
ז מכריעותראיות

 : והיא השניה, השאלה את גם יקרה הזהוכמקרה

 תאוה. בשר לשם וצאן בקרשחיפת
 כי()פרק

 ה' ירהיב עכי : נאמר שם כ. יב, בדברים אחדים לפסוקים לב נשים לכלקודם

 לאכל נפשך תאוה "כי בשר. הכלה ואמרת לך דבר כאשר נבולך אתאלהיך

 מבקרך וזבחת שם שמו לשום אלהיך ה' יבחר אשר המקום ממך ירחק כיבשר.
 הפסוקים נפשך". אות ככל בשעריך ואכלת צויתך כאשר לך ה' נתן אשרומצאנך
 וצאן בקר שתימת היתה ההוא הזמן שעד טוקדמת, הנהה אפן בכל מניחיםהאלה
 ר' שאומר כמו או אסורה לה', קרבן לשם הובאו לא אם בשר, אכילתלשם

 מקומו איה אולם תאוה". בשר להם נאסר כשבתחלה ע"ב(, מ"ז )חוליןישמעאל

 ? הזה האמורשי

 הדבר את לטדי ומקימות .מאשרות בו, יאכל לא ערל או נכר בן ושכל בקר עד ממנויותירו
 כהנים שתורת הזאת, *ההשקפה כי .!תוש(, .5 )281 סובר -קיונן 1(. קרבן דין היה לפסח כיהזה,
 אעפ"י ישראל, בני צוו כבר י"ב בשמות נכונה. איננה ביתי..., לטקס הפסח אכילת אתעשתה
 השביעי וביום הראשון שביום זאת, על מצרים, יציאת פסח על ובראשונה בראש מדברששם
 שנאמרו ואכילתו, הפסח עריכת כי דילמה השערת להם... יהיה קרש" "מקרא המצות חגשל

 לעיר אחד, במקום הפולחן לרכוז שאיפה התעוררה כאשר מאוחרת, בתקופה רק העברובת"כ,
 "קרבן בשם נקרא הפסח ששה י-ג, ז, פ, כבמדבר שנאמר הדבר את פותרת והטקדש,הקדש

 בכל כזה קרבן להקריב מותר שהיה ברצינות להחליה אפן בשום יכל איננו דילמן הלאה'"ו

 כהנים, תורת כי קיונן, של זו להודאתו רב ערך מיחסים אנחנו קיונן. דברי כאן ערמקום".

 קרבן בתור הפסח, את שיקריבו לצוות יכולה היתה לא בבל, גלות אחר שנוצר חקים ספרבתור
 ראיה, מכאן הרי י"ר(, )שמות הזה הדבר את זאת בכל צותה כהנים תורת ואם מקום. בכלה',

 קדש"3( ,מקרא מצות של פרושה כי סובר, קיונן בבל.-ואם גלות אחר נוצרה לא כהניםשתורת

 פרושן את וכלל כלל הבין לא הוא כי להגיד, עלינו אז המרכזי", במקדש העם "אספתהוא:
 יעלה עלה האם השבת. ליום גם קדש" "מקרא מצוה ג כ"ג, ויקרא הלא האלה. המליםשל
 ה', לבית ברגל העליה את בת"כ מסמנת *חג" חמלה רק ! המקדש? אל בשבתו שבת מדיהעם

 חג של אחר יום ולא בניסן עשר החמשה היום רק נקרא "חג" ובשם קדש". "מקרא המליםולא

 אחרים, מקורות מתוך ובאורו פרושו את נדע ידע אם רק יובן וחג" הפרמינוס גם אולםהפסח.

 היחידי המוצא רק נשאר לקיונן כי הוא, מדברינו והיוצא ונתורה. משנה וספר הברית ספרמתוך
 וורסטר עם ביחד ואולם מצרים. פסח על רק ישראל בני צוו י"ב כשמות כי הנחה, להניח :הזה

1245. 84. (ZATW את ואי-ידיעתו טעותו גדולה 4מה הזאת: הקריאה את אז אליו נקרא קרא 

 כהנים שתורת הזאת, ההערה את גם נעיר אורחא אגב ! " -נ( ת"כ של היסודי המקור שלאפיו
 העובדה את להביא אפשר ואיך הקדושה. העיר אל הרגלים בשלש לעלות כלל מצוהאינה
 בבל? גלות אחרי נתהותה כהנים שתורת האומרת, הדעה עם הסכמה, ליריהזאת



