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 י'()פרק

 פרסוטו זטן את טאחרים מדרשו בית ותלמידי (Wellhausen)וילהויזן
 ח'-י', נהטיה, חיצונית, עדוה וע"י הנוצרי( התאריך )לפני 444 לשנת ת"כ מ'של
 וגחטיה, עזרא בימי מכל, גלות אחרי רק כי דבריהם, את ולקים לאשר רוציםהם

 השרים, כי טסופר, שם ישראל. ערת קהי כל של החקים ספר בתור ת"כ ס'הכרז
 בחתימות התחיבו איש ושמתים חמשה במספר הקהלא( וראשי הלוייםהכהנים,
 ובשבועה, באלה באו העם בני ושאר עזרא, ע"י שנתפרסם החקים מפר עלידיהם
 אינו וילהויזן וחקיו.- משפפיו טצותיו, כל את ויעשות ולשמר ה' כתורתללכת
 למאורע מקביל חי-י' כנחמיה אשר המאורע כי בזאת, .Gesch) .5 )425 ספקטטיל
 והכהנימ יאשיהו כי מסופר, שם א'-ג'ו כ.ג, וביחוד-לפרק כ"כ-כ"ג, בטל"כאשר

 באזניה" המלך קרא ושם ה' לבית עלו גדול, ועד למקטן העם, וכלוהנביאים
 כי את "להקים ה' יפני כרית כרתו העם וכל והוא הברית, ספר דברי כלאת

 נתפרסם החורה טשנה שם' הדבר, שהוכח "וכשם הזה". המפר על הכתוביםהדברים
כשנת.

 האחרת ההורה שגם נאמנות, בראיות מוכח כך הנ"ל(, התאריך )לפני 621
 ידעוח"... לא ההוא הזמן ועד 444 בשנת נתפרמטה התורה חומשי חמשהשל
 ח'-י בנחטיה אין דאמת אליבא כי מדי, יותר ללמדנו כאח הזאת שהראיהחבל,
 העם להפך ז;תזרה; חומשי חטשה של אחרת" "לתורה שבקיים קל רטזאפילו
 בתורה כתוכים שאינם ההקים וכיהוד-את התורה, כל את לשמר עצמו עלקבל

 הדעות. לכי הקדומים י ![ ובמקורות התורה משנה כס' אלא r(PC)"האחרת"
 בנחמיה. מסופר שעליה העם, עצרת של ביותר והחשובה הראשיתהמטרה

 לפני כבר אמנם נכר". כני מכ? ישראי זרע את "להבדיל ספק; בלי היתהח'-י',
 הגולה בני אה הדין חטר בכל להבדיל הסופר -עזרא נסה כערך שנה עשרהארבק

 למחצה האלילים עובדי ומהעמים הגמורים האלייים עוברי מהעמים יארצםששכו
 יסור שהיה או בידו חפצו הצליח לא כנראה, אולם, ט'-י'(, )עזרא בארץשישבו
 ראשונה י"א(. כ', בטלאכי )עין כך אחר כאמת שקרה כמו למורם שיחזרו?חשש,
 הזה החק ל"א(י ו', )נחטיה הארץ יושבי בקמים התחתן לבלי העם אספתהתחיבה

 בת"כ. ולא מ"ז( ל"ר, שמות ראה ; ואילך 0,,ג', התורה30( משנה בס' ביחודשונן

 ולא לקנות לא : השבת את תקף בכל לשמר הגולה שכי עצמם על קבלושנית

-
 לשם עפי"ר גה משתמש ת"כ שס' "עדה", המלה כי כאן, להעיר צרד רואה אני א

 איננה ת"ג, של האופיים הבטויים כאחר אותה רואים המבקרים ואוטר "כגסת" "קהלה", :סטון
 "ערה" חמלה כי להם, שנאטין ותלמידיו וילהויזן רוצים ובכ"י ח'(. בפרק י"ז בפסוק אחת"עם "קהל- וגם "עם" ישראל", "בני : הטלים את רק טוצאיס אנחנו בו ; ח'-י, בנחמיה, כללנטצאת

