת" המלה של ופרושה חולין; משחיטת גם הזה החלק את לתת מצוההתורה

 *וזבחת". כ"א(:"8( 9"ב, למעלה גם נאמר ועליה למקדש מחוץ שנשחטה בחמה אלא שלמים לאהוא



 וילהויזן שי ההיפותיזותלסתירתקלב

 התרומה בין להבדיל וצריך והיצהר-החרוטה; התירוש הדגן, ראשית2(
 "טלאתך" ן הסיים גם האדמה"; פרי כל "ראשית ובין ר'( י"ח, )דבריםהזאת

 האתיטולוגיה האלה; לבכורים או שאת יהרוטה טתסוונוה כ"ח כ"כ, שכשטוהו"רמעך"
 להוכיח אפשר זה יעומת אולם לנו; מחוורת אינה הנ"ל שכטקום "מלאה" המיהשל

 י"ב, י"ח, בבטרכר אשר ו"הלכ"-תרומה כאן הכתוב "דטע" של זהותם אתבודאות
 : הוא שכאורה מקום ככל נחלב", המלה את טתרגם השומרוני ל"ב. ל',כ"ט,
 י"ח, ככמדכר י"ח; ס"ה, כבראשיה )עין "דמע" למלה "המוכחר",88( ביותר","הטוב
 אהלות , ג' כ', )טהרות "דמע" בשם: לתרומה קוראת העתיקה המשנה גם ועוד(.י"ב

 חרוטות )תוספתא הדטע" "בית נקרא: בו נאצרת היתה שהחרוטה הטקום ד'(.ט"ז,
 ע"י לגמרי "דמע" המלה גרשה הטשנה שי המאוחרת הישון בשמוש ט"ז(.י',

 )ע"י שנקוטה "דכר בהוראת "ךקע" הפעל נשאר בכ"ז אולם י אתרומה"הטיה
 )לטשל, טדומע במשנה: קוראים כזאת ולתערובת תרומה". בו( שנתערבהחרוטה
 העקרי, ומובנה "דמאע"=מח : בערכית הוא "דמע" הטלה של מקורה ו'(. ה',תרומות
 ולכן "יקר"(, טן מוקרא=מה בארמית: )כטו ביותר הטוב החלק הוא:כנראה,
 "רטע". בערכית: ושנקראת דטעות : שהוראתה "דטע" המלח ובין בינה יהבדילצריך
 .82~48ה("(. ..1 .55;7ן .ludent. 6 ,1886 .5 ב'-55)עין

 ד'(. י"ח, התורה )משנה הגז ראשית3(

 ד', י"ח, התורה במשנה אשר ש.ראשית" .הlez) 5. ,))("50 באמרו צודק איננו וילהויזן"

 : האלה לרגריס לגו את שם אשר מבלי חך, היינו הן כ"1 התורה גמשנה אשר1"ראשית"

 ד' י"ח, בפרק אולט גטגא, ולשים האדמה" פרי כל מ"ראשית לקחת מצוה כ' כ"1, התורה משנהו(

 ר' י"ח, התורה משנה יפי א בלבר. והיצהר התיגוש הדגן, ראשית את רק לתת שצריךכחוג

 זה לעומת אולם למקדש, להניאה צרך ואין גופא לכהן ישר באפן הזאת המתנה אתנותנים

 ט. ג, במשלי עין לה'; שם ולהקדישה המקדש לבית ה"ראשית" את ולהניא ב', כ"ו, פרקמצוה

 ה' לבית הארמה בכורי את להניא המצוה את פורט כ"1 התורה שמשגה הוא, ברור דברש

 "בכורים", בשם הזאת המתנת נקראת כשמות אולם כ"1; ול"ר, י"ס כ"ג, בשמותשנאמרה
 הזאת שהמתגה למרים, אנחנו ומכאן ; ד" כ"ח, בישעיהו נעין ראשונה שנתבכרו פרותכלומר:
 מהקרקע נתלשו או שנקטפו בשעה שהיו כפי מלאכתם, נגמרה שלא מפרות נתנתהיתה

 כנראה, כלולים, גאחרוגה הנזכרים הדברים ; מיצהר ולא מתירוש ולא מדגן ולא האדמה"(,)"פרי

