
עת מכריעותואיש

 דמולחן טפם ירי" :תרלי
 י"ג()פרק

 שטתם את המערערות אחדות משקל כבדות ראיות למעיה שהבאנואחרי
 כשטה חמוחיקים בנו שעליהם היסודות את לבחון עתה נתחיל גרף-וילהויזן,של
 והציע קבע וילהויזן וילהויזן; של מחשבותיו סדר לפי ניך שלהם. ההיפותיזה אתזו

 בא כך ואחר הפולחן" "תולדות את )17-174( ישראל" "תולדות ממפרובראשונה

 בתורת אשר הספרותיות השכבות של כמדרן תופם :11 המקור זו: מסקנהלירי
 המקום ))[(-את התורה משנה הראשון, המקום את החומשים שבהמשתהחקים

 ומקימים, מאשרים הזאת המסקנה ואת האחרון. המקום את - ק( )12 ות"כהשני
 בתקופה כי מובר, וילהויזן הפולחן, של טקומו ע"ד השונים ההקים דבריו,לפי

 סמן שום מוצאים אנחנו אין המקדש, בית הכנות טרם ישראל, בתולדותהעתיקה
 ההיסטוריים המפורים וגם הפולחן. מקום את וקובע מגביל חוק שהיה ידבר, רמזאו

 המזבחות לרבוי מתנגדים אינם התורה( משנה ס' שי )ברוחו האחרוןבעבודם
 במחשבה שלמה בימי אמנם נכנה המקדש בית זו. שבתקופה הקדושהומקומות
 מקומות כל "מלכים, של מחברו דברי לפי יבומלו, ואילך שמכאן למעשה,קודמת
 שהבמות מפני להיסטוריה, מתאימה אינה הזאת ההשקפה אולם האחרים;העבודה
 מזבחות הריסת את חשב הנביא אליהו וגם יאשיהו, של מלכותו ימי עד מרויא
 )621( ליאשיהו עשרה השמונה בשנה ורק י"ד(. י', י"מ, )מי"א נורא פשע למעשהה'

 הנביאים ודברי שומרון חרבן הלוקליים. והמזבחות הכמות על קשה ידנחתה
 בבל גלות ולולא ולמצוותיו; יאשיהו לפקודות הקרקע את הכשירוהגדולים
 האלה החדשים והחקים המצוות היו אז כי העבר, עם הקשר את כלילשהתירה
 השבים העם. לב עי מתקבלים היו רב ובקשי קשה מלהמה יהלהםצריכים
 נעשה אחד" לה' אחר "בית : והרעיון הקורמות לבמוה באדישות ההיהסומהגולה
 לפי מתאימות, האלה ההיסטוריות ההתפתחות דרגות מאליו.-ולשלש המוכןלדבר
 :11 המקור התורה. חומשי בחמשת אשר הספרותיות השכבות שלש וילהויזן,דברי
 האבות גם בנו הזה המקור ויפי ; כ"ד-כ"ו( כ', )שמות המזבחות רבוי אתמתיר

 מצוה והוא המזבחות ברבוי נלחם להפך, התורה, משנה מ' רבים. במקומותמזבחות
 העקרית הנקודה היה הזה והרכוז אחדן כמקום ה' עבורת רכוז על ומצוהוחוזר
 כהנחה הפולחן רכוז את הניח ת"כ ס' אולם יאשיהו. בימי התקונים תקופתשל

 של שיטתם לפי מעולם קים היה )שלא הסוער באהל קדם בימי וימצאהומוקדמת
 מתאר כך --7 בבל. גלות שלאחר התקופה לרוח התאים הזה והדברגרף-וילהויזן(,

 אל בראשונה לב הענינים.-נשים מצב אתוילהויזן
 דמולחז1 ורכוז ת"כא.

 כאשד ת"כ, סי כי הדבר האמת וילהויזל? של ותאורו באורו הםהנלחים



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתעו

 קים היה הקולטוס שרכוז מוקדמת, הנחה בתור הניה לעצמו, כשהוא בונתבונן
 ת"כ, לס' ההיהה אחרות: במלים זאת נאמר או ? הפמק בלי קדם מימיועוטר
 להודיענו, מנדנציה במדבר, נדודיהם בימי המועד באהל הפולחן רכוז אתבתארו

 להשיב נוכל ולמען כלי? הפסק בלי ההוא מהזמן ונמשך הולך הזה המצבכי
 י"ז בויקרא דלקמן. ההתבוננות לנו תספיק הזאת השאלה על שליליתתשובה
 המועד לאהל בלבד-מחוץ קרבן לשם שחיטה רק חולין-ולא שחיטת כלנאסרה
 י"ב- ו'; : )בעמורים למעלה הוכחנו וכבר במדבר(; לכתם בימי המרכזי)המקרש

 וילהויזן שי מדרשו י"ז-שבית ויקרא כי שתים, ולא אחת לא ואילך( כ' ;י"נ
 כהנים תורת שי הימורי מהמקור ת"כ, של מהגרעיןהוציאו

~rund-( 
Priester. 

