
כט מכריע1תראיית

 , שבכתב בתורה אלא פה שבעל בממרת לא אפוא מקורם ביחזקאלהמובאים
 בבל. גלות אחר נוצר הקדושה שס' אפן, בשום להגיר אי-אפשרולפיכך

 מפרטת חקירה יחזקאל; אל כזה ביהם נמצא הקדושה ס' רק לאאולם
 נוצר החדשה הבקרת של מדרשה רבית שאייבא כהנים, תורת ס' שנםתראנו,
 יחזקאל. הנביא עיני לנגד הקפו בכל ככר מונח היה בבל, גלות שאחרבתקופה
 תורת של שונים לחלקים השיכים והמלים הפסוקים כל את כאן נביאאנחנו
 ביחזקאל. גם והנמצאיםכהנים

 ת"כ. של האחרים והחלקיםיחזקאל
 ה'()פרק

 אותם ושטיחסים התורה של שונים בחלקים הכתובים דברים,הרבה

 ביחזקאלו גם כמותם נמצאים כהנים, תורת לם' הקדושה( לס' לב שים)טבלי
 שהדברים הדעת, על להעלות ואי-אפשר במספרם פאר רבים הם האלההדברים
 שהאחד להגיד מכרחים אנחנו אלא ביהזקאלן וגם כתורה גם במקרה נאמרוהאלה

 : האלה הפסוקים אל לב נשים חברו. בדבריתשתמש
 כהניםתורת

 ו'( א', )בראשיתרקיעא(
 )בראשית שרצו החיה-אשר נפשכל

 כ"ה א', )בראש' הים בדנת -למינה
ואילך(

 כ"ו( א', )כראשיתארם-כדמותנו
 השמים עוף ולכל הארץ חיתולכל

 ל'( א', )כראשיתלאכלה
 ב'( ה', )כראש' הבראםכיום

 י"א( ו', )בראש' חמס הארץותטלא

 י"ח( ו', )בראש' אתך כריתי אתוהקיטותי
 י"ר( ז', )בראש' כנף כל צפור,כל

 חזקאלי
 כקב( )א',רקיע
 ט'( )מ"ז, ישרץב( אשר חיה נפשכל

 י"א( )ם"ז, הים כדגת -למינה

 כ"ו( )א', ארם כמראהרמוה
 לאכלה נחתיך השמים ולעוף הארץלחית
 ד'( ל"ש, הע ל"ד, כ"זו לל"ג, רמה ה';)כ"מ,
 ט"ו( )כ"ח, הבראךמיום
 רמה י"זן )ח', חמם הארץ אתמלאו
 כ"ג(לז',

 סיב( )מעז, אתך בריתי את אניוחקיטותי
 כ"ג( )י"ז, כנף כל צפור,כל

 זחותס את לקורניל, בנגוד חותכות, בראיות הוכיח .bibl. (Rech 11 0מ ~1 "יייש
 בבראשית. אשר ו"רקיעץ ביחזקאל אשר "רקיע"של

 הבטוי ת"כ; ס' של מסגולתו המבקרים, גברי יפי הס 1"שרץ" חיה" "נפש : הבטוייםב(
 כ'. א', בבראשית אשר חיה" נפש ל"שרץ מתכוון חיה", ל"נפש במין מתאים שאינו ישרץ","אשר



 כהניםתורת
 אשר ככל השמים עוף כל ועל הארץחית

 )בראש' הים דגו ובכל האדמהתרמוש

 י"ר( ט', )בראש' כענן הקשתונראתה
 )י"ז,'( עולם בריתי-לברית אתוהקימותי
 ועוד( י"ג זי, )בראשית הזה היוםבעצם
 כ"ג( ל"ד, )בראש' וקנינםמקניהם
 ועור( ז' ל"ו, )בראש' מגוריהםארץ
 כ'; ו', ב', י"ז, )בראש' מאדבמאד