 בשמות אשר ה*בכורים" ובין גיגיהם להבדיל וצריך כ"ח כ"ג, בשמות אשר 41דמע"ב*מלאה"
 "מראשית" מהמלה .Oesch) .5 )163 וילהויזן שהסיק המסקנה נכונה לא כן וכניו י"ס.-כ"ג,
 לפני הנאכלים נכלל המקודשים הפרות את תסמנת "ראשית" כי כי, כ"1, התורה במשנהאשר
 כבאורה הוא "מראשית" של נאורה להפך, לכהן; נתן מחס חלק ~שרק הבעלים-המניאים ע"יה'
 שבמשנה "מאחד" המלה את גם ראה כ"; לפ"ז, )דמה כ"א פ"1, בבמדכר אשר חברתהשל

 1 ג' משנה פ"א, )בכורים. למרים חז"ל .Leilrb; .53780 איולד של בספרו ועין ז', ט"ו,התורה

 חיבים כלם הפירות כל שלא "מראשית", מהמלה ע"ג-המתרגם( פ"ר מנחות ב"ז כ"ו, דבריםספרי
 הארץ". בשבח האמורים ה'( ח' )דברים המינים "שבעת רק אלאגבכוריס,



ם
קלג מסייעותראיית

 של בפרושו עין ו'(; י"ב, )מי"ב מכריהם מאת אחרות כסף מענות4(

 ה/ י"ח, דברים -הראב"ע

 במקורות הכתובות הכהונה מתנות כל את:זאת: גם הנ"ל הדברים לכלנוסיף

 יפי בהן להשתמש יכלו והם הכהנים של הגמור כרכושם נחשבו לת"כשמחוץ
 חלקו את אוכל היה התורה במשנה אשר )הכהן( הלוי ן הגבלות שום מבליחפצם
 לכהן, שנתנו והקבה, הלחיים הזרוע, שך קדושתן ; והאלמנה היתום הגר, עםיחד
 כ"א, שמו"א ולפי לבעלים שנשארו הזבח חלקי של קדושתן על יתרה היתהלא

 הכהנים של שווכנמותיהם מפק, שאין וכמעט לזר; )הפנים( הקרש לחם פעם נתןה'
 ברור הוא זה ודבר הגמורה; ברשותם היו וכיוצא-בזה מגז-צאן כסף,מנדבות
 ויקרות חשובות היו רצונם לפי בהן להשתמש יכלו הכהנים אשר המתנות :ומחוור
 לטעלה הנאסר ומכל מהם.- ליהנות יכלו בלכד הם שרק מהמתנות יותרבעיניהם
 להרבות נתכונו ת"כ הסקור שחקי אפן בשום להגיד שאי-אפשר למדים,נמצאנו

 לזאת, ראיה מכאן להביא ושאי-אפשר הכהנים שי החמרי כחם ואת עשרםאת
 טאוהר. כזמן נתהכרהשת"כ

 של קדמתה קרם שכימי ההנחה, של יסודותיה את גם למתר צריכיםאנחנו

 במשך ושרק כך אחר מאשר פחותה הכהונה של מעלתה היתה הישראליתהאומה
 העוברה ע"י יכל קודם נפרכת הזאת ההנחה ורב. היך כהה הלך והתקופותהזטנים

 אשר ארץ מצרים, בארץ בשנים מאות בטשך ישבו ישראל בני כי הברורה,ההיסטורית
 וגם אדמה אחוזות : גדול לעשר וגם רבה ולחשיבות לכבוד כה זכה חכחניםטעמך

 ומלבד, ע"ג(. א' דיורור ; ל"ז ל"ה, ב' הרודות ; כ"כ מ"ז, )בראשית שונותהכנסות

 המאושרת העוברה של ההימטורית באמתותה לכפר הזאת ההנחה מוכרחהזאת

 שבט מבני היה ישראל, של ומושיעם מחוקקם שמשה, רבים, בטקומותוהמקוימת
 הרת כמו חדשה, דת וביחור חרשה, תורה שכל לזאת, גם לב שמה לא היאלוי.

