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לה ת ו ע י ר כ מ ת יו אר

 את לישב מחיבנו בעצטו הנביא הרי "והה ידעים שאנחנו מכפי אחרבאפן
 ישוב את טקום בכל בטרץ דוחים המקרא טבקרי הרמוניה, לירי ולהביאןהסתירות
 הזה. בפרק דרך למצא בכ"ז יוכלו לא מבלעדיו אולםהסתירות,

 התורה* ומשנהיחזקאל
 ו)פרק

 שממנו המקור הוא שיחזקאל האוסרת, הכוזבת הדעה את לערער נוכללמען
 אלא כהנים, בתורת רק לא השתמש שיחזקאל להוכיח עלינו ת"כ, בעלשאב

- כרחו בעל תבל ונאומיו נבואותיו כל ואת אחרים רבים במקורותגם  בלי 
- קורמתטחשבה  נחפש לא כזה ובאפן מהם; שאולים ובאפני-דבור בבטויים 
 אחרים, ולמקורות ליחזקאל טשותפים ומליצות בטויים טוצאים שאנחנו מקום,בכל
 במשנה אשר הדבור אפני את זה מול זה בראשונה נציג ביחזקאל. האוריגינליותאת

 : ביחזקאל הנמצאיםהתורה
 תורהמשנה

 רמש כל בהמה-תבנית כל תבניתמטי-

 י"ס( )ד', תשמש-והשתחויתאת
 כ"ז( )ד', מספר מתיונשארתם

 ל"ו( כ"ח, כ"ח; )ד', ואבןועבדהם-קץ
 ; ל"ר )ד', נטויה ובזרוע הזקהוביד

 עץ כל ותחת הרמים-הגבעותההרים
 ב'( )י"ב,רענן

 ג'( )י"ב, שמםתגדעון-ואכרתם
 re) )י"ג, תחמול עינך-ולא תחוסולא

 ה' כ"א, - ריב כל יהיה פיהםועל

 ל איחזק
 י'( ה', )ח', ובהמה רטשמטל-תבנית

 ט"ז( )ח', לשמש קרטהמשתחויתם

 כ"ז( )י"ב, ממפרט( אנשי מהם*והותרתי
 ל"ג( )כ', ואבן עץלשרת
 ל"ג( )כי, נטויה ובזרוע חזקהביד

 כל ותחת רמה-בכל-חהריםגבעה

 כ"ח( )כ', י"ג רענן-ו',עץ

 )ו',ג',1'( חמניכם במותיכם-ונגדעוואכרתי
 י"א אחמל-ה', עיני-לא תחוסולא
 "( ט', י"ח; )ח', ואילך( ג')ז',
 כ"ד( )ם"ד, למשפט יעמדו המה ריבועל

 "וידעתם מגוריחם"ן ל"ב.-"מארץ כ"ז, ויקרא %"", י.-"והעברתי-השבט" ל"ד,פנים"-דברים

 )מ"א( ל"מ.-"וקרצתי-בם" כ"ס, %'א-ייקפא תחללו" שם-לא ז(.-*ואת ד', ו', לקמות ד'" אניכי
 כ"ח. ספוק כמו מ"ב ל"ב.-פסוק כ"כ, "ונקדשתי"-יקרא ל"ר; בפסוקכמו

 *שאר" הפעל את החליף וככה ב"אנשי"; *מתי" העתיקה המלה את החליף 'חזקאלא
 יחזקאל. בס' המצויב.הותר"



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתלו

 תורהמשנה

 י"ר( )כ"ו, צויתני אשר ככלעשיתי
 בחטאו בנים-איש על אבות יומתולא

 מ"ז( )כ"ד,יומתו
 ט"ז( )כ"ז, ואמו אביו מקלהארור
 נקי רם נפש להכות שחד לוקחארור

 ואלמנה יתום גר פשפש מטהארור

 ד' ט"ו, לירמי' )דמה כיה כ"ח,לזעוה-
ועור(
 מ"ו( ל"ז, )כ"ח, למשל-לאותלשמה,
 ט"ז( )כ"ט, גלוליהם ואת שקוציהםאת
 א'( )ל', הדיחך-שמהאשר

 הפיצך-ומל-- אשר העמיס סכלוקבצך
 ו'( ג', )ל', לבבךאת

 ג'( )ל', ורהטך שבותך אתושב
 רעב חצי-מזי - רעות עליסואמפה
 ואילך( כ"ג)ל"ב,

 י"ז( )ל"א, טהם" פני"והמתרתי

 י איחזק
 י"א( צויתני-)ם', כאשרעשיתי
 ישא לא בן תמות. היא החוטאההנפש
 כ'( )י"ח, וגו' האבבעון
 ז'( )כ"ב, בך הקלו ואםאב