 ז'( א',שטות

 אמר- להם-לכן נודעתי לא ה'ובשמי
 ו'( ג', ו', )שמות ד'אני

 ידי את נשאתי אתכם-אשרוהוצאתי
 ח( ו', ז',)שמות

 נשאתי אשר הארץ אל אותםוהבאתי
 ליצחק לאברהם אותה לתת ידיאת

 ח'( ו', )שמותוליעקב
 ועוד( ז' ו, )שטות ה' אני כיוידעתם

 ח'( ו', )שטות מורשה לכם אותהונתתי

 ה'( ז', )שמות טצרים על ידי אתבנטותי
 י"א( י"ב, )שטות ברגליכםנעליכם
 )שטות ה' אני שפטים א'-אעשהובכל

 י"ג( י"ב, )שמותלמשחית
 ועוד( כ' י"ב, )שטות מושבותיכםבכל

 ל א ק ז חי

 השדה"( וחית השמים ועוף היםדגי

 וכל האדמה על הרומש הרמשוכל
 כ'( )ל"ת, האדמה פני על אשרהאדם
 כ"ח( )א', בענן יהיה אשר הקשתכמראה

 מ'( )ת"ז, עוים" כרית לך"והקימותי
 א'( ט', ריי ב', כ"ר, ג'; )ב', הזה היוםעצם
 י"ב( )ל"ח, וקנין מקנהעשה
 ל"חב(( )כ', מגוריהםמארץ
 י"ג( ב"ז, סי; )ם', מאדבמאד

 רי- טצרים-אני בארץ להםואודע

 להוציאם להם ידי נשאתי ההואביום
 1'( )כ',וגו'

 את נשאתי אשר הארץ אלואביאם

 - )לאבותיכם( להם אותה לתתידי

 ועור( ט"ב )כ', ה' אני כיוידעתם
 לטורשה-)י"א, הארץ נתנה היאלנו
 כ"ד( ל"ג, י'; כיה,ט"ו;

 ועוד( י"ג ט', )י"ר, עייו ירי אתונטיתי
 כ"ג ברגליהם-כ"ד,ונעליכם

 )דמה ועוד י' ה', - שפטים בךועשיתי
 י"א(לכ"ה,

 ו'. ט', ט"ז;למשחית-ה',
 ו' ועוד 1"ד י', טושבותיכם-ו',בכל

 מכל שונים בטויים אחד במקום הרכיב יחזקאל כי ברור, באפן רואים אנחנו כאןא(

 הארץ" "חית : במלים המבקרים, דברי לפי תמיד, משתמש ת-כ ס' כי יען התורה;חלקי

 הוא שאול הזה במשפט אשר המלים צרוף כל אמנם ואם השדה'י. "בחית - 1 [והמקורית

- מהמקורות לכאן נכנס השדה" .הית הכטוי: אולם מת"כ,אפוא  הפסוק: של סופו וגם 1, 15 

 ג'(. י"ב, )במדבר 1 15 מהמקורות הוא לקוח האדמה" פגי על אשר האדם"וכל

 האבות. על ת"כ בספורי הוא מגוריהם" "ארץ הבטוי שמקור הדבר, ומחוורב(

 הנבואה נאום בשעת היו, יחזקאל של עיניו לנגד כי נקלה, על יוכח ואחד אחד כלג(

 ואילך, ג' 1', בשמות אשר הפסוקיםהזה,



-

לא מכריעותראיות

 כהניםתורת
 הנר ולגר לאזרח יהיה אחתתורה

 ס"ט( י"ב, )שמותבתוככם

 ח'( כיה, )שמות בתוכםושכנתי
 כ'( כיה, )שמותהכרובים-סוככים

 גי( כיו, )שמות אחוהה אל אשהחוברות
 כ"ה, )שמות וגו' וברקת פטרהאדם

 ועוד( ט' א', )ויקרא לה' ניחוחריח
 ו'( א, )ויקראלנתחיה
 ל"ד( ט', )שטות המשכן את מלא ה'וכבוד