 הגלות, שאחר גתקופח וגסגיגותיה כירושלם קימת שהיתה כזו דתית- "עדהמסטנה



סג. מכריעותראיות

 כבר ונכתב יימים עתיק הוא הזה החק גס ; ל"ב( י', )נחמיה 31( הזה ביוםלמכר
 י"ג, )נחמיה כך אהר גם קימו ולא עתה ער הזניחו העם אולם הדברים,נעשרת

 למען השביעית השנה פרות אח יהפקיר הנאספים נשבעו שיישית ואילך(.ט"ו
 האלה המצוות יד"; כל "משא הזאת בשנה לשמט ונם והאביונים הענייםיאכלום

 ואילך( א' ט"ו, ודברים י"א כ"ג, )שטות :[ן במקורות שנכרכו עתיקות מצוותהן
 תנאי ואוים כ"א(, ל"ו, דהי"ב ל"ד; כ"ו, )ויקרא עתה עד מאד מעטושנשמרו
 טתנות י'("(. ה', כנחמיה )עין ושמירחם עשיתם את תקף בכי דרשו והזטןהחיים
 אם מאד, גשנה כאן גם אולם הרביעי. המקום את רק תופסות והטקדשהכהונה
 מצוה כל להפך, ולא! לא ת"כ. חקי שי וקיומם אשורם עם עסק לנו שישנחשב
 החיים שתנאי ת"כ, חקי של החדשות וההגררות השנויים על מעידה לחודומצוה
 להכתב יכלה ולא נכתבה לא כהנים תורת כי לטדים, אנחנו ושמהם להם,גרמו
 בית לעבודת בשנה השקל שלישית לתת טצוות" עליהם "העמידו הם הזטן.כאותו

 מחצית לתת ישראל בני צוו ואילך י"א ל', שמות לפי אולם ל"ג(; 4', )נחמיהה'
 "קרבן מזמנים", "לעתים כשנה, שנה מדי להביא אז החלט זאת מלבדהשקל.
 קכיעת נחזרה. וכלל כלל נאטד יא הזה והדבר ל"ה(, י', )נחמיה ה' לביתקצים"
 ל"ו( י', )נחטיה ה' לבית ושנה שנה בכל האדמה בכורי את להביאהחובה

 )שמות ן [ במקור הכתובה למצוה יותר המלים, של משטעותן לפימתאימה,
 ב(.- י"ג( י"ה, )כמדבר לכהנים יהיו הככורים כי האומר, ת"כ למקור מאשר י"ס(כ"ג,
 אינם כנחמיה, י' פרק כסוף שגאטרו והלויים, הכהנים מתנות על החקיםאמנם
 למשל: הנ"י; בפרק חמרות חשוכות מתנות הרכה אולם ת"כ, דברי אתמותרים

 לפגי ה'-ל"", ט', )נהגיה הלויימ נשאו אשר המליצה שנאום לזאת, גם לנ יישםא
 גרידא, ת"כ בשפת מאי( מעט משתמש )או משתמש אינו באמנה,. הכתובה ההתחיבותקבלת
 י"ר; ט', התורה למשגה ו' ט', נרמה כלה. התורה מכל רבור ואפני בטויים שאל הואאלא

 י"א; י"ח, ז'; ג' לשמות ט'-י"א ט', י"ח. ז'; ו'; ט"ו, לבראשית ואילך ז' ט', י"א; כ',לשמות
- כ'. י"ח, כ"א; י"ג, לשמות יי,ב ה'.-ט',ט-ו,  ח' כ', כ"כ, כ, כ', י"פ, לשמות ואילך A"s ט', 

 ייח ד', י"ר, לבטדבר י"ז ה'-ת"כ(.-ט', כ', לבטדכר )דמה ו' י-ז, ד; ט"ז, לשמות ~1ff-ט',
 ד', כ"ט, ד'; ח', התורה לטשנה כ"א ד'.-פ', ל"ב, לשמות י"ח ו'(.-ט', ל"ר, לשמות)דמה

 ח,. י"ח, לשמות ט'; ז', י"ז; י', התורה למשנה ל"ב י"א.-ט', 1', התורה למשגה ס"ה1'.-פ',

