
 וילהויזן של ההיפותיזותלסתירתלח

 ן[
 חי( כ"ד, )במדבר יגרםועצמותיהם

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

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

 האחרים* והנביאיםיחזקאל
 ז'()פרק

 אלא התורה, בדברי רק לא כנבואותיו להשתמש מאד הרבה יחזקאלאוים

 הנביאים של או חמנו דורו בני הנביאים של בע"פ, או ככהב בנבואותיהם,גם
 והמליצות הדבורים כי את להשכ מחיבנו הוה הדבר וגם לידו; שבאו לפניושהיו
 לשאולים ביחזקאי גם הנמצאיםמת"כ
 ולירמיהו. לו משותפיםדבור

 רמיהוי
 מפניהם החת מפניהם-אל תיראאל

 י"ז( )א', אליהםודברת
 י"ג( )א', צפונה מפניופניו
 ב'( )ב', נעוריך המד לךזכרתי
 י"א( )ב', אלהים גויההימיר
 י"מ( )ג', צבי נחית חמרה,ארץ

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

 )ט', קובר יושב-טבלי מכיישממה

 מחכם ועצה מכהן תורה תאבדלא

 ולא להם אזנים יראו, ולא להםעינים
 כ"א( )ה',ישמעו
 י"מ( )כ"ג, חסה ד'סערת
 י'( )כ"ד, הדבר ואת הרעב ואת החרבאת

 אפני בו מוצאים אנחנו עפי"רמהראשון;

יחזקאל

 ו'; )ב', תחת אל ומפניהם תיראאי

 ז'( )ב', אליהם דברי אתודברת
 ב'( )ט', צפונהמפנה

 )ם'( ט"ג נעוריך-ם"ז, ימי אתזכרתי
 ו'( )ה', הגוים מן לרשעה משפטי אתותמר

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

 תקבי
 ט"ו( )י"ד, עוכר מבלישממה

 מזקנים ועצה מכהנים תאבדותורה

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

 י"א( )ו', יפיו בדבר כרעב,כחרב,



לט מכריעותראין

ירמיהו
 תקהינה בנים ושני במר אכלואבות

 י"ב( )ל"ג, צאן מרבצים רועיםנוה
 כ"ט( )ל"ו, ובהמה ארם ממנהוהשבית
 ל"ו( )ס"ט, הרוחות לכלוזרתים

 י"ס( )נ', ישראל אתושככתי
 לנביאים יחזקאי את נדמהועתה

 ם 1 מע
 ב'( )ח', הקץבא
 קרחה ראש כל ועל שק מתנים כלעל

 אשמע לא נבליך וזמרת שיריךהמון

 י"ר( )ט', וישנו נשמות עריםובנו
הושע

 ג'( )ט', יאכלו סמאובאשור
 י"ב( )ז', רשתי עליהםאפרוש

 ה'( )ב', ערמה אפשיטנהפן
- רוח קדיםיבוא  ויחרב מקורו ויבוש 

 ליוא
 פ"ו( )א', ד' יום קרוב כי ליוםאהה

- ולא -ושבעתם  בגוים חרפה עוד 

 א'( )ג', רוחי אתאשפוך
 י"ה( )ד', יצא ד' מביתומעין

 חוםנ

 א'( )ג', דמים עירהוי

 1 ה י ע שי

 ז'( )י"ג, לתרפינה ידיםכל
- אורם יהלו לא השטיםככבי'  שמש 
 י'( )י"ג, אורו יגיה לאוירח

 י"א( )י"ג, זרים גאוןוהשבתי

יחזקאל
 תקהינה בנים ושני בסר יאכלואבות

 ה'( )כ"ח, צאן -למרבץ נמליםלנוה

 י"ג( )י"ר, ובהמה אדם ממנהוהכרתי
 כ"א( )י"ז, יפרשו רוחלכל

 כ"ז( )ל"ט, הקמים מן אותםבשובבי
 :אחרים

 י איחזק
 ו'( ב', )ז', הקץ_בא

 קרחה ראשיהם ובכל - שקיםוחגרו

 ישמע לא כנוריך וקול שיריךהמון
 י"ג( )כ"ו,עוד

 הערים-ההרכות-הנשמה אתוהושבתי

 י"ג( )ד', בגוים ממא לחטםיאכלו-את
 י"ג( )י"ב, עליו רשתי אתופרשתי
 י"פ( )ט"ז, Q~'p והניחוך אותךוהפשיטו
 י'( )י"ז, תיבש הקדים רוח בהכגעת

 ג'( בי, )ל', יום-לה' קרוב כי ליוםהה
 ל'( )ל"ו, בגויים רעב חרפת קוד תקחולא

 כ"ט( )ל"ט, רוחי את שפכתיאשר
 א'( )ם"ז, הבית טפתן מתחת יוצאיםמים

 ו'( )כ"ד, הרמים עיראוי

 י"ר( בז', תרפינה הידיםכל
 אורו יאיר לאככביהם-שמש-וירח

 כ"ד( )ז', עזים גאוןוהשבתי
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 1 ה י ע שי

 כ"ג )כ"כ, כלי עליו-כליתד-ותלו

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

 י"ט( )ל"ג, לשון שפה-נלעג עסקיעם
 ערם תראה כי - יהטך לרעבפרם

 ז'( )ניח,וכסיתו
 ה י דעוב

 י"ג( )א', אידםביום
 פניהצ

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

 זאבי - שואגים אריות בקרבהשריה
 חמסו קדש חללו כהניהערב-נביאיה

 ואילך( נ' )ג',תורה

 ל א ק ז הי
 ג'( )מ"ו, כלי כל עליו לוויותיתר

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

 ה'( )ג', לשון וכבדי שפה עמקיעם
 בגד יכסו; 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"פ( )זי, ד'עברת

 הים חוף שארית כרתים -פלשתים

 חממו כהניה שואג- כארי -נביאיה

 בקרבה שריה - קדשי ויחליותורתי
 כ"ה( )כ"כ,כזאבים

 יותר הקדש כתבי מכל משפע היה יחזקאל היא: חקירתנו שלוהסמקנה

 עיני לנגד שהיו ובמליצות, דבור באפני בנבואותיו השתמש והוא הנביאיםמכי
 הקדש. מפרי יתר סאת וששאלםרוחו

 כהנים. תורת ובין יחזקאל שביןהיחס
 חי()פרק

 ספרי מכל יחזקאל ע"י ושלוקווו ימעלה שנזכרו ואפני-הדבור, הבטוייםכי
 ביתר וגם בת"כ גם השתמש שיחזקאל הנחה, לירי אותנו טביאים והנבואה,החקים
 ומליצות דבורים ממנימשלשאילת שוס בו ת"כ-שאין שם' ההשערה, אולםכה-ק;
 אולם האטת. מן מאד טאד רחוקה לבדו, ביחזקאל רק השתמש - אחריםמספרים

 שסמנו המקור, יחזקאל היה לו הנ"ל: ההנחה לידי תביאנו אחרת התכוננותגם
 כ"ם- )בעמור': למעלה שהובאו הרבים והמליצות הנטויים כי את ת"כ בעלשאב
 רק הנמצאים הדבור אפני באותם רק ת"כ בעל בוחר היה לא עתה כיל"ג(,