 אליהם ואמרת ישראל בני אלדבר
 ועוד( ב' א',)ויקרא
 )דמה נ' ר', ויקרא טחנה- מאחתועשה
 ד'(לה',
 ד'( ה', וחטאה-)ויקרא מעל תטעול כינפש

 ג'( י',- )ויקראאקדש-אכבר
 מ'( י', )ויקרא תשת אל ושכריין

 ובין החול ובין הקדש ביןולהבדיל
 י'( י', המהור-)ויקרא וביןהטטא

 ועוד( מ"ר )י"א, נפשותיכם את תטמאוולא
 ס"ה( י"ג, )ויקרא יעטה שפםועל
 חפניו ומלא -- אש גחלי המחתהמלא

 כ"ז, )ויקרא השבט תחת יעבוראשר
 א(ל"ב(

 ימיר ולא יחליפנו לא קורש,יהיה
 ואילך( כ"ז,)ויקרא
 י"ב( ה', )נטדבר מעל בווטעלה

יחזקאל
- בתוככם הגריםולהגרים  לכם והיו 

 כ"ב( )מ"ז,כאזרה

 ט'( )מ"ג, בתוכםושכנתי
 )י"ר( ט"ז הסוכך-כ"ח,כרוב

 מ'( )א', אחותה אל אשהחוברות
 וישפה, שהם תרשיש, ויהלם, פטדהארם,
 י"ג( )כ"ח, וברקת נפךמפיר,
 י"ג( )ו', נלוליהם לכל ניחוחריח

 ו'( )כ"ד, לנתחיהלנתחיה,
 ד'( )י', ה' מלאה-כבודוהחצר
 ה'( )מ"ג, הבית את הי כבודטיא
 אליהם- ואמרת ישראל בית אלדבר

 "( )י"ח, מאלה טאהד אחועשה

 י"ג( )י"ר, מעל למעול לי תחטא כיארץ

 ט"ב( 3כ"ח, כה בתוכך-ונקדשתיונכברתי

 כ"א( )מ"ר, ישתו לאויין
 הטמא ובין הבדילו לא לחול קדשבין

 )דמה שיו כ"ב, - הודיעו לאלמהור

 י"ד( )ר, טממאה לאנפשי
 י"ז( )כ"ד, שפם על תעטהולא
 ב'( )י', אש גחיי חפניךומלא

 5"ז( )כ', השבם תחת אתכםוהעברתי

 קדש ימר-כי ולא ממנו ימכרוולא

 כ"ז( )כ', טעל ביכמעים

 שויקרא האומרים, ואחריט קיוגן דברי את גם סותר ביחזקאל אשר הזה השאול הפסוקא(
 מעשר על מדובר הנ"ל שבקמע מפני עזרא, של זמנו אחרי רק חתורה לתוך גכגס ל"ב-ל"גכ-ז,

 1880 .8 ב-138 זאת נגד שנאמר מה ראה ,בהמה
~iagazin 

 ל"ב-ל"ג. כ"ז, לויקרא ובפרושי



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתלב

 כהניםתורת
 ט"ו( ה', )במדבר עוןמזכרת
 לשנה יום ישנה, יום יום:ארבעים
 ל"ד( י"ד,)במדבר
 ל"ד י"ד, )במדבר עונותיכם אתתשאו

ועוד(
 ל'( י"ר, )כמדבר ירי אתנשאתי

 ליה( י"ר, )במדבר דברתי ד'אני
 )במדבר לד' תתנו ערימותיכםמראשית

 ל'( ט"ו, )במדבר מגדף הוא ה'את

 )במדבר הפר מצותו ואת בזה ה'דבר

 אתם אשר עיניכם ואחרי לבבכםאחרי
 ל"ט( ט"ו, )במדבר אחריהםזונים
 ג'( כ"ז, )במדבר לכםרב

 )במדבר לשרתם העדה לפניולעמוד

 ציץ ויצץ פרח ויוצא מטה-פרח
 כ"ג( י"ז,)במדבר
 טועד-ואת אהל משמרת אתושמרו
 ד'-ה'( י"ח, )בטיבר המזבחמשמרת