 אייה יתמכר אשר מיוחד למעמד הראשונה בתקופתה דוקא צריכההישראיית,
 את עליו יקבל למען בעם לפרמטה והשפעה די-כח לו יהיה ואשר לבובכל

 נעלמו כנען ארץ כבוש אחרי : והיא הנ"ל, להנחה יש אחת ראיה ורקמצוותיה.-

 ומובן1 פשוט הוא הזה הדבר גם ואולם ההיסטוריה. מעיני רב זמן בטשךהכהנים

 מלחמה גבורי ורק ירידה של במצב והחקים הדת נמצאים ומלחמה חרוםבימי

 הדורות לבני לזכרון נשארים ושטותיהם מושלים שבט בידיהם ונופשיםמצוינים
 שקטה כאשר השופטים, תקופת של בסופה גם כי רואים אנחנו ובכ"זהבאים.

 בם שהיה כהן העם בראש שנה כארבעים עטר רב, זמן במשך ממלחטותהארץ

 המלכים את מושחים הכהנים היו כישראל המלוכה בתקופת ן י"ח( ר' )שמו"אשופט
 ; א' ה' )הושע ושופטיו העם מורי היו הכהנים ; י"ב( י"א, מל"ב ; ל"ט א')מל"א

 גבה למעמד בכלל נחשבים והיו י"ז( י"ס, ; מ' י"ז, לדברים דמה ; ח' י"בירמיהו



 הזן וייה שף ההיפותיזותלסחירתקיד

 ל"ף(.- כ"ג, ירמיהו , ב' כ"ד, ישעיהו ן ט' ד' )הושע שכעם המעמדות מיתרוחשוב

 שאהד האומרת, ההיפותיזה של משפטה מטילא נחרק האלה העובדות כלואהרי

 הכהנים, של חשיבותם ואת ערכם את והטנשא המרומם )ת"כ(, התורהמחלקי
 היחס גם מאר. ידועה( )במדה מאוחרת בתקופה : כלוטר בכל, גלות אחרנוצר
 להיפותיזה בהחלט מתנגד הנלוה שאחר. בתקופה הלויים וכין הכהנים כיןאשר
 ואייך(. ע"ב )עם/ למעלה הוכח ככר הזה והדבר ;הזאת

 ביחזקאל. והלויה הכהונה של הכנמותיהןר.
 להסיק רוצים החרישים שהמבקרים יחזקאל, בס' אשר החקים תורתודוקא

 ממציאה בבל, גלות שלפני בתקופה במציאות היתה לא ת"כ כי ממקנה,ממנה
 ת"כ המקור שי ולעתיקותו לקדמותו ראיות - היטב בה ונעין נתעסק אם -ינו

 ובין הכהנים בין הדין הומר בכי להבדיל בפרוש מצוה הזה הנביאשבתורה.
 י"ג( )ם"ד, קדשי-הקדשים וסכל הקדשים מכל היויים את מרחיק הוא :הלויים
 לעבור הוכה עליהם טטיל הוא להפך, אלא, כרצצם, ענודה להם לנתההלויים עי אוסר הוא ובכ"ז מ"ו(. )מ', בלבד הכהנים את רק מקריב חוא המזבה אלוגם

 הלויים להם יקחו מאין : נשאל ואם י"ד(. י"א, )מ"ד, הטקדש בבית שונותעבודות
 מ"ר, יחזקאל ; יחזקאל במפר מענה נמצא יא - וכיכלתם? פרנסתם צרכיאת

 שבטי- בחוד הלויים נחלת בלבד, הכהנים של הכנמותיהם על רק מדברכ"ט-ל'

 להם נתן מאד קטן אדטה חבל רק הכהנים: כנחלת ומצערה קטנה היאישראי

- למושב". "ערים להם יכניימען  של_ הכנמותיהם בענין יחזקאל אפוא ההסתמך 

 שערי בבל לשבת הלויים יכולים התורה משנה לפי התורה? משנה עלהלויים
 והאלמנה היתום הגר, ובירי בידם להחזיק ועומדים טצווים ישראל ובניהארץ
 ע"י יחרו כלם לשבת הלויים צריכים יחזקאל לפי אולם כ"ז-כ"ט(, י"ד,)דברים
 י"ח, התורה משנה לפי ועוד: י"ג(. מ"ח, )יחזקאל הכהנים" גבול שלעומתהמקדש
 עם כחלק" "חלק ולאכל נפשו" אות כ"כל במקדש עבודה לעבוד הלוי יכלו'-ח'
 את הלויים( )על עליהם אומר יחזקאל אולם וילהויזן(, דברי )הכהנים-לפי"אחיו"
 ללויים, אין התורה במשנה אשר ההכנסות שככל נמצא הדין. חומר ככל הזההרכר