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתח

 הנ"ך הפסוקים את שבארו האקמגטים, כל אפוא באו האחרון הזמןעד

 לאמור מכוונים שם שנאטרו הדברים כי אחת דעה לידי התורה, במשנהאשר
 כ י"ב, לדברים בפרושו קנובל )למשל, י"ז ב"ויקרא" הכתוב במדבר עליהםשנאסר

 כי זו, ידעה להסכים יכול אינו שוילהויזן מאליו, ומובן ט"ז(.ושולץ-לפסוק
 אם נמורה. הרימה ואפשר-לידי התמוטמות לירי שיטתו את תביא כזוהסכמה
 שום תהיה לא בכלל או מאד הדבר יכבר אז דברים, לם' קדם שויקראיוכחו,

 היה ולכן בבל. גלות אחרי נוצר ת"כ שם' בהשקפתו, ולתמך להחזיקאפשרות
 לא כ( )י"ב, התורה במשנה הכתובים הדברים של המוצא נקודת את למצאצרך

 אתרא(. נושן ישן כביכול, מנהג, באיזה אלא י"ז( )ויקרא במדבר שנאמרובחקים

 נתן לא אם בשר, לאכל האמור את ימצא רוצה Isr. (Oesch .5 )18וילהויזן
 מומר האלה בפסוקים הממופר המאורע את לב-לה. יר, בשמואל-א', לה',דמו

 במכמש, המלחמה אחר והעיף, הרעב העם עטה מכאשר כזה: באפן וילהויזןלנו

 עי הדם את לזרק טבלי )כלומר, הדם על הבשר ויאכל והצאן הבקר שללאל
 וצאנם בקרם את ישחמו כי לעם, ולאמר גדולה אבן אליו לגול שאוץ צוההמזבח(,

 אזמר כך המספר". זאוטר לה'-טומיף שאוי שבנה הראשון המזבח היה זהעליה.
 שאול "ויבן : כתוב במקור המקור. של חשוב פסוק השמים כאןוילהויזן.-אבל

 מזבח שאול שויבן : המשפם השממת ע"י לד'". מזבח לבנות החל אותו לד',מזבח

 לד"' מזנח לכנות ההל שאותו המלימ כי ולהשכ, טעות לידי לבוא אפשרלד'"

 אין עינינו שינגד המקור לפי אבל עייה. שחטו אשר הגדולה" ל"אבןמתיחמות
 הזה הדבר למעלה. ממופר שעליה והצאן הבקר לשחיטת יחם שום המזבחלבנין

 מ"ו י"ז, שמות : )ראה הפלשתים עד לנצחונם כנראה, קולם, לזכר אח"כ רקנעשה

 העם שגללו האבן את לסין יכל המספר שאין ומסתברא י"ב(ב(. ט"ו,ושמו"א
- שאול. ע"י שנבנה המזבה בתורלשאול  בפרוש ישם נאמר הלא זאת וטלבד 

 כתובות שם 1 חויין לשם ששחטו בזאת היתה לא העם שחמאת ברורים,ובדברים

 שהאסור הדבר ומחוור הדם"ג(. על יאכל לה' חוטאים העם מהנה האלה המליםרק
 הדם, על תאכלו שיא : כ"ו ים, בויקרא הכתוב ממש האסור אותו איא איננוהזה

 את לבאר הרוצה הפרוש של ודחקו אנסו גדול מה תעוננו". ולא תנחשולא

 לוי" שבט *לתוללות במאמנו הזה העתיק" והמנהג על שדבר הראשון היה גראףא

 des Erforschung Wissenschaftl. fEr Archiv .Merx .(ל T's 1867 .5ב'-!8
 תרגום עיני לנגד היה הזה הפסוק כי יען שאול-לד", 1t'1ff הפסוק: את למחק איןג(

 וילהויזן גם "ניבן". אחרי #~ffQ המלה את עוד מוסיפים האלה התרגומים והפשיפא;השבעים
 קיטש. גם וככה הזה. לפסוק במשהו אפילו התנגד לא Samuelis" BB der -Text nDerבספרו