,(schrift-Pgמסכים הקדושה ספר אל וימפחהו-)שתימת בענין זאת בכל )דו 
 ראיות לעיל הבאנו זאת מלבך ת"כ. של היסודי המקור לדברי במדברחויין

 אמור היה התורה משנה התהוות שלפני וילהויזן-שבתקופה של שהנחתונאמנות,

 יסוד כל מחוסרת לה'-היא קרבן הביאום לא אם וצאן בקר לשחםכישראל
 לידי הזה המנהג את להביא אי-אפשר אפן ובכל ואילך(. ט' בעמ' לעיל)עין

 וילהויזן של מדרשו בית מתלטידי רבים וגם ; הפזלתן רכוז על המצוה עםהמכמה
 הניח שהוא אעפ"י ת"כ, שם' בזאת, גם להודות צריך הזה.-ולפיכך בקשימורים
 בכ"ז יכל היה לא במדבר, נדודיהם בימי הפולחן רכוז את מוקדמת הנחהבתור
 קרבן לשם לא השחימה כי יען בארץ, שבתם בימי מהם הנ"ל הרכוז אתלדרש
 אל בשר, לאכל אותה שנפשם פעם, בכל ללכת היה ואי-אפשר אסורההיתה

 הלאומי.המקדש
 לענין נפש בשויון מתיחמת, ת"כ כי לחשב, נמורה רשות ינו ישלהפך,

 במדבר, המשכן הקמת ע"ד בו ממופר אטנם א(. הקרושה בארץ הפולחןרכוז
 שם הפולחן. רכוז את להבלים כונה טקום בשום בו מוצאים אנחנו איןאולם

 התגלות אאהל כלומר העדות", אאהל או סועד" מאהל : הוא ביותר המצויהמשכן

 לוחות עם הברית ארון כ"כ. כ"ח, בשמות אשר והנכון האמתי הבאור לפיהשכינה"
 את תפם הטזבח במעלה; והראשון המשכן-הטקדש, נשמת המרכז, היההעדות

 פולחן-קרבנות ע"ד כלום לנו ממפר אינו ת"כ ס' כ"ז(. )שמות האחרוןהמקום

 וילהויזן של כסברתו ולא - שיך אינו פ'-ל"ר כ"ס, שיהושע למדים, נמצאנו ומכאןא(

 של ברעתו שם מחזיק המספר להפך, ת"כ. 681-למקור עמ' XXI לתיאולוגיה" השנהב"ספרי

 למקום דילמאן של ובפרושו 326 עמ' קיננו של נספרו נעין הפזלהן רכוז כענין התורה משנהס'

 כיב ביהושע מוצאים אנחנו להלן. הכתוב הפולחן" ורכוז התורה "משנה בפרק גם עיןהזה(;
 לשמות )דמה י"ד ז', בסל"א גם כאלה רירים מוצאים שאנחנו כמו ת"כ מאת שאוליםדברים

 מספרים גם שאל כיב יהושע אולם כ". כ"ה לשמות )דמה ז' ח', ובמל"א ואילך( ג'ל"א,
 וכו'. א' ז', מיהושע כ' פסוק מ"1; ל"ב, מבמגבר י"ח פסוק פ'; י"ס, מבמדבר ~mw פסוקאחרים:



עז מכריעותראיות

 אשר וכל המשכן קדוש בשעת רק במדבר. נדודיהם שנות ארבעים במשךקבוע
 פעם רק בת"כ טוצאים אנחנו הזה החגיגי המאורע אחר לה', קרבנות הקרבובו

 בעקרו היה במרבר אשר המשכן ט"ז(. )במדבר ה' לפני קטרת הקטרת עניןאחת
 ושם אליו מדבר היה שם למשה: ה' של התגלותו ת"כ-מקום המקור לפי-גם
 ועודף פיט ז', במדבר כיב; כ"ה, )שמות משפטיו ואת חקיו את לו נותןהיה

 המקור גם אולם ז'(. י"ז, מ"וי מ', )בסדבר כענן כבורו את ה' מראה היהבמשכן
 התגיותו מקום היה הזה האחי גם כנ"י; תפקיד לו שהיה מועד אהל ירע:11
 מ"ז; י"א, כמדבר ז'-י"א; ל"ג, )שמות בענן ה' כבוד נראה היה שם וגם ה'של

