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 כ"ג )כ"כ, כלי עליו-כליתד-ותלו

ואילך(
 ג'( )ל"א, אל ולא אדםומצרים
 ל"ג( )ל', הרבה ועצים אש מדורתההרהיב

 י"ס( )ל"ג, לשון שפה-נלעג עמקיעם
- להמך לרעבפרם  ערם הראה כי 

 ז'( )נ"ח,וכסיתו
 ה י דעוב

 י"ג( )א', אירםביום
 פניהצ

 י"ג( )א', כרמים בתים-ונמעוובנו
 ט"ו( )א', וערפל ענןיום
 להצילם יוכל לא זהבם נם כספםגם
 י"ח( )א', ד' עכרתכיום
 ה'( )ב', הים-כרתים-פלשתיםחבל

 זאבי - שואנים אריות בקרבהשריה
 חמסו קדש חילו כהניהערב-נביאיה

 ואילך( ג' )ג',תורה

 ל איחזק
 ג'( )מ"ו, כלי כל עליו לוילותיתר

 ב'( )כ"ח, אל ולא ארםואתה
 האש - העצים הרבה המדורה,אגדיל

 ה'( )נ', לשון וכבדי שפה עמקיעם
 בגד יכטה ועירום יתן לרעבלחמו

 ה'( )ל"ה, אידםבעת

 כ"ו( )כ"ח, כרמים ונטעו בתיםובנו
 י"ב( )ל"ד, וערפל ענןביום
 ביום להצילם יוכל לא וזהבםכספם
 י"מ( )ז', ד'עכרת

 הים חוף שארית כרתים -פלשתים

- שואג כארי -נביאיה  חמסו כהניה 

 בקרבה שריה - קדשי ויחללותורתי
 כ"ח( )כ"כ,כזאבים

 יותר הקדש כתבי מכל משפע היה יחזקאל היא: חקירתנו שלוהסמקנה
 עיני לנגד שהיו ובמליצות, דבור באפני בנבואותיו השתמש והוא הנביאיםמכל
 הקדש. מפרי יתר סאת וששאלםרוחו

 כהנים. תורת ובין יחזקאל שביןהיחם
 חי()פרק

 ספרי מכל יחזקאל ע"י ושלוקווו למעלה שנזכרו ואפני-הדבור, הכסוייםכל
 ביתר וגם בת"כ גם השתמש שיחזקאל הנחה, לידי אותנו מביאים והנבואה,החקים
 ומליצות דבורים שאילת ממנימשל שום בו ת"כ-שאין שם' ההשערה, אולםכה"קז
 אולם האמת. מן מאד טאד רחוקה לבדו, ביחזקאל רק השתמש - אחריםטספרים

 שממנו הסקור, יחזקאל היה לו הנ"ל: ההנחה לידי תביאנו אחרת התכוננותגם
 כ"ט- )כעמוד': למעלה שהובאו הרבים והמליצות הבטויים כל את ת"כ כעלשאם
 רק הנמצאים הדבור אפני באותם רק ת"כ בעל בוחר היה לא עתה כיל"ג(,



א מכריעותראיות

 והמליצות הדבורים את גם מקחת נמנע היה ולא לבדו לו והמיוחדיםביחזקאל
 לת"כ היהה האם אחרים. ולמפרים לירמיהו תורה, למשנה ליחזקאל,המשותפים

 ולשם לבדו, לו המיוחדים האופיים, הבמויים את רק מיחזקאל ישאי טיוחרתכונה
 יחזקאל שי האוריגינליות המליצות בין הבדיל למען בחקירת-בקרת השתמשזה
 "הקל כבטויים: כלל משתמש ת"כ מ' בעל אין מדוע השאולות? המליצותלבין

 "זעוה", רענן", אעין תחמל", ולא תחום "יא שבות", עשב בגויים", "הפץ ואם",אב
 האלה הראיות כל ומירמיו;ו? התורה ממשנה שאלם שיחזקאל וכו',"שקוצים"

 אשר המקור הוא *חזקאל, ס' ולא ת"כ, שם' לעינים, ונראה ברור באפןמוכיחות
 בו. השתמש הוא ואשר הנ"ל הנביא עיני לנגדחיה

 כענין לרעהו איש מסכימים ת"כ ום' שיחזקאל לזאת גם לב לשיםצריך
 "הרכסים בספרו עטר כבר שפירא15( ליב יהודה ר' עכי". החבור סלת שימקומה
 ובמדבר ויקרא של אחרים בחלקים כתובה אכי" המלה הזה: הדבר עללבקעה"
 ת"כ של החקים בחלקי פעם ואחת ארבעים רק נמצא כזה צרוף-מלים הנושא16(.אחר
 פעמים הקרבנות-שמנה תורת של הראשונים הפרקים בחמשת : בכלם( לא)אולם
 אשר וטהרה טומאה בדיני כ"א(; י"זן ט"ו; ד', אי; ה', ב"ז ד', א'י ב', ב', א',)ויקרא
 מ"ז; מ'; ל"ת; כ"ט; ז י"ח סי; כ'; י"ג, ב'; )י"ב, פעם עשרה ום"ו-שתים י"ג י"ב,בפרקים:

 ן י"ר י"ג; י"ב; כ"ב, פ', כ"א, כ'; י"א, בויקרא גם כ"ח(; י"ט; ט"ז; ב';ט"ו,

 ו', כ'; י"בי ו'; ה', ובבמדבר ב' כ"ז, כ"ט; כ"וז כ"ח, י"טן י"ז; ט"ון כ"ד,כ"ז;

 אחרי שכי" המלה כאן כתובה עפי"ר ד'. ג'; ל', וו'; כ"ז, י"ר; י"א, י'; ט',ב';
 כזה מלים צרוף כי ויען פעם(. ושלש )שלשים אדם נפש, איש, אשה,הנושאים:

 סגנון- של מסגולותיו הוא הזה שהבטוי לי, נראה לכן אחדים, בחקים רקנמצא
 בם' שגם ומכיון המשפט. בראש כתוב החק, מדבר שעליו החפץ, או האישחקים:
 למדים, נמצאנו הנושא, אחרי מקומות בעשרה *כי" החבור מלת כתובהיחזקאל
 י"ג, סי; י"ד, כ"א; י"א; ג', )יחזקאל ת"כ של סגנון-החקים את חקהשיחזקאל

 י"ג בפסוק הזה החקוי ובולט נכר ביחוד ט'(; ו'; ב'; ל"ג, כ"א; י"ח, הייי"ה,
 כי )"ונפש א' ה', לויקרא הדומהמאד מעל"( למעול לי תחטא כי )"ארץ י"דבפרק

 כד'"(. מעל ומעלה תחטא כי )"נפש כ"א זלה', סקל"( תמעול כי )"נפש י"ד יה',החמא"(,
 )נ' ל"ז ח', ובמל"א מ"ו כ"ח, בישעיהו רק עוד נמצא כזהצרוף-מלים

 של ברצונו "כי" החבור מלת של מקומה את לבאר אפשר שם אולםפעמים(ן

 הנושא. את ולהבליט להדגישהמחבר

 יהיו לא ביחזקאל הכתובים שהחקים זאת, את נם הנ"י לדבריםנוסיף
 בת"כ. אשר והמצוות החקים את והכיר ידע שהנביא נניח, אם אלא לנומובנים
 סתנות- על הנכיא מדבר ואילך כ"ט מ"ר, בפרק אחדות. דוגמאות רק כאןנביא
 אין אולם שלמים. בזבחי הכהנים של חלקם את לכאורה מזכיר ואינוכהונה
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 ומכל בזבחי-שלמים. ונחלה חלק לכהנים שאין מובר, שיחזקאל הדעת עללהעלות

 את הזכיר לא ש"יהזקאל האומר, (.Comm) ממנד לדברי להסכים שאיןשכן
 שיחזקאל- ובודאי עקרי, זבלתי מאליו מובן הוא הזה שהדבר מפני האלה,המתנות
 הכהנים לטובת ישראל כני מאת אותן הקרבנות-דרש קוימום שי כחו באבתור
 הכתובות האלה, המתנות היו דאמת אליבא אולם ג'(. )י"ח, דברים" ס' שעשהכמו

 ל'(, )ם"ד, ביחזקאל הנזכרים מהבכורים פחות מאליהן" "מוכנות דברים, בס'רק

 בימים עוד לכהנים ספק, בלי נתנו, ואשר החקים ספרי בכל עליהם נצטוואשר
 אם אלא תתבאר לא שלמים בזבחי הכהנים של הלקם את ואי-הזכרתוקדומים.

 הכהונה מתנות כל את כל"17( חרוטת "וכל בבטוי: כלל שיחזקאל הנחה,נניח
 ולהן שהרומות"; בשם כת"כ אחרים במקומות נם והממומנות י"ח בבמרברהכתובות
 ואילך; ל"צ ז', ויקרא כ"ח; כ"ט, )שטות כזכהי-השיסים הכהנים הלקי נםשיכים
 י"ט(- י"ח,במדבר

 המה והאשם החטאת *המנחה שאת יחזקאל, אומר כ"ט מ"ד,בפרק
 "יכהנים במלים מסתפק הוא הכהונה מתנות יתר על ובדברו , יאכלום")הכהנים(
 בת"כ, אשר הצוויים ע"י נקלה עי יתבאר הזה הפסוק ל'(א(. )מ"ד, בלבדיהיה"

 כ"ב; י"א, 1', )ויקרא בכהנים הזכרים רק יאכלו והאשם החטאת המנתה, אתכי

 והן הכהנים של הגמור רכושם הן המתנות יתר ואוים י'(, י"ח, במדבר ו';ז',
 י"א; כ"ב, י"ר; י', )ויקרא ולעבדיהם יבנותיהם לנשיהם, גם באכילהטותרות
 י"מ(. י"ג, י"א, י"ח,במדבר

 החנים במצוות יותר עוד ונראית בולמת ת"כ חקי של המוקדטתההנחה
 שיום מובר, .esch~) .5 -107 )110 וילהויזן ואילך. כ"א מיה, ביחזקאלאשר