 אולם ", חמור לעגן הרם על האכילה נחשבה שאול בימי כבר כי אנחנו, רואים אגבס

 בבל! גלות אחרי רק )!ו( הקדושה" ב4תורת אשר הזה האסור נכתב החדשה הבקרת דברילפי



ט מכריעותראיות

 הפרוש המזבח! על הדם את לזרק סביי תאכלו אל הדם": על תאכלו "לאהמלים
 נאמרה לא למזבח הדם של ששיכותו מפני עקרי, דבר הענין יתוך מכניםהזה
 השחיטה, אמור על רק לכל קורם מדבר י"ז בויקרא אשר החק גם א(. כללשם
 )"דם דם כשפיכת נחשבת מועד"( אהל פתח אל הביאו לא )עאם שהשחיטהמפני

 סמיכות עצם מוכיחה זאת ומלבד כיל. שם נזכרה לא בשר אכילה ד(שפך"-יז,
 הדם" על תאכלו "לא שככתוב הזה, הדבר את תעוננו" ולא תנתשו שלא אלהענין
 שאומרים כמו שהיו, מפני תפלה, באמונה שמקורו מנהג אמור עם עמק לנויש

 הבשר את אוכלים שהיו אלילים עובדי ואחרים, והרמב"ן מ"ו( ח"ג, )מו"נהרמב"ם

 האחרונים אתם יבואו ולרוחות לשדים הדם את בתתם כי בהאמינם, הדםק"י
 תאכלו" הדם "על את יחזקאל נם חשב ולכן עתירות. להם ויגידו ומתןבמשא

 כלל מובן הזה הדבר אין וילהויזן של באורו ולפי ; אלילים כעבודת חמורטעון

 בם' שנאמר החק ע"י השחיטה, הותרה כבר יחזקאל של בזטנו כי יעןוכלל,
 הדם ע"י האכילה את רק אמר ששאול הדבר, אפוא וברור מקומב(. בכלדברים,

 ולאכל אצלו שהיתה הגדולה האבן על והבקר הצאן את לשחט צוה זהומפני

 הדם. ע"י יאכלו לא למען במחנה הבשראת
 קרבנות, מבשר חוץ חולין, בשר אכילת היתה וילהויזן דברי יפי :ועוד

 לאסור ורמז ממן שום מוצאים אנתנו אין אולם יאשיהו; של זמנו עדאמורה
 מחשבה עלתה לא מעוים כי המעידים, בתנ"ך מקומות הרבה יש להפך,כזה.
 כן פקפוקים, שום בלי לאורחיו, עשה אברהם שהוא. מי לב על כזה אמורעל
 .ט,(י כז, )שם עשויים עזים גריי שני לאביו הביא יעקב ; ז( יח, )בראש' רךכקר
 חמש את אכל דוד ; ט"ז( מג, )שם לאחיו מכח לטבח ביתו על לאשר אמריוסף

- ושאול י"ת( כה, )שמו"א אביגיל לו שהביאה העשויותהצאן  המרבק עגל את 

 תאכלו *לא הפסוק את בספרא ז"ל חכמינו שבארו הרבים הבאורים בין אמנם ואםא(
 שהניחו, מפני אלא זה אין במזרק" קים והדם הבשר מן תאכלו ,לא זה: את גם נמצא הדם"על

 קרבן לשם י"ז, ויקרא לפי להיות, צריכה וצאן בקר שחיטת כל כי הזה ההנחה אתכנראח,
 לאמר התלמוד הכסי יכולים ולכן בפרוש. להזכירם מנלי שלמים זבחי על התורה דברה~לפיכך

 מכוונים דעתם לפי כי יען שלמים זבחי על מדובר ואילך ל"ג יד, בשמו"א כי ע"א, ק"מבזבחים
 של לשיטתם מתאים אינו כזה באור אולם כ"1. יט, לויקרא בשמואל אשר הנ"להפסוקים

 נכתבו מרם בשמואל אשר הנ"ל הפסוקים של מחברם בימי כי האומרים, החדשיםהמבקרים

 ספר. על י"ס שבהקראהחקים
 עתה כי הנלין, שחיטת לאסר הדם" על תאכלו "לא המלים: וי כונתן היתה ~לוב(