 דברי לפי היה, נ"ז( )עט' למעלה שאטרנו וכסו י"ר(. ל"א, דברים ן ה'י"ב,
 ל"ג( )בשמות זי הפסוק ובין ו' הפסוק ובין ארון הזה העדות באהל גםוילהויזן,
 על התורה משנה מ' נם מדבר אפן בכל והארון. האהל עשית ע"ד מסופרהיה
 אשר ההבדלים כל ועם י'(. כ"ח, )שמות ת"כ ס' כמו ra) )י', שטים עציארון

 יש ת"כא(, במקור אשר המועד אהל לבין 1 נ[ המקורות של המועד אהלבין
 ומלבדם במדבר אשר היחידים הקדש מקומות היו הם משותף: דבר נםלשניהם

 ט"ו; י"ז, )שמות לר' אחר מזבח גם בנה משה אמנם אחר. מקדש קים היהלא

 האהל היה המשכן הקמת אחר המשכן; הקמת לפני היה הזה הדבר אולם ד'(ןכ"ר,

 אהל מלבד אחר מקדש מזכיר אינו :[1 המקור וגם היחידי, הקדש למקוםהזה

 אות אפילו והעצמי המקורי התורה משנה בם' טוצאים אנחנו איןהמוער.-ובכ"ז
 אשר בטשכן למלחמה יוצא .Isr. (~esch .5 )52 וילהויזן ואם המשכן! ע"דאחת
 אז כי המשכן, קנין את התורה משנה המקור ידע שלו זו, בראיה מזויןבת"כ
 הפולחן את לרכז שאיפתו לשם בו משתמש והיה מאר הזה הרבר לו רצויהיה

 במקור אשר המועד אהל ענין את גם למתר זו בראיה להשתטש אפשר-הרי
 את הזכיר שלא בזה, מיוחדה כונה כנראה, היתה, התורה משנה לם' אולם[11.

 היה למקום, פמקום נקלה עי להעבירו שאפשר נורד, שאהל מפני העדות,אחי
 לעיל )עין התורה משנה בס' הכתוב יבחר" אשר ויציב-ומקום קבוע למקוםנגוד
 תם א'( קי"ח, )זבחים הבבלי בתלמוד נם הקבלה אומרת זה ומפני נ"ז(,בעם'

 מלטמן "אבנים איא אהל יא היה שלה שמקדש א',ב'(, )מנלה הירושלמיבתלמוד
 שמו"א ל"א; י"ח, )שופטים בית בשם לפעמים נקרא הוא ולכן מלמעלן",ויריעות

 ו'(. ז', שפו"ב כ"ב; ב', שמו"א א'י י"ח, )יהושע ולפעמים-אהל ז'(א',

 בכל הבאים. לימים גם הפולחן רכוז את קבע לא לעצמו כשהואהמשכן
 הרכוז היה בטחנה יחד כלם יושבים והיו בטרבר נודדים היו ישראל שבניהשנים

 Zschr. Kirchl. Neue 17111 והמחנה" המקדש "סדר קלוסטרמן: של כמאמריו עיןא(
 למדנו הא שמעון: ר' "אמר ד': י"ח, לבטדבר יר( נכתב זוטא בספרי עין ח18; 48-77; 228-53ב'

 הרברות". ואהל חעגודות אהל אחלוב: שנישהן



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתעת

 בהתישבם ; הבאים הימים לשם הוקם לא המשכן אולם מאליו. מובן ה'בעכורת
 מקדש בית היה אם ובין רבים מקדש בתי אז היו אם בין המשכן בוטלבארצם
 בא אליו הקשור הקרבנות ופולחן המשכן של שהתאור הרבר נכון ואמנםאחד.

 ישראל. עם של המרכזי המקדש בכית ה' עבודת את ולכונן לסדר איךללמדנו
 התעוררה יותר ושלמים בריאים היו העם שחיי "כתקופות כי ספק, שום איןוגם

 גדול טרכזי מקרש בנין ע"י האומה של הדתיים ההיים את יותר לאחדשאיפה

 לא אם וגם :Alterth~mer .(Ewald .5 )140 והבמות" המזבחות המוןבתוך

 עדות אחרים במקורות נמצא אז גם וליהושע, התורה חוטשי לחמשת לבנונשים
 ירמיהו ראשי. מקרש לבית אפרים בנחלת נחשב בשלה אשר ה' היכל כיברורה,
 למקדש בהם, משתמשים שהם הבטויים לפי חשבוהו, שבתהלים ע"ח מזמורומחבר