 שיחזקאל לזאת, גם לב לשים כדאי - כמעם. ונחלה חיק שום יחזקאל, מ'לפי
 )ס"ה, הלויים של נחלתם משטח קטן אינו ששמחו לשבת מקום לכהניםהקצה
 יחזקאל 1( : האלה הממקנות את להסיק נוכל כאן הנאמר ומכל י"ג(. י', מ"ח,ג'-ה'ו
 מהסורי לכל שדאג ת"כ המקור את מוקדמת, הנחה בתור דבריו, כיסודהמה
 מקום ליויים שהקצה יחזקאל, מ' 2( התרומה-המעשר. את להם בתתוהלויים
 מאוחרת כהקופה בודאי נתחבר הכהנים, מנחלת גרוי היה לא ששטחולשכת
 פי גדול היה ללויים בו נתן אשר הערים שמספר ת"כ, המקור של מזמנובהרבה
 ע"ב(. בעם' למעלה )עין הכהנים ערי מטספרשלשה



 קנח- טכריע1תראית

 הכהונה מתנות ברשימת נזכר י"ח בבמרבר שנכתב מה כל שלאואעפ"י
 ככמדבה אשר החקים את ידע יא שיחזקאל ראיה, מכאן איז ביחזקאל--בכ"זאשר
 נחלת הן התורה משנה לפי אשר המתנות את גם מזכיר אינו יחזקאל הלאי"ח.

 יקח וילהויזן של השקפתו שלפי אקפ"י ואילך(, א' י"ה, )רכרים וחלקםהכהנים
 מהפרק רק בישראל" להם ונתנו לא "ואיזה : הצווי את כ"ח( )מ"ר, הנ"להנביא
 בעכל כי מ"ב( )עמ' למעלה כבר הוכחתי אני בלנד. התורה כמשנה אשרהנ"ל

 י"ח בבסדבר אשר הכהונה מתנוה כל נכללו ל'( מ"ד, )יחזקאל כל"תרומת
 הבהמה. בכורות ;( הן: ואלה "תרומות""(ן בשם נקראו ואשר אחריםובמקומות

 המעשר. מעשר 3( שלמים. מזבחי והשוק החזה2(

 י"ח, )במדבר הקרשים" "תרומת כשם: ממומנות הראשונות המתנותשתי
- כ"מ(. כ"ח, כ"ו, י"ח, )במדבר ה'" "תרומת - הטעשר ומעשרי"ט(,  דעה ורק 

 כתב כ"ח-ל' מ"ד, יחזקאל כי בזאת, להודות תרצה לא מלמפרע וקבועהמשוחדה
 : איה מול אלה הכהונה מתנוון את נציג י"ח; בבמרכר שנאמרו הדברים אתבקצור

 מ"קיחזקאל ?חבמדבר

 כ"ט--
~:ן', והאשם מחטאתהמנחה" אשמם ולכל חטאתם ויכל מנחתםלכל

 "יםזני (
 כל בכורי כל תוראש,ן )י"ב-י"ג( כלראשיתם-בכורי

 תרומותיכסק מכל כל תרומתיכל,ן מתנותיכם... הקדשים-מכל תרומתכל

,ן כ"ט( )י"ט, ה' תרומתכל
 ביחזקאל שנאמרו הדברים כי מ"ב(, )עמ' לטעלה כבר הראיתי זאתומלבד

 נאמר, אם איא מובנים יהיו לא הקרשים מקדשי הכהנים שך חלקם על כ"טט"ד,
 צוו ואילך כ"1 מ"ו, בבמרבר ועוד: בת"כג(. הכתובות המצוות על נסמכיםשהם