 ז, )ויקרא ועוף חיה על גם חל הדם שאסור ומכיון דם; אכילת באסור הזה. האסור תלההיה

 יז,כ"ו;
 בעצמו התורה משנה אולם חולין; שחיטת אסור גם עליהם שיחול צריך היה הרי י""

 וגם כיב( ט"ו, יב, )דברים מקום בכל הותרה והאיל הצבי ששחיטת מוקדמת, הנחה בתורמניח

 ועוף חיה של דמם את בעפר לכסות אלא מצוה אינו י"ג יז,ויקרא



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתי

 את חושב הקדום היק ונם כיר(. כ"ח, )שם האוב" בעלת "אשת יןשזבחה
 ל"ז(. כא, לשמות "( גנובים היו והבקר שהצאן כוה, במקרה רק לעוןהשהיטה
 היה כשנים מאות שבמשך כזו, ההלמה היא טעם חסרת טה וחשבו צאוועתה
 יאשיהו של בזמנו התורה משנה שמי עד בשר אכילת אמור בישראי ועומדקים
 ! ב( בטולו את בפרטות ולנמק הזה האמור את לבטל לעצמו צרךראה

 היה כישראל שיפנים הזאת, היסוד חסרת ההנחה היתה זאתובכל
 ההנחה וילהויזן. של מדרשו בית של ברזל צאן לנכסי לה', קרבן לשם זבחכל

 למשל, מעיר, וכך ההיפותיזה. כי מתבססת שעליה מפני ולעקר, ליסוד נעשתההזאת

 ושקרבנות" "זבחים" היו קדם "בימי י"ב: התורה למשנה בפרושושטיארנאגל

 קרבן גם היתה לכהפ"ה וצאן יקר שחיטת כל ; )שניהם-זבח( זהותייםמושגים
 לויקרא בפרושו קנץ' נם אומר וכך יתדר". ואחוזים קשורים היו האלה הדבריםושני
 גם זבח כל היה הקדמונים ובזשראל שם בעמי קים שהיה המנהג שאלפיי"ז,

 מזבת עי גם : )ובמקרה אלהים בנית תמיד לעשותו צריכים היו זה וספניקרבן
 בפנים החושב פמנד, גם ג( המעשה" יטקום קרוב שהיה ל"ב( י"ר,זמני-שמו"א,

 זבח כל היה ש"בכלל הזה, הדבר את .lJesch. Rel. (AIttestam )140ספרו
 הגליון, בשולי אחת בהערה יכהפ"ח מודה - בלתי-מנוצחת, לדיגטה קרבןןלשם

 מהכלל, יוצאים בתור לפקסים, שוחטים היו ההיסטורית בתקופה וגם האבותשבימי
 את כאלה בסקרים זורקים היו אם להסתפק, יש זנם ; קרבן לשם יא וצאןבקר
 י"ח, בבראשית מוצא הוא האלה הכלל" מן ההיוצאים ואת הטזבח. גבי עלהדם
 אל לב לשים וראוי וכדאי כ"ד. כ"ח, בשמו"א י"א, ו, בשופטים ט; כ"ז,ז;

 יהביא- אין משם )וגם ראיה יש ל"ב, יד, בשמו"א אחד, במקום רק : הזאתהעובדה
 מוצא הוא הכלל" מן )הטרומים( ה"יוצאים ואת למכלל" ראיה( שהוכחנו-כפי

 נחשבת זאת ובכל אחדים. מקומות עוד לעיל הבאנו אנחנו טקומות.בחמשה

 לשם לא ו"שחימה לכיל קרבן", ישם היתה וצאן בקר שחיטת ששכלההנחה,

 ! ! ! הכלל מןקרבן"-ליוצאת

 כויקרא אשר השחיטה אמור את לעצמם האלה המבקרים טבאריםואיך
 דפליג- מאן החריף-לית החוקר שהוא קיונן, אברהם של דעתו את נשמעי"ז?