 צריכים היו שלא "ראשית"- בין אשר ההבדל : הזה לדבר לב לשים וראוי כדאיב(
 יגב-י"ג י"ח, בכמרבר ה,-נאמר לבית להביאם חיבים בכורים-שהיו ה'-ובין לביתלהביאה

 בעגיי ואילך(; א' סי', כדברים ועין כלכד ברמזרק
 לה," יתנו "אשר שט: נאמר "ראשית"

 נבין. י"ט כ"ג, שמות את ת"כ המקור של ביסודו בהניחנו ורק לה'". יכישוכ.ככוריס"-"אשר
 גחוניה ן. [ והמקורות ת"כ של לאחדותם ראיה ומכאן יותר, דבריו את פרש לאמרוע

 וכמלה י"ט כ"ג, משמות השאול ה'" "לבית הבקרת-בבטוי של חמתה ועל אפההשתמש--על
 ב'. כ"ו,"פרי"-ברברים



 וילהויזן של החיפותיזותלסתירתסר

 ז', )ויקרא העולה ועור המנחה ט'(, י"ה, במדבר ז', ז', )ויקרא והאשםהחטאת

 ואין ל"ד(; ז', )ויקרא השלטים של והשוק התזח ט'(, י"ח, כסדכר ט'; ו',ח';
 ל"ב( כ"ז, )ויקרא והצאן הכקר מעשר אה הקדש מתנות יתר בכלל טוצאיםאנחנו
 כ"ח. י"ס, רבעי"(-ויקרא )"כרם חרביעית השנה שלוהפרות

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

 תקף בכי וקיומן שמירתן את ותבעו דרשו החיים תנאי ואשר ההם בימיםשהזנחו
 יכולים כאן הנאמר ומכל ח'-י'(. ג', מלאכי ואילך, ט"ו י"ג, נחמיה סי-י';)עזרא
 רוצה שוילהויזן סמה ההפך את מלמדנו ט'-י' נחמיה זו: מסקנה להסיקאנחנו
 לספר התורה, יתרחלקי כסו סית"כ, נחשב שם, ממפר שעליה העם, כעצרת בו;למצא

 ואשר הקם בני אז עליהם שהשבעו התורה, חקי יכיתר באוטה; וטקוכל ישןחקים
 הראשונה. בפעם לא ת"כ ס' אז נתפרסם כך הראשונה, בפעם לא וקוימואושרו

 עזרא* של חחקים מפר על (Kuerlen) שונןהשקפת
 י"א()פ-ק

 בתוכו כלל עזרא שי החקים שספר יזאת, ראיות למעלה שהבאנואעפ"י
 כי .!וז,:1(, .5 )211 ואומר קיונן מחליט בכ"ז ההורה, חוטשי חמשת כלאת

 14(. 10. שם: )עין ת"כ חקי אלא אינם ההיא העם כאספת נתקבלו אשרהחקים

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

 התורה- דכרי את כאזניהם שקראן אחרי העם- בני אז עליהם שקבלוהחזבזת
 כאלו ההורה. משנה בם' הכחובות מהמצוות נבללות האלה והחובות גת"כחוא

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

 אם נוכח, רבר של לאמתו לטעשה?!! הלכה בו להשתמש יוכלו אשר הססךבן

 ה' תורת רק ידעה כלה העדה כל כי ח'-י', בנחמיה הכתוב בספור עין נעיףרק

 עלתה ולא עליהם; חוכה והם ה' מ8י יצאו וחקיה מצוותיה כל אשראחת,
 אלו. את אלו לסתר יכולות התורה מצוות כי לבם, עלטחשבה

 במספרים: אותן נסמן יחוד; קיונן של מהערותיו אחת כל את נבחן זאתוככל
 והעם י"ג-י"ח( ח', )נחמיה והודיעה פרסמה שעזרא המכות, חג "מצות.ו(

 שמונת חג ט'-סיג; כ"ג, בויקרא כתובה למעשה, הלכה ולקימה לשמרה אותהקבל
 כמשנה לכתוב מתאים אינו ל"ט כ"ג, בויקרא אשר י"ח( ה', )נחמיהחיטים
- י"ג-ט"ו". ט"ז,חתורה  הטלים רק י"ח ח', כנחטיח כתובות דאמת אליבא אולם 