 י"ג( י"ח, )בטיבר בארצם אשר כיבכורי
-מנחתם - חטאתם  - אשמם   חרם כל 
 י"ר( ט', י"ח, )במדבר יהיה לךבישראל
 ונחלתך חלקך תנחל-אני לאבארצם
 כ'( י"ח,)במדבר

 י"ג( י"ט, )במדבר עליו זרק לא נדהמי
 י.ד; כ"ז, )בטרבר קדש מריבתמי

 נ"א( י"ב,דברים
 ליום - תמימים שנה בניכנשים
 ג'( כ.ח,)במדבר

יחזקאי  כ"ח( )כ"א, עוןמזכיר
 לשנה יום לשנה, יום : יוםארכעים

 י'( מ"ר, , י' )י"ד, עונםונשאו

 י"ב( )ח"ד, ידינשאתי
 י"ג( )ה', דברתי ד'אני

 ל'( )מ"ר, לכהן תתנו ערימותיכםוראשית

 כ"ז( )כ', אותיגדפו
 נ"ט( )ם"ז, ברית להפר אלהבזית
 . י"ט( י"ח, ט"ז, לי"ז,)דמה

 הזונות עיניהם -ואת הזונה לכםאת

 ט'( )ו', וגו'אתרי
 ו'( )ם"ד, לכםרב

 י"א( )ט"ר, לשרתם לפניהםיעמרו

 הזדון פרח הטסה, צץ הצפירה,יצאה

 משטרת הבית-שומרי משמרתשומרי
 מ"ו( ס"ה, )ם',המזבח
 ל'( )ם"ד, כל בכורי כיוראשית

 חרם וכל והאשם החטאתהמנחה,
 כ"ט( )ם"ד, יהיה להםבישראל

 להם תתנו לא ואחוזה נחלתםאני
 כ"ח( )ם"ר,בישראל

 כ"ח( )ל"ו, טהורים מים עליכםוזרקתי

 י"טי )מ"ז, קדש"( )מריבת( מריבותמי
 כיח(מ"ח,
 י"ג( )ם"ז, תמים-ליום שנתו בןוכבש

 הספורים מחלק רק שאלו שיחזקאל למדים, נמצאנו ביחזקאל; פרש יא הזה השםא(

 אחר. במקום נמצא איננו כי יען בת"כ,אשר



לג מכריעותראיות

יחזקאל
 י"ג( )כ"ז, אדםבנפש
 י"ג( )מ"ז, הארץ אתתתנחלו
 י"ר( )מ"ז, לנחלה לכם הארץונפיה

 מגבולב(--זאת הגדול הים יםופאת

 כ'( )ט"ז, יםפאת
 ב' )ס"ה, י"ז יעיר---מ"ח, מגרשוהיה

 ל'( )מ"ח, העירתוצאות ח'( ל"ד, )במדבר הגבויתוצאות
 החקים טחלק וגם הספורים מחלקי גם לוקחו כאן שהובאו הרוגטאותכל

 היו שהם הנחה, להניח מוכרחים אנחנו לראשונים ביחם כהנים. בתורתאשר
 יחזקאל. הנכיא עיני לנגדבכתב

 שעליה ה', בהתגלות שם טתהיל הנביא ; כ' יחזקאל הרבה מלמדנוביחוד
 ממפר הוא שם! המצויים אחדים ובמליצות בבמויים ומשתמש ב', ו', בשמותמדובר
 משמז ה' גאלם וככ"ז ואליליה, מצרים גלולי אחרי הלכו ישראל שכני הנ"ל,כמרק
 נתן ה' אשר החיים חקי עץ גם ה', י"ח, ויקרא עפ"י הפרק, באותו מדבריחזקאל
 ל"א, שמות בדברי במלה מלה משתמש הוא כאן - עליהם ומוסיף ישראללכני
- ה' פי את המרו ישראל בני אולם השכתו מצות את גם -י"ג  הנביא הולך 

