
קה מכריעותראיות

 היא בת"כ אשר היובל שנת כי .Gesch), .5 )121-123 מוכר וילהויזן1.
 בראשונה לחפשי יוצאים היו העברים ידעוה. לא לפנים אשר לנמרי חדשהתקנה
 קבועה הבלחי השביעית השנה כי ישער, ואפשר לעבודתם; השביעיתבשנה
 וילהויזן-בשם משתמש-אומר ואילך( י"ד )ל"ד, ירמיהו קבועה. לשנה אזנעשתה
 השביעית; השנה את בו ממן למען היובל, לשנת מיחסו י' כ"ה, שויקרא"דרור",
 הזאת המסקנה י"ז.-ואולם מ"ו, ליחזקאל גם וילהויזן-מתאים הזה-מוסיףוהדבר
 שהוא מפני קבועה, שביעית ישנה נתכזן לא ידמיהו ! שוא יסודות עיבטיח
 ירמיהו : ועוד מעמך". חפשי ושלחתו שנים שש "ועבדך : י"ד( )ל"ד, כפרושאומר
 אי-אפשר לאחיו". איש "דרור קריאת עי אלא דרור", "שנת עי מדבראינו
 קבועה היתה שלא מפני הדרור", "שנת בשם השביעית לשנה לקרואהיה

 : ט"ז לויקרא בפרושי גם עין היובל. לשנת רק מתכון י"ז מ"ו, ימזקאלומהלטת.
 הכפורים". יום שי קדמותו"על

 ההערה את להוסיף לעצמי צרך רואה אני בתורה אשר החנים חקילענין
 כל של ושלמה טלאה תכנית אנחנו מוצאים בלבד בת"כ רק כי הזו,הכללית
 והעובדה ; מהם אחרים רק ידועות סבות לרגלי נזכרים אחרים כמקורותהחגים.
 במפרים זה. לדבר ראיה תשטש בת"כ, רק דובר החדש חג על כיהזאת,

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

 כאותו שלמה של המקרש בית חנכת חלה שבמקרה מפני נזכר האסיףחג

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

 והלויים.הכהנים
 ט-ז(.יפרק

 והלויים. יחזקאלא.
 הראשונים הכהנים אי וחשיבות, במעיה השניה הכהונה הלויים, שלהיחם

 במדבר-מראה בספר ביחוד ת"כ, בסקור מתאי שהוא כפי - ובחשיבותבמעלה
 הנביא בימי כלל במציאות היה לא הזה התקים ספר כי וילהויזן, אומראותנו,
 )כמו כהנים ואילך מכאן הלויים יהיו לא ו'-ט"ז( )ם"ד, יחזקאל לפייחזקאל.
 משרהי רק איא החדשה,. בירושלם אשר המקדש בבית עתה( עד נהםשהיה

 עתה ער היותם על עונש בתור באה ממררגתם הזאת ההוררה ; בלכדהטקרש
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 יעבדו לה', נאמנים תמיר שהיו צדוק, בני הכהנים-הלויים, ורק ; הבמותכהני
 כימי גם מיוערים הלויים היו ת"כ לפי אולם החדש. במקדש הקדש עבודותאת
 ועדתו קרח של ורצונם במקדש והפחותות התשומות העבודות את רק לעבודקרם
 בין "ההבדל ובסים. יסוד מחוסרות וגאוה חצפה מתוך רק להם בא כהניםלהיות
 ועומד, קים היה חדשה, תקנה בתור והתקינו הנהיגו יחזקאל אשר הלוי, לביןהכהן

 - וילהויזן אותו-אומר רואה שיחזקאל הזה, ההבדל י קדם בימי עוד ת"כ,לפי
 ואייך משה מימי ת"כ, המקור דנדי לפי במציאזת, היה עתה, זה רק שהחיכדבר
 ה011וע( ,ן1-0ק 4 )199 ונעשה" שהתקן כענין ולא ה' מפי עליה שצווכטצוה

 מאד, ורופפת רעועה היא מ"ר"(, מיחזקאל וילהויזן שהביא הראיה,אולם

 באמתותן, מפק להטיל שאין הוכחות, ואילך( כ"כ )עמ' לעיל הובאו אשראחרי

 פעמים במלה מלה בו השתמש הזה והנביא יחזקאל עיני לנגד היה ת"כ המקורכי
 שלא כזה, באפן להתבאר צריכים מ"ר ביחזקאל אשר האלה והפסוקים מספר;אין

 החוקרים גם בארו דבר של ולאמתו ת"כ. המקור של בקדמוהו מפק שוםיתעורר
 ממנו והסיקו אחר באפן ביחזקאל אשר הנ"ל המקום את גראף של זמנושעד

 כי מוכר, .Mosis ("Oesetzg וחMoab.") ]. 1 ריהם לנמרי. אחרותממקנות
 עבודות את רבים ימים עובדים היו שהלויים אותנו, מלמדים הנ"להפסוקים
 הלויים. אל לכהנים, קדם מימי שהיו הזכיות, עברו הזמנים שכמשך מפניהכהנים,

 יהודה מלכות של המאוחרת בתקופה כי אומר, 2.א1[11110( .5 )329 אוגלדגם
 שלולא מפני הגדולים, הכהנים אל גם הפשוטים הלויים את להשוות כנראה,נמו,
 בין אשה הישן החיץ את ולקים לשמר תקף בכל תובע יחזקאל היה לאזאה

 וריחם, איולד של באורם את דחו ההדשים המבקרים הלויה.-אמנם וביןהכהונה

 המחיצה את להקים כנראה, המבקרים(, דברי )לפי נתכון לא שיחזקאלמפני
 למדים, הם הנ"ל מהפסוקים להפך, איא, הלויים, ובין הכהנים בין אשרהישנה

 בתתו לכהנים וישעכדם הכהונה זכיות את הבמות טכהני לקחת רצה יחזקאלכי
 הם הם האלה הבמות כהני אולם פשוטותב(. עבורות רק הבמות( )לכהנילהם
 שנה ושטנה ארבעים כבר, זה מהם לוקחו הכהונה זכיות אשר הבמות כהניאותם

 להם קורא ולכן ט'(, כ"ג, )מל"כ 620 יאשיהו-כשנת המלך כימי יחזקאל,יפני
 הקודמים, שבפרקים כעור ; י'( )ם"ד, לויים בשם אלא "כהנים" בשם לאיחזקאל

 ס"1, בישעיהו אשר הנביא גם כי Gesetz" .ע .Proph ,186 כ' הוכיח ברדנ(מפא(

 בתור הלויים את והכיר ירע מיחזקאל, תשפע לא לכהניםללויים"(,שגודאי אקח מהם ),וגסכ"א

 שגת"כ. במעלה השניים ה'משרתי
 מכאן, למעים נמצאנוג(

 סטקצת אלא יחזקאל, ע"י בראשונה נוצר לא .הלויים שמעמי
 שענדו לכהנים מאוחרת גתקופה שעשו כמו שלהם, הכהונה זכויות נלקחו אהרג בניהכהנים
 '- , . : ק"ש(. למנחות חוניובמקרש
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 משמרת שומרי "כהנים להם קרא ופשעיהם, עוונותיהם את למנות בואוטרם

 זמנו לפני כבר ממדרגתם אפוא הוררו האלה הבמות כהני ס"ה(. )ם',הבית"79(
 ובין האלה הכהנים כין אשר ההבדל את הניח הזה שהנביא מפני יחזקאל,של
 הפחתת עי דברו טרם עוד ומפורפמת מוקדמת כהנחה לה' הנאטנים צדוקכני

 כ"ז(. כ"ד; י"ס; מ"ג, י"ג; מ"ב, ; ואילך מיה )מ/ הראשותם של וחשיבותםערכם

 במקדש, עובדים היו בשר ערלי נכר בני שגם לנו, מספר יחזקאלאמנם
 עוד למבלה שאי-אפשר "תועבה", בשם הזה הדבר אח מסמן הואאולם

 :Gest Bredenkamp .ע .ו;ק0-וק ראה: ; ואילך( ו' )ט"ד, החדשבמקדש

ff.188 5. 
 אשר - גראף-וילהויזן של לשיטהם המתנגדים המבקרים כלפי פונהקיונן

 ע"י ובראשונה בראש הלויים מעמד נוצר יא הנ"ל הפסוקים את כאורםלפי
 "אף האלה: הדברים את [ת;[( 5 15 .14 15 .5 )282 להםיחזקאל--ואומר

 אהרן מצאצאי חלק הוציא מהנביא המחלימים, האנשים לב שימת אתמפנה
 צדוק, בני הכהנים את רק החדש במקרש ה' עבודת אל ויקרב הכהונהמכלל
 מעמיד הוא אהרון של שמו את בכלל הזכיר לא הנביא הזאת: העובדהאל

 שהורדו שאלה אומר, אינו הנביא ן הלויים שארית לעומת צדוק בני אתבכלל
 ידע ולו ; אהרן מצאצאי שאינם ללויים ואילך מכאן יושוו ממדרגתם ידועל

- הזה". הדבר אודות על לדבר מוכרח היה עתה כי כאלה, לוייםהנביא  אלה 
 לקרא נעמיק אם נקלה על- לנו תמצא הזאת הטענה על התשובה קיונן. דבריהם

 לכהנים וכלל כלל מיחס אינו יחזקאל : זו מסקנה לידי נבוא ואז יחזקאלבדברי
 הלויים. על מוטלות הן ת"כ שלפי העבודות, את וממעלתם ממדרגתםשהורדו
 של תפקידם ע"ד כלום ידע לא ת"כ שהמקור ע"א(, )עמ' לעיל הוכחתיככר

 וכלל כיי ת"כ המקור ידע יא ביחוד יחזקאל. בספר מתאר שהוא כפיהלויים

 לעם", הזבח ואת "העויה את לשחט י"א( )ם"ך, ביחזקאל הלויים שצוו המצוהעל
 ; ואילך ל"א ט', בדהי"א ככתוב לאפות, וגם כ"ד( )ם"ו, "העם" זבה אתלבשל

