
צא מלריעותראיית

 מקריבים היו שעפי"ר לזאת, גם לב לשים וצריך י"ר(. נ', )שמו"או"טנתה"
 יכלו ולכן כ"היכ"ם( )במדבר אחרים קרבנות הרבה עם ביחד אחתחמאת

 כללי. באפן הקרבנות "יצי6.לאת להזכירה,'לכשהיו" מבלי נקלה עללעבר.עליה
 א'( )י"ז, ירמיהו הנביא שגם אשם.-כנראה, לקרבן נם מתאימים האלהוהדברים
 חרושה... יהודה... "חטאת : באמרו החמאת הקרבת בשעת העבודה למנהגינתכון

 קרנות על מזים היו בלבד החטאת דם את שרק ספני מזבחותיכם",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

 Hal~vy )ראה: יאכלו"54( עמי "חטאת החטאת: קרבן את אנחנו מוצאיםח'
 רכ"א(. עמ' לויקרא ופרושי Recherches .6161 1ן .ק 1230

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

 .א3050((.-1ילהויזן 5. 78 ,ע )83 מהחיים ונפרד נבדל והואוכבממרקיי-מפשם
 בתקופה הפולחן תוידזת את בנה גימא שטחד זה, מתוך הנ"ל המסקנה אתהסיק

 על גם הממפרים ההיסמוריים, במקורות אשר המעטות העובדות מחמרהעתיקה
 יארך הטסתעפות המצוות נדונו גימא ומאירך ההיים, ובין הפולחן שביןהיחם
 היסטוריים מקורות ומחסר מ~ספרקט"ם כדברים )ה,'כ( ההקים נספר "שרוירחב

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

 אז נראה הראה - ההיסמוריה כותב של להשקפותיו לב לשים מבליאוביקטיבי,

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

 חק של ותקפו ערכו בדבר בלבנו ספק יהטיל יכולים אינם א( ישראל לארץמחוץ
 ושל האחרונים החשמונאים של המתיונים, של תעלוליהם האם ?ןרכוז-הפולחן

 חומשי בחמשת אשר התיאוקרטית החקים לתורת מתאימים הוררוםמשפחת
 1 ?התורה

aunn
 ט"ו()פרק

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

- - -
 1878 .אPresse 15 ה' של הספרותי בגליון קדם" בימי הכנסת "בתי : במאמר עיןא(

 כ"א.עמ'



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתצב

 בבל גלות אחר ת"כ המקור של התהוותו על כאן המעידים הסטניםוהמועדים.
 להתפלא-אומר ויש , .esch~) )84-123 מאד ובהירים במספרם רביםהם

 אם ראמת אליבא -אוים להם. לב שמו לא גךף-נשקה של זמנם שעד -וילהויזן

 בראש האלה. והממנים היסודות כל של אפסותם את נראה מקרוב אליהםנתבונן
 שום שאין ואילך(, י"ג )עמ' לעיל הראינו שכבר הקורא, את נזכירובראשונה

 את (pg) ת"כ של היסודי הסקור מתוך ולהרחיק הדבקים בין להפרידרשות

 הקדושה לספר כשיכים אותם מסמנים החדשים המבקרים אשר החלקיםאותם

 ביחור )8ק(. הזה המקור של המיוחד אפיו את הזה הנתוח אחר ולקבע)ןן(
 עם )ביחד כ"ג בויקרא אשר והמועדים החגים חקי כי י"מ(, )עמ' לעייהוכחנו
 לקרע שיכריחנו דבר שום ואין והרמוני מאוחר הנים מדר הם כ"ח-כ"ט(במרכר
 למפר אחר, למקור וליוזמם כ"ג( )ויקרא ול"ט-ם"ד מ-כ"כ : הפסוקים אתממנו

 חקי לחלוקת הקורא לב את נ"ב( )עמ' לעיל הפנינו זאת מלבדהקרושה.
 שוה חוזר בפסוק שניהם הממתימים חלקים לשני כ"ג בויקרא אשרהחגים

 האלה. החקים פרקי של אחדותם על מעיד הזה והדבר ; אלהיכם"( ד')"אני

 דוסים אינם כ"ג בויקרא אשר ול"מ-מ"ר מי-כ"ב הזה-שהפסוקים:והדבר
 בפשיטות עליהם-יתבאר הוספה כעין ונראים הנ"ל בפרק אשר החקים ליתרבכל

 מובנה כמלא טדברי חקים מתן הוא כת"כ אשר החקים מתן דלקמן. העובדהע"י
 לחיי בהתאם נתן גם אלא במדבר שנתן בלבד זה רק ולא הזאת; המלהשל

 חגים רק לא להיות נועדו האלה והראשיים העקריים החגים שלשת כי ויעןהטדבר.
 שהוצאתם האחרון(, לערך היתרון היה )ולפעמים והחקלאות הטבע חני גם איאהימטוריימ

 בהוספות ישראל בארע האלה החגים חגיגת על דובר לכן אפשרית, בלתי היתה במרברלפעי
 ההומפההזאת הארץ". אל תבואו "כי במלים: הראשונה ההוספה מתחייה ולכן "(ימיוחדות

 ע"י רק להסבירו יכולה החדישת שהבקרת דבר-מה, ויתלבן יתברר זו בהערתנוא(
 של ו"הומפותיה לקבצי-החקים" מאוחרות .הוספות יסורי", "מקוד ת"כ: של אבריהרסוק

המערכת"...
 ובבמרבר בעקרא אשר החתימה פסוקי ואל בויקרא אשר הראשון הפסוק אל לבגעיתנו

 סיני. הר א. ומשפטיו: חקיו ולמתן ה' להתגלות במדבר מקומות שלשה היו כי ונוכח,נראה
 בראשונה נכתבו השונים החקים מואב. ערבות ג. א'(. א', ובמדבר סיני מדבר או המועד אהלב.

 מגלה "תורה ע"א: ס', בגטין יוחנן ר' של דעתו גם כנראה, היא, )תאת שונות מגלותעל

 חתימת בשעת אולם עלי"(. כתוב ספר במגלת באתי הגה אמרתי אז שנאמר: נתנהמגלה
 שיכים שהיו - שונים מקבצים -שלוקחו חקים ידועים( כללים אעפ"י ונצטרפו נאספוהתורה
 החדש שבצרוף-החקים הקודמת, משמעותם כאן גם קיטת נשארה זה עם וביחד לרעהואיש

 )עמ' לויקרא בפרושי והוכחתי הראיתי וכך הסביבה. אל בכל מתאימה אינה כאלו נראיתהיא
 א'-חץ : )הפרקים המוער באוהל שנתנו מחקים מרכנת א'-ז' שבויקרא הקרבנות חקת כיי"ז(,



צג מכריעותראיות

 במעשה טהגשמת הזאת החגיגה ; הקציר כחג גם הפסח חג את יחג אותנוטצוה
 חול של הראשון )ביום החג של הראשון היום אתרי כלומר השנת",מ"מחרת
 לם' בפרושי )עין הקציר" "ראשית והקרבת התנואה קציר התחלת ע"יהמועד(
 המכות בחג החגיגה. אפן אח מלמדתנו השניה ההוספה ואילך(. ט' כ"ג,ויקרא

 ישראל בני ל"מ-מ"ג(: כ"ג, )ויקרא הארץ" תבואת את "באספם הקדושהבארץ
 שבעת בהם ולשטח וכו' תמרים" "כפות הדר", עץ *פרי יחם יקחתצריכים
 והשפע, העשי בימי הבאים, הדורות ידעו ימען בסכות לשבת וגם ה' לפניימים

