
 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתכב

 לעצמה כשהיא י-pgt") אח" שי שיכותו )על הזאת המסקנה אמנםואם
 בחקירותינו יותר יגדל ערכה אולם המודרנית, השיטה של יסודותיה את לערעריכולה
 בתורה. אשר ת"כ לפרקי יחזקאל של היחס עלהבאות

 כל קודםנדבר

 הקדושה ס' ובין יחזקאל שבין היחםעל
 ד'()פרק

 ונראית בולטת עובדה על יערערו מדע שאנשי הזה כדבר קרה יאמעולם
 בהכרה, קדם הקדושה ושם' הקדושה בס' השתמש שיחזקאל הזאת, כעובדהלעינים
 בראיות הזה הדבר או3 שהוכיח הראשון היה קלוסטרטן ליחזקאי. מזאת,כתוצאה
 של ב-'Pentateuch שנית אח"כ נדפס הזה )המאמר 1877 היותרי במאסףברורות

 קלוסטרמן, דברי את לקרא מבלי אני, גם הרציתי כך אחר 1893(.קלוסטרמן
 חזקות ראיות והבאתי Magazin 1879 .5 210 במאמף הזאת העובדהאת

 לם' קדם שיחזקאל הדעה, כי באסרו, דילמאז שצדק מוצא ואניונאמנות.לדברי;

 )3![ שוא" בקרת של יסודות על הבנויה ומסולפת נלוזה דעה ההיאהקדושה,

 להוסיף קלוסמרמן, של ראיותיו אל ראיותי את כאן לחבר עתה רוצה אני .5(.583
 )אשתמש להפיל יוכל למען הוה החמר כל את ויערך .חדשות הזכהותעליהן
 ואון. כח רב שור אפילו ארצה הימצינ( של בבטויופעם

 וגם והאשר הטוב ביעודי גם שבויקרא, כ"ו בפרק עפ"ר משתמשיחזקאל

 שהפרק גמורה, בודאות נכר הנביא דברי של וממשמעותם והענש, התוכחהביעודי
 ביחזקאל אשר לעתיד היעודים את בראשונה נרמה עיניו. לנגד היה מהתורההזה
 כ כויקרא אשר היעודים אל ט"ול"ד,

 א ר קוי

 רעה חיה והשבתי בארץ... שלום"ונתתי
 ו'(. )כ"ו, הארץ"מן

 ה'( )כ"ו, בארצכם" בטהאוישבתם

 ד'( )כ"1, בעתם" גשמיכםמונחתי

 ל א זקיה

 חיה והשבתי שלום כרית להםאוכרתי
 כ"ח( )ל"ד, הארץ" מןרעה

 כ"ה( )ל"ד, לבמה" במדבר"וישבו
 כ"ז( )שם, לבטח" אדמתם על"והיו

 כ"ו( )שם, בעתו" הגשם"והורדתי

 אותם את בתוכו מכיל י"ח ויקרא כי יען אחרים, למחברים גופא הקדושה ס' את לזאב(אותם
 ואילך- ט' י"ס, ויקרא ב'; כ"1, בויקרא במלה מלה מובא ל' י"ט, ויקרא כ'; בהקרא אשרהחקים
 "השערת אל בשלום האלה המכקרימ 'צבו כזה ובאפן כ"כ. כ"ג, בויקרא במלה מלהכמעט

 הישנה-ה.פראית".הקטעים",ו(



 א ר ק יו
 פריו" יתן השרה ועץ יבולה הארץ"ונתנה

 י"ג( )כ"ו, עלכם" ממות"ואשבור
 י"ג( )כ"ו, עברים" להם"מהיות
 )כ"ו, ד' אני לאלקים... לכםהוהייתי

 א( ו'( )כ"ו, מפריר" ואין"ושכבתם

 מ'( )כ"ו, אתכם" והרביתי אליכםאופניתי

 ץ א ק ז הי

 תתן והארץ פריו את השדה עץמונתן
 כ"ז(. )שם,יבולה"