 אשר ללויים משותפת היתה אחת עבודה שרק אפשר הטנחה. את א( כ"ט,כ"ג,

 מקריבי הכהנים של מחובותיהם המנחה אפית היתה כ' מ"1, 'חזקאל דברי לפיא(
 הימים, דברי לפי מחולקים, הלוים חיו .אח"כ וגם השני הבית של הראשונה בתקופההקרשות.
 ונחמיה עזרא אשר הקרבנות, הקרבת בשעת ומסיעים עתרים שהיו לויים א( : מחלקותלשלש
 - ~xx) ,9 )6 הכהן מתתיהו גן ויוסף כ"ד( ז', ועזרא "לויים" בשם בפשיטות להםקוראים

 ת,אץGesch. 0 )עין שוערים " משוררים. ב( (lLiturgen. וסיענים(8זעע0ץ0ע0זששיל=עיזיים
 שלש אשר שיש זו, עובדה מתבארת ואילך פ-ו עמי 1890 ב"מאגאזין" 11. 2 .5 או .ע 010א11

 נזכרות אשרהן ויש וברה-י( אי-כ"1 יסב, )נחמיה "לויים" משותף בשם נקראות האלההמחלקות

 ושוערים. משוררים לויים, מרעותה: אשה ונבדלות מיוחדות מחלקות שלשכתור
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- בת"כ אשר וללוייםביחזקאל  במקדשי "והיו : י"א מ"ר, ביחזקאל מדובר ועליה 
 ס"ה ט', ביחזקאל נקראים האלה הלויים אולם הכית". שערי אל פקודותמשרתים
 הכהנים לישכת סמוכה היתה שלשכתם הבית", משטרת שומרי "כהניםבשם

 הבית", "טשמרת המלים של משמעותן אם בזאת, להסתפק יש ולכןהעקריים.
 הלויים-השוערים עבודת : היא המורדים, הכהנים שכם על המילה יחזקאלאשר
 דברי יפי אח"כ, שהיתה שמירה עבודת : היא משמעותן או אח"כ, נוהגתשהיתה
 אפשר כמקדש. הכהנים של מחוכותיהם א'(, )א', ובמדות א'( )א', כתמידהמשנה
 בשם י' י"ב, במל"ב הנקראים הסף" "שומרי משרת את להם שהעבירו יחזקאלסובר
 דברי שם' מפני "לויים", בשם זה לעמת מסומנים הם מ' י"ר, ובדהי"בכהנים
 רק הקרבנות בעבודת עסוקים היו שלא הכהניס לכל כנראה, קורא,היסים
 אל "פקדות הטלים: של שפרושן נאמר אם גם אולם בלבד. "לויים"כשם

 משכן משסרת את "ושמרו של כפרושו הוא ביהזקאל אשר הבית"שערי
 נקודת את לבקש עלינו אז נם )ת"כ(, נ"נ א', כבטדבר אשרהעדות"
 אחר במקצע ביהזקאי, הנזכרים הבמות-הלויים, כהני פעולת שלהלכד
 הותרו אפיתם או בשולם וגם הקרבנות ששחיטת מפני כת"כ, להם שהוקצהמזה

 כיון : למעשה הדברים מצב היה אחר אולם ; להלכה היה כך אדם. לכלבתורה
- והטהרה השחיטה דיני את ושמרו ידעו הכלשלא  הרשות נתנה לכן הטומאה, 
 וידועים, קבועים לאנשים רק המנחות את ולאפות ולהפשימם הקרבנות אתלשחם

 כ' ו', )עזרא ולויים כהנים ועזרא, הימים דברי פ' לפי היו, האלהוהאנשים
 על; נאמנים הכהנים רק היו מאוחרת בתקופה ו'(. ל"ה, י"ז; י', ; ל"ד כ"ט,דהי"ב

 הקרבנות שחיטת גם היתה ולכן והמוסאה הטהרה חקי של המדויקהשמירתם
 יום מדי כיניהם גורלות מפילים הכהנים רק היו זה ומפני להם. רקטמורה
 חכמים ותלטידי ; א'( ג', )תמיד הקרבן את ישחט מי התמיד, הקרבת בשעתכיומו,
 שחיטה הלכות הכהנים את ילמדו ימען הלשכה, מקופת שכרם את נוטליםהיו

 ב'(א(. ד', שקלים ירושלמי ע"א; ק"ו,)כתובות

 לצוות, יכל היה לא שיחזקאל הדבר, ומחוור ברור כאן הנאמר כלואחרי

 ; אהרן טכני שאינם ללוייט ואייך מכאן יושוו ממדרגהס המזןדים הבטותשכהני

 התורה קדשה לא עשיתן שלשם כאלה, עכורות להם ימסר הוצרך הואיהפך,
 וקבועים. מיוחדיםאנשים

 למחלקה להם, שנתנו העבודות לפי כנראח, שיכיס, היו יחזקאל ע"י ממדרגתם שהורדוהכהנים
 בחשיבות. חסרותיה על שעלתההראשונה
 היו "לא ובכ"ז לה" "כשרים היו שהכל אחרת עבודה נזכרת ג' 1', יומא במסכתא(
 הזאת. העבודה את לעבוד הזר את מניחיי"ומכהנים
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 על שכהנו מכש לויים על מרובר ביחזקאל כי הנחה, נניח אם גםאולם
 בנלי הכהונה זכות אח מהפ שלל שיחזקאל כלל, תמיהה אין אז גםהכטות,
 יעיל הוכחהי ככר ; בתורה הכתובה המצוה בגלל ולא אלילים בעבודת חלקלקחם
- הפולחן רכוז על כת"כ נצטוו ישראל בני כי ואילך(, ע"ו)עמ'  היה הזה וברכוז 
 שהותם ביטי רק - אהרן מבני הכהנים של המיותר טצבם ינתק בל קשרקשור

 מקוטות רבוי ת.כ, הטקור לפי להם, הותר "קדושה כארץ אוים י כלבדכמדבר

 ולאמתו אהרן. סבני שלא כהנים גם הקרש עכורת את לעבד יכלו ובהםהפתחן
 רבים. פולחן מקומות על ל"א( כ"ו, )ויקרא 1, = הקדושה מפר גם מדבר דברשל

 הזה שהמקור מפני התורה, טשנה ס' על כראוי להסתמך יכל היה לאויחזקאל
 בכהונות היויים אפוא שמשו שלמעשה ומכיון כהנים-לויים. על רק תסידטדבר
 אלילים. עבדם בגלל רק הכהונה מכלל ולהוציאם לענשם הנביאיכל

 דורו בני את ליסר הצרך הנ"ל. לדבר אחר טעם עוד היה ליחזקאלאולם

- לבו את כנראה, שם, לא שיחזקאל לזאת, גרם וקוונותיהם חטאתיהםעל  נם 
- אחרבמקום  ישראל זקני אל הנביא מדבר כ' בפרק בתורה. המסופרים ידברים 
 את הוציא ה' : י'-י"ז( : )בפסוקים שם אומר הוא אבותיהם; של התועבה מעשיעל

 אשר ומשפטים חקים להם נתן שם , הטדבר אי והביאם מצרים מארץ ישראלבני
 מקדשם"; "ה' כי לאות להם נתן השכת יום את וגם ; בהם וחי האדם אותםיעשה
 עחילו", שבתותיו את זנם הלכו" יא ו"בחקזתיו ה'" משפטי את "טאסו בנ"יאזלם
 הוא אולם בברבר, ולהשמידם הכיותם רצה הי הלך". לבם גלוליהם אחרי "כייען
 זו, גזרה אלא עליהם נזר ולא בנויים יחולי שלא שמו למען אמשחתם" עליהםחם
 לא סותר הזה המפור יחזקאל.- רכרי הם אלה הקדושה. הארץ אי יבואושלא
 דברי שלפי טפני התורה, ומשנה [1 הסקורות את גם אלא בלבד, ת"כאת

 יבואו ולא במדבר ימותו חהוא הדור בני שכל - הענש עליהם בא הנ"להטקורות
 האם המרגלים. שליחת בעת פיו את המרותם ועל בהי אי-האמינם על - הארץאל
 רואים אנחנו מכאן ! ? התורה ומשנה :11 הטקורות דברי את גם יחזקאל ידעלא

- הזאת המסקנה את כי יתרה,הכהירות  טמני התורה, את ידע לא שיחזקאל 
- אותה סותריםשדבריו  הדקתן ישוב חמר ומתוך פזיזות מתוך רק להסיק אפשר 

 ן שכתורה שונים ספורים מתוך י'-י"ז כ', בפרק אשר דבריו את יחזקאל שאבאולי

 לקבודת- במדבר התמכרו ישראל בני כי מלמדנו, ל"כ בשמות הכתוב העגלמעשה
 אף-קל-פי ל"ב. ט"ו, ובבטדבר כ"ז ט"ז, בשמות מסופר שבת חלול על ;אלילים
 ממצרים, היוצא הדור בני עי שנגזרה במדבר, למות הנזרה את תולה אינהשהתורה
 את המרותם דבר שאטנם להניח, ליחזקאל הרשות היתה זאת בכי האלה,בחטאים

 ונרם עוונותיהם מאת את מלא הסרגלים(, )מעשה י"ג בכמדבר הטסופר ה',פי
 הזהב לעגי אל ככור ותתם התורה את מאסם אולם ה', עליהם חרץ אשרלטשפם



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתקי

 את מרים מחטאת יחזקאל, של דעתו לפי וחמורים, כבדים הם האלה)והחטאים

 ויעגשם. להותם יותר( גדולה במדה )ואולי כן גם הועילו המרגלים( במעשה ה'פי
 ליפרם רצה והוא יחזקאל של דורו בבני גם מצויים היו האלה שהחטאיםומפני
 קלקלם על קשה נענשו אבותיהם שגם הזאת, העובדה את הדגיש לכן זאת,על
 מזכיר- אינו הוא מ"ר; שבפרק הלו-ים בענין גם יחזקאל נוהג וככה מעשיהם.את
- לחק בנגוד = להם קחתם עוןאה  ההיסטוריה מהלך שיפי מפני הכהונה, את 

 והוא אלילים עבדם עי אוחם מגנה הוא אלא זה, לעונם נקלה על למלחאפשר

 שיסרה וסי נמוכה. למדרגה הקורם וממצבם טמעמרם מורידם שהוא בזאת,עונשם
 הזה הנביא כי יוכח לת"כ, יחזקאל של ודבורו במויו אפני ואת שפתו אתוירטה

 טיחזקאל הפרכה של חולשתה כל כל לעיני תגלה ואז ת"כ את מפק שום בייידע
-מ"ר  הנ"ל הפסוקים על שאמרנו והדברים ; כ' הפרק את אליו נדמה אם וביחוד 