 בניהם על וגם ממצרים שיצאו הראשון הדור בני כל במדבר מהוומספר-ולכן
 תולדותיו מארצם.-ספור גלות גזרת נגזרה מאבותיהם, טובים היו שלאאחריהם,

 ונבדל שונה הוא כנען לארץ בואו עד מצרים מארץ צאתו מיום ישראל עםשל
 כי להניח, עלינו הרי המקרא, מבקרי של לשיטתם נמכים ואם ו התורה מספורימאד

 ממקורות ההיסטוריות ידיעותיו את ושאב התורה את כלל הכיר ולא ידע יאיחזקאל

 אשר ~גחלה" המלה מאד: גכוגה הערה רע"ט( עמ' הגיל )נספרו סעיד הלזיא(
 "נחלה רגר על שעה באותה חשב שיחזקאל זו, הנחה בהניחנו רק תובן י"ס מ"ז,ביחזקאל

 14( ה' ל"ד, כבמדבר אשרמצרים"

 או צין" "מדבר העתיק השם תחת "תמר" בשם הגיל במקום השתמש יחזקאלועוד:
 ל"ג, )במכבר הירושלמי שהתרגום לזאת, נוסיף בזמנו. שנשתכח ג'-ד'( ל"ד, )במרמר"צנה"

 אשר הרהברול" עציני הם הם פרזלא" חוור 1"צ'ני פרולא"; ט11ר "ציני i'Sa"; השם אתמתרגם ל""
 ידועים. תמרים מיני : כלומר א,, ג', סכהבמסכת

 י"ס, ט"ו, וביהושע גת"כ אשר הסתומים הפסוקים את כאן מבאר שיחזקאל ספק, אין](
 sub Thesaurus ב-"1" עיןמ"ז!

~esenius 
Lehrbuchg277c.'-1ב Ewald, הוראתה דבר על 

 "וגבול". המלהשל

 כהניםתורת
 ל"ו;( ל"א, )בטדכר אדםונפש

 נ"ר( ע"נ, )בהדבר הארץ אתוהתנחלתם
 )במדבר בנחלה לכם תפול אשרהארץ
 בי(ל"ו,
 יהיה זה וגבוי הגדול הים - יםוגבול
 1'( ל"ד, )במדברלכם
 ו'( ל"ד, )כמרבד א( יםגבול
 ועור( ב' ל"ה, )במדכר לעריםומגרש



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתלד

 בטויים של גדול אוצר מוצאים אנחנו הזה בפרק דוקא ואולם לגמרי.אחרים
 שאינו באפן מלמדנו, הזה והפרק התורה; וממשנה כהנים מתורת שלקחוומליצות
 אלא הנ"ל המפרים את והכיר ידע שיחזקאל בלבד זה לא פנים, לשנינשמע

 ה' ע"י שנתנו ומשפטיו, ה' חקי את בתוכם הכוללים אמת לכתבי גםשחשבם

 ההיסטוריה מהלך את הנביא אפוא מתאר זאת בכל ואם במדברא(. ישראללבני

 הוא סגנונו כי ותזכהו, תראו ואז ביחזקאל אשר 4ב( הזה הפרק את בעיון נא קראזא(

 בישראל" "בחרי ומהנביאים. מהתורה בטויים בו נמצאים ושעל צעד כל ועל ומשובץ טגווןסגנון
 )שמות מת"כ - פעמים( ושתי ידי" מואשא ן ב'( י"ר, ל"ז; )ד', דברים מס' הוא שאול ה'(נפסוק

- להם "ואודע חן;1' - ה'" אני   ידי "נשאתי - ו"; ופסוק נודעתי" "לא ג': )פסוק מהנ"ל 
 )פסוקלהם"

"1 
 "זבת ל"ג; י', במדבר עפ"י - להם" תרתי "אשר 1,ן ח', )מהפטוקיס: -טהנ"ל

 הצ- י"טן-"גלילי-שקוצי" ג', ירמיהו "צביהיא"-עפ"י בתורה; רבים ודבש"-במקומותחלב
- וגו' תטמאו" "אל ט"ז; כ"ט, דבריםעפני  ר'; ב', איכה - חמתי" "לשפך מ"ג; י"א, ויקרא 