 הספרים גם אזלם ; ס'( ע"ח, תהיים ; י"כ ז', )ירמיהו בוטנו"( היחידיהחקי
 הביעו שלהם( האחרון והסמדר המעבר לכהפ"ח, )או, הנביאים שלההיסטוריים

 בפרוש: ושלא כ"ח( ב', בשמו"א ל"א; י"ח, )כשופטים בפרוש הזאת ההשקפהאת
 אין מ'( פרק עד ובשמו"א שופטים ספר )בכל בשלה הברית ארון היות עודכל

 במקומות רק הותרה לשיה מחוץ הקרבנות והקרבת ; "במה" השם את מוצאיםאנחנו
 נלקח אשר אחר בהם. הברית ארון היות ע"י או שם ה' התגלות ע"ישקודשו

 בני : דתיות סבות מפני או לשלה, למקומו, עוד הושב לא הפישתים ע"יהארון

 ס'(, ע"ח, )תהלים שלה במשכן מאם ה' כי אות, הזה הלאומי באמון ראוישראי
 ימי שבכל אפרים, בשבט שקנאו מפני הזה, לדבר גרמו פוליטיים שטעמיםאו

 א'(. י"ב, ; א' ח', )שופטים בידו ידועות, במדה ההגמוניה, כנראה, היתה,השופטים

 במות הוקמו מקום בכל ; ה' בעבודת העקרית הנקודה להיות חדל הכריתארון
- מאוחרת בתקופה הכנסת בתי כמו -שהיו  ב(. לתפלה גם כנראה, משמשות, 

 ואח"כ כנוב בראשונה היתה אשר הגדולה" "חבמה נחשבה הראשי הקדשלטקום

 כ"א, )שמו"א בנימין שבם בנחלת היו האלה הערים שתי יבגבעון
. 

 ג', מל"א ז';

 בשלה ישראל על שכינה שרתה מקומות עבג' : ע"ב קי"ח, זבחים בממכת )עיןד'(

 בלי הוא, נעשה שלמה בימי ה' בית נבנה כאשר וכו'.-המתרגם(. וגבעון"ונוב
 החליפוהו טטלכות לשתי ישראי מלכות חלוקת אחרי ורק המרכזי ימקדשספק,

 הובאו ואילך א' בעמוד ISM .56ן( Presse'l )הוספה "Monatsschrift 15 ב'א
 ושהמקום בשלה אשר הזה הטרכזי המקרש על מדוגר י'( מ"ט, 1בראש, נתורה שגם לזאת,ראיות
 אבינו. יעקב של חייו בתולדות ערך ורב חשוב תפקיר כנראה, מלא,הזה

 כל ע"י כנראה, היה, הבמות, הוקמו כאשר מאוחר, בזמן שלה. בטשכן התפללה חנהב(
 הבמותז "בתי , הם הם האלה הבתים ולעצרות; לתפלה מיוחד בית קרבנות להקרבתמזבח

 הצדיקים המלכים על גם השפיעה הזאת שהעובדה אפשר י"א. כ"ג, מל"ב ל"ק י1מ~ל"א
 כ"א(. בעס' ladt 1878 ה-.Presve של תספרותי בגליון נעין האלה הבמות אתשיסבלו



עט מכריעותראיות

 המקדש בבית רק אוים בדך ואשר אל בבית אשר המקדש בבתי הצפקישבי

 ג', )שטו"א תמיד נר רותק היה שם וממודר; קבוע פוניהן הזמנים בכל היההמרכזי

 יום בכל מקריבים היו ושם ז'( כ"א, )שכו"א הפנים לחם עם שלחן עטר שם ןג'(
 ראשי מקדש קים שהיה הנחה, בהניחנו ט"ו(.-ורק ט"ז. )מת"ב התמיד עולתאת
 בתי גם קימים היו אתו ביחד אולם ; בת"כ אשר החקים כי מובנים יהיוכזה,
 קרבנותיו. את העדה-להקריב יחיד-ולא כל ילל היה ושם פרטייםמקדש

 השלחן. ורכוז התורה טשנהב,
 המרכזי. הפקדש מלבד המקדשים כל את אסר התורה משנה מ'ורק

 הזה והחומר שחיטה; כל ואוסר מהמיר הזה, הדבר על כן גם שצוה י"ז,ויקרא
 א( ימים, לארך הרכוז מצות קיום את טהם לדרש נתכון לא י"ז שויקראמעיר

 עשה במדבר, נדודיהם בימי שגם ואפשר טורחה, הירדן ענר כגזש שעםמפני
 למדים נ"ה(.-נמצאנו בעם' לעיל עיין ח'; י"ב, )דברים בעיניו" "הישר אישכל