 כ"ז( )שם עלם" מטות את"כשברי
 כ"ז( )שם, בהם" העובדים מיד"והצלתים

 ד' לאלקים-אני להם אהיה ד'"ואני
 כ"ד()שם,
 כ"ח( )שם, מחריר" ואין לבטחאוישבו

 מ'( )ל"ו, והרביתי" אליכםהופניתי
 אל בויקרא אשר היעודים את סגל יחזקאל כי ברור, באפן רואיםאנחנו

 היה ב-"והשבתי מתחיל הוא ויכן ישראל. את הנביא מדמה להן אשרהצאן,
 כן שאין מה צאן, לגבי ביותר החשוב הוא הזה שהיעור מפני הארץ", מןרעה

 בארצכם" לבמה "וישבתם "תחת אחרים. יעודים אחרי כתוב הוא ששםבויקרא
- לבטח" במדבר "וישבו יחזקאלכותב  כך אחר ואולם לצאן; יוסר שמתאים מה 
 טשל את כ('ז(. )ל"ר, לבטה" "וישכו לבטה", אדמתם על "והיו ואומר: חוזרהוא

- הפרק בסוף הנביא עוזבהצאן  )ל"ד,כ"ז(.- ?לם" מטות את "בשברי בפסוק: 
 עוד יתבלט התורה, טמקורות ודבורים מלים שאל שיחזקאל הזה,הדבר

 בטויים שגם לזאת, יב נשים אםיותר
 נדטה: לפניו;שהיו

 אחריםספרים

 כ'( ב', )הושע ברית" להםאוכרתי
 י"ב( .כ"ה, )במדבר שלום" בריתימאת
 ג'( י"ר, )במרבר יהיו"מלבז

 בגוים" חרפה עוד אתכם אתןאולא
 י"ס( ב',)יואל

 אחרים מספרים לוקחו שם הכתוביםאחרים

 ל א ק ז חי

 כ"ח( )ל"ד, ברית" להם"וכרתי
 )שם( שלום""כרית
 כ"א; )ל"ד, לבז" עוד תהיינה"ולא
 כ"ח( לפס'דמה
 )ל"ד, הגוים" כימת עוד ישאו"ולא
 ל'( לל"ו, דמהכ"מ;

 השתמש שיחזקאל להניח, צריך כי אותנו, מראים כאן שהבאנוהדוגמאות
 שאין הקדושה, ולא-ס' אחרים ממקורות דבור וכאפני בכסויים הזה()בפרק
 אחרים. מספרים לקיחה על שיעידו ממנים שום בוימצוא

*

 דברי לפי אחר. בפרק גררא אגב ביחזקאל הובאה הגרבות לפרשת הפתיחה aAא
 אותם" ועשו שמרו משפטי ואת לכו *בחקותי במדבר: לישו.אל הקב"ה אמר י"מ כ',יחזקאל
 מצוותי ואת תלכו כחקותי "אם ג': כ"1, בויקרא שכחוב כמו ט'( ולי"ח, כ"א לפסוק)רמה

 אותם". ועשיתםתשמרו
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 והאקר הברכה ביעודי מאשר יותר והתוכחה הענש ביעודי השתמשיחזקאל

 נציג כמלה. מיה כמעט מובאים הם בספרו רבים במקומות כ"ו; בויקראאשר
 : הבאים הפסוקים את איה מויאלה

 כ"ו א ר ק י1

 להמכם והשיבו סטה... לכם"כשברי

 כ"ו( )כ"ו,כמשקל"
 ל"מ( )שם, בעונם""ימקז
 חרב" אחריכם והריקותי כנויים"אזרה
 י"ג()שם,
 כ"כ( )שם, אתכם" ושכיה השדהאחית

 כ"ח( )שם, חרב" עליכם"והבאתי

 את והכרוני במותיכם את"והשטדתי
 פגרי על פגריכם את ונתתיחמניכם

 )ל'(גלוליכם"(
 אח והשימותי חרבה עריכם את"ונתתי

 )ל"א(טקדשיכם"ב(
 1'( לשם, בארצכם" תעבור יא"והרב
 )ם'( בי" מעלו אשרהבמעים
 a~D) )כ"ו, וביען""יען
 )ט"ו( תמאסו" בחוקותי"ואם

 יהיו ועריכם שממה ארצכם"והיתה
 )ל"ג(הרבה"
 )י"ס( עזכם" גאון אתהושברתי
 ל"ם( )כ"ו, אויביכם"אבארצות
 )מ"ו( בריתי" את"יהפרכם