 וגם מי-י'(א(. י"ב, בהושע )עין מחסוריהם לכל ודאג במדבר לפנים נחם ה'כי

 האלה; החקים את לסים י"א-י"ג : הפסוקים בוראי באו ב' בויקרא המנחותבחקי
 שיצטרכו קרבן, עי מדובר ובה י"ר-ט"ז( : )הפמוקים הוספה נמצאת אחריהםאולם

 לויקרא בפרושי הבכורים. מנחת בארצם,-על בשבתם הבאים בימים רקלהקריבו
 עליו שצוו והעוטר, הבכורים מנחת של זהותם, את הוכחתי ואילך קניועמ'

 ט'. כ"ג,בויקרא

 החמם, וקרבנות ת"כ במקור החניםערך
 הטכעי- ערכם את החגים מעל הפשיט ת"כ המקור כי סובר,וילהויזן

 דבריו, לפי היו, הקדום במתן-החקים אולם היסטוריים; יחגים ויהפכםהמקורי
 מוצלחים. בלתי נתוחים ע"י רק נא הוא כוו ולטסקנה טבע. החגים-חגיכל

 והמקור ול"ד( כ"ג )שמות נ 17 המקורות ויודעים מכירים דבר שללאמתו
 אנחנו ואין גרידא. היסטורי כחג רק המצות חג את ט"ז( )רברים התורהמשנה
 הקציר. ראשית חג גם הוא הזה שההנ לזאת, רמז או סטנים שום בהםמוצאים

 ואייך(. מ' כ"ג, )ויקרא בלבד ת"כ המקור רק בפרוש מלמדנו הזה הדבראת
 אשר הענין היטב טתבאר ידו על שרק ט,-כ"כ(, כ"ג, )ויקרא הזה הקטעואת

 כ"ח, שבמדבר ואף-על-פי ; היד בחזקת מת"כ המבקרים קרעו ט', מ"ז,בדברים
 .אם5פ3((, .5 )88 וילהויזן מובר זאת בכל תקף, בכל הזה למעשה מתנגדכ"ו

 הראיתי ככה כ"פ. שמות אל לפנים טחוברים שהיו 1'-ז'(, : )הפרקים סיני הר על שנתנוומחקים
 ויקרא ברוחו- אליו הקרוב והפרק סיני מחקי הוא י"ח שויקרא זה, דבר לאמת שקרובשם

 ההוספות את גם לבאר צריך כזה ובאפן ג'(. לכ' כ"א י"ח, ויקרא )רמה המועד באהלכ'-נתן
 פ"ו(, י"א, כ-ג, )ויקרא השבת"55( "ממחרת הסתום הבטוי היטב לנו יובן ואז כ"ג; בויקראאשר

 בהוראתו. מפק להפיל אין הזה למקום פרושישלפי
 נדודיהם בימי הסכות חג של וטיבו ערכו ע"ד כלום לנו אומרת אינה העקרית החקהא(
 החמשה שביום ד'(, י', 111 וקדמוניות הכהן מתתיהו בן יוסף של להנחתו להסכים צריךבמדבר.
 ומפעם החרף; מקור מחסה בהן ימצאו למען סכות לעשיה ישראל בני צוו השביעי לחדשעשר
 הדבר על הספור ון. ד', לישעיהו )דמה הסכות חג בשם זו בעונה שהל החג כנראה, נקרא,זה

 והרמב"ן,- הראב"ע של בפרושיהם נעין מ"ג, כ"ג, בויקרא לזאת רמז שיש -אפשרהנ"ל
 לידינו, הגיעהמתרגם,-לא



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתצד

 של באורו לשם הנזל בקטע בראשונה להשתמש הגמורה" "הרשות לו ישכי

 )שם כך אחר ולחשב החיים אל המצות חג את ידו על חבר לטען התורהמשנה
 כ"בוגדים" הטגלים קלי-ערך" ל"ממנים החטה לחס ואת השעורים קמר את103(
 ולהבליט לתאר אי-אפשר רבר של לאמתו החגים.-אולם של ומקורם ראשיתםאת
 "כי המלים בת"כ: מאשר יותר החקלאות חיי אל המצות חג של הקשראת

 ההימטוריה של החזיון מקום את פתאם לפתע משנים וכו' הארץ" אלתבואו
 א(. ורב-אלומות פורה תבואה לשדה מהמדבר אותנוומעכירים

 טעיר כאן אחר. באפן ת"כ המקור את המבקרים אנסו הסכות חגבענין
 נחשב הסכות חג שגם מ"ג(, כ"ג, )ויקרא בהוספה אשד ההיממורי הבאורכביכול
 וקביעת התמרים כפות לקיחת טנהנ שם מעידים באמת אולם היסטורי.לחג
 ; הסכות חג של החקלאי אפיו על )ל"מ-ם'( הארץ" תבואת את "באספכםהזמן

 כזה, הוא הענינים ומצב היסטורית. עובדה מזכירתנו במכות הישיבה מצותורק
 אזלם הראשיים, החנים שישת שי החקלאי ערכם את בפרוש הבליט ת"כשהמקור
 ובראשונה בראש שהוא המצות, חג של העקרית חשיבותו רק צוןנה 1 [במקורות

 השני לערכו גם רמז יש התורה במשנה אמנם הקציר; ובשניה-חג הימפוריחג
 והמפורשים הברורים הדברים ע"י רק לנו יובן הזה הרמז אולם המצות, חגשל

 ת"כ. במקור הזה בעניןשנאמרו
 טדגיש בלבד- העדה של צבור קרבנות ת"כ, המקור לפי הם,הקרבנות

 קרבנות הם החגים קרבנות דווקא - אחרים בתקף-ובמקורות וילהויזןואומר
 מלמדנו ת"כ הטקור כי לאמר, נוכל האלה לדברים בנגוד .אם5"3((. .5 )102יחיר

 מפני בחגים, יחיד קרבנות הקרבת על צוה לא שהוא אחדים, במקומותבפרוש
 עליהם ככר נצטוו ובאמת מוקרמת, הנחה בתור בו הונחו האלהשהקרבנות

 כתוב ל"ט כ"ת, וכבמדבר ע"ח כ"ג, בויקרא י"ר(, כ"ג, )שמות הבריתבחקי
 במדבר וגם יחידים, של נדבה קרבנות מלבד צבור קרבנות לה' שיקריבובפרוש,
 יש כן ואם י'(. י', כבמדבר גם )עין החגים ביטי יחיר קרבנות על מרבר ג'ט"ו,
 המקומות וביתר בחגים צבור קרבנות על בפרוש מרובר שבת"כ הזה, ההבדלרק
 בזאת, בפשיטות יתבאר הזה הרבר ואולם האלה. הקרבנות נזכרו לא בתורהאשר

 המרכזי, במקדש הפולחן סדרי את ידעו למען לכהנים הוראה נתנה ת"כשבמקור
 מתוך להסיק הרוצה והאיש לעם56(. המצוות . נתנו למשל, הברית, במפראולם

 בימי מקריבים היו לא קדם שביסי זו, מסקנה התורה חלקי יתר שישתיקתם
 קימים היו לא קדם שבימי זו, הנחה גם לחנית יצטרך כלל, צבור קרבנותהחגים
- ט"ו. ט"ז, מליב לפי אפשרית אינה הזאת וההנחה ; בכלל צבורקרבנות  ויען 

 312. עמ' התורה, למשגה בפרושו דילמאן גם אומר האלה וכדבריםא(



צח מכריעותראיות

 הדבר מובן לכן צבור, קרכן ובערב, בבקר ביומו, יום מדי מקריבים היוכי
 האלה. הקרבנות הכפיו ובחגים השבת שביוםמאליו

 החדש, ימי לפי בת"כ החגיםקכיו1ת
 שת"כ לזאת, נוספת כראיה החדש ימי לפי החגים קביעת את רואהוילהויזן