 במקום כלל נזכר לא הכהן לה'; תרומה עריסותיהם מראשית יתת ישראלבני

 לכהן", תתנו ערימותיכם "וראשית בפרוש: אומר ל'( )מ"ד, יחזקאל ואולםהחואי
 עכל כי י"ט, י"ח, כבמדבר שנאמר הכללי, מהצווי הנביא למד הזה הדברואת

 ערימותיהם" "ראשית שגם )ומסתברא לה'" ישראל כני ירימו אשר הקדשים,חרוטות
 השדה מתבואת התרומה מצות עם יחד מזאת המצוה לכהנים. תנחנה זה(בכלל

 תרומת. "וכל את הוספה-מבארת חן ל', מ"ר, ביחזקאל אשר תרומותיכם" "שכל המליםא

 הבטוי אגב: Lehrbuch.  218 ם .ט 210 .6 בספר איולד שפרשן כמו לפרשן וצריך שלפניהןכל"
 כ"ח. לפסוק דמה כים; י"ח, להמדיר חקוי הוא תרומותיכם" מכל כל תרומת"וכל

 החכנסות היוייס; 'טל הכנסוחיהם את יחזקאל הזכיר לא מדוע הדני, יתבאר ועתהב(

 כ"ר. י"ח, כבמדבר עין ; עתרומות" במלה נכללוחאלה

 מחזקאל קובע הוא ת"כ. על יחזקאל מסחטך הקרבנות של אכילתם מקום בענין וגםג(
 ט', 1/ בויקרא )עין לשלמים מקום קובע ואיננו . ולאשם לחטאת למנחה, קדוש מקום י-ג(מ"ב,



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתקלו

 "להניח המלים: ע"י ביחזקאל ומבוםםות מנוסקות כ( מ"ו, גרן"--במדברמתרומת
 ולפיכך - ג(. ב"ה, לדברים דמה בלבד; ובשדה בגרן רק )ויא ביתך" איברכה
 ת"כ. של מצוותיה את מוקדמת הנחה בתור הניח שיהזקא? הדבר, ומחוורברור

 בת"כ האלה: המסקנות את נסיק כאן ושנתפרשו שנאמרו הדבריםומכל

 שאנחנו הראשונה, חקות. שתי הכהנים והכנפות הקדש מתנות בעניןנמצאות
 שונות שמתנותיקדש נאמר, ובה ויקרא בספר כלולה מיני, חקת כשם להקוראים
 הם קדושים והמעשרות הבכורות ואולם כ"כ(; פרק וי-ז'; )ויקרא לכהניםתנתנה
 את רואה הוא שגם התורה, משנה ס' ממתמך ואאת החקה על ; כ"ז( )ויקראלה'
- כ"ח ה', )דברים סיני הר על ה' מאת שנתנו כחקיםחקיו  השניה בחקה א'(. ו', 

 מתנות מלבד לתת, שצריך אנחנו, טוצאים י"ח, בכמדבר ת"כ, שלוהטאוחרת
 לפי גם אולם יהיו. לכהנים הככורות ושגם וללויים לכהנים מעשר גםאחרות,
 במקורות מאשר יותר רהבה במרה הכהנים של צרכיהם נתנו לא הזאתהתקה
 ובערכה כחשיבותה ספק להמלת יסוד שום שאין וכיון האחרים. והספוריםהחקים
 ת"כ של תכנה שגם וכיון הישראלית, האומה של קדמתה קדם בימי הכהונהשל

 יחזקאל הנביא שגם הרבר, ונתחוור שנתברר וכיון קדמותה, ועל עתיקותה עלסעיד
- טוקדמת הנחה בתור ת"כ אתהניח  של התהוותו זמן את לקבע אי-אפשר שוב 

 בבל. ניוח שלאחר בתקיפה ת"כהמקור

 הלויים. עריה,
 שנתנו הערים ושמונה ארבעים בענין גם משתטש .Prol) 165 )1וילהויזן

 כשטתו המחזיקים וחבריו הוא, לימים צעיר ת"כ שהמקור לזאת, כבראיהללויים
 :Anm. 3 5 ]7111. Kuenen 19 .ע Anm. 15 5 )16 אלה לדבריו גםמסכימים

ff82 1, Archiv Merx' : .(Graf הדדוקציה אולם (Deductio) וילהויזן של הזאת 
 אמתותה".- הוכחה שלא בראיה )"שמוש principii petitio 90( בהוכח:מכייה