 ל א ק ז חי

 להם ואכלו לחם. ממח שובר"הנני
 י"ג( י"ד, ט"ז; ה', ט"ז, )ד',במשקל"
 ועוד( י"ז )כ', כעונם"*ונמקו
 אחריהם" אריק וחרב לרוה"תזרה

 דמה י"ז; )ה', ג( ושכלוך" רעה"וחיה

 י"ד, ב'; )ל"ג, חרב" עליכם מביא"אני

 מזבחותיכם ונשמו במותיכםאואכדתי
 פגרי... את ונתתי המניכם...ונשברו

 נ'-ה'( )ו', גלוליהם"לפני
 ו'( )ו', תישמנה" והבמות תחרבנהשהערים

 י"ו( )י"ד, כארץ" תעבור"חרב
 כ'( )י"ז, בי" טעל אשר"מעלו
 י'( )י"נ, וביען""יען

 כ"ד( )כ', מאמו""וחקותי

 כ"ח; )ל"ג, שממה" הארץ את"ונתתי
 ד'( לליה,דמה

 כ"א( כ"ד, כ"ח; עזה"-)ל"ג, נאון"ונשבת
 כ"ז( )ל"ט, אויביהם""מארצות

 ט"ז( )י"ז, בריתי" את"הפר

 פגרי". "על תחת פני" "על כאן גם ולקרא לתקן רוצה .Pent) .$ )381 קלוסמרמאןא
 על נבלותיכם )כלומר, גלוליכם" פגרי על *ופגריכם הרס היא: בארמית "פגר" של הוראתואולם
 האמתי הנשח הוא בתורה אשר והנוסח מוצלח לשון" על נופל "לשון הוא אליליכם(מפלת
 שנה ולכן מפלה" "עיי : גמובן *פגר" גמלה להשתמש חדלו יחזקאל של שבזמנו אפשרוהנכון.
 בתורה. אשר הכטף אתקצת

- אם כי ה'", "מקדשי את לא "במות" במלה מסמנת התורהב(  ולכן האלילים בתי את 
 רגים, גלשון "ממקרשיכס" לומד הוא גודיסין: של בספרו עין אמקדשיכם". : המלח כאןכתוגה
 לתהלים )רמה בחיים אז נתגשם טרם הפולחןשרכוז

'~ffp ;ז'(. כ"א, ליחזקאל ; ל"ו מ"ח, י"ז 

 : ממנו ומשפע הקדושה בס' תלוי יחזקאל מעיר: .11111( ח1 .1 .[' .5 194 בודיסיןג4



כה מכריעותראיות

 : הזאת העובדה אל ביחוד לבנו את מפנה .Pent) .5 )380.קלוסטרמאן
 הרי על ופורענות תוכחה נבואת של צורה לבוש ב'( )ו', יחזקאל של השניהנאום
 באותה וגלולים, איילים לעבודת מקומות היו ששם והגיאיות, העמקים ועלישראל
 הבטויים אותם את ביחזקאל מוצאים אנחנו ואם לישראל. נאמר כ"ו שויקראשעה

 לאנשים, אמירה לשם לכתהלה שלוקחו בטויים כ"ו, בויקרא הכתוביםוהדבורים

 בנאום בהם להשתמש הנביא יוכל ימען ושנוי עבוד טעונים ושהיו ישראי,לבני
 את חקה שיחזקאל ראיה, מכאן הרי - הגיאיות ואל ההרים אל שלוהנבואה
 את למפרע קבע עליו הנ"ל הפרק של ושכח-השפעתו כ"ו ויקרא שלסגנונו
 צריך היה העצמית מחשבתו של שאפיה אף-על-פי והמליצות, הבמוייםבררת

 חדשים.לאפני-דבור
 יחזקאל של בזכרונו נחרת הקדושו; מפר כל אלא כ"ו, ויקרא רק יאאולם

 של בנבואותיו רבים ודבורים מליצות ממנו הובאו שלא הנ"ל בספר פרק לךואין
 האלה: הבטויים את יחזקאל לקח בויקרא י"ז מפרק הנ"ל.הנביא