 המקורות יפי צריך, זה ולעוטת .לעג .Oesch .5 )104 בבל גלות אחרנוצרה
 של קבועים בימים לא - וילהויזן אוטר - החגים את לחג התורה, וטשנה 1:1

 --אחרי-קציר השבעית חג -את האביב,- הפסה--בחדש את אלא השנה,חן(1י
 ההנחה את לקבל בשו"א אי-אפשר האסיף.-ואולם המכות-אחרי חג ואתהחמה
 ונתנו החגים57( זמן את בדיוק קבעו לא התורה ומשנה [1 הסקורות כיהזו,
 דילמאן וצדק כחפצו; למשל, הפסח, חג את לחג ואחד אחד לכל הרשותאת

 לעצטם צרך ראו בוראי "כי Akad. 6. ,(Sitzungsbericht 1881 .5 )932באצרו
 אחת". ובעת יחרו החגים את לחג יוכלו למען הזמנים לוח את ולקבעלבסם
 ג', ט"ז, התורה ובמשנה ג' י"ג, בשטות המלים טשטעות גם מעידה זאתומלבד

 חגגו ישראל בני עבדים"-כי טבית מטצרים יצאתם אשר הזה היום אתוי-אזכור
 של בשביעי מלאכה לעשות האסור גם וקבוע. מגבל ביום יחדו הפסח הגאת
 נקבע הזה היום כי ברור, באפן טלטדנו ו'( י"ג, שמות ראה ח'; ט"ז, )דבריםפסח
 ה'(. ח', )עמום החרש וכיום השבת כיום ישראל לכלחובה

 ונטקורות ההדש, ימי לפי ת"נ בטקור החגים נקבעו אפזא טדזעאזלם
 שום אין הזה. לדבר כנראה, גרמה, דלקטן הסבה ? השנה תקופות לפי -אחרים
 את חשבו ולכן החדש יום את קדם, ביטי לפנים, חוגגים היו ישראל שבנימפק,

 החגים קביעת אותנו מראה גימא טאירך אולם הלבנהא(. חרשי לפיחשבונותיהם
 מאליו טובן הזה והדבר ; 2( בישראל נתקבלה החטה שנת נם כי השנה, תקופתלפי

 טוכרח היה ת"כ הסקור אדטה.וגם עובד עם שי חייו אפן ואל הטבע58( אלומתאים

 "יהח היתה לא אחרים שם עסי ואצל הצורים אצל "הדש" המלה של ""וראתהא
 חדש, "אור והקדום, המלא מובנה תמיד לה היה הצודים בה שהשתמשו מקום נכל אלאימים",

 הזה", ימים".-1*מהדבר "ירח סמון לשם בה להשתמש החלו ישראל בני בחדושה".-ורק"הלבנה

 להם ידועים היו הלבנה חדשי כי אנחנו, למדים בפיהם, שגור היה ימים, לירח "חדש"שהשם

 במדבר.- הנודרים הערבים בחיי וגם הבלמי-יציביט העמים בחיי מאליו ממן שחיה מההישב,
 המלכים" תקופת כל במשך אצלם נהוגה שהיתת החדש מחגיגת גם למרים אנחנו זאתואת

 29א. עמ' הנ"ל בספר)דילמאן
 לבן עפי"ר, החדש, את חושבים היו "ירחים", בשם לחדשים קוראים היו הכנעניםב(
 כי מעידים, האלה הדברים (lDecade.~-כל עשורים לשלשה אותו מחלקים והיו יוםשלשים
 אזרחיים חדשי-חמה היו חול, נחיי בישראל גם שנתקבלו הכנענים, חשבון לפיהחדשים
 210(. עמ' ליואל בפרושו קררנר ע"י כבר נאמרו וטקצתם הנ"ל, בספר)דילמאן



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתצו

 על לצוות יכל היה יא אחר שבאפן מפני החמה, שנת לפי חשבונותיו אתלחשב
 האסיף בזמן וגם השביעי בחרש הסכות חגיגת ועל הפסה בחג העומרהבאת
 היו בערך שנים שלש שבכל זו, הנחה להניח צריך ולכן ל"ט(. כ"ג,)ויקרא
 היתה השנה א(59(. החמה לשנת הלכנה שנת את השוות למען אחד חרשמוסיפים
 בחיים אולם חדש. עשר שלשה כת - ולפעטים הרש עשר שנים בתלפעמים
 החמה, בשנת כנראה, השתמשו, האדמה, עובדי ההמונים בחיי וביחודהאזרחיים,

 כני חלקים עשר לשנים הלבנה, להרשי לב שים מבלי אותה, מחלקיםשהיו
 גם נקרא חלק וכל בימינו; גם הרבר שנהוג כמו יום, ואחד שלשים אושלשים

 תקופה, באותה תסיר חלים שהיו האלה, האקונומיים לחדשים "חרש". בשםכן
 ברש.י )עין ב( בול איתנים, זיו, אביב, השנה: הקופות כשטות מיוחדים שמותקראו

 סמנו הלבנה חדשי את ואוים י האביב( חדש את שמר : ד"ה ע"ב, י"ג,סנהדרין

 התורה, חכטי וכו'. השלישי" השני, הראשון, "החדש : בלבד סדוריים במספריםרק

 ביחור לב ולשים הדתי לוח-הזמנים את למדר מחויבים היו הכהנים או העםראשי
 יחול הפסח, חג של התחלתו בתור הראשון, יחדש עשר ההמשה שהיוםלזאת,
 יתר שנס היתה, הזה הסדור ותוצאת בו. מתככרת שהשעורה האביב-חדשבחדש
 היום אם אולם החק. דרישת כפי השנה, של ידועות בתקופות חיים היוהחגים
 היו אז האביב, של הראשון היום לפני חל הראשון החדש של עשרהחמשה
 של עשר החמשה היום היה ולפיכך אחרג(. לבנה חדש להוסיף מוכרחיםהחכמים

 פשוט באפן נעשות היו החמה לשנת הלבנה חדשי והתאמת האביב חדש קביעתא(

 לקוות היה שאפשר כזו, במדה השדה תבואת גדלה השנים-עשר הלבנה חדש בסוף אםמאר:

 ן השנה של הראשון לחדש הזה החדש נחשב היה אז לגמרי, תתבשל הבא החדש באמצעכי

 933(. עט' הנ"ל, כספר )דילמאן אחריו הכא לא-החדשואם

 פיניקיות בכתבות גם גטצאו השגה חדשי של העתיקים העבריים מהשטות אשניםב(
 .inscript (Corp .חו50 1,114 3 .ע 10 קפרוסיות ובכתבות אשמנעזר בכתבת "גל"-קפרוסיות:

 .ק( 93 86א ושם: עתה זה שנגלתה קפרוסית נכתבת אתנם" 1"ירח .ע 13.קff 90 .ע .ט36~16
 IREI. 1881 .ק ב124 דרנבורג של בטאטרו עין קויים כנעניים של... שמות ספק בלי היו-והם
 והמלה היריעה ח"א בלהת תסיד בא ש"האביב" זה, ודגר "האביב". על גם לאמר אפשר זאתואת

 הזאת המלה כי מלהגיד, אותנו מונע איננו השב, ומחוורה מובנה עדיין הוראתו וגם"חדש"

 ל"אתנים".-*בול"- בזאת דוטה היא והרי חרש, של שם גם הימים כשכבר היתהמהאביב"(
 טיסיהם( את יכזבו לא יאשר איתן" נחלי "חדש אתגי6%( הפרחים, הגשמים,-זיו"-חדשחרש

 925(. עט' הנ"ל, בספרו)דילמאן

 גיהזקאל. כזו 61( מעוברת שנה של עקבותיה את מוצא כ-" נפרק עולם סדר בעל"
 לגלות החמשית השנה היא לחדש בחמשה "והרגיעי( הזאת: הרשימה כתובה א'-ב' א',ביחזקאל