 .1111[(: ח! .4ג .-ך )87 במפרו אומר קיונן ולהויזן. של מדרשו בבית ביותרוהעמקן

 הבקר כל את להביא ישראל בני צוו ב"ויקרא" י"ז בפרק אשר נ-ז"בפמוקים

 רק נעשה היה ג, ה, בטל"א מספר שעליו אחד, ליום שלמה לחם .אם מסאקני,א

 בטומאה. כאלה זבחים לאכל אסור שהיה ובפרט ; שלטיםטזבחי

 Oesetz .ע Propheten .5 134 : ברדנקאמפ ראה"

 בשמו"א, אשר הזה היחידי הפסוק של גבו על ששמו ההחלפה היא וכבדה גדייה טה"

 ! עכביש קורי של ככחם הוא זו החלטה לגבי כחו כי נראה, מקרוב אליו נתבונןשאם



יא מכריעותראיית
--

 , . . תודה שלמי בתורת שם ולהקריבם מוער אהל אל לשחיטה העומריםוהצאן
 לאחר קרוב במקום ישב ואהד אחד וכל כישראל רכים מקדש בתי שהיו זמןכל

 החק נתן עתה אולם הזאת. המצוה את לפעולות להוציא קל היה האלה,המקדשים
 הדברים מצב את שירע מחוקק ע"י אחד-כנראה מרכזי מקדש רק בהיות גםהזה

 גם בתקפו הזה החק את להשאיר ושרצה והקבלה הממורת מפי לכהפ"חהקודם

 התורה משנה ס' של היחם "שאלת : הנ"ל אומר 255 בעמוד - הבאים".לימים
 שלסי בתורת לה' הביאום לא אם וצאן בקר שחיטת האוסר ג-ז, יז,לויקרא
 היא בלבד, המועד באהי רק קרבנות הקרבת הסתיר ח-מ, יז, ולויקראתודה,
 כ-כב, טו, י"ב, התורה משנה את מותרים ג-ז הפסוקים יותר. וממובכהמרכבת
 מחוץ תאוה, בשר אכילת לשם וצאן, בקר שחיטת ומפרש ברור באפןהמתיר
 הפויחן את לרכז י"ז( )ויקרא ח-ם הפסוקים מצוים זה ולעומת הבחירה.לבית
 נאמר האם אחדים. במקומות התורה, במשנה שכתוב כמו אחד, קדושבמקום

 ממנים למצא עלינו אז אחת? ואשר וקבל אחת מצוה בטל התורה משנהשס'
 שלכהפ"ח או שבויקרא י"ז פרק על הסחטך י"ב התורה משנה שם' זאת, עלשיעידו
 זאת לא בו מוצאים אנחנו אין אולם ; הנ"ל הפרק עם משותפים דבורים בויש
 לו הזה; היחם את לגמרי שויל ח יב, הורה משנה יותר: שחשוב ומה זאת.ולא

 במדבר ה' את לעבוד ישראל בני את כבר צוה שמשה תורה, משנה מ' בעלידע

 עתה כי משה(, בחיי כהלכה הזה החק נשמר היה )ובודאי אהד קרוש במקוםרק
 א(... הבאים כדורות רק חקי הקף לו שיהיה חדש דבר כעל עליו מכריז היהלא

 ישראל מבני לדרש 11( או )~)[ הקדושה ס' בעל יכל היה איך הקושיא:ואת
 לעיל כבר תרצנו שם, ולזבחם אחד קדוש למקום בקרם ואת צאנם אתשיביאו
 אל לב בשימו יוכל, הנ"ל בתרוץ ספוק מוצא שאיננו מי י-יא(. בעמ')בטפרנז

 במדבר, ישראל לבך משה ע"י שם נאמרה ה'" אמשכן לפני שהזביחההעובדה

 צוהה דבריו את בהלבישו רצה, 1ן( או )1)1 הקדושה שספר זו, הנההלחנית
 תנאי שנשתנו מכיון אולם מהם, זאת לדרש יכל היה ה' כי ינו, להסבירכזאת,
 הזאת"- הדרישה את הדין תמר בכל לפעל להוציא ה' ברצון היה לא לגמריהחיים
 קיונן. אומרכך

 היחידי, שהוא ולצין לטובה קיונן את להבדיל לעצמי, ערך רואהאני
 י"ז פרק המבקרים לפני שהציג השאלה את כבדה ולכי עמקה יכלשהרגיש

 ואחתים קשורים י"ז בהקרא אשר ג-ז הפסוקים כי ההנחה, את בהחלט דוחה ק'ינןא

 : כלומר קדוש, במקום רק מותרת דתית, כפעולה השחיטה היתה שלפיו עתיק, עמסיבמנהג

 ולהרחיק להוציא צרך יש כזה הנתח לאפשר כדי ק. ר ט, )הושע המעשה למקום קרובה במהעל
 קטנן-הוא זה-אוטר דבר "אולם אחד. טקדש על המדגרים הבמויים כל את הנ"למהפרק

 .Cfheol : קיטל גם ואיש".-ראה איש כרצון החקים את לתקן אפשר כזה באפן זדון;תעשה
1044 11 wur~ aus .51. 