 י"זויקרא
 אשר הגר ומן ישראל טבית אישאיש
 )ח'( יעלהא( אשר כתוכםיגור

 מקרב אותה בנפש-והכרתי פניונתתי
 ו'( לכ', דמה )ייןעמה

 )י"ג( בעפר" וכמהו דמו את"ושפך

יחזקאל
 ד'( )י"ר, יעלה אשר ישראל מבית אישאיש
 אשר ומהנר ישראל מבית אישאיש
 ז'( )י"ר, בישראליגור

- ההואג( באיש פניונתתי  והכרתיו 
 ח'( )י"ר, עמימתוךג(
 עליו לכסות הארץ על שפכתהו"לא
 ד( ז'( )כ"ד,עפר"

 י"ג, יד, י"ז; )ה, מיוחלים ענש יעודי לשני ופרק חלקהוא
 ט""

 בס' אשר התוכחה דברי את
 דבר על בזה( זה הרעיון- -לפי ותלויים רעהו אל איש קשורים הם הקדושה )בס'הקדושה
 בהמתם. והשמדת רעה"( "חיה מבאר: )יחזקאל השרה חיתהשלחת

 שאל ויחזקאל המקור הוא כאן אשר החק כי נקלח, על ויוכח יראה ואחד אחד כלא(
 להבלים צרך יש כך ן הקרבנות בתורת ושכיח רגיל מונח הוא יעלה" "אשר כי יעןממנו,

 איננו זה רבר אולם החק; את ולקים לשמר מחויגים תאזרח וגם הגר גם כי בחק,ולהרגיש
 החק. של גת-קולו בתור רק לבארו ואפשר בנאום-נבואה העניןמן

 המונאים המשפטים שני בין הכתובות ולמשלים", לאות "והשימותיהו המלים: גםג(
 אין כי ראיה, ומכאן ; ולשנינה"( למשל לשמה, לנהיית ל"ז כ"ח, מדברים הן שאולותכאן,
 כיחזקאל. והאוריגינליות המקוריות אתלחפש

 שצ"ג(. עמ' קלוסטרמן )ראה י"ז בויקרא אשר "מקרב" תחת "מתוך" כותב יחזקאלג(

 ביחסים הומני כחק אותה ורואה הדם" "כסוי טצות את בספרו מזכיר יחזקאל הנביאד(
 כאן וגם אדם. דמי בשפכם לכהפ"ח, בו, להשתמש צריכים היו שהרוצחים לחיה, האדםשגין
 בזכרונו. שמורה היתה או יחזקאל עיני לגגה היתה הנ"ל שהמצוה הרבא, ומחוורברור
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 הקדושה, במפר הלאהבקראנו

 מאד הרבה השתמש יחזקאל כיונראה,
 וע' י"חויקרא

 יעשה אשר משפמי ואת הקותיאת
 ה'( )י"ח, בהם וחי האדםאותם

 י"ר, )כ', בתוככם זמה תהיהולא
 את ינאף אשר כ'(; )י"ה, בהלטמאה
 י'( )כי, רעהואשת
 תקרב לא טומאתה בנדת אשהואל

 נ'( )כ', מקדשי את סמאלמען

 דמה י"ז; )י"ח, תגלה אביך-לאערויי
 י"א(לכ',
 דמה ט"ו; )י"ח, תגלה לא כלתךערות
 י"כ(לכ',
 דמה ; ט' )י"ח, אביך בת אחותךערות
 י"ז(לכ',

 פני את ונתתי - פני את אניושמתי

 י'( )כ', והנואפת הנואף יומתמות
 כ"ז( )כ', אותם ירגמוכאכן

 נמצא לו, המקביל כ' ובפרק י"חבפרק

 הנ"ל: הפרקיםבשני

 חזקאלי
 יעשה אשר משפמינו(.. חקותיואת"את
 דמה י"א; )כ', בהם וחי האדםאותם

 וכ"א( י"גלפסוקים:
 ט'( )כ"כ, בתוכך עשוזמה
 י"א; 1', )י"ח, ממא )לא( רעהו אשתואת
 י"א( לכ"כ,דמה
 דמה ו'; )י"ח, יקרב לא נדה אשהואל
 י'(יכ"ב,
 י"א( )ה', טמאת מקדשיאת
 "( )כ"ב, כך גלה אבעויות

 י"א( )כ"ב, טמא כלתו אתואיש

 י"א( )כ"כ, ענה אביו כת אחותו אתואיש

- בהם פני אתונתתי  פני את בשומי 
 ז'( )ט"ו,בהם

 ט"ז,י"ח-ם' ) נואפות משפטיושפטתיך
 באבן אותךורגמו

~ 

 לכ"ג, דמה

...-יי
 "./ ,י. .