 הנ"לאי. הפרכה את לסתר למדי ימפיקו מ"ד ביחזקאלאשר
 ומחולקה מסוררה הכהונה היתה כבר מהגולה בשוכם כי הזאת,העובדה

 הגלות(, כיסי להוצר יכלה לא הזאת )והחלוקה ולויים כהנים מעמדות:לשני
 לפני גם יהפך, אלא, יחזקאל, ע"י בראשונה נוצר יא הלויים מעטד כימוכיחה,
 .ןונן[( כותב קיונן "לויים". בשם שנקראו לכהנים עוזרים היו כבר בבלהגלותם
 ששבו הגולה כני "ברשימות : האלה הדברים את זאת אודות על .5(282

 ל"ט-מ"ב, ז', נחמיה ; מ' ל"ו-ל"מ, כ', )עזרא לויים גם הכהנים עם כיהדנזכרים מבבי

 שני כי טמקנה, זה מרבר להסיק נוכל לא האם , ואילך( מ"ו ח', יעזרא דמה ,מ"ג
 דאטת אליבא ? בבל גלות שלפני בהקופה גם ועומרים קימים היו האלההטעמרות

 בימי הרגילה, הספירה )לפני 620 משנת ח'(, כ"ג, במל"ב הכתוב )לפי במקדשהיו
 נחשבו שלא כלומר, ה', מזבח אל עולים היו שלא לויים, גם ואילך,יאשיהו(

 "ללויים" נתכוונו ונחמיה עזרא כי ההנחה, אך שיתנגד דבר שום ואיןלכהנים;
 מהגולה השבים שרשימת לזאת, לבו ישים "הלויים", כמלה קשי שימצא ומיהאלה.

 ויניח .Godsd), .ע ,[5ן ,11 )84-89 והקרומה המקורית בצורתה לידינו באהלא
 )%)!(... ה"כ עם הסכמה לידי .הובאה הזאת ברשימה הטלים שמשמעותהנחה,

 כעור "הלויים", השם לנו מחוור זאת טלבד נם ; זו בהשערה כלל צרך איןואולם
 ת"כ עם מסכים אינו 4289( מול )74 הכהנים למספר בערך המצערשממפרם

 ק(")2
 ב(._

 קיונן, של השערתו את עקיפין בלי נדחה אנחנו קיונן. דברי כאן עד

 .Priester. altisr. des Gesch בודיסין: של בספרו גם עין"
 ההוא בזמן 1להתה11ת להוצר יכלה לא ת"כ כי ומעיד, מוכיח הזה הדבר דוקא אולםב(

 בערך מאד קטן היה מהגולה השבים חלויים שמספר זו, עתדה ואילך(. ע"ד עמ' לעיל,)עין
 הראשונים של ערלותם האחרונים של חטת החמרי במצבם מתבארת הכהנים, של הרבלמספרם

 ור"מ(. ע"כ עמ' 1890 "במאגאזין")עין



קיא מכריעותראיות
י ע

 וכלל. כלל מבוסמת אינה הזאת שההשערה מפני ושונתה, תוקנה הנ"ישהרשיטה

 ל,,כהנים" החלוקה : זה דבר אותנו מראה וכנחמיה( )בעזרא הזאת הרשיטהלהפך,
 ל"ג, ירמיהו זאתן !ירכא~דנו י",ליבם ביכ%.י כבר נוהגת היתההללויים"

 מזכיר הוא ואח"כ קרבנות מקריבי כהנים כעל הכהנים-הלויים על מדברי"ח
 רק להם וקורא גרידא "הלויים. את או "הלויים-הכהנים" את כ.א-כ"כ( :)בפסוקים

 לויים ובין כהנים בין טבדיל כ"א מ"ו, יש;יהו גם )כ"ב(. אותי" 4טשרת'בשם
 יחפנות רוצה אני ללויים". יכהנים; אקח )טהישראלים-הזרים( ומהם גם כיבאמרו,

 דברי לפי לב. אליה שמו לא עתה שעד אחרת, לנקודה הקורא של דעתואת
 ממרן יחזקאל אשר - שבירושלם במקדש שונות עבודות היו מדרשו וביתוילהויזן

 עכרי שכם על יפנים מומלות - לויים ונעשו ממעלתם שהורדו הבמותלכהני
 במפר הנהינים. גם האיה העבדים בכלל היו ספק ובלי ; הנכר מבניההיכי

 הזאת, העובדה את מוצאים אנחנו י"ז-כ'( )ח', עזרא ע"י שנתחברהזכרונות

 לרברים רב ערך ליחס רוצה אינני אחד. במקום כגולה יחדו גרו והנתיניםשהלויים
 האלה שהדברים מפני הלויים", לעבודת והשרים דוד שנתן "הנתינים : שםשנאמרו
 ששבו הלויים כי זו, עובדה ואולם ת"כ. . של השקפתה לפי עזרא( )ע"י להכתביכלו
 בעזרא, המפור לפי מוטלת, אינה הנתינים, קם יחד בגולה היוחם בימי גרומבבל
 וכאן ללויים. משועבדים היו הנתינים כי אנחנו, למדים הזה מהספור כיל.בספק
 עבדי עם בגולה אחד למקום לשעבר הגבויין כהני נזרטנו איך : זו שאלהנשאלה
 )בכספיא( והנתינים הלויים של יחד ישיבתם אין האם בירושלם? אשר ה'היכל
 יחרו הלכו האחרונים ושל הראשונים של אבותיהם כי זאה, על אפואמעירה
 הנתינים שם היו כך בירושים כהנים סגני בתור שמשו שהלויים וכשםלגולה
 לעשות, יחזקאל יזם אשר כפי ממדרגתם, הכהנים הורדת אם ואולם ? ההיכלעבדי
 בדלת פרץ פרץ שיחזקאל נמצא - ואילך 620 בשנת בירושלם לפעל הוצאהככר

 בתור הנכר מבני בעבדים השתטשם על לכקוס צרך שום לו היה ולאפתוחה
 עובדים והיו ללויים בזמנו משועבדים היו כבר שאלה טכיון הטזבח, לעבודתעוזרים
 לעוזרים תחתיהם נעשו הבמות וכהני ביותר והפחותות הפשוטות העבודותאת

 הקרבנותי כעבודתולטמיעים
 יותר, קדומים לימים מבפו את הפנה יחזקאל ואם

 של התהוותו זמן על הזה הנביא מדברי ממקנה שום להסיק בכלל נוכל לאאז

 התורה במשנה תשובה קודם( )כסו לחפש נצטרך הזאת השאלה ועל הלוייםמעמד
 .ואיולד, ריהם של הנחתם את גם לדחות אי-אפשר האלה הספרים ולפי ,ובמיכים
 הכהונה. זכיות את הזמן בטשך לעצמם .לקחושהלויים

 אחרים. ומקורות התורה טשנה ת"כ, לפי אהרן של כהונתוב,
 תאורו לפי בישראל הכהונה תולדות שי יסודותיהן את לכחן נתחילועתה

 ת"כ לפי כי ואומר, מחלים וילהויזן אחדות. הערות נעיר בראשונה וילהויזן.של



 וילהויזן של ההיפותייוחלסתירתקיב

 כהן היה ככר הוא להפך, אלא, לוי, לשבט שיך היותו בגלל לכהן אהרן נבהריא
 הלויים כי נראה, -- וילהויזן -אומר זה בדבר נדיק ואם לה'. הלויים קורשובטרם
 איא לעבודתו, אותם קרא לא ה' הי; משרתי הכהנים לטעטר כלל שיכים היולא
 והענין לוי לשבט אהרן של קרבתו ככוריהם. תחת למקדש טחנה נתנום ישראלבני

 כעין נראים ישראל, בכני בכור כל תחת למקדש נתן הזה השבט שדוקאהנ"ל,
 נחשבה כהונתו אשר באהרן, נתלה שלוי בואה, רק לבארם ואפשר בעלמאטקרה

- .Gesch. .(Wellh .5 )124 ובזמן בטעיה יראשונהבודאי  הזאת ההחלטה 
 ונטיתו מנסתו עי זו, החלמה של יסודה עי שנבנתה ההשקפה, וגם וייהויזןשל
- ת"כ המקורשל - הם. שוא דברי   י"ז, בבטדבר אשר הפסוקים אח נא נקרא 
 שמירה לשם כאלו כפיוש נכתבו ואשר לת"כ, ספק בלי השיכים ואילך,ט"ז

 הכהונה, על ועדתו( )קרח שרכו הריב אחרי : זילהויזן של החלטתו בפניותריס
 לביה נשיאיהם כל מאת אב, לבית מטה טסה סאתם "קח : משה אל ה'אמר

 כי לוי, מטה על תכתב אהרן שם ואת ממחו, על תכתב שמו את אישאבותם,
- אבותם בית לראש אחדמטה  אבהר אשר האיש והיה מועד... באהל והנחתם 
 עליכם". מלינים הם אשר ישראל כני תלונות את מעלי והשכותי יפרח מטחובו

 לבית אהרן מטה פרה "והנה ראה ומסחרת מועד באהל המטות את הניחמשה

 למשטרת הונח אהרן טטה ורק טטהו את לקח איש כל ציץ". ויצץ פרה ויצאלוי
 כמו אליו להתיחם ואי-אפשר בדד בת"כ כתוב אינו הזה הספור - מועד.באהל
 קשור לאשרנו אלא ת"כ, של עקרו עם מסכימה שאינה מאוחרת הוספהאל

 )נ(=שק(: ת"כ של הימורי הסקור של ,המהותיים החלקיה כי אי הזה המפורומחובר
 מתכונות ה'"( מלפני המטה את משה )אויקה ט' כ', כבמדבר הכתובותהטיים
 .ה'א(; לפני המטח הנחת .על מדובר שבו ואילך, ט"ז י"ז, בבמרבר אשרלספור

 של הימורי שבסקור אחרים במקומות היטב הרוק )בטדבר( כ' שכפרקהספור
 ואילך(; מ"ח ל"ב, דברים ואילךז י"ב כ"ז, ואילך; כ"כ כ', )במדברת"כ=8ק
 הנחת על לספור ה' לפני למשמרת המטה הנחת על המפור דומה זאתומלבד
 הונחו האלה הקדושה חפצי שני ; ואילך( ל"ב מ"ז, )שטות למשמרת המןצנצנת