 בהשקפתו רק החזיק בשלה, אשר למשכן מחוץ הפויחן את אסר אשר כ"ב,שיהושע
 כ"ב, ביחושע כאן, גם ת"כן המקור של בהשקפתו ולא 41( התורה משנה ס'של

 בחר ה' אשר המקום הוא הוא שלה משכן ז'-כי בירמיהו בפרוש-כמונאמר
 מעקרא אליו טכוונות התורה שבמשנה יבחר" אשר "מקום והמלים: בראשונה;בו
 וכו'.- שלה" זו המנוחה" אאל ע"א: קי"ט, ובזבחים ע"א י', מניה במסכת)עין

 הפסוקים כי נראה, לעצמו כשהוא התורה משנה במי נתבונן אם 03 אולםהמתרגס(.

 המקום והיה בטח. וישבתם מסביב אויביכם מכל לכם יוהניח י"ב בפרק וי"א"
 לשלה. ובראשונה בראש מתכונים וכו'( שם" שמו לשכן בו אלהיכם ה' יבחראשר
 נאמר: שם הזהו הדבר על כ"ז ט', יהושע גם מעיד ז' וירמיהו כ"ב יהושעומלבד
 יבחר", אשר המקום אל טים... ושואבי עצים חוטבי ההוא ביום יהושע"ויתנם

 להיות צריך ולכן בשיה. אשר המשכן אלא אינו כאן הכתוב יבחר" אשרואהמקום
 או שם" שמו את "לשכן הבטוי ב(. התורה במשנה הזה הבטוי של מובנו גםכך

 ה', י"כ, )דברים הנבחר" "המקום של לויו בן הוא שעפי"ר שם", שמו אתאישום

 הוא הברית ארון ג(. הקדוש במקום הברית ארון ישיבת אל כנראה רומזי"א(,

 לאסור רק ז' י"ז, בויקרא אשר וגו' עולם" "חקת המלים: את ליחם צריך ילכןא

 מאסור ונגדל שונה הזה והאסור למקדש(; מחוץ הקרגגות שחיפת )כלומר: חוץ-42("שחוטי
 הזה. למקום בפרושי עין ואילך; ח' י-ז בויקרא הכתוב למקדש מחוץ הקרגנותהקרבת

 אשר המקוס "אל המלים: את וניחס לרילמאן נסכים אם גס תצדק הזאת והמסקנהב(

 ).146(. התורה משגה ס' לעורך כ"ז ט', שגיהושעינחר"
 וע"י כ"ב( ב"ה, )שמות העדות ארון על אשר הכרובים שני בין שכינתו את גלה ה'ג(

 לשמרם ישראל בני למגי מוהלך המלאך עם כמו הברית ארון עם ה' שם ומתחבר מתאחדזה

 ביהושע )עין ה' של שליחו הוא הברית ארון גם כך הזה וכמלאך כ"א(; כ"ג, )שמותבררך
 ז". ד', ואילך; י'ג',



 וילהויין של ההיפותיזותלסתירתפ

 ב'(. ו', )שטו"ב עליו" הכרובים יהטנ צבאות ה' שם שם נקרא אשר האלהים"ארון

 שכן שה' למדים, נמצאנו הקדוש; במקום שמו את ה' קובע הברית ארוןוע"י
 א(. בשלה בראשונה שמואת

 החק יסודות התורה-על משנה דברי לפי מבוסם-גם היה הפולחןורכוז
 פסק הזה הרכוז כי זו, הנחה להניח וצריך שלטה, בימי ה' בית הבנות טרםעור
 בירושלם. הראשון המקדש בית הבנות עד בשלה אשר המשכן חרבן מימירק

 בחר לא מטצרים ישראל צאת מיום כזה: באפן יהתבאר צריך ט"ז ח',וטל"א
 שלה משכן שמ; שמו להיות יסים( לארך )שיעטר קבוע ביה שם לבנות בעירה'

 בטויים הרכה שאל כ"כ יהושע ואם ו'(. ז', )שמו"ב לאהל רק זה במובןנחשב
 ע"ד התורה משנה מ' מצות את מוקדמת הנחה בתור קבל ובכ"ז ת"כ המקורמאת
 ת"כ ובין התורה משנה המקור בין הבדלים היו לא כי ראיה הפולחן-טכאןרכוז

 שי מדורו וע"י הטשכן בנין הקרקע-ע"י את הכשיר ת"כ ס' זו; לטצוהביחמם
 התורה. משנה ס' של החק-למצוותיו יסודות על מבוסם קרבנותפולחן

 דפולחן, ורכוז ו ש המקורג.
 דברי יפי הרכוז? בענין התורה משנה אל 1 [ המקור של יחסו מהואולם