 י"ג, )י"ח, יהיה בו דמיו יומתמות מ'( )כן, בו דמיו - יומתפות
 כ"ט( י"ח, י', כ"ג, ל"וואילך; )ט"ז, ערוהגלה א( וכ' י"ח בפרקים: טאד מצוי הזההבמוי

 יחזקאל, הנביא עיני לנגד היו י"ס, בויקרא בקצור שנאמרו הקדושה, חקיגם-
 : כאן המובאים מהפסוקים שנראהכמו

 י"טויקרא
 י"ח( לז', דמה ז'; )י"ט, ירצה לא הואפגול
 י"ג( )י"מ, תגזל ולא - תעשוקלא

 ל איחזק
 י"ד( )ד', פגולב( בשר בפי באולא
 כ"ט( )כ"ב, י"ח( )י"ח, גזל גזל עושק,עשק

 שבני או : כזה באפן הדברים מצב את יחזקאל מתאר בספרו המקומות ברב כי ויעןא
 אי-אפשר לכן עליהם, ועוברים אותם מפרים שהיו או החקים את ומקימים שומרים היוישראל
 החק. על הסתמך שיחזקאל להגיר, יותר ונכון מיחזקאל; שאב שהמחוקקלהגיד,

 אולם מאוחרת; בתקופה נוצרה "פגול" המלה כי ואומרים, המחלימים מבקרים ישב(

 והפעל: Paglu התאר: כי ומוכיח, .bibliques (Rech 11 )257 הנ"ל הדבר את סוהרהלוי
pugguluהאשורית. בשפה ושכיחים מציים היי 



כז מכריעותראיות

 ט " י א ר ק י1

 י"ר( )י"ס, מכשול תתן לא עורולפני
 ט"ז( )י"מ, בעמך רכיל תלךלא
 כ"ו( )י"ס, הדם על תאכלולא

 )י"ט, הגר הגר לכם יהיה מכםכאזרח
 כ"ט( ט"ו, )במדברל"ר(

 צדק והין צדק צדק-איפתטאזני
 ל"ו( )י"מ, לכםיהיה
 ר'( )י"ט, האלילים אל תפנואל

 ט"ו( )י"ט, רעך דם על תעטדלא
 ל"ה( )י"ט,במשורה

יחזקאל
 כ'( )ג', לפניך מכשולונתתי

 מ'( )כ"כ, בך היו רכילאנשי
 כ"ה( )ל"ג, תאכלו הדםעל

 ישראל בבני כאזרח לכםהגרים-והיו

 יהי צדקא( ובת צדק ואיפת צדקמאזני
 י'( )ם"ה,לכם

 כ"ה; )ל"ג, גלוליכם אל תשאוועיניכם

 כ"ו( )ל"ג, הרבכם עלעמדתם
 י"א( )ד',במשורה

 כ"א בויקרא אשר והקרבנות הכהנים מחקי גם דברים הרבה לקהיחזקאל

 דברי אחרים שבמקומות אעפ"יוכ"כ,
 לרעהו איש האלה הסמוקים אתנדמה

 כ"ב כ"א;ויקרא
- אם כי בעמיו יטמא לאלנפש  לאמו 
 ולאחותו- ולאחיו ולבתו לבנוולאביו
 א'-נ'( )כ"א, יטמא לה לאיש היתה לאאשר
 "( )כ"אנ יפרע לא ראשואת