 טכאן, למדים נמצאנו ל"ד(. r~e, שמות כ"ה, י"ז, )במדבר הערות לפנילמשמרת
 העקרי לחלק ספק שום בלי שיך לוי" לבית "אהרן על למעלה המובאשהספור

 את ולבאר זאת את להכחיש רוצה Th. 6. 1. 5. Jahr 1976 .8 576 ב' וילהויזןא(
 ה'- "מלפניהמלים

 היו בייחולם תו בשלה אשר שכמקדש הזאת, העשרה ע-י פ'( כ', )במדב'
 מחוד שנאמר הזה הבאור את לסתר צרר שאין כמעש אולם שבקדושה, דברים אח"כנשמרים
 כדגר שהמפה ומפורסמת, ידועה כהנחה לחנית מספר של דעתו על יעלה איך לב.שרירות

- ? לעיל סופר לא הזה הענין אם ה', בבית בעליו בחיי כגר מונח היהשבקרושה  דילמאן גם 
 כ"ח, י"ז, כבמדבר למעלה שנאמרו הדבריט אל מתגאות ח'" "מלפס המליט כיסוגר,
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 לכהן נבחר לף שבט נשיא בתור ,באהרן בפרוש, נכתב כאן ואוים ת"כ.---של

 שבטו. כל אתו יחד נבחר זאתוע"י
 לכהן אהרן של מנויו על ואילך( א' כ"ח, )שתוה בת"כ טסופר בכ"זואם
 בפשיטות הזה הדבר יתבאר אז לוי, לשבט שיכותו את מזכיר איננו הזהוהמקור
 ו', )שטות כת"כ לעיל ניתבו ככר ואהרןא( משה של ותולדותיהם שיחוסםבזאת,

 לוי. טשבם מוצאם את ומפורש ברור באפן ולהראות להביים בכונה ואילך(י"ד
 בשבתם גם ישראל בני בעיני כודאי גדולים היו לוי שבם של וחשיבותוערכו

 מנמק לוי משבט ואהרן משה של טוצאם על לעצטו כשהוא והספור מצריםבארץ
 בנמוקים צרך היה שלא הדבר, ומחוור וברור שליחותם. דבר אח ימדיומבמם
- ות"כ לכהן אהרן של מנויו את הצדק למעןאחרים - האחרים הטקויות כסו   
 כהנימב(. כשבם לוי אתרואה

 ידע התורה משנה ס' גם כי כל, לעיני והנראית הבולטת העובדהואולם
 יוהר חשובה וסיעתו(, וילהויזן כדברי )ולא לכהן אהרן של בחירתו דבראת

 : כתוב ואילך ד' י"ח, בדברים הלויים. אל הכהנים של היחם ע"ד השאלהלברור
 ה' בחר בו כי )לכהן(, יו תחן צאנך גז וראשית ויצהרך תירשך דגנך,"ראשית

 עברו, הטכקרים הימים". כל וכניו הוא ה/ בשם לשרת לעטור שבטיך מכלאלהיך
 המלים את מבאר (Knobel) קנוסל ג(. האלה הפשקים על גמורה בשתיקהעפי"ר,
 מה אחריו".- הבאים היטים ובכל משה בימי לוי "שבט : כזה באפן ובניו""הוא
 ובניו" "הוא : יאמר שבט שעל זה דבר אפשר וכי ! הזה הבאור של רחקוגדול

 הזה הפסוק ! ? ? לבוא העתירים ביטים השבט : הוא "כניו" המלה שלושפרושה
 אי רק הדקדוקי במובן מתיחסים שהכנויים מפני יוי, שבם על כלל מדבראינו

 ומפורסם ידוע כהן אלא אינו ובניו" אהוא של ופרושו ג'. בפסוק הכתוב"לכהן"
- המלך כפרשת אשר ובניו" ליהוא )דמהוצאצאיו  הזה והכהן כ'(. י"ז, דברים 

 )"שם ו' י', התורה כמשנה יעיל ממופר בנו ועל עליו שרק מפני אהרן, אלאאינו
 ד(. תחהיו"( בנו אלעזר ויכהן שם ויקבר אהרןמת

 טמני קושי, כעין למצא יש שבטיך" מכל אלהיך ה' בחר "בו : כבמויורק
--

 ולא מפא לת"כ שיכת הזאת היוחסין רשימת כי מספיקות, הוכחות יש לרילמאןא(

 המקור. אחרים-לתוך מנקרים שאומרים אח"כ-כמו נדחקה ולאנתוספה
 כלל, לכהן--תמוח אהרן של בחירתו בשעת לוי את מזכיר הזה-שאיגגו הדגר ואיןג(

 לפעל יצאה הזאת הבחירה ן ישראל נגני בכור כל תחת לכהנים הלויים ננחרו טרם שאזמפני
 העגל. במעשה לה' מקנאתם כתוצאה כך, אחררק

 הפסוק כל כי סובר 18981(, ביותר החרשים המפרשים אחד Steuernagel, שטיארנגלג(

 ובניו". "הוא על בשתיקה עובר "וא מאוחרת הוספה הוא י"ח( המדגריםתחמישי
 גריהם, קיטל וגם לה"ק( 111. .5 3261 דילמאן גם הזה הפסוק את עתה מבארים וכךה
 הנ"ל. בספר מובאיםשדבריהם
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 בחר בו : כלומר לוי, לשבם "בו" המלה את ליחם בלב נטיה להולר יכולהודכאן
 שבסיך" אסכל הבמוי של טשמעותו דאמת אליבא אולם ישראל. שבטי מכלה'
 למשל: ; זאת עי טעידים פסוקים והרבה ישראל". "סכל שי כמשמעותוהוא

 ישראל שבטי "ראש כ'(; כ"ט, )דברים ישראי" שבטי מכל ירעה ה'"והבדילו
 )רברים שבטיכם" מכל אלהיכם ה' יבחר אשר המקום "אל ן י"ז( ט"ו, )שטו"אאתה"
 מממנת אינה השבטים" מ"כל הבחירה כי הוא, אלה מדברינו והיוצא ועוד. ה'(י"ב,
- אלא השבטים, מיתר אחד שבם בחירתדוקא  מכל אחת עיר או אחד איש 

 הבדלתו את ביחור מרגיש שהוא אעפ"י התורה, משנה ס' כי לסדים, נמצאנוישראל"(.
 וצאצאיו. אהרן של המיוחד ערכו על גם בכ"ז בשתיקה עבר לא יוי, שבט כלשל

 שנתחבר אחר, במקום נם לת"כ מחוץ נכתב לכהן אהרן של בחירתודבר

 הפסוקים את באזרנו יפי ואולם בפרושו; פעה וילהויזן ואשר בבל גלותלפני
 במקום אשר הדברים כונת תהא לא לעיל, שהובאו ה', י"ח, התורה בטשנהאשר
 הכהן יעלי לאמר צוה שה' כתוב, ואילך כ"ז ב', בשמו"א בספק. סומלתההוא
 במצרים )עבדים( בהיותם אביך בית אל נגליתי "הנגלה : האלה כדבריםהגדול
 להקטיר מזבתי, על יעלות לכהן, לי ישראל שבמי מכל אותו וכהר פרעה.לבית
 תבעפו ]למה ישראל בני אשי כל את אביך לבית ואתנה יפני אפוד לשאתקטרת,

 מראשית להבריאכם ב( ממנינן בניך את ותכבד מעון צויתי אשר ובמנחתיבזבחי
 במקום - שכאן .אם5ט]((, .5 )146 אפוא מובר וילהויזן לעטיו" ישראל מנחתכל

 אביך"- ובית )"פיתך אביו בית לבין עלי ביה בין והפרש הבדל מוצאיםשאנחנו
 סכל בו בחר ה' אשר לוי, ישבט אביך" "בית המלים ל'(-מתכוונות ב',שמו"א

 למשפחת - ו"כיתך" ישראל, בני אשי כל את לו ונתן לכהן לו להיות ישראלשבטי
 יכף היה איך אולם בשלה. אשר במשכן הקדש עבודת את שעבדה ידועהלויים
 לוי לשבט נגלה ה' כי הדברים(, ליתר לב נשים לא אם )גם להגידהנביא

 נלוי באפן הטםתטכות ישראל", שבטי טכל אותו "ובחר שהמלים: נטצאבטצרים?
 הנזכרים וכיתו אהרן של לבחירתו רק מתכוונות ה', י"ח, דברים על לעיניםונראה
 ו'. י', בדבריםבפרוש

 את עצומה סתירה סותרת החדשים הטבקרים של אחרת החלטה :ועוד
 ופקה וילהויזן- דברי יפי כ"ז-ל'. ב', בשמו"א אשר הנ"ל הפמוקים אתבאורם
- זו בהחלטה כבר הקדימוהווקיונן  מאהרן הירושלמית הכהונה של מוצאה הוכח 

 שבחירתו מלמדגי קי"נ(, )עמ' לעיל שהבאבוהו י"ז, כבמדבר אשר הספור כי געית, .אמא
 .Theol : קיפל של בספרו גם עין ישראל. שבטי מכל הפסוק, של צורתו לפי היתה, אהרןשל
2875. 111 W~rttemberg aus .stud. 