 ועצום גדול מעמד בישראי יצרה הכהונה כי הנחה, שטניח מי כלהמתרגם(.
 )בין והכהנים הלויים ערי ושמונה ארבעים בענין להפך, ימצא, ובמספרו,בהשפעתו

 שהדבר יאמר אם ובין הזמנים מן בזמן במציאית נתגשם הזה שהדבר יאמראם
 ת"כ. המקור של זלקדמותו לעתיקותו ראיה בעלמא( דתית תביעה בגדר היההזה
 כזה רכר שהוא מי ידרש בבי גלות אחר כי הדעת, עי להעלות אי-אפשרהלא

 יזיר ואולם לפעל. ילהוציאו לגשמו כיל אז חשבו שלא והלויים(, הכהנים)לטובת
 לבני מיוחד מקום ותובעים דורשים . האחרים המקורות שנם זאת, את גםהקורא
 יבדיל לא ותמוהוה זרות כהשערות מיוחדת רוח נחת מוצא שאיננו מי לוי.שבס
 יסוד שום ואין התורה. מפרי ביתר אשר לוי ובין בראשית בספר אשר לויבין

 קרב למען .אס5סל4( .5 )148-150 וילהויזן ל"י שנאסרו הרכרים לכלהיסטורי
 מעמר לוי, 'ובין בישראל, העתיק השכם ?וי, בין הכדי שיש הנחתו, את האמתאל
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 קרומה, כתקופה וילהויזן- רברי לפי - יררו שמעון ושבט לוי שבטהכוונה.
 של לנחיתו זכר אין מדוק אזלם ! ההיסטוריה כטה מעל השופטים, ימיבתהלת
 שנחלתו בעור המדבר, מול המלח ים חוף עי וילהויזן, דברי לפי שהיתה, לוי,שבט
- ? בדיוק סומנה שמעון שבטשל  מעמר לוי, ונתהוה נוצר גימא ומאידך 

 קי"ט( )עמ' למעלה הוכחתי כבר אולם ! ! כביכול מאד מאוחרת כתקופההכהונה,

 מאר קדומים בימים גם לבן מאב בירושה עוברת הכהונה היתה כישראלכי

 חגמורה הרשות לנו יש ולפיכך כלבר. כהנים מעמר ויא כהנים שבט היה לויוכי

 ולוי, בראשית, בכ' הנזכר ישראל משבטי אהד לוי, של בזהותם תקף ככללהחזיק
 הכהנים,שבט

 ביהד אשר מלחמה אוהב כאיש לוי את מתאר בראשית שמפר זו,ועוברה
 לתפקידו אפן בשום מתנגדת אינה שכם, יושבי את הרב לפי הרג אחיו שמעוןעם

 לה' מהחוטאים בחרבם להנקם הכהנים של חובתם היתה קדם בימי כהן.בתור

- ופנחס העגל, מעשה אחר לוי שבט שעשה כמוולתורתו,  לבעל ישראל בהצמד 
 ואם יותר. מאוחרת בתקופה המכבים שעשו וכמו עתליה ויהוידע-למלכהפעור,
 מפני אלא הזה הדבר היה לא - לוי של זה מעשהו את הרשיע אבינויעקב
 אחד. איש של חטאו בגלל העיר כל את לחרב ויתן בקנאתו ללכת הרחיקשהכהן
 כהד- בתור לתפקידו יתנגד אשר דבר לוי שי הנ"ל במעשה אין שהוא אפןוככל
 המסופרים במאורעות המאוחרת ההיסטוריה של בבואתה את לטצא הרצוןאגם:
 כי הימס, )המבקרים( הם יודעים שטחית; רציונליות מתוך נובע בראשיתבם'
 והם לזאת לב שמים אינם ובכ"ז מקרים, בהרבה בלתי-אפשרי הוא כזהדבר

 להסיק שירצה ומי באויר. פורחים מגדלים גבי על באויר פורחים מגדליםבונים
 אפי-החולין דבר על ממקנה יעקב בברכת והנזכרה לוי לאיש המיוחסתמהעובדה