 סתירה רעהו את איש האלה המקורות שני סותרים התנ"ך מבקרי ורבוילהויזן
 משנה אולם מקום, בכל מזבחות יבנות בפשיטות מתיר כ"ר כ', שמותעצומה:
 אותות טקוטות בהרבה מוצאים שאנחנו ומכיון הזה. הדבר את אומרהתורה
 ונם 1 ~מ המקורות בזאת-את מודים ידע-והכל התורה משנה שהמקורנאמנים,
 מובנה בלתי כביכול זו מתירה תהיה הרי מ"ו(, עמ' לקיל )עין עייהםהסתמך
 כ"ה( כ', )שמות הזה במקום משתמש ה'-ו' כ"ז, התורה משנה כשספר וביחודלנו;
 לראות בעלותך ארצך את איש יחמר )"ולא כיה ל"ד, שמות : ועוד עיטיה.בתור
 בתור הפולחן רכוז את ספק בלי טניח בשנה"( פעמים שלש אלהיך ה' פניאת

 אולם מקלט, כמקום הטזבח את אטנם מזכיר י"ר כ"א, שטות מוקדמת.הנחה
 מפני אחרים, סקלם מקומות על זאת בכל מדבר הוא הפרק( )באוהו י"גבפסוק
 1 [ במקורות החק זה: לדבר גם לב נשים לזאת. הספיק לא היחידישהמזבח
 דבר על יודע שהוא אעפ"י ב( יה' מזבחות על ויא אחד מזבח על תמירטדבר

 הניח ה' כי נאמר,. התורה( משנה למקור מיחסו )שדילמן ט-ג כ"א, ביהושע ואםא(
 המקדש מקום נבחר יהושע בימי שכבר התורה, משנה לפי ראיה, מכאן הרי מסביב,לישראל
 והשלום המנוחה יטי בוא שעם ברי, את מצוה ואילך( י' )י"ב, התורה משנה שס' מפניהמרכזי,
 שלה. אלא אינו הזה הקדוש והמקום קדוש; במקום מידיבחרו

 כסף אלהי לעשות אוסר הוא כ"ג בפסוק כ"י: כ', בשמות ביחור בולט הזה הדברב(

 יחיד(. לבמספר אדמה מזבח לעשות מצוח הוא שלאחריו כ"י ובפסוק רבים( )במספר זהבואלהי

 ,סזבהות כאן: אומר היה עתה כי קרבנות, להקרבת רבים מזבחות ~11 המקורות התירוולי
 לי". תעשהארמה



-

פא מכריעותראיית

 על דברו שהנביאים כמו י"ג(, ל"ר, )שמות האלילים עובדי של הרכיםהטזבחות
 את "אזכיר הטלים את לבאר צריך ולכן א(. ישראל בני של הרביםמזבחותיהם

 "אשרי - הארטיים המתרגטים שהכינון כפי האפן באותו כ"ד( כ', )שמותשמי"
 לההגלות לכריכנו, ידוע כמקום בוחר שהוא בזה שמו את מזכיר "ה' שכינתי".ית

 כמו מתיחס, הזה והבמוי .Auth. .(Hengstenb 1 .5 )284 ב( וישותו"עצמותו

 המעיד 43( הברית ארון של מושבו למקום מעקרא ההורה, שבמשנה שמו""לשכן

 כל נכלל הזה בבמוי אמנם ג(. הזה המקום על שכינתו את השרה שה' זאת,עי

 אולם שמז ה' כבור של נוכחותו על סעירה טיוחדה פלא הופעת שאיזומקום
 הברית ארון של טציאותו קדשה עפי"ר מצויות; בלתי היו כאלה ה'התגלויות

 )שופטים קרבנות שם ולהקריב טזבח לבנות מותר היה כזה ובמקום המקום,את
 מפני המרית, ארון של מושבו ימקום מתאים ד( המקום" "ככל הבטוי כ"ו(.כ',

 משנה ו'(.-סי ז', טתהלך"-שמו"ב )"ואהיה לטקום טמקום להעבירו אפשרשהיה
 מתיר ואיננו ה' עבודת של רכוזה את הדין חומר בכי אמנם טדגישהתורה
 הזה הדבר אולם י"ג(; )י"ב, "( הראשי הפולחן טקום מלבד אחר טזבה אפןבשום