 מאשי הבריאכם למען הרק שואל: ה' הראשונה; לשאלה שיכת *להבריאכם" המלהב(
 מוסגר. מאמר הן חצאי-לבנה המוקפות חמלים ? הכהנים את נהרתי ישראל,בני



-
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 .Gesch). .5 )129 הימים שבדברי טלאכותית יוחסין שלשלת ע"י רק ננוומאלעזר

- לכל ידוע היה בבל גלותלפני  הג"א הכהונה שי שמוצאה - וילהויזן אומר 
 הדבר ואת הכהנים. טטעמד עלי בית את שלמה נימי והרף שרתה מצרוק,הוא
 התורה( משנה אחר דבריו לפי )שנתחבר ואילך כ"ז ב', משמו"א וילהויזן למדהזה

 עד לפני יתהלכו אביך ובית ביתך אמרתי "אמור : לעלי שם אוסר שה'מפני
 ובנפשי בלבבי כאשר נאמן כהן לי והקימוהי לי.... חלילה ה', נאום ועתה,עולם;
 למדים, "נמצאנו צדוק. אלא אינו הזה החדש והכהן נאטן",.. בית לו ובניתייעשה,
- החלה לא כהונתו ; אביו מבית ולא עלי טבית היה לא זהשצדוק  אוטר 

 ; בלתי-חקית זו( )כהונה היתה הדבר ובעצם התיאוקרטיה הוסד בימי -וילהויזן

 הזאת הזכוה ויפי - המיוחדת הזכות של בטולה ע"י רק לכהונה הגיעצדוק
 לטשפטי ידועה במדה שהתאימה - היחידים ליורשים אביו ובית עלינחשכו

 .eesch), .5 )146 וילהויזן של החלטתו שלפי ומכיון - וילהויון. אומרהמדינה".-כך
 )שמו"א בעלי הנאמרות אביך" "בית המלים מתכוונות קי"ד(, )עמ' לעילשהובאה

 מתבארים שהם )כפי הנ"ל הפסוקים לפי היה לא שצדוק נמצא לוי, לשבט כ"ז(ב',

 היה צדוק, מבני הם בירושלם אשר שהכהנים הזה, והדבר לוי. מבני וילהויזן(ע"י
 מי היה ולא סגולה, ליחידי רק ולא לכל, וחבריו( וילהויזן של דעתם )לפיידוע

 של אומדה לזמן הנ"ל הכהונה מעמד של התהוותו את ליחם בנפשו עזשירהיב
 דברי לפי )גם נחשבו לא בירושלם אשר שהכהנים הוא, טכאן והיוצאהתיאוקרטיה.

 כ"ז ב', בשמו"א אשר שהפסוקים מפני התורה, משנה תקופת אחר שחיוהסופרים
 לוי, לבני התורה( משנה ס' של התהוותו מדרשו-אחר ובית וילהויזן -לפינתחברו
 העובדה עם המכמה לידי הנ"ל הדבר את להביא אפשר איך צדוק.אולם לבניאלא
 בכלל הכהנים נקראים אחריו שנתחברו ובמפרים התורה משנה שבספרהזאת,

 לוי"; בני "הכהנים או עהכהנים-הלויים" בשם בפרט בירושלם אשרוהכהנים
 נוצרה ש"כיהורה.... בזאת, .Oesch) .5 )147 להודות מוכרח בעצמווילהויזן
 קים היה הישראלית האומה של ימיה בראשית ....עוד הכהונה של הירושהתורת
 הצטמצמה לא אז וגם ; לרור מדור בירושה עובר שהיה הכהונה, מעמרכבר

 תאור הוא וככה אוכלוסיןן רבת משפחה היתה אלא זבאהרן, במשה רקהכהונה
 ושוב - ואילך". התורה משנה מ' של מזמנו החל המאוחרים, במפריםהדברים
- צדוק אביהם נם כטובן, ובתוכם, - בירושלם אשר שהכהנים לסדים,נמצאנו  
 שהטלים נטצא י עלי של אניו" מ"בית זאת בכי היה לא וצדוק לוי. לבנינחשבו
 לוי. לשבס מתכוונות אינן אביך""בית

 אביך" "בית כלל. במפק מוטל הזה הדבר אין למעלה שנאמרו הבאורים כלואחרי
 בימים ידעה לא שההיממוריה מפני בלבד, אהרן בית הוא הוא כ"ז ב', בשמו"אאשר

 צדוק. של אביו לבית גם כל בעיני נחשב לוי ושבט אחרת, כהנים משפחתקדומים
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 ה' י"ה, בהכרים וגם כ"ז כ', בשטו"א שגם הוא, לעיל הנאמר סכלוהיוצא
 המשפחה - ידועה משפחה כני נבחרו ישראל עם של יטיו שבראשיתכתובבפרוש,

 שכם של הבדלתו שגם טכיון אולם לה'. לכהנים - זהותיים אינם לוי ושבטהזאת

- סומלת אינה השכמים מיתרלוי - התורה משנה לפי   שבמקומות נמצא במפק, 
 חומדה שעם לזאת, פנים, לשני נשמעת שאינה מלרשת, ראיה מוצאים אנחנוהנ"ל
 : לוי שכס ובין אהרן לבית הכהנים משפחת בין והפרידו הבדילו התיאוקרטיהשל

 הראשי, במקדש המזבח על לעלות הזכות היתה אהרן מבית הכהנים למשפחתרק
 היתה לא לוי בני ליתר כ"ז(י כ', )שטו"א ה' לפני אפוד ולשאת קטרתלהקטיר
 כטו הלויים, ובין הכהנים בין אשר ההבדל את אפוא מוצאים אנחנו הזאת.הזכות
 . התורה. משנה מופרי אצל גם ועומר קים כדבר בת"כ,שכתוב

 של לדעתם שטסכים שטי יעיל, שנאמרו הדברים טכל למדיםנמצאנו

 אשר יו השוה והבטוי ל' ב', בשמו"א הכתוב אביך" ש"כית ווילהויזן, קיונןוטלה,
 אשר עלי מבית היה לא צדוק של שמוצאו חך-וטכאן היינו הם כ"ז ב',בשמו"א
 הנאמר אביך שבית לזאת, גם להסכים ומוכרח צריך - כמצרים ה' אליונגיה

 אהרן. מבית לא אבל לוי משבט אמנם היה צדוק וכי אהרן בית הוא הואבעלי
 קם אהרן בית שי הטיוחדת הזכות לכאורה בוטלה האלה הדברים שלפינמצא
 דעתם היתה וזאת לה'. לכהנים נבחרה אחרת לויים ומשפחת עלי בית שלירידתו
 התקופות כמשך בוטל הלויים ובין הכהנים שביז שההבדל וריחם, ט?לדשף

 שיך האלה הדברים ולפי ק"ו(. : עמ' לעיל )עין ישראל תולדות שלהמאוחרות
 התורה שכטשנה בעור ישראל, בתולדות ביותר הקרוסה לתקופת ת"כהמקור

 המאוחרת. ההקופה של בבואתה לכאורהמשתקפת

 "לבל יה' לכהנים נבחרו זבניו שאהרן נאמר ה' י"ח, התורה במשנהואולם

 אשר שהכהנים הטאוהרת, כתקופה נם הדעת על להעלות היה ואי-אפשרהימים"
 מיוצאי ואינם באו מקרוב חדשים הם כראשם אשר הגדול הכהן עםבירושלם
 ל' ב', בשמו"א אשר אביך" "בית הבטוי של הוראתו תהא ולכן אהרן. שלירכו

 אביך" "בית כ"ז("(. ב', )שמו"א שלפניו הבמוי אותו של מהוראתו יותרמצומצמת
 כסו בשלה אשר לכהונה או בלכד עלי של לקרוביו רק מתכון ל' בפסוקאשר
 "הכהנים : המלים ע"י היטב המתבאר כ"ב מ"ז, ט"ו, י"א, כ"ב, בשמו"א אשרחברו
 ובית "ביתך : ל'( כ', )שמו"א שם שכתוב ומה י"א(. כ"כ, )שמו"א בנב"אשר
 הקרובים הטשפחה בני היא: האלה הטלים כונת הזהו הבאור את מותר אינואביך"

- ח'(. נ', )בראשית אביו" ובית יוסף בית אוכל למשל: כטווהרחוקים,  אולם 

 לוי, לשבם זאת ככל מתכון אינו כ"ז ב', בשמו"א אשר אביך" "ביה שנםחושכני

 Gesetz. .ט .Proph .5 181 בספרו: גרדנקטפ גם סובר וככהא(
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 נתגלה שה' לזאת, רמז מקום בשום - לעיל שאמרנו מצאנו-כמו שלאמתני
 וגו' ?כהן" לו ישראל שבמי מכל אותו "וכהר הפסוק: וגם במצרים לוילשבם
 שלפא(. שבט עי ולא אתר איש על בהחלט מדבר כ"ח( ב',)שמו"א

 העובדות ובין ת"כ המקור חקי בין אשר וההבדלים השנויים את כארולמען
 דברינו על לחזר אנחנו צריכים והטקוימים, המאושרים ההיסטוריה בספוריאשר

 המרכזי למקדש רק נתנו בת"כ אשר הפולחן מצוות פ"נ(: )עמ' לעילשנאמרו
 בוטנים להם היתה ת"כ של השקפתה )ולפי הפרסיים ולמזבחות לבמות ולאברבד
 תקף שום עפי"ר האלה( )למצוות להן היה לא ששם חקית( קיום זכותידועים
 קרבנות. להקריב להם שהורשה האנשים בענין גם הדברים מצב היא וכךוכח.
 הכהנים ; הבמות על קרבנות להקריב הותר כהן, כיה לא אם גם ואיש, אישלכל
 ולמסיעים לעוזרים להם נתנו והלויים הראשי כמקדש העבודה לשם רקנבחרו
 רק בת"כ נאמרו ע"א( )עם' למעלה שהוכחנו כפי י'(. י"ד, זבחים בטשנה)עין

 אל ישראי בני באו כאשר במדבר. אשר המועד באהל הלויים שלעבודותיהם

 להעלות היה אי-אפשר ומקדשים, במות הוקמו מקומות ובהרבה הקדושההארין
 קטן היה שממפרם אהרן, מבני כהנים האלה המקומות בכל להעמיד הדעתעל

 ן היויים לאחר הפולחן עניני את קרונות לפעמים מומרים היו זאת ובכללפנים.

 בכ"ז כזה, במקדש קרבנות להקריב הרשות לו שיש חשב ואחד אחר שכלאעפ"י
 בשופטים אשר הספור שמלמדנו כמו זו, לעבודה יותר לראויים הלוייםנחשבו
 מאוחרת בתקופה - לזרים הותרה שהשחיטה -אעפ"י השחיטה נמסרה וככהי"ז.

 כהנים רק הקדש עבודת את עבדו בשלה אשר הראשי במקדש אולםללויים.