- ראובן" כ"מעשה ישתמש כיצד כל קרם יראנו לדם, צמאונו וע"ד לוי שבטשל  
 ! השבט? כל של תולרותיו תאור לשם - אביך" משכבי"עלית

 ואפיצם ביעקב "אחלקם מותו: לפני אבינו יעקב דברי כי כלל, מפקואין
 אינם לבוא, העתידים לימים נבואה בתורת שנאמרו ז'(, ס"ט, )בראשיכישראי"
 לשמעון שביחם הודאות, כגרר הוא זה דבר וגם ולוי. שמעון לשבטי אלאמתכוונים
 לשכח : כזה באפן רק בישראל" ואפיצם ביעקב "אחלקם : הטלים את לפרשצריך

 נחלת בתוך תהיינה עריו להפך, אלא, ומובדלת, מיוחדת נחלה תנתן לאהזה

 הרוחני שתפקידו אלא לוי, שבט של נחלתו גם היתה שכך ומכאן יהודה.שבט
 שבטי כל כתוך אלא בלבר, אחד "בט בתוך לא החיינה שעריו זאת, אתדרש

 מוכח אפן ובכל וכרמים. שדות מבלי בהן לשבת ערים רק לו ושתנחנהישראל,

 אנחנו זה ודבר לשמעון.- כמו נחלה נתנה ללוי גם כי יעקב, של מכרכתוהדבר

 כהנים; כשבט לוי את ספק בלי רואים אנחנו שבה משה, שי מברכתו גםלסרים
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 לוי שבם בעד ה' אל משה מתפלל - יקומון" טן ומשנאיו קמיו, טגונים"מחין
 העמים סבני היצזניים אויבים על אלא מדבר אינו הזה והפסוק י"א(; י"ג,)דכריט

 )עיקלו-שבח הזה שהפרק הדעת, על להעלות שאי-אפשר מפניעובדי-האלילים,
 עי יקומו הזטנים מן שכזמן אותם, יקלל ישראל( לעם והצלחה אשרוברכת
 מתפלל משה להפך, העוים. מן יאבדו אשר ישראל מבני בליעל אנשיהכהנים
 את אי-ידיעתם שכגלל המקדש, לעבודת חייהם כל את המקדישים הלוייםבעד

 עליהם יגן ה' כי אויבים, מידי עריהם את להציל יוכלו יא הטלחמההכמימי
 ענין את ידעה זו שתפלה הוא, ומחוור ברור ."דבר אחור. שונאיהם אתויכה

 מיוחדות. בערים הכהנים-הלויים שלישיבתם
 והכנענים לפניהם נכבשו לא ילויים נתנו אשר הערים שמקצתאפשר

 הטהומות רבת השופטים כתקופת לאחת, אתת מידיהם נשממו וטקצתן ,בהן,ישבו
 וכך זסחוזי מבית אויביהם ע"י ורחוקים לחוצים בהיותם והחק, הסדרוחסרת
 לעת ישראל מידי אותן לקחו עובדי-האלילים שהשכנים יאיר, הוות עי גםמסופר

 הלויים כל נצטופפו כאשר ישראל, ממלכת חלוקת אחרי כ"ג(. ב', )דהי"אארכה
 בנחלותיהם אשר השבטים לידי הלויים ערי כמובן עכרו הקטנה, יהודהבטלכות

 והפזורים הגולים מהכהנים שרבים לאמת, קרוב זאת ומלבד לפנים. האלה העריםהיו

 שבודאי י"מ(, כ"כ, )שמו"א הכהנים" עיר "ונוב ; אחרוני ערים ישבתם להםבחרו
 שבהימטודיה הדבר, נהיה וכך זה; לדבר ראיה תשטש כטינה, יחידה היתהלא

 העובדה דוקא העתיקותא(.-ואולם והלויים הכהנים לערי זכר איןהטאוחרת

 מעידה בת"כ, אשר הכהנים ערי במספר נחשבה ?א שנובהזאת,
 ת"כ, של בעלמא בדותא איננו כ"א ביהושע אשר המפור כייפנינו,

 קיונן: שי )כדעתו כדרכה" לפעמים אותה טדריכה "הממזרהאשר
2845. ,(Einleit. הסקור חושב היה עתה כי הזה, כרכר היה שלו מפני( 