 י"ב( )כיב, דם שפך למען בך לקחושוחד

-לגר  ז'( )כ"ב, א( הונו ואלמנה יתום 

 מ"ו( )כ"ג,לזעוה

 ח'( )י"ר, ולמשלים לאותוהשימותיהו
 כ"ג( )ל"ז, ובשקוציהםובגיוליהם

 י"ג( )ד', שם אדיתםאשר
 נפצותם העמים-אשר מן אתכםוקבצתי

 י"ז- אחד-י"א, לב להםבהם-ונתתי

 כ"ה( )ל"ט, ורחמתי יעקב שבות אתאשיב

 )ה', עליכם הרעים-אוסף הרעבחצי

ט"ז(
 כ"ד( )ל"ת, מהם פניואסתיר

 יחזקאל, מצרף שבהם המקומות, אותם מכל הרבה ללמד אפשרביחוד
 המקומות התורה; וממשנה מת"כ שונים ומליצות במויים לרעהו איש אחד,בטשפמ
 דברים יחדו וחבר שערך המאוחר, הוא יחזקאל כי לדעת, אותנו מראיםהאלה

 ת"כ מ' למשל, רוחו. עיני לנגד מרחפים ושהיו שונים ממקורות בזכרונושנקלמו

 שעה באותה ישראל, מזור לענין ל"ג( כ"ו, )ויקרא בגויים" "זרה בבמוימשתמש
 ס"ד(. כ"ח, כ"זן )ר', בעטים" "הפץ בבמוי: ענין, אותו לשם משתמש, דבריםשם'

 ט"ו; כ.ב, כ"ג, כ', ט"ו; י"ב, )י"ב, הנ"ל הבטויים שני את יחדו מחבריחזקאל

 עם בקשר כתובה שבו ט"ז, י"א, בפרק עין י"ס, ל"ו, כ"ו; כ"ג, ל', י"ב;כ"ט,
 )מזרה. לחוד טהם אהד בכל משתמש וגם אוהרחקתים"( המלה: שלפניוהפסוק

 משנה ס' משתמש ישראל עם קכוץ לענין ס"א(. ל"ד, כ,, , י"ז בי"א, "פוץ" ה',נו'
 )י"א, הזה הבטוי את שאל יחזקאל גם ג'(. )ל', העמים" מן "קבץ בבמויהתורה
 הכחוב אויביהם" "מארצות עם יחדו חברו כ"ז( )ל"ט, אחד במקום אולםי"ז(,

 צר"א
 התורה. משנה בס' מאד קרובות לפעמים ותחר הולר ואלמנה" יתום "גר, : המלים



ט מכריעותראיות

 בדברים הכתוב העונש ביעור יחזקאל מתחיל מט ה/ בפרק י"ט. י"ה כ"גבמקרא
 עושברתי כ"ו: כ"ו, מויקרא לקוח בבטוי הפסוק את וממים חצי" את "בשלחי כ"ג:ל"ב,
 השאולים אפני-הדבור, את .חזקאי מתבל ואילך ג' ו', בפרק גם לחם". מטהלכם
 ונ'(. ו', שבפסוקים "ואבדתי" )"ונגדעו"; התורה ממשנה במליצות כ"ו, מויקראעפי"ר
 - השני מת"כ, שאול הראשון משפמים: ארבעה בתוכו כולל ח' י"ר,יחזקאל
 הולך ואילך ו' כ"ב, בפרק מת"כ. והרביעי- השלישי ל"ז(, )כ"ח, התורהממשנה
 החקים רבן-הפרת בירושלם; נעשו אשר התועבות כל את ומונה יחזקאלהנביא

 משתמש זאת ובכל כ"ח(; כ', י"ט, )ויקרא הקדושה בפפר הכתוביםוהמשפטים
 מויקרא ולא ט"ז כ"ז, מדברים שאול בבטוי בך"( הקלו ואם )"אב ז' בשמוקהנביא

 לתוך והכניס יחזקאל קבל כך ט'.כ',
 וחקים טצוות גם הכהנים, שלחובותיהם

 אחדות, דוגמאות עוד נביאלכסוף
- ובנאמובהנבאו  ום' ת"כ מ' לא 
 1(. )[התורה

 ן[
 ח'( ב', )בראשית בעדן גןויטע-א'