 הטקדש את שומר היה הוא : ב( הלויים עבודת את שם עבד שטואל אהרן.מבני
 רמז שום טוצאים אנחנו ואין ; מ"ו( ג', )שמו"א דלתותיו בקר בכל פותהוהיה
 משכן חרבן אחר כך, אחר רק שלה. כמשכן קרבנות מקריב היה ששמואללזאת

 נאמר אם כ"ז, בפסוק אשר אביך" ל"כית יותר יתאים ל' בפסוק אשר אביך" "בית גםא(

 רק רחב 'אהרן" "גיח המושג של שהקפו מפני אהרן; לבית מתכון באחרונה הנזכרשהבטוי
 יחידה. כהנים משפחת מסמנים זה כסו תה ל'( ב', )שמו"א בעלי הנאמר אביך" מ"גיתבמקצת
 ימיו בראשית שכבר לוי, לשבט היא כ"ז בפסוק אשר אביך" "בית של שכונתו נאמר אםאולם
 לגמרי ונבדל שונה זה אביך" "בית של מובנו יהיה אז רב-אוכלוסין, שבט היה ישראל עםשל
 שוים? בטויים בשני להשתמש ראה מה להגין, נוכל לא אפן ובשום ל'(; )בפסוק אחריו הבאמזה

 בשלה אשר ה' לבית הולכים היו אחרים לויים שגם מלמרנו, י"ח י"ס, שופטיםב(
 את לחשב יכולה מלמפרע קבועות מגמות בעלת בקרת ורק המשכן. עכורת את שםלעבוד

 ט' ט', הושע שגם בזאת ספק להפיל ושאין עתיקותו על מעידים רבים הזה-שסמניםהספור

 כ"ח( )כ' אהרן" בן אלעזר בן "פנחס המלים: אטנם מאוחרת. להוספה - עליו מסתמך סיוי',
 שמעולם לזאת, נוספת ראיה להפך, מכאן, אולם החדשים, המבקרים של בכבודם לפגעיכולות

 מאהרן. הכהנים של במוצאם מסופקים חיולא



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתקיח

 איש כל מרכני. מקדש קים היה לא שאז מפני הבמה, על שמואל הקריברטיה,
 הכמה על ורק י"ח(. ח', )שמו"ב כהנים היו דוד בני וגם הבמה על לכהן יכלהיה

 וגם פ"נ(. עמ' )לעיל אהרן מבני כהנים עבדו בגבעון ואשר בנב אשרהגדולה
 כאשר אולם אהרן. טזרע כהנים רק שוב אנחנו מוצאים שלמה של המקדשבבית
 אשר שהמקדש )אעפ"י סרו לא והבמות ממלכות לשתי ישראל ממלכתנחלקה
 - מרכזי מקדש בכלל היה לא ובאפרים - הארץ בכל תלו( על עמדבירושלם
 לכהני להיות לוי, מבני היו שלא ישראלים וגם מקום, בכל הלוייםנתבקשו
 בירושלמא( אשר הראשי שבמקדש לזאת, וזכר ראיה שום אין אולםהבמות;

 אהרן80(. מבני לא אשר לכהנים העבודההותרה
 על בירושלם אשר במקדש העבודה נאמרה יאשיהו בימי הבמות בטולקם

 קרוב קנם. בתור עליהם חל הזה האסור אהרן. מבית היו אם גם הבמות,כהני
 וכנראה ידועות לויים עבודות והלאה ההוא מהיום עובדים היו הבמות שכהנילאמת,
 מפרי אמנם - ואילך(. ק"ו עמ' לעיל )עין הזה המנהג את יחזקאל וקיםאשר

 בטקדש אשר הנמוכים הכהנים נופא, הלויים על כלום מדברים אינםהמלכים
 שירצה מי אוים ; למאוחר( אותו חושבים החדשים שהטבקרים ד', ח', מל"א)מלבד
 גדולה חשיבות ייחם כלל, במציאות היו לא שהלויים ממקנה, זה סדנרלהמיק
 להכחיש, אפשר כאלה מעמים מתוך silentio ex .argumentum ל' מדאייותר

 בתהלים קל"ז שמזמור אעפ"י ההיכל, משוררי של מציאותם את גםלמשל,
 בתקופה גם היכל שירי ספק בלי שרו קרח בני וגם ואסף זו; להכחשהמתנגד

 מודיעים לידינו שבאו העתיקים ההיסטוריים המקורות אין ובכלל הגלות.שלפני
 מהכלל יוצאים דברים רק י והחקי הטמודר הפויחן מנהגי את ישר באפןאותנו
 בספר. נכתבו לחקים בנגוד שנעשו דבריםאו

 המקורות. יתר ובין ת"כ בין אחרים הבדליםג,
 לתאור מדרשו( ובית יילהויזן )של העקריות הפרכות יתר על נדברועתה

 לנטרי טכחיש וילהויזן ת"כ. כמקור הנמצא הלויים וכין הכהנים בין אשרהיחסים
 שתי בימי ישראל. עם של ימיו בראשית שלם כהנים שכס של מציאותואת

 ברשות ועומד מגור כהנים מעמד בראשונה ונתהוה נוצר ואפרים( )יהורההממלכות
 לרכבים הנביאים, כני ללהקות דומה היה בו הענינים מצב לפי אשרעצמו,

 בן, אל מאב בירושה לעבור הכהונה החלה מאוחרת בתקופה ורקולנזירים;
-בתחלה - ואח"כ צדוק בטשפחת בירושלם,   לשבם, היה המעמד י הארץ בכי 

 בימי - וילהויזן )לפי התורה משנה בתקופת רק החל הזה הרברים ומצבלמשפחה.
 שכט של למציאותו ראיות להביא אפשר לאשרנו אולם - ואילך. יאשיהו(המלך

 בגבעון. ואשר בנב אשר הגדולות הגמות על גם לאמר אפשר הזה הדבר ואתא(



-

קש מכרועותראיות

 לפי היה, nWD וטל אביו טנ מהסקורות גם חתיאוקרטיה הוסד בימי מיוחדכהנים
 נבחרו שאנשיו לוי", "בית אותו שזהו ספק ואין לוי"; מבית "איש א', כ',שמות
 עיינו "הלוי", בשם אהרן גם מומן י"ר ד', שבשמות ומכיון לה/ לכהניםאח"כ
 השבפים מיתר ומורם נבדי היה כבר קוי ששבט או אלה: משתי אחתלהגיד
 אהרן בחירת את כאן מיחס שהוא או במצרים, בהיותם גם המדרש( שאומר)כמו
 יערו ה' אשר לשבט שיך היה לוי בתור שאהרן הזאת, לעובדה משה שללעוזרו
 החוטאים; את קשה לענוש משה אל לוי כני התאספו העני טעשה אחריכהונה.
 לה' לכהנים והלאה מהיום ויהיו ידיהם את שימלאו משה, להם אטר כךאחר

 משה: של שבמו בני לוי, לבני רק מתעין כ"מ ליב, שמות כ"ו-כ"מ(. ל"כ,)שטות
 לכהונהא. נבחר שלם ששבט ימדים, אנחנוומכאן

 בירושה עוברת הכהונה היתה במצרים שגם זאת, את גם הנ"ל לדבריםנוסיף
 מצרים שכהני מיוחדת, בכונה בודאי טסופר כ"ב מ"ז, בבראשית בן. אלמאב
 כהני שגם מפני פרעה, מאת מתפרנסים, היו שממנו "חקם", את מקבליםהיו

 כפרושי עין ל"דן ו', ן י"א ו', )ויקרא מלכם-ה' מאת הקם את מקבלים היוישראל
 נהפך בלבד הכהנים מעמד שרק הדבר, נהיה איך ל"מ(.-ועוד: קם'לויקרא
 לא והנזירים הנביאים שלהקות שעה באותה ירושה, משפט בעלת כהניםלמשפחת

 יציר של בכחו אין הכי בלאו וגם] מעמד? בתור קיומם את והמשיכונשתנו
 בס' שהונחה ההנחה של אשיותיה את במקצת אפילו לרופף יסוד מחוסרדמיון

 כמלכות אטנם ואילך. משה מימי הכהונה של הירושה משפט ע"ד התורהמשנה
 ; וחפצם בפרוש-כרצונם נאמר זה בכהנים-ודבר המלכים בחרו באפרים,הצפון,

 שכהן אחת פעם רק זה לעומת קרה המקדש, בנית אשר בפולחן ביהודה,אולם
 ונם שלמה; למלכות מהמתנגדים שהיה מפני טכהונתו, ונדחה גורש)אביתר(
 דוד. בימי נפן כבר שהיה צדוק אלא זר לא אביתר מקום את מלא הזהבמקרה
 עוברת היתה שהכהונה הכלל, את ומקים מאשר מהכלל שיצא הזה הפרטודוקא
 בן. אל מאבבירושה

 היה בירושלם, וגם בשלה גם הטרכזי, שבמקדש ספק, שום איןובכלל

 המובאים הפסוקים כי ם סיבר עושקה Uahrbt .1 .ט .Th 1876 .5 )561 וילהויזן אמנםא(
 מכאן הרי עליהם, מסתמר ח' י', דברים ס' שגם מכיון אולם מאוחרת; בתקופה נתוספוכאן

 התורה משנה שלפני מהתקופה אפן בכל הם כ"י-כ"מ( ל"ב, )שמות האלה שהפסוקיםראיה,
 במשנה שנאמרו לדברים דומה ובאחיו" בבנו "איש הכפוי הזה(. בענין דילמאן, של בספרו גםועין

 בהחלת מתכמת משה שברכת לוילהויזן בנגוד להגיד צריכים אנחנו כרחנו ובעל ט' ל"ג,התזרח
 מחוסרת היא כהנים, טעמך על מדובר משה שבברכת הזאת, הדעה למעמר. ולא כהניםלשבט
 את וסוהר 5112"כ0 .ע .Proph י5 17% הזה הענין על בפרשת מדבר בררנקמפ יסוד.כל

 דילמאן. של בספרו גם עין הזה; למקום גרף-וילהויזן שלפרושם



 וילחויזן של ההיפותיזותיסחירתקכ

 משפחתו מבני היו בשלה אשר הכהנים כל הכהונה. של הירושה משפט תמידשורר
 עוברת הגדולה הכהונה היתה שבירושלם יודעים אנחנו כ"כ(. )שסו"א עלישל

 של בהנחתו ספק להטלת סטך שום לנו ואין לבן מאב בירושה צדוקבפשפחת
 לוי. משבט להיות צריכים הנבחר במקום אשר הכהנים שכל התורה, משנהס'
 ומקימים מאשרים טמנו ומושפעים בו התלויים המפרים וגם התורה משנהוגם
 אפשר הזאת הרעה כנגד אחד. לשכט שיכים היו צדוק ובית עלי שבית זה,דבר

 וילהויון של כאורם )לפי ואילך כ"ז ב', בשמו"א אשר כפסוקים רקלהשתמש
 חוקר אולט התורה. משנה אחר אפן בכל שנתחברו קי"ד(, עמ' יעיי עיןוקיונן1