 שני שבין בזמן לחדש". בחמשה בששי הששית, "בשנה נאמר: א' ח', ובפרק יויכין";המלך
 יחזקאל ישב - ביניהם מבדילים חרשים ושני הנ-ל-שגה הפרקים בשני המסתריםהמאורעות

 )ג', הגולה בגי אצל ימיםשבעה
 ט"*

 השמאלי צדו על יום ותשעים טאוה שלש תנועה בלי ושכב



צז מכריעותראין
--

 בו הראשון מהיום האניב, מימי באחד לחוך יכול הלבנה לחדשי הראשוןהחדש
 הכיכליים, ?חייו המתאים השנים כחשבון השתטש העם כי ויען בו. השישים יוםער
 האביב בחדש הפסח חנ את לחג המצוה העם לבני הטיועדים בחקים נאסרהלכן
 היו שבו באביב היום את פעם בכל קובעים היו הרת ראשי ורק סתמי;באפן
 לפי 62( הזטנים קביעות את מכונים היו הם ואולם הפסה, חנ את לחגצריכים
 "מר כספרי )עין טאבותיהם שקנסו הלוח מודות ולפי ת"כ המקור שלטצוותיו

 צרכי לפי מהכלל-נם ייצאים ובמקרים העבור( פור ואילך: כ' עמ'שמואל"
 ה"מזטור כונת שגם אני, כמדומה ע"א(; י"א, בסנהדרין )עין שעה באותההעם

 במלואה הלבנה בהיות חוגגים היו הפסח חג שאת היא, ד'( )פ"א, העתיקלאסף"
 )עין "כסה" המלה באור את בסלונים ראה ; ז'( נ', לטזטור ט' פ"א, מוטור)דמה
 932(. עמ' דילמאן של הנ"ל בספרגם

 החקים. ספרי יתר לבין ת"כ המקור כין אחריםהבדלים
 לבין ת"כ בין אשר החנים, חקי בענין האחרים, המיוחדים ההברליםנם

 ההבדלים רקיעך נדבר נכון. דעת שקול אחרי ויבטלו יעברו הטקורותיתר
 : כביכולהחשוכים
- נחשב כ"א מ"ח, ביחזקאל ונם ח' ד', ט"ז, התורה במקנהא.  דברי לפי 

 טקריבים ת"כ הטקור לפי אולם החג, של הראשון כיזם הפמח הקרבתוילהויזן-יום
 עשר החמשה ביום מתחיל החג של והשבוע לחדש עשר הארבעה ביום הפמחאת

 שטעה בטעות הוא זו החיטה של מקורה - .לע(. .Gesch .5 107 .ע)110
 כ"א מ"ה, ביחזקאל אשר הפסוק את הזה. לענין השיכים הפסוקים בהכנתוילהויזן
 משנה למקור ביחס אוים מ"ב(. )עם' ?עיל הצרך כדי והסברתי בארתיכבר

 הראשון ביום בערב תזבח אשר הבשר מן ילין "ולא המלים כי להגיד, עלינוהתורה
 החג של הראשון ש"היום להניח, וייהויזן לב את הטו ד'( מ"ז, )דבריםלבקר"
 בהחלט: היא שוא הזאת-הנחת ההנחה אולם הפסחי. חל שבערבו היום הואהוא

 לקצו בא שהיום מפני הראשון, היום שלפני הערב הוא הראשון" ביום"בערב
 היו ולו שלאחריו. ליום שיך והערב ט"ו, כ"ד, כדברים ככתוב החמה, שקיעתעם

 היה לא עתה כי החג, של הראשון היזם שאחרי בערב רק הפסה אתאוכלים
 הקרבת שאחרי מפני מצות", עליו תאכל ימים אשבעת נ' בפסוק לצוותיכל

 טוצאים זאת ומלבד טצה. אכילת של ימים ששה רק כזה באפן כאים היוהפסח

 בשנה  האלה=40-יא3-י7=437. הימים כל סכום ואילך(. ה' )ד', הימני צרו על יוםוארבעים
 ושגי חמה בשנת ואפילו *3M+-304-2) יום עשר ושלשה מאות ארבע רק יש חדשים ושניאחת
 הנחה בהגיחנו שרק מכאן, למדים נמצאנו יום; וששה עשרים מאות ארבע אלא איןחדשים
 את לישב נוכל יום, וארבעה שמונים מאות שלש בת שהיא מעשרת, שנה היתה ההיאשהשנה
 ביחזקאל. אשרהמספרים



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתצח

 דברי לפי שיך, הזה הקטע ג'-ו', י"ג, בשמות זה לבאורנו נצחת ראיהאנחנו
 אפן ובכל ; התורה משנה של ימחכרו .נTh. ](. 1. ,) 1876 .5 )544וילהויזן
 שם מדבר משה ; התורה משנה דברי את בולטת מתירה למתר צריך אינושהוא
 יוצאים... אתם היום .. ממצרים. יצאתם אשר הזה היום את "זכור העם:אל

 ביום לעם נאמרו האלה שהמלים הדבר, ומחוור !" מצות תאכל ימיםשבעת
 היציאה ליל שאחרי והיום א( ; a"Q) י"ב, )שמות טצרים מארץ היציאה לילשאחרי
 משנה שלפי ומכיון החג. ימי שבעת של הראשון היום האלה הדברים לפיהוא

 שהיום לסדים נמצאנו היציאה, בליל נאכל הפסה קרבן היה ו' א', ט"ז,התורה

 את מקריבים היו בו אשר הערב שאחרי היום הוא החג ימי שבעת שלהראשון

-הפסח.  היו הפסה הקרבת שאחרי ח', ט"ז, מדברים גם ראיה מביא וייהויזן 
 ו' י"ג, שמות אל לבנו את שוב להפנות טוכרחים אנחנו יטיס. ששה רקהונגים

 ב( "שבעת כחוב: כשטות ברברים. אשר הנ"ל הפסוק את ביותר הטוב באפןהמבאר

 הנוסח אח שנה התורה משנה המקור לה'". חג השביעי וביום מצות תאכלימים

 עצרת השביעי וביום מצות תאכל ימים "ששת באמרו: והגדירו הנ"? הפסוקשל
 טשנה כונת , להלן( )ראה הוא אחד הנ"ל הפסוקים שני של מובנם ; אלהיך"לה'

 ומובן עצרת. השביעי ביום עשה ימים, ששת מצות אכלך אחרי היא:התורה
 התורה במשנה בנ"י שצוו כמו מצות אוכלים היו הזה ביום גם כי מאליו,הדבר

 את נם לחג - וילהויזן אומר - מחויבים ישראל בני היו ת"כ יפיב.
 ישבו לא אשר הרגל ועולי בירושלם קדש", "מקרא כיום פסח, של השביעיהיום

 לעומת אולם החג, יטי שכעת כל בה להתעכב מוכרחים היו ירושלםכסביכות
 הפסח הקרבת שאחרי בבקר לבתיהם לשוב התורה משנה ס' להם מתירזה

108(5. Oescll~ -.)כלל מתכונת ת"כ אין דבר של יאמתו .וע -  את בקראה 
- קדש" "מקרא בשם פסח של השביעיהיום  הזה היום חנינת על לצוותם 

 סותר אינו הפסח, ממחרת ג' ל"ג, במדגר לפי היתה ממצרים שהיציאה הזה, והדברא(

 ואת הגמורות מכת את התורה( ובמשנה )בשמות רואה התורה כי יען הזה, במקום הנאמראת
 שמובן מה - היתה היציאה שעצם אעפ"י היציאה כהתחלת ל"א( י"ב, )שמות היציאהרשות