 בהם" אפי "לכלות ועוד; כ' ז', ירמ" ט',י"ט; החמה"-מדברים "אף" של הצרוף כ"ה; י/ירמי'
- חמה" מכלה יחזקאל משתמש אחריםובמקומות  איכה ט"*-עפ"י י"ג, י"ב; 1,, י"ג; ה', 

 "לעיניהם , ל"ב כ"מ החל"-ויקרא "לבלתי ; כ"א ,i~ff )ט"-ירמי' שמי" למען י"א.-"ואעשד',
 ל"א( בהם" יעשה-וחי משפטי-אשר ואת חקותי ס"ה.-4את כ"1, מצרים"-ויקרא מארץלהוציאם
 ז' ט', 9""-דברים בי" "וימרו - י"ג. ל"א, )י"ב(-שמות ה'.-"שבתותי-מקדשם" י"ח,מויקרא

- טאסו" *טשפטי ן גי כ"1, הלכו"-ויקרא לא *בחקותי ;ועוד  - יעשה *אשר מ"ג; כ"1, ויקרא 
 "לכלותס"- ח,; כפסוק חמתי" "לשפך י"ד; ל"א, חללו"-שמות בשבתותי י"א; כפסוק בהם"וחי

- ט/ כפסוק י"ד י"ב.-פסוק י"ב,שמות - )ט"1( הארץ" ידי-אל  שנשאתי   י"ד, במדבר עפ"י 
 ה.-כבמשפטי-חללו" פסוק לעיל, "זבת-צבי" ל';כ"ח;

 )ט""
 גלוליהם" "אחרי י"ג; פסוק לעיל,

 עיני" כ"ו.-4ותחס כ-א,-מל"א
 עשיתי "ולא "; י, "משחהס"-דברים ועוד; בדברים מצוי )י""

 אהתטמאו"- "בגלוליהם כ"ג; כ,, 9"ח(-ויקרא תלכו" י"ח.-"בחקי-אל ה', כלה"-ירמי'אותם
 )כ'( 1ג1' שבתותי" ג'.-"ואת כ"1, )רט(-ויקרא אותם" לכו-ועשו 4-בחקותי כ"ד. י"ח,ויקרא

 בפסוק כמו "לעיניהם" עד מ"ואעש" כ"כ: Afi.~-פסוק כפסוק כ"א י"ב.-פסוק בפסוק לעיל,כמו
 "ולזרות" ס"ד; כ"ח, דברים - "להפיץ-בגתים" ט"ו, פסוק כמו ירי" "נשאתי כ"ג:י"ד.-פסוק
 י"א.-וכמתנותם" לפסוק נגוד כ"ה וט"ז.-פסוק י"ג : כפסוקים פ"ר ל"ג.-פסוק כ"1,1ג1'-1יקרא
 ה'. ז', שמות 1ג1', ידעו" אשר "למען ; י"ב י"ג, שמות "בהעביר-רחם", ; ל"ת כ"ח,)כ""-שמות

 1ג1' ב"מעלם" ל'ו ט"ו, במדבר - אותי" "גדפו ב'; א', )כ"ז(-ויקרא אליהם"-נדבר-ואמרת

 דברים רמה"-עפ"י גבעה כל *ויראו ח'; 1', שמות )כיח(, י"ב.-"ואביאם-להם" ה',-במדבר
 י"ח; ז', ירמי' עפ"י -- oe" הויסיכו קרבנם" ,כעס מ'; כ"ג, עבות"-ויקרא "עץ י"ג; ב,ןי"ב,
 היום שמה-עד "ויקרא ; ה' י"ב, )כ"ט(-דברים שם" בויקרא.-"הבאים ניתוחיהם"-מצוי"ריח