 ום' התורה משנה של לטובתם הכף את )בשטואל( כאן נם יכריע משוהדבלתי

 ואילך משה מימי כי יהגיד, אנחנו יכולים כאן הנאמר כל ולפי הימים.דברי
 אי- זאת ומלבד גופא. השבם באווזו לרור מדור בירושה עוברת הכהונההיתה
 הזמנים בכל נחשבו המרכזי במקדש אשר שהכהנים זה, ברבר מפק להטייאפשר
 מקום הראשי המקדש הנה שבכלל מפני ה', ע"י נבחרו אשר האמתייםלכהנים
 הם ולכן ושומריו; הזה הקרש ארון נושאי היו והכהנים הברית ארון שלטושבו
 במקורות גם אלא בלבד התורה משנה כם' רק לא הארון" "נושאי בשםנקראים

 re). ג', )יהושע 1[

 בית או בכהונה זכאי לוי שבט כל ההיה הזאת: השאלה רק נשאלתועתה
 נקראים התורה כמשנה כי הזה, הדבר את להכחיש אין אטנם בלבד?אהרן

 הם לוי" בני ו""כהנים "הכהנים-הלויים" "הלויים", והבמויים: "לויים" כשםהכהנים
 גימא מאידך אולם כ"ח(. פי, ל"א, ; י"ח י"ז, )דברים הנ"ל כספר זהותייםמושגים
 ואילך כ"ז ב', וכשמו"א ה' ייח, ; ו' י', התורה במשנה אחדים פסוקיםמעירים
 לכהונה בכיתו או ובבניו אחד באיש בחר ה' כי וטפורשים, ברוריםברברים
 אחר היה לא הזה והאיש שלמא(; כשבט ולא קי"נ-קי"ג( עמ' יעיי (T~vגדולה

 - התורה משנה דברי לפי - צריך היה לוי שבט כל שלא בזאת, מודה קיונן גםא(
 בהערה ג' בסעיף "'einleituna" בספרו כותב הוא המקדש. בכית הכהונה עבודת אתלעבור
 תורה-)[( )משנה המחבר של דעתו אפוא היא זאת "האם ט"ת: בהערה ט"ו, בסעיף גם )עיןנוח

 טודיענו, שהוא מפגי ולא, לא המרכזי? במקדש הכהונת עבודת את יעבדו הבדל בלי הלויםשכל
 להיות הזכות את לכלם נותן הוא אולם ישראל. בני בתוך רבות, בערים כגרים ישכושחלטים
 טאחר שיהיה( מי )יהיה הלוי יבוא "וכי : ו-ז י"ח, התורה משנה בם' שם כתוב הלאלכהנים.
 ושרת ה' יבחר אשר המקוס אל נפשו אות בכל ובא שם, גר הוא אשר ישראל, סכלשעריך,
 הדבר, הוא שכן לזמן-מה, ה,".-נניח לפני שם העוטדים הלויים אחיו ככל אלהיו ה'בשם

 ולעבוד ירושלימה לבוא ישראל מערי באחת הגר ~וי לוי לכל הרשות נתנה הנ"לשבפסוקים
 אלא האלה הפסוקים של כונתם תהא לא זו הנחה לפי גם אולם כהן; בתור עבודתו אתשם
 חיושנים הכהנים מאת לדרוש יכל היה לא הטחוקק הלא לו. הותרה הכהונה שעבודתזו,

 אשר חכחנים כמספר לכהפ"ח היה שמספרם הלויים לכל מקומם את שיפנו בירושלים,בקביעות



קכא מכריעותראיות

 שהלויים עוד, מוצאים אנחנו י"ר י"ב, ט', כ"ז, התורה בטשנה ואם אהרן.אלא
 של ידוע שמקצע ברורה, ראיה מכאן הרי לוי, בני מיתר נבדלו כהניםבתור

 התורה משנה שם' זאת, את נם נשכח ואי לוי. שכס כל נחלת היה לאהכהונה

 נכתב שהוא ואומר מחליט שיחשבו( מה התהוותו זמן על החוקרים )יחשבובעצמו

 אח ורואה משה של בזמנו נקודת-השקפתו את מקום בכל קובע והוא משהע"י

 קבוע יהא הקדושה בארץ כי צוה, שמשה ומכיון סשה. מפי כאסוריםדבריו
 של ומקומו הברית ארון של מושבו טקום יהא בלבד שבו אחד, מקדש רקועומד

- הקרבנותפולחן  בחר ה' כי יהגיד, יכל היה יא שמשה הוא, ודאי דבר הרי 

 טצותו שלמרוה מוקדמת, הנחה הניח כאילו הקרבנות לעבורה לוי שבסבכל

 ה' י"ר, התורה שבמשנה מכאן, למדים נמצאנו הארן. בכי רכים מקרשיםיוקמו

- בו בחר ה' אשר אחר, איש על רקמדובר  אחר- קדוש במקום שבחר כמו 

 )דברים הברית" ארון "נושאי בשם הממומנים הלויים או הכהנים וגם גדול.לכהן
 אשר הזה הנבהר האיש שי מצאצאיו רק היו ועוד( מ"ו ג', יהושע כ"ה; ט',ל"א,

 הכריה. ארון של מושבו מקום המרכזי, במקדש גדולה בכהונה שמשו ביתובני
 לדברינו: מסיעים י"ג י"ב, וזכרי' וי"ח( י"ז : לפסוקים )דמה כ"דא( ל"ג, ירמי'וגם
 "משפחה" -נ אלא "שבמ" בשם לא לוי" אבית או הלויים" "הכהנים נקראיםבהם
- דוך-. ביה "משפחת כמו כ"א(, י', ולשמו"א י"ד ז', ליהושע)רמה  נמצא 

 ידעו .מטנו ומשפעים בו התלויים והמפרים התורה משנה שם' הזאת,שהעובדה
 ומוצקים. איתנים יסודות על עומדת לכהן, אהרן של בחירתו דבר אתוהניחו

 אלא לעצמו, כשהוא אהרן אל לא לב הושם שכאן הדבר, אמתאמנם

 הילה. הכנסתם את התורה( משנה רפי עמם שיחלקו או אחרות, מערים יבואו אשרבירושלם,
 מהכלל יוצא ככבר וכו', הלוי" יבוא "כי הזה, המקרה את התורה משנה ס' מסמן אפןבכל
 הירושלמית. הכהונה של לזכיותיה נכר נזק יגרם לא ואשר הזמנים מן בזמן לקרות יוכלאשר
 לחם שיש ה", לפני שם "העומרים האלה "האחים" הם מי א( : האלה השאלות נשאלותועתה
 המשפחות מאחת איננו מוצאם אם האלה, לזכויות שגרם הרהר ומהו אחרים, על יתרותזכויות

 שום יודע איננו התורה משנה המקל אם כלומר: לוי, נשבט אשר ביותר והחשובותהמיוחסות
 לוי שגט שלכל מצוה, א'( )י"ח, התורח משנה ס' כ( אחרים? לויים עין אהרן בני גיןהברל
 נתנו ונחלתו ה' שאשי בזאת, מצותו את מנמק והוא ישראל בני בתוך ונחלה חלק יהיהלא
 עבודת את עבדו לא שלמעשה הלויים, אותם את הזה הנמוק הולם האם לאכלת:להם

 התורה משנה אם שהיא, הכנסה איזו להם נתנה לא מדוע פרנסתם? סקור היה מחהקרבנות?
 והלויה". הכהונה של צרכיהן "ספוק חבא: בפרק עין ת"כ? של המעשר את ידעלא

 אבן יונה ור' כ, )פרק הגלילי יוסי ר' של כנו אליעזר ר' של סדות דל"ב הבריתאא(
 "זרע לקרא שצריך ואומריט מחליטים ואילך( קע"ת עמ' גולדברג )הוצאת "הרקמה" בספרג'נח
 המלה כי .iGesch .5 145 ).11!ח(2 סובר וילהויזן כ"". ל"ג, )ירמי' יעקב" "זרע 81 במקוםאהרן"
 אח סגין לא הזאת המלה לנו תחסר אם להפך, אולם, כך; אחר המקור לתוך הכנסהו"דוד"

 עיקר. כל הזההפסוק



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתקרב

 ת"כ המקור שגם הוכחנו, קי"נ( )עמ' יעיל אולם א(. לוי שבס ראש בתורלאהרן

 נאמר לא ובניו, אהרן בחירת בענין כ"ח, שבשמות אעפ"י זו, בהשקפהמחזיק
 דפי נתנה לא הגלות שאחר היהדזת גם כי שאח, חוקה ראיה בפריש. הזההדבר

 הנביא לנו ממציא לויב/ שבט ראש בתור רק לכהן נבחר שאהרן זו,בהשקפה
 ובכ"ז ג( ת"כ המקור דברי את לסתר רצה יא הזה שהנביא פתק שום איןמלאכי.