 ממחרת.מאליו-רק
 להוכיח אפשר אולם "ששת", כאן כתוב השומרונים וגתרגום השבעים בתרגום אמנםב(

 ח'. ט"ז, דברים לפי שנעשה תקון לפנינו שכאן נקלה,על

 בדברים אשר "נבקר" המלה כי השבעות, וחג העמר בענין בארתי כ"ג לויקרא בפרושיג(
 נגדר שאיננו הזה, הנאור את כאן אכניס לא ובכ"ז בגיסן. עשר הששה ליום מתכונת ז'ט-ז,

 גם להם הותרה לגחיהם שהשיגה להיות שיכול כאן, נעיר אולם לחשבון. הגמורה,הודאות
 ע"ב(. י"ז, חנינה בתוספ' )עין החג tet)a-ביום עשר החמשהביום



-

צ% מכריעותראיות

 א(י קדש" "מקרא ג'(, כ"ג, )ויקרא ת"כ יפי הוא, שבת יום כי כי יעןבירושלם,
 לה,-אוה ישראל בני צוו לא ובכ"ז קדש" "טקראי הם הכפורים ויום השנה ראשגם

 ההם לדרש יכול ת"כ הט"ור היה' אזך כירושלס.'ועוד, ה' פני את האלהבימים
 הוא י'( )בפסוק הפרק באותו אם החג, של השביעי היום ער כירושלםלהתעכב

 נראה, זה בדבר היסב נעין אם ולבסוף ב( ? החג קורם הקציר התהלת עלמצום

 שבעת לבין הפסח חג ימי שכעת בין התורה, משנה כמו טבדיל, ת"כשהמקור

 )ויקרא יה'" ימים שבעת המכות יחג : שם כהוכ המכות חג בענין המכות. חגימי
 כ"ס, במדבר 1 ס"א י"ט, כ"ג, )ויקרא ימים" שבעת ה' חג את "תחגו ל"ד(,כ"ג,

 יחדש יום עשר "כחמשה : האלה הרברים רק שם נאמרו הפסח חג על אולםי"ב(;
 במשך מצות יאכל צריך : כלומר תאכלו", מצות ימים שבעת לה', המצות חגהזה

 בשטות יותר מפרש הזה והדבר אחג". הוא הראשון היום רק אוים ימים,שבעה

 חג אותו וחגתם לזכרון לכם החג( של הראשון )היום הזה היום "והיה : י"רי"ב,

 חג של הראשון היום רק נקרא ת"כ של והקצרה המדויקה החקים בשפתלה'".

 הזה והדבר הזה. בשם כלם נקראים הסכות חג ימי שבעת אולם "חג"64(, כשםהפסח
 טאת דורשים ג( התורה משנה וגם ת"כ שגם לזאת, לב ביטימנו אלא יתבאריא

 אולם יבחר", אשר "בטקום הפמח חג של הראשון היום את רק יחג ישראלבני
 החג. יטי שבעת כל שם לשהות זה, לעומת מחויבים, הם הסכותבחג

 יותר. רחבה הוראה )"חנ"( הנ"ל למלה היתה הפשומה העם בשפתאמנם
 סשה אומרים וככה ד(; חג-שמחה כל ממון לשם הזה בבטוי השתמשו לת"כמחוץ

 ל"ב, )שמות העם אל אהרן אומר אחר ובמקום לנו" ה' "חג : ט'( י', )שמותואהרן

 פסח, של השביעי ליום העם, אל ברברו משה, קורא ולכן סחר". לה' "חג :ה'(

 בחוקי אולם ו'(. י"ג, )שטות "חנ"ה( בשם יקבנו, "עצרת" בשם התורה טשנהאשר
 )מ0חטעא(. קיונן נגד שם שאסרתי בדברים ז' עמ' לעיל עיןא(

 המצות; חג של השני היום על מדובר ששם כלל ספק שאין הוכחתי, לויקרא ובפרושינ(
 החג. באמצע הקציר יום עפי"ר חל הקראים דברי לפיואפילו

 אשר המצוה את דבריו ביסוד הניה ת"כ ס' כי להגיר, כונתנו שאין מאליו ומובןג(

 ואם ואילמן- פ' כ"ג, עיקרא גופא גת"כ למדי נתפרשה הזאת המצוה להפך, התורה;גמשנה

 ושוללת הקדושה לספר ואילך( ט' כ"ג, )ויקרא האלה הפסוקים את מיחסת המודרניתהבקרת

 את המראה שלפנינו, המכריעה בהוכחה תמצא אז )8נו(' ת"כ של היסודי המקור טאתאותם

 דבריה. את לסתור ראיה סי-מ"ב, כ"ג, וויקרא א'-ח' כ"ג, ויקרא שלאחדותם
 י"ח; כ"ג, שמות : לטשל ראה, ; החג" "קרבן אח גם מסמנת ,חג" המלה אשר וישו,

 כ"ז. קי"ח, תהלים ג'; ג',מלאכי
 קראו פ'( י', א; ה', )שמות במדבר לחג עתידים שהם החג אל לב שבשימם אפשרה(

 ביום לפעל באמת יצאה הזאת שהחגיגה להיות, ויכל כזה; בשם פסח של השביעי ליוםשם

 המכילתא דברי לפי זאת. את אותנו מודיעה איננה שהתורה אעפ"י ממצרימ, לצאתםהשביעי
 "חגיגה". טעון פסח של השביעי היום וגם תחג" *קרבן את "חג" המלה טסמנת 1'( י"ג,)שמות



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתק

 את רק לצין הבא ידוע ( (Terminus כמונח anu" המלה משמשת )ת"כ(הכחנים
 הרגלים.שלש

 חקי בין וילהויזן, דברי לפי ביהור, טכדילים להלן הכאים הדברים גסג.
 המכוה חג ו( הם: ואלה אחרים. במקורות אשר החקים לבין כת"כ אשרהחגים

- כ"ה ס"ה, יחזקאל ולפי ס"ו ח', טל"א לפי י"ג, ט"ז, התורה משנההוא-לפי  
 מ' 2( שמיני. יום ט', ז', כרהי"ב כסו עליו, נוסף בת"כ אולם ימים, שבעהבן

 : התורה-והם מקורות כיתר בא לא זכרם אשר חרשים חנים שני עי מדבהת"כ

 הנ"י65( לחרש בעשור הכפורים ויום השביעי לחדש הראשון כיום השנהראש
 היום החנים: שלשת את ת"כ המקור השוה לו .וע(.- .Oesch .5 108 .ע)111

 האחרים: החגים לשלשה הכפורים ויום השנה ראש )עצרת(, הסכות חג שלהשמיני
 אוים מה. דבר ללמדנו יכולות האיה העובדות היו אז כי וסכות, שבעותפסח,
 וסכות( שכעות )פסח, האחרונים החגים שלשת כת"כ. מוצאים אנחנו אין זאתאת
 מיתר נבדל הפסח חג של הראשון היום רק אמנם רגלים; כלומר "חגים",הם

 הותר ולכן הימים באותם הלסל יקציר לב שהושם מפני "חג", בתור וצויןהיסים

 הטצומצם נטזבנו )הפסח הפסח קרבן הקרבה אחרי הקדש עיר אח לעזבלהם
 של האחרונים היטים ששת אולם ב'(י ft~a ובקר-דבריט צאן הרחב:ובמובנו