 וילהויזן של ההיפותייותלסתירתיב

 תרוצים רק הן הזאת הערך רבת השאלה על שתשובותיו הרגיש גם הוא ;בויקרא
 קיונן כעיני להחשב יכל היה לא האלה התרוצים משני אהד גם בעלמא.ריקים

 במנהג תקף בכי החזיק שהמחוקק אומר, הראשון התרוץ רצון: משביעתלתשובה
 שהחק שוב, פוכר והשני לפעל, להוציאו שאי-אפשר לו ברור שהיה אעפ"יישן,

 הצעת כעין רק נכתב ושענשו-כרת, הדין חמר בכל עליו שצוו י"ז()כויקרא
 עתה.- דורש ואינו ישראל מכני הדבר בעצם לררש יכל היה שה' מהדברים,
 דם, אכילת אמור כגון: אחרים, חקים עם ביחד נכתב הלא הזה החקואולם

 א(. קתה גם בתקפם אפן בכי העומדים וטרפה נבלה הדם,כםוי

 "ההחלטה, : תקפ"ה עמ' לשמות-ויקרא בפרושו באמרו רילמן, צדק אפןובכל

 בפשיטות מתנגדת בבל, גלות אחרי או התורה משנה אחרי נתחבר הזה הקטעכי
 והמסדר הפעבד של דעתו על לעלות יכל היה לא מעולם כי יען ולחניון,לשכל
 מקובל, חק בתור ואילך מ"ו יב, תורה משנה מ' את וירע שהכיר החקים,את

 בי- קאהיער גם אומר )וככה ג-ז". יז, בויקרא שנאמר זה כעין אמורלקבע
5298. 11,2 

~esch. 
.(Bibl. ב' קימי דברי את גם ראה aus stud. Theol. 

415. 1881 waftt. ואייךנ(. ג' עם' 1879 באמאגאזין" במאמרי גם ועין 
 ואילך כ סו, יב, התורה משנה שס' הקודמת, שהמסקנה הוא, טדברינווהיוצא

 דורש דבר של ולאמתו בתקפה. עומדת י"ז, בויקרא שנאמר האמור אתמבמל

 על דבריו את להסמיך צריך היה התודה שמשנה מובר, הוא אם מדי יותרקיונן
 עד לאסור נחשב שומעיו כל שכעיני דבר, התיר משה אם י"ז. בויקראהכתובים
 שום יו היה לא אז המקום", ממך ירחק "כי : במלים היתרו את מנמק והואעתה,

 והלאה. ההוא מהיום ממנו כחו שסר הטבוטל החק את שנית ולכתב לחזורצרך

 והוא דם לאכל האסור את וכתקפו בטקומו משאיר התורה משנה שס' נעיר,ואגב
 הפסוקים: את נדמה י"ז. בויקרא הזה בענין שנאמרו והבטויים המלים באותםמשננו

 בשר כל נפש הוא-כי בנפשו דמו בשר כי נפש "כי הוא". בדם הבשר נפשאכני
 עם הנפש תאכל ולא הנפש הוא הדם אכי : לפסוק י"ו בויקרא אשר הוא"דמו

 הגאונות כל באה מה "לשם : הזאת השאלה את נשאלו קל"ב( )עט' ברדנקאמפ יצדקא

 ערך להן היה לא המחבר של בזמנו אשר כלל, צרך בהן היה שלא מצוות בהמצאתהזאת
 מות?". ענש גט אדם... אהבת מתוך ענשו עליהן העמר את ואשרכלל

 שיבת גזמן השחיטה אסור. את הקובע מג( (ע .17 .5 )447. לתרסטר גם תשובה ומכאןב(
 .1ח;48. .5 447 : הולצינגר גם )ראה ובסביבותיה בירושלם רק ישבו הגולה שבי כל כאשרציון,
 *כחקת הנ"ל האסור את ויכתבו גבולם את כך אחר להרחיב כלל רצו לא הגולה שביכאלו