 צרך-לרגלי ראו כאשר העגל, מעשה אחר לוי שבט בבחירת היטב ודבוקתלוי
 הפולחן. מקומות את אלילים-להגביל לעבודת ישראל כני של ונטיתםתשוקתם
 יהיה ישראל בבני בכור שכל הקודמת, המצוה גם שונתה העגל ממעשהוכתוצאה
 במדבר כ"מ; ל"ב, )שמות הלויים הקדשו ותחתיהם ב'(, י"ג, )שטות יה'קודש
 ו(. ואילך י"בג',

 המפורים חלק שגם התנ"ך, מנקרי להחלטת וכלל כלל יסוד שום איןואולם
 להעלות אי-אפשר הקולטום. רכוז על התורה משנה דברי את סותר 1 נושכמקורות

 אורלי( ע"י מאנמית )תורגם העתיקה" ישראל *אמונת רוגרטסון: 'טל בספרו עיןא(
 קצ-ז.עמ'

 ציץ לכבוד היובל בספר רוזין של ובמאמרו ואילך רס"ב עמ' לויקרא בפרושי עיןב(
 מ"ג. עמ' )1884( שנה תשעים לו מלאתליום

 מתבון כיר( כ', ושמות הזה שהפסוק אומר, ל"ת במדבר שספרי כאן, להזכיר כראיג(
 עין אכרטס-. ואני ישראל בני על שמי את "ושמו כ-ז: ו', כבמדבר הכתש לפי כהנים,יברכת
 "אזכיר". תחת "תזכיר" התקון41( ע"דבפרושי

 תקון! ספק בלי וזהו המקום-, "בכל תחת "ממקום" כתש השומרוני בתרגוםד(

 המקומות, את רק אוסרת תראה" אשר מקום "בכל שההוספה לזאת, לב יושם אולםה(
 הם נביא ~t"ep הספרי, שם אומר ובצדק ; קרבנות הקרבת לשם בהם יבחרו בעצמםשהם
 הבחירה5ו(. למת מחוזן גם קרבנותיהם את להקריביכולים

 הרברים לפי יכל למעלה, שנכתב כ"ד מ, שמוח את לבאורנו מסכים שאיננו מיס
 רבים במקומות קרבנות להקריב לפנים, קים שהיה שההיתר, זו, הנחה להניח כאןשנאמרו
 "קדמוניות" בספר עין הלויים. נבחרו ותחתיהם מהכהונה גאלו הבכורים אשר אחריגומל
 לפניהם. שהיו הבית כהני של מקומם את הלהים ירשו כיצד איולד: של ואילך( שכ"ג)עמ'



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתפב

 שעליהם האבות, של והקרבנות המזבחות את חשב התורה משנה שם' הרעת,עי
 לפי תיוי, שבגבושן הטזבחות שאסור מפני החק, עפ"י יאסורים 1, ב-[טסופר
 בימי היתה לא הזאת והבחירה המיוחר; המקום בבחירת התורה, במשנההנאסר
 לא ת"כ המקור כי המבקרים, להחיטת בשו"א להסכים אפשר אי וכךהאבות.

 לחקי בנגוד עשיתם היתה דעתו שלפי מפני האבות, מזבחות את בכונההזכיר
 אפן ובכל קרבנות הקרבת לשם לא האבות של המזבחות נבנו ראשית,התורה;
 י"ב, )בראשית ה'" בשם "ויקרא האלה: המלים רק האלה המזבחות רב עלנאמרו

 ~בם את גם בת"כ מוצאים אנחנו אין ושנית, כ"ה(; כ"ו, י"ח; ד', י"ג, ואייך;ז'

 רכוז ענין אל שיכות שום להם שאין אלה את האבות-גם על המפורים יתרשל
 ב'. הערה י"ג עמוד לעיל עיןהפולחן.

 מוצאים אנחנו כ"ב שביהושע וילהויזן, של החלטתו גם היא שואההלמת
 ראובן. בני של האמורים הפולחן מקומות ענין את הלב מן לבדותטנדנציה

 לעבר יכל היה ת"כ והסקור להלן מקום בשום האלה הפולחן למקוטות זכראין
- האבות. למזבחות כביכול שעשה כמו הזה הספור כל על בשתיקהבפשיטות  
 דעות בעיי אנשים היו שלמה בימי הראשון הנית בנין זה-שאחרי ידברואולם

 הנביא ואם חיובית; הוכחה שום המזבחות-אין לרבוי הסכימו אשרתיאוקרטיות
 לבעל מזבחות תחתיהם בנות לטען ה' מזבחות הריסת את כנד לקון חושבאליהו
 הנביא אליהו המזבחות, לרבוי הסכים שהוא ראיה, מכאן י'(-אין י"ס,)מל"א
 כל ואם ל"ו(א(. י"ח, )מל"א ה, מצות עפ"י הכרמל הר על קרבנותיו אתהקריב