 האלה כימים שגם ספני הראשון, היום שי המשך כעין רק בכ"ז הם חפסחחג

 המצוה". "חג והשכיה: הרגיל שמו אה הזה החג נטל וטהן מצות לאכלצריך

 השבעוה", "חג בשם ואילך ט' כ"ג, בויקרא הכתובה המצוה בנלי נקרא השניהחג

 והקרבנות ומפורמם ידוע כדבר )"כשבעותיכם"( הזה החג הונה כ"ו כ"ח,כבמדבר

 חג בענין להלן(. )ראה ל"חג" שנחשב מעידים הזה ביום להקריבם עליהםשצוו

 ברור זה לעוטת אולם "חג". הם הימים שבעת שכל אחרות פעמים נאסרהסכות
 לחגי-שמחה. הוכרו לא הכפורים ויום השנה ראש )עצרת(, השמיניא( שהיוםהרבר
 המדברת כ"ג, בויקרא העקרית, בחקה גם שלפניו מהחג ונפרר נבדל העצרתיום

 בני צוו שבה הזאת, לפקה בהוספה וגם יסים שבעה בן חג על רק ל"דבפסוק
 הראשונים היטים בשמעת רק במכות הישיבה ועל המינים ארבעת לקיחת עלישראל
 רק פרים שבעים להקריב צוו כ"ט בבטדבר וגם ט"ב(; מ', כ.ג, )ויקראבלבד

 השני- ביום פרים, עשר הראשון-שלשה )ביום הראשונים הימים שבעתבמשך

 מ"ט1 לבבלי גדרים במסכת ברע מובא הזה והענין ה' פרק בתחלת גדרים, בירושלמיא(
 המקרא". "בלשון לא אולט "הג", גשם העצרת יום גם נקיא אום" בגי ש"בלשזןכתוב,

 העצרת יום שגם להוכיח רוצים תרס"ח( סי' לא"ח תשובה" ב"שערי )עין האחרוניםהפוסקים
 אין מקרא של פשותו לפי אולם בתפלה. אשר העצרת" "חג הנוסח: את הצדיק למען הגהוא

 כלומר: הזה", החג עצרת "השמיני הגוסה: את במחזור מגיא הידנהים ערך. שום הזאתלהוכחה

 הסכות(. )חג החג65( של העצרת יום הוא השמיניהיום



קא מכריעותראיות

 לחוד נכתב העצרת יום אולם ופוחת(; הולך פרוגרמיון לפי וכוי- עשרשנים
 יא הכפורים ויום השנה שראש מפק שום ואין הנ"ך. הקרבנות למרר שיךואינו
 ובבהירות בפרוש מראה כ"ח-כ-ם בבטדבר .אשה הקרבנות מדר לרגלים.נחשבו
 ויום השנה ראש עצרני, יבין גימא מחד ומכווו שבעות פסח, שנין ההבדלאת

 נוהן "מוספים"( )בתורת החג לשם שהקרבו הפרים ממפר כיסא. טאירךהכפורים
 חג הסכות .חג היה כזה ובאפן החג. שמחת את בו למך מאד נכון מדה קנהלנו

 - עשר שלשה ביומו יום מדי בז מקרינים שהיו מפני ביותר, החשובהשמחה
 בתורת פרים שני ביומו יום טדי מקריבים היו ובשבעות בפסח פרים.שבעה
 הם אלא חג, קרבנות אינם ואילך י"ח כ"ג, בויקרא אשר )הקרבנות חג.קרבנות
 אנחנו מוצאים זה ולעומת שם(; בפרושי עין הבכורים; לחם על כהוספהבאים
 התנים אשר ויען אהד. פר רק ויוהכ"פ ר"ה העצרת, יום של הקרבנותכמספר

 מדבר התורה משנה אין לכן שמחה, ולחגי לרגלים נחשבו לא האלההאחרונים
 כלץ מזכירים אינם בשמות אשר הברית ומפר הנ"ל שהמקור כמו אודותיהם,על

 א(. קדומים בימים כבר נוהגת היתה שחגיגתם אעפ"י החדשים, ראשי אתוכלל

 מדבר הזה המקור )י"ב-כ"ו(; העקרי התורה משנה כמפר זכר אין השבת ליוםגם
 המקום אל עולים ישראי בני היו שבהם והרגלים, השסחה חני אודות עלרק

 רצה ובראשונה שבראש מפני ה'68(, לפני שם לשטחהנבחר
 לשנן.

 מצות את להם
 אחר.- במקדש הפולחןרכוז

 ילבתיהם הנאסף העם את שלמה שלח מה מפני נקלה על נביןועתה
 למנוחה רק נועד הזה שהיום ספני ט"ו(, ח', )מל"א בעצרת השמיני,ביום

 התורה ומשנה מנן שהמקורות 1; זה מדבר כי באמרו, ש( ן .35 ע63 דילמאן וצדקא(
 בספרי אשר והמועדים החגים חקי כי למדים, ראשי-חדשים-אנחנו חגיגת על בשתיקהעוברים
 סובר ניבק הזה. בענין סמך בר הוא בלבד ת"כ המקור ורק השלמות בגדר אינם האלההחקים
 הרחיקו גימא מחד כי 2118ק(, וילהויזן )לפי ואילך קל"ב עמ' עברית" "ארכיאולוגיהבספרו
 תלויים שהיו תפלים-אליליים ומנהגים אמונות בגלל החדש חגיגת את ידועה, כונה מתוךודחו,
 שהלך השבת, יום של והמכריע החשוב ערכו זו לדהיה בכונה, שלא גרם, גיסא ומאידךבה,
 ימים שבעה בנות ומסודרות, קבועות הפסקות לפי ואילך מכאן נחשב והיה המיוחדת בדרכולו
 מלפנים אשר תחת אתו, נפגש היה השבת שיום החדש, ראש אל כלל לב שים מבלי אחת,כל
 שמה שאינה מבוססת בלתי הנחה הוא הזה האחרון הבאור של עליו.-יסודו ונסמך נשעןהיה
 של ההופעה צורות בארבע הוא השבת יום של שמקורו והסמנים-הנחה הראיות לכללב

 היה הרי וחצי, יום ותשעה עשרים בן הוא האלה ההופעות ארבע של שהזמן ומכיוןהלבנה67(
 ואין זכר אין כזאת לשבת אולם בשנים; או אחר ביום השבת יום את חדש בכל לאחרצרך
 להניח אפשר אי כי עמודייען תוכל לא הראשונה הדעה גם המקורות. מן מקור בשוםרמז
 תפלה-אלילית לאמונה זכר מקום כשום מוצאים אנחנו שאין זה, לדבר לב בשים לא אם)גם

 החדש; חגיגת את ולהרחיק לדחות ירצו תיאוקרטית שימה שבעלי החרש(, בחגיגת תלויהשהיתה
 כ"ג(. די, )מלש עצותיהם ואת הנביאיט דברי את ~'vtu הולכים היו החדש כיוםדוקא



 וילהויזן של ההיפותיזות לסתירת.קב

 השבעות חג שגם מפני כלום, אותנו מלמדת אינה יחזקאל של שתיקתוולשקטא(.
- מ"ג(. עמ' לעיל )עין בו נזכרלא  כ', )הושע שהנביאים לזאת, גם לב נשים 

 שלשת את סמן למען "חגים" בשם כנראה, השתמשו, י"א( ט"ו, יחזקאלי"אן
 "על : ט"ז לויקרא בפרושי עין וליוהכ"פ; לר"ה -לעצרה, "מועדים" ובשםהרגלים
 הכפורים". יום שלקדמותו
 האסיף חג ן בסתו - באסיף חיה השנה חליפת היתה המלכים בתקופתד.