 וילהויון, של להנחתו נמכים אשר הלויים.-ותחת ערי יתר במספר נוב את גםת"כ(

 בימי העולם מן כליל וחלפו עכרו נחלהו ואחוזת לוי, שבט עתיק, שבטכי

 gesetze der Ursprung Mos. ,,](1) 1!! בספרו מפנה (Hoedelnaker) קבמקרא

1897sch.-Bunert ע. fibers. ע י'.ת!טא. Lev. 88. den שעובר לזאת, לבנו שימת את 

 ואשר לארון" "שוערים כ"ד, י"ח, ט"ו, דהי"א לפי היו, 'חדיו ויהיה הואאדום-אשר

 חושבו "הגתי", גשם נקרא הוא ו', שבשמו"ב זאת, על בהסמכו .!0ז)[( .5 )134וילהוזן

 כ"א, )יהושע רמון גת הלויים מעיר דאמת אליבא היה - .ProI) .5 )134 מגתלפלשתי

 ב"מאגאזין" אדפס כהן עיי לגרמנית )תורגם לתהלים במבואו סעדיה ר' דברי לפיכ-ד(.

 המזמורים: שלשת של הראשונים בפסוקים הנמצא .גתית", השם מתכון ס"ד( עמ'!188

 את אנחנו מוצאים זו רמון גת מלבד !ש. מגת ארום עובד של לצאצאיו ת"ד, פ"אח',

 במל"א. הלויים ערי שלעקבותיהן
 )ענתות* א' א,, בירמיהו כ"ו, ב',

 שמש( )בית ט"1 ו,, בשמו"א

 )שכם(. ט' ו', ילהושע )גבעוח ל"א כ"ז, לדהי"א ד"ח ,. ר' ג',וכמע"א



קט מכריעתראיות

 לעצמו קרא אשר כהמם מעמד נתהוה כך אחר מאות שמת רק וכיהשופפים
 תקף ככל להחזיק יותר נכון כדבר לנו ההוא-נראה העתיק השבם בשםבמקרח
 נחלהו אחוזת שרק העתיק, לוי ושבם לוי בשם הנקרא הכהנים שכם שלכזהותם
 בטשך נקלה על נעשה הזה האחרון והדבר הזמנימן במשך ממנו אבדהבלבד
 התושבים מעולם הלויים היו לא שבוראי מפני רשם, יהשאיר מבליהזמנים
 רק אלא לנחלה, ללויים נתנו בשלמותן הערים כל לא וגם ההן בעריםהיחידים
 והשדות הערים בתי יתר אוים טחמורם; כדי ידוע במספר מהעה ושדותבתים

 בפרושו )עין בחיקם היו האלה הערים אשר השבטים, של כרשותם נשארווהכפרים
 ואילך(. י"א כ"א, וביהושע ואילך י"ג ו', בשמו"א ועין אי-ח' ?"ה, לכמדכר קייץשל
 מחלקות, וארבע לעשרים מחולקים שהיו הכהנים, ישבו השני הכית בימי גם-

 הונחה ביסודה הקריר-אשר אלעזר ר' שי הקינות92( באחת טיוחדותא(.בערים
 הכהנים93( מחלקות וארבע עשרים דבר עי הזמנים במשך שאבדה עתיקה,בריתא

 מיוחדות ערים כשמות הכהנים משמרות וארבעה עשרים כל כמעט.-נקראים
 צפורי", ירעיה-"כהני בני מירון", "כהני כשם שם ממומנים יהויריב בניוידועות.

 )עיןןב,,םאגאזין" וכו' וכו' נצרת צפת, ארבל, יודפת, להם, ביתאחרים-כהני
 אחרים תושבים עם יחד הא-ה בערים כנראה, ישבו, הכהנים קע"ט(. עט'1889

 קרם. בימי גמל) והכהנים הלויים את כנראה, קרה, הזה והדבר ישראל.מבני
 כי צנאמנח, ערות אפוא מעירים כ"א ביהושע נמנו אשר הערים ושמנהארבעים
 ה*וקרמיה. שי הוסדה מימי בישראל ועומד קים היה ורב גדול כהניםשבס
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