 י"ג( י"ג, )בראשית וני' רעים מדםואנשי
 )בראשיה לרשתה הזאת הארץ את לךלתת
 ומ"ו,

 )בראשית ואש גפרית מדום עלמטירר

 על והצמידים אפה על הנזםואשים
 מ"ז( כ"ד, )כראשיתידיה
 כ'( מ', )בראשית פרעה את הלדתיום
 מ"ב( מ"א, צוארו)בראשית הזהכעלרביד
 כ"ד( ט', )שמות מתלקחתואש

 י"ב( י"ג, )שמות רחם פמר כלוהעברת
- תחבל חבלאם  כ"ב, )שמות לו תשיבנו 
כ"ח(

 י'( כיד, )שמות הספיר לבנתכמעשה
 )במדבר ישראל מזקני איששבעים

 על מדובר שבו כ"ד(, )בפסוק מ"רפרק
 כ"א, י"ז; י"ט, )דברים התורה משנהמס'

 היו- יחזקאל עיני שלפני נלמד,שמהן
 חלקי יתר גם אלא בלבד, תורהמשנה

יחזקאל
 )ל"א, י"ג כ"ח, - היית א' גןבעדן
 ואילך(ח'
 ואייך( מ"ט )ט"ז, סדם-תועבהעזן

 כ.ד( )ל"ג, הארץ את ויירשאברהם

 כ"ב( )ל"ת, עליו אסמיר וגפריתאש

 על נזם ידיך- על צמידיםואתנה
 ואילך( י"א )ט"ז,אפך
 ה'( )ט"ז, אותך הלדתביום
 י"א( )מ"ז, גרונך עלורביד
 ד'( )א', מתיקחתואש

 כ"ו( )כ', רחם פטר כלבהעביר
 )י"ב( ז' ישיב-י"ח, חובחבלתו

 כ"ו( )א/ ספיר אבןכמראה
 י"א( )ח', ישראל מזקני איששבעים



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתלח

 ן[
 חי( כיד, )בהדבר יגרםועצמותיהם

- אתם -ויפץ  - הארץ כל פני על 
 ח'. י"א,בראשית

יחזקאל
 ל"ד( )כ"ג, תגרמי חרשיהואת
 ו'( )ל"ד, נפצו הארץ פני כליעל

 האחרים* והנביאיםיחזקאל
 ז'()פרק

 אלא התורה, בדברי רק לא בנבואותיו להשתמש מאד הרבה יחזקאלאולם
 הנביאים של או וזמנו דורו בני הנביאים של כע"פ, או בכהב בנבואותיהם,גם
 והמליצות הדבורים כל את להשכ טהיכנו הוה הדבר וגם יידו; שבאו לפניושהיו
 לשאולים ביחזקאל גם הנמצאיםמת"כ
 ולירמיהו. לו משותפיםדבור

 רמיהוי
 מפניהם תחת אל מפניהם- תיראאל

 י"ז( )א', אליהםודברת
 י"ג( )א', צפונה ספניופניו
 ב'( )ב', נעוריך חמד לךזכרתי
 י"א( )ב', איהים גויההימיר
 י"מ( )נ', צבי נחלת חמרה,ארץ

 א'( )ו', תקעוובתקוע
 י'( )ד', י"ר שלום-ו', ואין שלוםשלום,
 ח'( )ו', ממך נפשי תקעפן
 האדמה פני עי יקברו- ולא יאספולא

 )ט', עובר יושב-סכלי סכלישממה

 מחכם ועצה מכהן תורה תאבדלא

 ולא להם אזנים יראו, ולא להםעינים
 כ"א( )ה',ישמעו
 י"ס( )כ"ג, חמה ד'סערת
 י'( )כ"ד, הדכר ואת הרעב ואת החרבאת

 אפני בו מוצאים אנחנו עפי"רמהראשון;

יחזקאל
 ו'; )ב', תחת אל ומפניהם תיראאל

 ז'( )ב', אליהם דברי אתודברת
 בי( )ט', צפונהמפנה
 )ס'( ט"ב נעוריך-ט"ז, ימי אתזכרתי
 ו'( )ה', הגוים מן לרשעה משפטי אתותמר

 ט"ו( ו', )כ', הארצות לכל היאצבי
 י"ד( )ז', בתקועתקעו
 י'( )י"ג, שיום ואיןשלום
 ואילך( י"ז )כ"ג, מהם נפשיותקע
 ולא תאסף לא השדה- פניעל

 תקבי
 ט"ו( )י"ד, עוכר מבלישממה

 מזקנים ועצה מכהנים תאבדותורה

 להם- אזנים ראו, להם-ולאעינים
 ב'( )י"ב, שטעוולא
 י"ג( )י"ג, בחמתי סערותרוח

 י"א( )ו', יפיו בדבר ברעב,בחרב,