 העבירה זה זלעזמת ; כ"כ( ל"ד, ; פ"ז כ"ג, )שמות זהחנים השנה של מיזמם אתממז
 השנה ראש ורק האביב לחרש לאזרחים השנה ראש את וילהויזן, דברי לפית"כ,

 ובעת אחריו. בא הסכות חג ואולם , האסיף חרש בראש חל התרועה( )יוםהדתי
 - וילהויזן אומר - ההדשים את לסמן החלו האביב כתקופת השנים השוב עםאחת

 ראש את ואתנים(. כוי זיו, )אביב, העתיקים העבריים השמות תחתבמספרים
 )יחזקאל תשרי לחדש העשירי ביום בראשונה כנראה, חוגגים, היו הדתיהשנה
 השביעי יחדש הראשון וקבעוויוביום וילהויזן, דברי לפי עקרוהו, כך אחר ורק א'(מ',
1(111 5. i9esch .)הנ"ל ההחלמות את יסתרו להלן שיבואו הדברים - ,,או 

 : וילהויזןשל
 כפי קדומים, בימים כבר נהוג היה האביב מתקופת החי השנהחשוב

- כ"3ן( כ', ומיואל כיב כ', ממל"א ; א' י"א, משמו"ב ללמרשאפשר  של כונתו אין 
 "צאת הבטויים אלא השנה, סוף שלפני בזמן האמיף חג את לקבע ט"ז כ"ג,שמות

 השנה צאת את הגובית השנה ראשית את גם מממנים השנה" התקופתהשנה"
 התחלת חלה החמה שנת לפי : אגב א'(. י"א, לשמו"ב כ"ג כ"ד, דהי"ב )דטההקודמת

 )פסחים הסכות חג לשמחת העצרת יום את גם לרבות באה התלמודית הקבלה יאולםא
 את לישב משתדל ט.( )מצק התלמוד , ט' ז', בדהייה אשר לשנוי גרמה הזאת והעובדהע"א.(;

- ס"1. ח', ובמל"א ט' ז', בדהי"ב אשר 69(המקראות  כנראה, היה חפשיטא עיני לנגד אולם 

 70( "כסא" המלה של שהוראתה מפני וכו', האתנים" לירח עשר "ובחמשה י': ז', בדהי"ב אחרנוסח

 ואילר. ל"ב י"ב, במל"א הפשיטא תרגום שמלמדנו כמו בחדש, עשר החטשה יום : היאכסורית
 לפי וכלל(. כלל נכונה איננה וכסא" המלה ע"ר syr. Lex. Castelli ב' מיכאליס שללהערתו
 החל הסכות וחג האתנים; לחדש בראשון הבית חנכת חג כנראה, החל, הפשיטא שלהנוסח

 ואילך(. צ"1 )עמ' לעיל הכתשים הרברים עפ"י נקלה על שמתבאר מה הנ"ל, לחרש השמיניביום
 רעהו. את איש סותרים הנ"ל הספרים בשני אשר המקראות אין כזהובאפן

- כ"ג. לויקרא בפרושי נכתבו השגה ראש ע"ר יותר מפרטים דבריםב(  מעיר דילטאן 
 הסכות בחג ומסתימים והמצות 71( הפסח בחג נפתחים החגים חקי שכל הזאת, "העתדה כיבצדק,

 רק הכהנים ידעו 1ל1 ברורה... ערות מעידה לב(, עפי"ר, שמו, לא הזאת העובדה של)ולערכה
 פותחים היו עתה כי לזה-י זה שוים והימים שהלילות האסיף--חרש בחרש המאחילה השנהאת
 יכולים .Ber-.12[8(.-אנחנvon Akad. der 1 .8 1881 .5 )98 הסכות-. בחג החגים רשימתאת

 מתחילה ב'( י', 111 )קדמוניות בספרו אשר החגים שרשימת הכהן, מתתיהו בן מיוסף ראיהלהביא

 העקרי. השנה ראש בתשרי הראשון היום היה שבזמנו מפני האסיף,בחגי



קג מכריעותראיות

 היה האסיף חג של הראשון היום לאתנים;א( בראשון האסיף תקופת שלהשנה
 ימים הסשה הזה: הזמן בפרק צ"ז(, צ"ו, )עמ' דלעיל באורנו יפי לחול,יכול
 צדקה כזה ובאפן ; בו ותמשה העשרים היום עד האתנים לירח הראשוןלפני

 יהא זה ולעומרו כ"ג(. ל"ד, )שמות השנה" תקופת האסיף "וחג הכילית:ההגדרה
 בול לירח הראשון ביום היתה השנה שהתחלת וילהויזן, דברי לפי להגיר,צרך

 כזה באפן היה האביב וחדש ; ב'( ח', )מל"א האתנים בירח חל המכות שחגמכיון
 שהיום בעת החיה שהשנה הזה, הדבר אזלם השנה. התחית אחרי הששיהחדש
 של השביעי בחדש הל הפסיו ושחג האתנים( לירח )בראשון לזה זה שויםוהלילה

 היו קדומים בימים כי וילהויזן, של הנחתו המציאות.ב( אל יותר מתאיםהשנה,
 73(. ובפיס יסוד כל מחומרת היא סדוריים, במספרים ולא בשמות החדשים אתמממנים

 ב'(. ח', ; א' 1', )מל"א 74( שימה בימי הבית בנין על כספור רק נמצאיםהשמות

 בלבד.- הפסח קרבן בענין רק "אביב" השם מזדטן 75( התורה חומשיבהמשת
- בתורה. אשר והמפרשים הקבועים הזמנים יתר כל את לת"כ מיחמההבקרת  
 היום; ממפר את האלה החרשים משמות אחד ע"י נם מוצאים אנחנו איןועוד:

 לשם רק השתמשו האלה בשמות כי מסקנה, להסיק יכולים אנחנו זוומעובדה
 עמ' יעיי )קין אחר. או זה טאורע ארע שבה השנה תקופת של כלייתקביעה
 הראשון ההדש את סמן וגדולים, מרובים זטנו על הדעות שחלוקי יואל,צ"ו.
 מדורי76(. כממפר כ"ג()ב',

 מ', ליחזקאל בנגוד תתקבל, יא לחדש, בעשור החיה השנה כיוההנחה,

 עשר שבחמשה א'(, א', ר"ה )משנה אומרים הלל בית ואם שהוא. מי לב עלא',
 אל יחס שום ידועים, דינים לשם שנקבע הזה, לזמן אין הרי לאיין", "ר"הבשבם

 וילהויזן יכול איך אפן, בשום מבין ואינני דת; ולעניני לאזרחים השנהחשבון
 אראש .66ז6~ן(. .Th. 6. 1 1877 .8 )437 הנ"ל במשנה לדבריו ראיהלטצוא

 שמתרגמים כמו השנה", ש? הראשון מהחדש או הוא א' מ', ביחזקאל הכתובהשנה"
 י"ב, בערכין הגמרא שאומרת כמו היובל, שנת היתה ההיא שהשנה אוהשבעים,

 ט"ז. לויקרא כפרושי עין מ'(. כ"ח, )ויקרא תשרי יחדש בעשור המתחילהא',
 תבואת את שביעית שנה ככל להפקיר בנ"י צוו ואילך י' כ"ג, כשטותה.
 אמנם- )ריפיבי(. יחמי זמן רק היא שם הכתובה השביעית השנה בלבד;אדטתם

 בפרושי )ע'! KaT~Eoxfilt השנה" "ראש ענינים בהרבה היתה השנה של הזו ההתחלהא(
 והגנים השדות מן התבואה אסף עם הטבע, חקי לפי השנה, מסתימת האכר "בהיי הנ"ל(.במקום

 Dillman) ח! .BerI.Akad.18S1 der Bericht Sih .5 72()715 והזרע" החריש עםומתחילה
 האסיף שחג .Arch), 11 )152 נתק של בהשערתו יותר גדולה במדה פוגע הזה הדברב(

 היו יותר, וזועט קשה היה שאקלימה הצפונית, ובממלכה ידוע; בזמן ועומד קבוע היהלא
 כלום! פר'!! ולא ש?,ן לא ל"ב( 1"ב, )מל"ב 'מירבעם דבריו( )לפי ונמצא האסיף; חג את לחגמאחרים