 את גם דעתו על העלה אשר י"ב התורה במשנה הכתוב אל לב שמו ולא לרצותם"עולם

 את מוקרמת כהנחה הניח אשר המחבר, אותו כביכול כתב זאת ואת ירחיב". "כי שלאפשרותו

 כ"ח; י"ח, )ויקרא, תחתיהם ישראל של והתנחלותם הארץ מן הכנענים של השלם גרושםענין
 ואילך(. כ"גכ,



ע מכריעותראיות

 "אך )ת"כ--ק(: ד ט, בבראשית גם נאמר וככה כ"כ יו, בדברם אשרהבשר"
 בפרק להלן אדבר "ב בדברים ח' הפסוק על תאכלוו לא דטו בנפשובשר

 הכתוב את סותר אינו הנ"ל שהפסוק אוכיח, ושם כהנים" ותורת התורהמנושנה
 כי ראיה, מכאן י"ז-הרי בויקרא שנאמר חק בטל התורה משנה ס' ואםבת"כ.
 אפשרית. בלתי היא בבל, גלות אחרי נוצר הנ"ל שהפרקההנחה,

 תכסיס בעזרת המצר מן לצאת עדיין יכל וילהויזן של מדרשו ביתאמנם
 הבטויים כל את שבויקרא י"ז פרק מתוך ובהרחיקו מכחיש-בהוציאו הואכזה:

 לגרעין הנ"ל הפרק של שיכותו א(-את כהנים לתורת המיחדים האופייםוהדבורים
 כהנים תורת כי להחליט, לעצמו מרשה הוא כזה ובאפן ת"כ של והמקוריהיסודי
 המזבח. על להקריבם צרך שיהא סביי בשר אכילת לשם וצאן בקר שתימתמתירה
 )בענין הותרה שבו ג, ט, בראשית את וילהותן מביא לדבריו כביכוי, ראיה,ובתור
 בימים כבר נאסרה שהשחיטה אומר, י"ז ויקרא כאלו השחיטה. נח( בנימצוות
 כבר הראינו זאת טלבר ! ב( המשכן הקמת אחרי רק להפך, נאמרה, ולאקדומים

 בית דברי לפי י"ב-השיך, שמות כי הפסח, קרכן על דברנו שבו הקודם,בפרק
 של ולמלואו להשלמתו ת"כ=ב(-זקוק שי היסודי למקור וילהויזן, שימדרשו

 ת"כ שי הימורי שהמקור מיוחד, בפרק נוכיח אנחנו אוים בויקרא. אשר י"זפרק

 שני בין בזרוע וההפרדה באחיהו איש מדובקים )11( הקדושה ומפר Pe) או)ב4
 כ5 נכונה שעליהם והנרקבים הרפים העמודים אחד היא האלה התורהחלקי

 ת"כ. על המודרניתהשיטה

 ת עד
 ורוח יהדות לימודיאי
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 כאן הזה( למקום בנץ' של בפרושו למשל, יעין המדרש; "בית שעשה מעשי,הזרוןא(
 בהעהה. י"א בעמור לעיל, שהובאו קיונן דברי את ראה בעצמו. לקיונן גם רוח למרתהם

 השחיטה את אסר ולכן כאלה זיאים על למחות נתכון י"ז, בויקרא בעצמו, החק כאלוב(
 שבפסוק שעה באותה מהכלל, הגרים את כזה באפן והוציא ישראל" מבית איש "איש עלרק
 אשר "הגר על וגם ישראל" מכית איש "איש על גם ימקדש מחוץ קרבנות הקרבת אסרח'
 שהשקפתו להגיד, אי-אפשר ובכלל - ישראל. בני עם הגרים את כזה באפן וכלל בתוכם"יגור
 הלא האכוה; בימי לפנים, כבר אסור היה משה, ע"י אח"כ שנאסר מה שכל היתה, ח"כשל
 בויקרא נאסרו כאלה ונשואים ; כ( 1, ושמות דודתו ועמרם-את אחיית שתי נשא אבינויעקב
 י"ס.יח,