 החל, כזה ובאפן החג. של הראשון ליום כ"א מ"ה, ביחזקאל נחשב הפסחהקרבת

 זה דבר אוים מחדשך עשר הארבעה ביום הפסח חג של השבוע יחזקאל,לפי

 לא הפסח ששבוע לצוות, הנביא את והכריח שהניע הדבר מהו אפשרי! בלתיהוא
 ד'(, פ"א, )"בכמה"-תהלים במלואה שהלבנה יום לחדש, עשר החמשה ביוםיתחיל
 ערב הוא כ"א מ"ה, ביחזקאל אשר ש*הפסח" ספק אין ויכן ? המכות חגכמו
 את דבריו ביסוד הניה הנביא הימים". שבעות *חג זטיד תיכף בא שאחריזהחג

 ראויה מיוחדת בהדגשה כאן שנאמרה "חמה" "המלה הזו: ההערה את מעיר סטנךא
 אז היתה לא והאשם החטאת את לאכל לכהנים רק המיוהדת שהזכות אפשר לב;ישיסת

 הזה הבאור כי הוא, כלל בספק מוטל שאי13 דבר כלל"-.אולם בספק משל שאיש דברבבחינת
 נכון.אינו

 התקון אולם עשר", "ארבעת תחת עשר" "חמשה כאן: ולתקן לשנות רוצה קומשב(
 Q1po. בשום יסוד יו ואין לב שרירות מתוך נעשהחזה



מג מכריעותראיית

 עשר ארבעה עד למשמרת לכם "והיה ואילך: ו' י"ב, בשמות אשר הפסחפרשת
 לכם הזה היום והיה הזה... בלילה הבשר את ואכלו הערבים... בין לחרש...יום

 הזה" שאהיום הוא, ומחוור ברור ודבר - ימים". שכעת חג,.. אותו וחנותםלזכרון
 דברה שלפניו שבפסוקים אעפ"י ניסן, לחדש עשר החמשה היום הוא י"ד()פסוק
 זאת להגיד לעצמה צרך ראתה לא התורה לחדש. עשר הארבעה היום עלהתורה
 )ראה שלפניו הלילה מן תתחיל עשר החמשה היום כי ידעו הכל כי יעןבפרוש,
 לחרש יום עשר אבארבעה יחזקאל: גם אומר וככה ל"ב(18(. כ"ז, כ"ג,ויקרא
 עשר הארבעה יום שאחרי הזה" ולאבלילה הערבים" לעבין וכונתו הפסח" לכםיהיה

 מתחיל אחריו הבא ימים" שבעות שיחג למדים, נמצאנו י"כא(. בשמותהנאמרים
 בת"כ אשר הפמח שחקת נניח, אם ורק בנימן. עשר החמשה ליום אורבלילה
 חג השבעות. תג את כיל הזכיר יא מדוע להכין נוכל הנביא, עיני לנגדהיתה

 פסח שי המיום לחג אלא עצמו בפני לחג כ"ג בויקרא נחשב אינוהשבעות
 יום על טרבר שאיננו כמו אותו, מזכיר יחזקאל אין ולפיכך פמח(. של)עצרת
 חג שלהעצרת

 המכות19(._

 כבר שהעיר )כפי נמצא והלאה הפסח מחג שבעות שבעה לספירתרטז
 ימים" שבעות "חג בשם שבועות"( שבעה לספור סטנו שמתחילים שם "עלרש"י:

 כ"א(. ס"ה,)יחזקאל
 כי הדבר, את ומקימות מאשרות שונים, ממקורות כאן שהובאו הראיות,כל

 כל אחרי ויאמר, שיבוא אדם, בן ועם ממנו. ומשפע בת"כ תלוי יחזקאלספר
 רק ונתהוו נוצרו ת"כ של השונים החלקים כי הנ"ל, והראיות ההוכחותהצעת

 להתוכח. טה אין כזה אדם בן בבל-עם גלותאחרי

  התורה*  ומשנה  כהניםתורת
 סי()פרק

 סחו היאי  עליה, תשובה  לטצא  עלינו אשר ביותר, החשובות השאלותאחת
 משנה בם' כי לקוות, הצדקה לנו ויש כהניסו לתורת התורה משנה מ' שלהיחם

 על התשובה את נמצא ת"כ, כסו ובעקרו קרבו חקים ספר הוא שגםהתורה,
 ואם וכלל. כלל אליהם לב הושם שלא או ביסורו הונחו ת"כ חקי אם :השאלה
 מוקרמת הנחה בתור רק ת"כ את הניח לא התורה שמשנה להוכיח, בידינויעלה

 שבשמות, י"ב פרק על הסתמר שיחזקאל זו, הנחה להגיח גמורה רשות לנו יישא

 המלים גם וליחזקאל; הגיל לפרק משותפים פסוקים שחמשה ל'( )עמ' לעיל הראינו כייען
 מ'. כ"ג, כויקרא אשר חחגיםמחקי א" בהערה כ"ח בעמ' . לעיל שהראינו וכפי הן שאולות כ"ח כ', ביחזקאל אשר עבות""עץ