 וילחויזן של ההיפותיזותלסתירתקר

 הדבר אוים ומהיש, קבוע זמן על מדובר א' ט"ו, התורה וילהויזן-במשנהמוסיף

 וילהויזן-שנת נקבעה-אומר בת"כ ואך בלכד. כספים שמטת עי רק נאסרהזה
 השבתא( ייום דומה השבת שנת ; קרקע לשממת גם ומהלטת קבועהשבה

121(-  5.119 Oesch. .(Wellh. - יסכים מוקדמות, דעות לו שאין אדם, כל אולם 
 הפסוק י'-י"א. כ"ג, בשמות אשר הפסוקים את היטב מבאר א'-ז' כ"ה, ויקרא שרקויודה,
 המלה כי ברור באפן מלמרנו קבוע, שביעי יום על מדובר שבו כ"ג, בשמות אשרי"ב

 משנה גם ומחרמת. קבועה שביעית ישנה מתכזנת שלפניו י"א בפסזק אשראזהשביעית"
 לא התורה משנה ום' לפנינו. אשר החק את וידוע, טקובל כדבר ככה, בארהתורה

 להפך, כספים. שסטת של לשנה ולהפכה השבת שנת את לבטל וכלל כללחשב
 זורעים אינם העניים ; הקרקע שמטת חק על דוקא מתבסס הכספים שמטתחק

 בסוף לשמט התורה צותה ולכן למחיתם תבואה די להם ואין השביעיתבשנה
 התורה במשנה הכתוב החק גם מ"ו(. עמ' לעיל )עין חובותיהם את הזאתהשנה
 . שלש ממקצה עני מעשר נתינתעל

 שנים-

 ידועה כהנחה הניח כ"ח( י"ד, )דברים
 שנים שתי שנים שבע בן מחזור בכל יש כזה באפן רק כי יען השבת, שנתאת
 כלי חיבת שאינה אחת, שבת ושנת והששית, השלישית השנה עני, מעשרשל

 שמטת מבלי בלבד כספים שמטת שנת רק השביעית השנה היתה ולובמעשר.
 מחזורים: מיני לשני הזמן את לחלק התורה, משנה לפי צרך, היה עתה כיקרקעות,
 ישמטת שנים שבע בני אחרים ומחזורים עני למעשר שנים שלש בנימחזורים
כספים.

 השביעית, בשנה האדמה עבודת נאמרה גופא )כ"ג( בשטות גם :ועור
 אומר: היה ולא )"תזרע"( האדמה זריעת על כלל מדבר היה לא זאת, לולאכי

 לצוות צריך היה המחוקק להפך, י'(ן כ"ג, )שמות ארצך" את תזרע שנים"שש
 כן ימצא לא אחר שבאפן מפני השביעית, בשנה השדות זריעת על כ"גבשמות
 תבואהו את לאסף לו שאמור מכיון השביעית בשנה אדמתו את שיזרעאדם

 יהביתה.

 השנה גם כי חברתה, על מעידה שמטה למצוה הממוכה שבת מצותגם
 היא, כאן הנאמר מכל היוצאת והמסקנה היא77(. שבתון שנת -השביעית

 י'-י"א : הפסוקים את היטב ומפרשים מבארים כיה בויקרא אשר אי-ז'שהפסוקים:
 כ"ג78(. בשמותאשר

 בענין גם אחרית במקורות אשר החקים לבין ת-כ בין הכדל למצא רוצה וילהויזן"
 האמה העגך, של המנוחה 1'ים שיסודה בעקרה האחרים, המקורות לפי היא, השבת השבתןיום

- ת-כ לפי אולםוהבהמה",  השלמה.- והשביתה המנוחה על הארון מצווה - וילהויזן אומר 
 הדעה את סותר בלבד ה' ח', עמוס רק שלא מפני זו, דעה מלקבל עצמנו לפטר יכוליםאנחנו
 שיום ת"כ, במקור כמו בפרוש, נאמר שם ח'-י'; כ', נשמות אשר הדברים עשרת גם אלאהזו,

 ונתך". ובנך אתה מלאכה: כל תעשה "לא הוא: קרוש יוםהשבת



-

קה מכריעות ראיות

 היא בת"כ אשר היובל שנת כי .ת50"13(, .5 )121-123 מובר וילהויזן1.
 בראשונה לחפשי יוצאים היו העברים ידעוה. לא לפנים אשר לנסרי חדשהתקנה
 קבועה הכלתי השביעית השנה כי ישער, ואפשר יעכודתם; השביעיתבשנה
 וילהויזן-בשם משתטש-אומר ואייך( י"ד )ל"ד, ירמיהו קבועה. לשנה אזנעשתה
 ; השביעית השנה את בו סמן למען היוכל, לשנת מיחסו י' כ"ה, שויקרא"דרור",

 הזאת הממקנה י"ז.-ואוים מ"ו, ליחזקאל גם וילהויזן-מתאים הזה-מוסיףוהדבר

 שהוא מפני קבועה, שביעית לשנה נתכון יא ירמיהו ! שוא ימזדות עלבנזיה

 ירמיהו : ועוד מעמך". חפשי ושלחתו שנים שש "ועבדך : י"ר( )ל"ר, כפרושאומר
 אי-אפשר לאחיו". איש "דרור קריאת על אלא דרור", "שנת על מדבראינו
 קבועה היתה שלא מפני הדרור", "שנת כשם השביעית לשנה יקרואהיה

 : כ"ז לויקרא בפרושי גם עין היובל. לשנת רק מתכון י"ז מ"ו, יחזקאלומחלטת.

 הכפורים". יום של קדמותו"על
 ההערה את יהומיף לעצמי צרך רואה אני בתורה אשר החגים חקייענין

 כף של ושלמה טלאה תכנית אנחנו מוצאים בלבד בת"כ רק כי הזו,הכללית

 והעובדה ; מהם אחרים רק ירועות סבות לרגלי נזכרים אחרים במקורותהחגים.
 כספרים זה. לדבר ראיה תשמש בת"כ, רק דובר החדש חג על כיהזאת,

 השבועות חג בעלמא; במקרה החגים אחד לפעמים נזכר התנ"ך שלההיסטוריים
 כיל. שם י"ג( ח', דהי"ב )מלבד נכתבלא

 כאותו שלמה של המקדש בית חנכת חלה שכמקרה מפני נזכר האסיףחג

 כהקופה או כבל גלות שבימי זה, בדבר אפן בשום להאמין אפשר ואיהזמן.-
 נתנם ה' כי כאמרם ידעום, לא לפנים אשר לגמרי, חדשים חגים הנהיגושלאחריה
 לזאת, להאמין שאייאפשר כמו הדעת, על מתקבל אינו זה ודבר במדבר.לכהנה
 בחזרה. י"ט( ח', )זכריה הצום ימי ארבעת את לקבע מחשבה נצנצה שהוא מישבלב

 והלויים.הכהנים
 ש-ז(.)פרק

 והקיים. יחזקאלא.
 הראשונים הכהנים אל וחשיבות, במקלה השניה הכהונה הלויים, fwהיחם

 במדבר-מראה במפר ביחוד ת"כ, במקור טתאי שהוא כפי - ובחשיבותבמעלה
 הנביא בימי כלל במציאות היה לא הזה ההקים ספר כי וילהויזן, אומראותנו,
 )כמו כהנים ואילך מכאן הלויים יהיו לא ו'-ט"ז( )מ"ד, יחזקאל לפייחזקאל.
 משרתי רק אלא החדשה,- כירושלם אשר המקרש בבית עתה( עד נהוגשחיה

 עתה ער היותם על עונש בתור באה ממדרגתם הזאת ההוררה ; בלבדהמקדש