 בתולה אם יקח,כי וגרושה-לאאלמנה

 ב'( )כיב, מקדשיוינזרו
 ח'( )כ"ב, יאכל לא וטרפהנבלה

 ל"ב( )כ"ב, קדשי שם את תחללוולא

 ז העניןב( בעצם התורה דברי אתסותרים

יחזקאל
 אם כי לפמאה, יבא לא אדמג( מתאל
 ולאחות לאח ולבת ולבן ולאםלאב
 כ"ה( )ם"ד, יטמאו לאיש היתה לאאשר
 כ'( )ם"ד, ישלחו יאופרע

 בתולות אם יקחו-כי לא וגרושהאלמנה

 ז'( )י"ד, מאחריוינזר
 הכהנים יאכלו לא וטרפה- ד(נכלה
 י"ר( לד', דמה ל"א;)ם"ד,
 דמה ; כ'( )ל"ק קדשי שם אתויחללו

 ל"ט. כ', ; וכ"ג כ"ב כ"א, :לפסוקים

 ובכ"ז עבת" - יחזקאל כותב בזמנו, בה להשתמש שחדלו "הין", המלה תחתא(
 בתורה. אשר *הין" המדה הקרבנות, בענין אצלו,נשתמרה
 יחזקאל כי ואחרים, גרף של ההנחה את לסתור רק יכולים האלה וההבדלים השנוייםב(

 לא התורה שחקי לזאת, שבקלות קלה ראיה מהם להביא אין אולם הקרושהצ;(; ספר אתחבר

 עיניו. לנגרהיו

 ועוד: אדם". מת "אל במלים: שבויקרא "לנפש" מונח-החקים את מבאר יחזקאל"
 1'. 1', כבמדבר אשר הנזיר מתורת יבוא" מת-לא "אל הכפוי את שאליחזקאל

 ל/. כ"ב, שמות עם ולא כ"א י"ר, דברים עם ולא הקדושה ס' עם כאן מסכים יחזקאלד(



 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתכח

 עקבותיו כ"ג. בויקרא אשר החנים לחקי כ"הא( כ"א, מ"ח, יחזקאי אתדמה
 השתמש זה, לעמת אולם, ; ביחזקאל כלל נכרים אינם שבויקרא כ"ד פרקשל

 שבויקרא: ב' כ"ח-כ"ו, : כפרקים הרכהיחזקאל
ויקרא

 י'( )כ"ה, דרור וקראתם...
 י"ר( )כ"ה, וגו' איש תונואל

 ל"ו; )כ"ה, ותרבית נשך מאתו וזקהלא

 ל"ז( לפסוקדמה
 דמה ; מ"ו )כ"ה, בפרך בו תרדהלא

לפסוק
 תמכרו וכי אחוזתו, אל אישתשובו נ""

 י"ד( י"ג, )כ"ה,ממכה
 מ"ח( )כ"ה, יגאלנו מאחיואחד

 א'( )כ"1,משכית
 תיראו ומקדשי תשמורו שבתותיאת

 לפי השיך, י"ג, ל"א, שמותגם
 עין ביחזקאל; במלה סלה כמעםמובא

 התורה למבקרי רשות ישאמנם

יחזקאל
 י"ז( )ם"ו, הדרור... שנת עד לווהיתה
 לפסוקיפ: דמה ז'; )י"ח, יונה לאואיש
 י"ח( מ"ז, ויפרק ומ"זי"ב

 יקח-י"ח, לא ותרבית יתן לאבנשך
 י"ב( כ"ב, פרק י"ז; )י"ג;ח'

 ד'( )ל"ד, ובפרך אותם רדיתם ב(ובחזקה

 י"ג( )ז/ ישוב לא הממכר אל המוכרכי

 ט"ו( )י"א, גאולתך אנשיאחיך
 י"ב( )ח',משכיתו
 חללו שבתותי מקדשי-ואת אתטמאו

 הקדושה, למפר הטודרנית, הבקרתדברי
 א'. בהערה י"ה, בעמודלעיל

 ביחם ולהגיד, הקושיה את יתרץהחרשים
 שהיתה שבע"פ טמסרת אותם שאב שיחזקאל התורה, לחקי הדומים אחדיםלהקים
 הענינים, באותם הנ"ל לתרוץ מקום אין אולם הכהנומז בהוני ומפורסמתידועה