 ל"ט. ט"1, זונים"-במדבר "ואחרי-אתם ז'; בפסוק כמו %'( י"ד.-4שקוציהם' ג',הזה"-דברים

 %"ב הארצות" "כמשפחות ז'.- בפסוק כמו "%יליכם" יפו י"ח, דברים %"א( באש" בניכם-"בהעביר

 )ל"ג( לא" ד'-אם נאום אני כ"ח.-4חי ד', דגרים ואבן", עץ "לשרת ג'; י"ב, בראשית-עפ"י

 ח'.- בפסוק שפוכה":כמו ובחמה ליד; ד', רבריט נטויה", ובזרוע חזקה "ביר כ"ח; י"ד,--נמדבר

 בפסוק כמו וגו' חזקה" רביד ג'(; ל', )דברים "וקבצתי-בם" ו'; ו', שמות %"ה, אתכם""והוצאתי

 אל *פגים ב'ן ד', יואל ל"ה; ב', ירמי' "ונשפטתי", ח'; 1', שמות )ל"ה(, אתכם"ל"ג.-"והבאתי



לה ת 1 ע י ר כ מ איותר

 את לישב סהיבנו בעצטו הנביא הרי ,אותה צדעים ,טאנהנו מכפי אחרכאפן
 ישוב את מקום בכל במרץ דוחים המקרא טכקרי הרמוניה, לידי ולהביאןהסתירות
 הזה. בפרק ררך למצא בכ"ז יוכלו לא מבלעדיו אולםהסתירות,

 התורה* ומשנהיחזקאל
 וי()פרק

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

- כרחו בעל תבל ונאומיו נבואותיו כל ואת אחרים רבים במקורותגם  בלי 
- קודמתמחשבה  נחפש לא כזה ובאפן מהם, שאויים וכאפני-דבור בבטויים 
 אחרים, ולמקורות ליחזקאל משותפים ומליצות בטויים מוצאים שאנחנו מקום,בכל
 בראשונה נציג ביחזקאל. האוריגינליותאת

 : ביחזקאל הנמצאיםהתורה
 תורהטשנה

 רמש כל כהמה-תבנית כלסמי-תבנית

 י"מ( )ך', השמש-והשתחויתאת
 כ"ז( )ד', מספר מתיונשארתם

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

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

 ג'( )י"ב, שמםתגדעוןיואבדתם
 מ'( )י"ג תחסול עינך-ולא תחוסולא

 ה' כ"א, - ריב כל יהיה פיהםועל

 במשנה אשר הדבור אפני את זה מולזה

 ל א תזקי
 י'( ה', )ח', ובהמה רמשמטל-תבנית

 ט"ז( )ח', לשמש קדמהמשתחויתם

 כ"ז( )י"ב, ממפרש( אנשי מהםאוהותרתי
 ל"ג( )כ', ואכן עץלשרת
 ל"ג( )כ', נטויה ובזרוע חזקהביד

 כל ותחת רמה-בכל-חהריםנבעה

 כ"ח( )כ', י"ג רענן-ו',עץ

 )ו',ג',ו'( חמניכם במותיכם-ונגדעוואבדתי
 י"א אחמל-ה', עיני-לא תחוםולא
 י'( ט', י"ח, )ח', ואייך( ג')ז',
 כ"ד( )מיד, למשפט יעטרו המה ריבועל

 "וידעתם מגזריהם", ל"ב.-"מארץ כ"ז, זיקרא %"", י/.-"והעברתי-השבט" ל"ד,פנים"-דברים

 ימ"ש( ל-ב.-"וקגצתי-בם" כ-ב, %"ט(-ויקרא תחללו" שם-לא זץ.-רואת ד', 1', לעטות ד'" אניכי
 כ"ח. פסוק כמו מ"ב ל"ב.-פסוק כ"כ, "הקדשתי"-הקרא ל"ד; נפסוקכמו

 ,שאר" הפעל את החליף וככה ב"אנשי"; *מתי" העתיקה המלה את החליף יחזקאלא
 יחזקאל. מס' חטצויב*חותר"