 )טלאכי לוי עם ה' כרת אשר כברית הכהנים בחירת את אחדות פעמים מממןהוא
 י"ה, )במדבר אהרן עם ה' כרת אשר לברית רק נתכון שמלאכי אעפ"י ד'-ה'(.ב',
 ישר באפן ממתמך הוא הזאת הברית ועל י"ב( כ"ה, )במדבר פנחס ועםי"ט(

- ה'(82( ב',)מלאכי  הלוי"83( ל"ברית לחשבה וכלל כלל פקפק לא זאת בכי 
 אנחנו מכאן התורה. כמשנה כמו לוי", אכני בשם נ'( )נ', הכהנים אתויקרא
 ת"כ המקור של תאורו לפי הכהנים שבחירת מצא, מלאכי הנביא כילמדים,
 בעקבותיוד(. זה בענין ללכת צריכים ואנחנו התורה משנה של השקפותיו עםמסכימה

 וההפרשים ההבדלים את מודיענו איננו התורה משנה שס' לזאת, להסכיםצריך
 )הלויים(. פשוטי-הכהנים של עבודותיהם ובין הכהנים של עבודותיהם ביןאשר
 בשם לשרת שלעמד : במלים בקצור עפי"ר מממן הוא במקדש הכהנים עבודתאת
 הפשוטות. העבודות את ונם החשובות העבודות את גם בתוכו כולל הזה והבטויה'"

 לבא יכל הלוי שגם וי-ז'(, י"ח, )דברים מוסגר במאמר בפשיטות שם נאמרולכן

 הלויים אחיו ככי ה' כשם שם ולשרת ה'" יבחר אשר המקום שאל השערים"מ"אחד
 רק 5א נקבעו בת"כ אולם ה'"(. לפני תמיד שם העומדים הלויים( ויתר אהרן)בני

 חסידך" "איש לוי. שבט של כנשיאו אהרן את רואה ל"ג,ח'( )משנהתורה משה ברכת גםא(
 אהרן, של שמו נזכר לא ז, י-ז, )שמות ברפירים והמריבה המסה בענין אמנם אהרן.הוא

 י"ז, בשמות "תנו" הבטוי להפך, משהו של לימינו אז עמד לא שהוא ללמוד, אין מזאתאולם

 למשה היא חסידך" "איש המלים שכונת סובר וילהויזן ואם אהרן. עם גם רב שהעם מעיד,ב'

 המקום את הבין ואשר משה בפי הזאת הברכה את שם אשר "העורך", אפן בכל לו יתקומםאז

 החדשים. מהמבקרים יותרהזה
 מ"ח-עלי ע"ח, )תהלים יהודה שבפ כבחירת למלך דוד של בחירתו נחשבה וכךב4
 בואו בין אשר הזמן בפרק מלאכי של התוכחה נבואות את קובעים החוקרים רבג(

 אחדים ורק 424(ן יבין 445 טין השניה בפעם בואו ובין הראשינה בפעם לירושלם נחמיהשל
 58א. שנת ~פני עזרא של לזמנו הזה הנביא של זמנו אתמקדימים

 ואילך. 4פ1 עם' נרדנקמפ, של בספרו גם עיןד(
 את דוקא להשקיענו באות אונן ח'( יזח, )דברים יאכלו" כחלק "חלק שהמלים: אפשרה(

 ונחלתו ה' "אשי לו: הרומה הבטוי כמו הזה, הבטוי להפך, אחרות. מערים הבאים הלוייםענין

 מאמר הם 1'-ז' הפסוקים: כי להגיד אפשר ולכן והלויים. הכהנים לכל מתכון א'(, ע"ח,-אכלון"

 העומרים הכהניס של המיוחדת זכותם איננה העבודה כי נאמר, ושבו ה' פסוק על שנוסףמוסגר
 אחרות; מעריס שיבואו לאלה גם שעה ובכל .עת בכל מותרת היא אלא הנבחר, במקום ה'לפף

- א'-ה' בפסוקים: בו הענין=שהתחיל את ומסים ח' פסוק בא זהואחרי  כחלק "חלק במצות 



קכג מכריעותראיות

 אבות בתי של ועבודותיהם חובותיהם גם אלא ופשוטי-הכהנים הכהניםחובות
 שי הפנימיים כעניניהם העוסקת כהנים תורת אפוא לפנינו הלויים. שלשונים
 במקדש אשר הכהונה היתה יא הגלות לפני כי ואמרנו, החלטנו ול4הכהנים.

 לשמש יכולים היו י'( י"כ, )מל"ב הסף" "שומרי וכי שונות דרגות בעלתשבירושלם
- קרבנות מקריבי כהנים בתור גם בזמןבו  מתנגדת הזאת ההחלטה היתה עתה כי 

 84(. האלהא( ההבדלים ואת הדרגות את והרגיש הבליט ת"כ מ'לשכל;

 השם נתן בלבד שכת"כ הזאת, העובדה גם תלויה כאן שנאמר הזהוברבר
 פעם אפילו להם קורא איננו הזה והמקור לפשוטי-הכהנים רק עלוי" או"לויים"
 במונחים כאן להשתמש לעצמה צרך ראתה כהנים תורת "כהנים". בשםאחת

 וגלויים" "כהנים" : והשטות ; פשוטי-הכהנים ואת הכהנים את סמן לטעןטיוחדים
 שנתחברו ביותר המאוחרים במפרים נם אחרים, ובמקומות לזאת. ביותרהתאימו

 השמות שני משמשים ת"כ, ס' שי בעקבותיו ספק ביי ההולכים הגיות,אחרי
 ללויים קורא י"ח-י"ס( : לפסוקים )דמה כ"ד ח', עזרא למשל, בערבוביה85(האלה
 אמנם לוי". "בני בשם הכהנים את מממן ג'( )ג', שמלאכי כמו "כהנים"ב(,בשם

 המזנהים למת המקזמזת ברב לעצמם מגלו הגלות אחר שנתחברו הספרים ורביחזקאל
 שפתאעם. של בבטויים עפי"ר משתמשים היו לכאן קודם אולם ת"כ,של

ע
 שפגרו אלה "ם בשוה השלל את יחלקו המלחמה שאנשי ל"כ"ד( )שמו"א רוי וכמצותיאכלו".
 העומדים '~"לה בין והלויים, הכהנים שכל כאן, גם צוו כך הכליס, את לשמר ונשארומלכת
 החק ואת וגח~א(". ה' "אשי את כחלק חלק יאכלו עובדים, שאינם אלה ובין הקיש עבודתאת
 המקרש, עבורמ~בבית לעבוד הורשו לא הבמות שכהני אעפ"י : יאשיהו בימי גם מקימים היוהזה

 מוצאים אנחנו הזאת המצוה ואת סי(. כ"ג, )מל-ב הכהנים יתר עם יחר מתנות-כהונה אכלו זאתבכל
 נכון אל לבאר שנוכל לזאת, לחכות -אין כ"א(. כ"א, )ויקרא מום בעלי כהנים בענין בת"כגם

 הראב"ע של בפרושו ח,; י"ח, )רברים ח' פסוק של השני חציו את רצוננו את משביעובאפן
 י"ב, )מל"ב מכרו מאת מקבל כהן שכל מתנות בתור *מכריו" את לבאר שאפשר לזאת, רמזיש
 שפרושה מקום, בשום מצאנו שלא לזאת, לבנו את מפנה Kfldagazina) 1880 .5 )71 פיילכנפלדו'(.
 המלה של הוראתה אין כזה. באפן מתפרש מ..( לבד קאו "מלבר" רק "חוץ"; יהא "לבד" המלהשל

 הוא המשפת של ומובנו לו". מכרו שאחרים אלא-"מה לאחרים", מכר שהוא "מה"ממכריו":

 הקרבנות( באכילת )כאן: בעבורת להיות צריך בכ"ז אולם מהמקדש, מי-שהוא את לרחק איןכך:
 ראשי האבות, ע"י לו שנמכר המשמר באותו רק חלקו את יקבל כהן שכל כזה, סדרהקרבנות
 בשבתו משמש אחד כל שיהא ביניהם ש"התנוהמשמרות,

 משנה בספר אשר המקרא שאין .Beitr), 111 .8 )403 בספרו כבר הוכיח הנגסמנברגא(
 ארון שנשיאת בת"כ, הכתוב את סותר הברית, ארון נושאי הם הכהנים כי נאמר שבוהתורה,
 הלהים. מעבודות אחת היאהברית,

 הזה הרהר ואת לויים; ובין כהנים בין מבדיל אינו הימים רברי ס' גם אשר השב(
 prtes. Levitical .The .5 115 בספרו קורטיסהוכיח



קכ-

 וילהויזן של ההיפותיוותלסחירת

 ש? אחדות פרטיות החלטות של אפסותן את עוד להראות רוציםאנתנו

 מהן. שהסיק המסקנות גם הפלנה וטמ*לאוילהויזן
 משפחת את eschichte~) .5 )146 מיתמים ערך מחוסרי טעמיםמנווך

 - ולמיסרו. הכהנים מעמר לאבי בכלל אותו וחושבים ימשה עלי מביתהכהנים
 מאוחרת בתקופה חיו אשר שהכהנים כיל, הדעת עי להעלות אייאפשראולם
 עצמם את ליחם יותר נדוי לכבוד חושבים היו הם להפך, באהרן; משה אתיחליפו
 אבי בתור לאהרן היה לא לו : ועוד יאהרן. מאשר הנביאים, ואבי האלהים אישימשה,
 ד'(. ו', )סיכה משה עם יהר תמיד אותו מזכירים היו לא עתה גדול,כי ערךהכהונה

 אנחנו שאין .Oesch), .5 )145 וילהוזן, של החלמתו היא שואהחלטת
 )ושמות נושאי-משרה ואהרן( משה )מלבד אחרים כהנים [ן במקורותמוצאים
 סי-י"ז, ג', ביהושע אוים כביכול(. הן, מאזהרות הוספות כ"ס וע"ב, כיבי"ס,

 .ל~זא~ן(, .1 .6 .א-ך ,1876 .5 )587 גופא וילהויזן של דבריו לפי נקראים, [1במקור
 מצרים כהני את טזכיר בראשית שס' זה, דבר וגם ה'". ארון "נושאי בשםהכהנים
 קי"ט(. עמ' )לעיל ערך קל איננו כ"ו(, כ"כ,)ש"ז,

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

 .011קע(.- .IJesch .5 )130 ." . כמעט. קים היה לא ישראל עם ישראל;...עדת
 שגם מפני 1, [ במקורות גם אלא בלבד, בת"כ לא נוגעת הזאת הפרכהאולם

 בהנהגתו גברים אלף מאות שש בן ורב גדול עם כעל ישראל עם על ממופרבהם

 צריך שהוא אפן שבכל נמצא כ"א(. י"א, במדבר כ"ז; י"ב, )שמות סשהשי
 הירידה. תקופת החלה השופטים שבימילהניה,

 והלויה. הכהונה 2של ערכיהןכשנשוק
 ~tff))פרק

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

 על לדבר נתחיל טרם בישראל.-אולם הפולחן חקי שי מאוחרת התפתחוהדרגת
 החדישה שהבקרת אחת, לעובדה הקורא לב את נפנה עצטו, בפני ודבר דברכל

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

 של להכנסותיה ביחס טתכלטות נופא ת"כ כמקור לחקירתנו. טאד מאדחשובה

 הנטיה את לבאר לנו המסיעות החקים, במתן התפתחות ררגות שתיהכהונה
 כ"ז יויקרא י"ה במדבר את לכל קודם נדמה החקים. מיהר ת"כ שלהתמוהה

 הם והבכורות המעשרות נתינת בדבר ביניהם הרעות 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.-לפי בכי הדגישוםהחדשים