 גם כי להניח, צריך אז החק, עפ"י המותר לדבר יחשב כמציאות קים שהיהדבר
 האלילים שעבודת מהני הקדום, הדתי החק עפ"י סותרת היתה האליליםעבודת
- מאך קרובות ולפעמים ישראל במלכות תמיד ועומדת קימתהיתה  ביהודה. גם 
 טפני ירמיה, בימי התורה משנה ס' של מציאותו בספק מוטלת תהא זאתומלכד
 הבטות. פולחן של שלטונו קל ומתאונן וחוזר מתאונן הזהשהנביא

 בבל גלות קד בחיים נהוג היה המזבחות שרבוי זה, לדבר מסכיםאני

 לכך, ראיה שונר אין אולם טקום; ככל מהכלל( יוצאים מקרים שהיו)אפשר
 ומלבד הקים. הטצב את וקיטו אשרו תיאוקרטיות דעות בעלי ואנשיםשהנביאים

 הרכוז חק של לפעל הוצאתו את להפסיק התורה, משנה לפי היה, אפשרזאת

 היה כך ואמנם בארצו; בטח ישב לא ישראל קם כאשר וטלחמות מהומותבימי
 ב( נחרב שלה )ומשכן הברית ארון את כשבי לקחו הפלשתים אשר אחרבאמת

 בעיני גירושלם אשר המקדש עוד נחשב לא לשתים הממלכה חלוקת שאחרי אפשרא(
 חששכן חרבן אחר כמו ראו, ולכן ה' עמידת של למרכזה הצפונית בממלכה אשרהתושבים

 מותרים"4( פולחן כמקומות שגגבולין הטזבחות את כשלה,אשר
 נחשג בשלה, אשף הטקדש קים שהיה זמן שכל בפרוש, מלמדנו כ"ח ב', שטו"אב(



פג מכריעותראיות
--- -

 היתר תקופת היתה זו תקופה שלמה: בימי המקרש הכנות עד ונוטש( עוזבאו
 התנ"ך. של ההיפטוריים הספרים דברי לפיהבמות

 י"א()פרק ת. י נ ב ר קה

 ת"כ בין לנ"ל רומה הנדל המבקרים, דברי לפי יש, הקרבנות בעניןגם

 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 אומרה, בעצמה התלמודית הקבלהאחת.
 שהבקרת שכן ומכל בת"כ. אשר הקרבנוה ימצוות וגמור שלם חקי תקףהיה

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

 שהיו והכהנים ; ופשוטים קדוטים מנהגים לפי נוהגים היו שם ן אפשריבלתי
 נכרים. עמים מנהגי גם העבורה לתוך מכניסים היו האלילים עבורת אחרינוטים
 טדובר שבהם ממקומות שהובאו ת"כ את המותרות הראיות לכל ערך איןולכן
 המעטים, המקומות את אפוא נערך אנחנו הראשי. ימקדש מחוץ קרבנות הקרבתעל

 להם הדומות המצוות מוי הראשי, במקדש העבודה מדרי עי ממופר בהםאשר
 בתורה.אשר

 הראשי הפולחן על דבר-מה הראשונה בפעם אנחנו טוצאים א'-ב'נשמו"א,
- הכותב אמנםכשלה.  קושים והיו ה' את ירעו יא שהכהנים לנו מספר המודיע 
 דלקטן הדברים אולם כ'(י י"ג-י"ד; ב', )שמו"א לחקים טתנגרים מעשיםבעזות
 רק ב. המזבה. על מקטר היה החלב א. : חקי ערך בעלת נורמה בחור שםהונחו

 החקים מ"ו-ם"ז(. )ב', חלקם את לקחת לכהנים הרשות היתה החלב הקטרתאחרי
 )שעל הראשי במקדש כי הכותב, מודיענו יהלן ת"כ. יחקי בכל טתאימיםהאלה
 לחם את שבוע בכל מסירים היו בנוב ע"ח( עמ' למעלה עין ; הגדולה הבמהיד

 וכי ז'( כ"א, )שמו"א הלקחו" ביום חם "לחם תחתיו שום למען הקדושהפנים
 מתאיטים האלה והחקים ; ה'( .שם )שם, לטמאים באכילה אסור היה הזההלחם
 אנחנו כגבעון אשר הגדולה הבמה על ואילך. ה' וכיד, ג' כיב, ויקראלדברי
 על מעיד הזה והמספר עולות; אלף שם העיה שלטה כי זאת, את רקיודעים

 .Oes .ע .Proph בררנ(מפ: של בספרו עין לחק; הפולחן רכת הנביאים של ההיסטוריהבספרי
(Bredenkamp).1% $. 