 הקדושה ימכר המלים, שי במשמעותם לעינים, ונראה בולט באפן סמכיםשיחזקאל
 יחזקאל )למשי, אחר רעיון לאיזה וקושרו החק של במשטעותו משתמש שהואאו
 שייחזקאלבבטויים השתמשותו דבר והנה ד'(. ל"ד, ז'; כ"ר, ל"ז, כ', ז', י"ד, ד';י"ד,

 לשאב היה אפשר האלה המליצות את הלא כ"ו! מויקרא שאוליםובאפני-דבור

 כלומר, הפוך, שיחם לרעת, הראינו כבר לפניו.-אנחנו מונח שהיה כתזב ממפררק

 ואם כלל. הדעת על מתקבל שאינו דבר הוא ביחזקאל, השתמש הקדושהשטפר

 למדים, נטצאנו הנביא, עיני לנגד והיה בכתובים היה כ"ו, ויקרא הסיום,פרק
 הדברים ספר. על כתוב היה סיום, לו משמש הנ"ל שהפרק החקים, קבץ כלשגם

 "בעץ- ולא מ' כ"ג, בויקרא אשר עבות" "עץ במלים משתמש כ"ח כ', יחזקאל ואםא(
 לנגדעיניו. היתה בויקרא אשר החגים שתורת ברורה, ראיה מכאן התורה-הרי משנה שבס'רענן"

 ב"סרך". העתיקה הסלה את כאן מבארת "וכחזקה" המלהב(



כט מכריעותראיות

 ; שבכתב בתורה אלא פה שבעל בממרת לא אפוא מקורם ביחזקאלהמובאים

 בבל. גלות אחר נוצר הקדושה שם' אפן, בשום להגיר אי-אפשרולפיכך
 מירטת חקירה יחזקאל; אל כזה ביהם נמצא הקדושה מי רק לאאולם

 נוצר החדשה הבקרת של מדרשה דכית שאליבא כהנים, תורת מ' שגםתראנו,
 יחזקאל. הנביא עיני לנגר הקפו בכי כבר מונח היה בבי, רות שאחרבתקופה
 תורת של שונים לחלקים השיכים והמלים הפסוקים כל את כאן נביאאנחנו
 ביחזקאל. גם והנמצאיםכהנים

 ת"כ* של האחרים והחלקיםיחזקאל
 הי()פרק

 אותם ושטיהמים התורה של שונים כחלקים הכתובים דברים,הרבה

 ביחזקאל; גם כמותם נמצאים כהנים, תורת לם' הקדושה( לם' לב שים)מבלי
 שהדברים הדעת, על להעלות ואי-אפשר במספרם מאר רבים הם האלההדברים
 שהאחד להגיד מכרחים אנחנו אלא ביחזקאל; וגם בתורה גם בסקרה נאמרוהאלה

 האלה: הפמוקים אל לב נשים חכרו. בדבריתשתמש
 כהניםתורת

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

 כ"ה א', )בראש' הים -בדגתלמינה
ואילך(

 כ"ו( א', )כראשיתאדם-כדטותנו
 השטים עוף ולכל הארץ חיתולכל
 ל'( א', )בראשיתלאכיה
 כ'( ה', )כראש' הכראםכיום

 י"א( ו', )כראש' המם הארץותמלא

 י"ח( ו', )בראש' אתך בריתי אתוהקימותי
 י"ר( ז', )בראש' כנף כל צפור;כל

יחזקאל
 כ"כ( )א',רקיע
 ט'( )מ"ז, ב( ישרץ אשר חיה נפשכל

 י"א( )מ"ז, הים כרנת -למינה

 כ"ו( )א', אים כפראהדמות
 לאכלה נחתיך השמים ולעוף הארץלחית
 ד'( ל"ט, ה'; ל"ד, ; כ"ז לל"ג, דמה ה';)כ"ט,
 ט"ו( )כ"ח, הבראךמיום
 רטה י"ז; )ח', תמס הארץ אתטלאו
 כ"ג(לז',

 סיב( )מ"ז, אתך בריתי את אניוהקימותי
 כ"ג( )י"ז, כנף כל צפור,כל

 זחתם את יקורניל, בנגור חותכות, בראיות הוכית .Rech) .5161 11 250 סו הלויא(
 בבראשית. אשר 1"רקיע" כיחזקאל אשר "רקיע"של

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


