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Appendix: Ezekiel and Jeremiah – A Table

The Appendix serves the paper: Dalit Rom-Shiloni. “Ezekiel and Jeremiah: What Might Stand behind the

Silence?” HeBAI 2 (2012): 203–30.

The table brings together 106 different phrases, mentioned by the following scholars as parallels between the

two books:

R. Smend. Der Prophet Ezechiel. Page xxiv. 2nd ed. Leipzig: S. Hirzel, 1880.

J.W.  Miller.  Das  Verhältnis  Jeremias  und  Hesekiels  Sprachlich  und  Theologisch  Untersucht,  mit  besonderer
Berücksichtigung  der  Prosareden  Jeremias.  Assen,  Niederlande:  Buchhandlund  des  Erziehungsvereiens
Neukirchen Kreis Moers, 1955.

G. Fohrer. Die Hauptprobleme des Buches Ezechiel. Pages 135–140. BZAW 72. Berlin: de Gruyter, 1952.

W. Zimmerli. Ezekiel 1. Pages 44–46. Translated by R.E. Clements. Hermeneia. Philadelphia: Fortress Press, 1979 [Ger.
1969].

W.L. Holladay. Jeremiah 2. Pages 81–84. Hermeneia. Minneapolis: Fortress Press, 1989. 

R. Kasher. Ezekiel 1–24. Pages 47–54. Mikra LeYisrael. Tel Aviv: Am Oved, 2004.

Sporadic comments refer to the studies:

C.T. Begg. “The Non-Mention of Ezekiel in Deuteronomistic History, the Book of Jeremiah, and the Chronistic History.”

Pages 340–343 in  Ezekiel  and His Book: Textual and Literary Criticism and Their Interrelation.  Bibliotheca

Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, LXXIV. Edited by J. Lust. Leuven: University Press, 1986.

D.I. Block, Ezekiel 1–24. NICOT. Grand Rapids: Eerdmans, 1997. 

H.  Leene,  “Ezekiel  and  Jeremiah:  Promises  of  Inner  Renewal  in  Diachronic  Perspective.”  Pages  150–175  in  Past,

Present, Future: The Deuteronomistic History and the Prophets.  OTS 44. Edited by J.C. DeMoor and H.F. Van

Rooy. Leiden: Brill, 2000.

------.   “Blowing the Same Shofar: An Intertextual Comparison of Representations of the Prophetic Role in Jeremiah and

Ezekiel.” Pages 175–198 in  The Elusive Prophet: The Prophet as a Historical Person, Literary Character and

Anonymous Artist. OTS XLV. Edited by J.C. DeMoor. Leiden: Brill, 2001.

D. Vieweger, Die literarischen Beziehungen zwischen den Büchen Jeremia und Ezechiel. Frankfurt am Main: Peter Lang,

1993.

In the last two columns I have added my evaluation of the suggested parallels and notes that specify the verbal

(language) similarity, the imagery resemblance, or the shared themes and conceptions.

For comments write to dromshil@post.tau.ac.il
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

1 E 1:24 J 11:16  
           Po

זית רענן  
יפה פרי תאר
קרא יהוה
קולשמך, ל

המולה גדלה
הצית אש
עליה ורעו
דליותיו

+ No allusion /
literary

dependence

Language
ואשמע את קול
כנפיהם כקול

מים רבים כקול
שדי בכלתם
קול המלה

כקול מחנה,
בעמדם תרפינה

כנפיהן

2 E 2:8–
        3:3

J 1:9 Pr
נתתיהנה 

דברי בפיך

J 15:16 
           Po
נמצאו דבריך

 ויהיואכלם
:ק(דבריך 
לי) דברך
לששון

ולשמחת לבבי

+

+

+

+

--

+

+ +
Shared motif

imagery and
its

concretization

Literary
allusion

Expansion or
concretization 

Both refer to
Deut 18:18:

ונתתי את דברי 
בפיו

God’s words as
positive to the
prophet,
but in J: joyful;
in E: sweet

Theme
Prophetic

role
פיך) פצה 2:8(

 את אשרואכל
אני נתן אליך

את) 3:2… (
אשר תמצא

אכול את, אכול
המגלה הזאת

,ואכלה) 3… (
ותהי בפי כדבש

למתוק

3 E 3:8 J 1:18 Pr
הנהואני 
 היוםנתתיך

לעיר מבצר
ולעמוד ברזל
ולחמות נחשת
על כל הארץ
… כי אתך

אני נאם יהוה
להצילך.

15:20 Po
עםונתתיך ל

לחומתהזה 
נחשת בצורה
… כי אתך

אני להושיעך
ולהצילך

1:8 Pr
אל תירא
מפניהם כי
אתך אני
להצלך

+ + +
E is

dependent
on J’s words
in scripture

+
a visual

manifestation
of J’s

metaphor 

+
Shared motif

Hardly a
literary

dependence,
though possibly
a shared Theme
a. The symbols
of toughness
differ 

b. There is no
mention of
strengthening
formulae
כי אתך אני 
(להושיעך
that ,(ולהצילך
repeat in the
two passages in
J

Theme
Prophetic

role
Divine

enforcement
הנה נתתי את

 חזקיםפניך
לעמת פניהם,
ואת מצחך חזק

לעמת מצחם.
כשמיר חזק
מצר נתתי

מצחך, 

 אותםלא תירא
ולא תחת

מפניהם ...

4 E 3:14 J 15:17
           Po

 בדדמפני ידך
כי זעםישבתי 
מלאתני

6:11 Po
חמתואת 

יהוה מלאתי

+ doubtful -- No allusion /
literary

dependence 

no verbal
similarity

Theme
Prophetic

role
ואלך מר בחמת

ויד יהוה רוחי
עלי חזקה
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

נלאיתי הכיל

5 E 3:17;
 33:2–5,
      7

J 6:17 Po
והקמתי
צפיםעליכם 

הקשיבו לקול
שופר, ויאמרו
לא נקשיב

+ +
based

on time

+ +

Shared
imagery

No allusion /
literary

dependence

Leene,
“Ezekiel,” 188–
192: opposite
direction 

Language
and

Theme
Prophetic

role

 נתתיךצפה
לבית ישראל

6 E 3:18, 
       19

J 31:30  
            Pr

) בימים29(
ההם לא
יאמרו עוד
אבות אכלו
בסר, ושני

בנים תקהינה.
) כי אם30(

בעונואיש 
, כלימות

האדם האכל
הבסר

תקהינה שניו

+ No allusion /
literary

dependence

E and J allude
independently
to Deut 24:16

E 18:17–20
לא ימות) הוא 17(

)19 אביו … (בעון
ואמרתם מדוע לא
נשא הבן בעון

) הנפש20האב … (
החטאת היא

תמות, בן לא ישא
בעון האב ואב לא
ישא בעון הבן

Language
and

Theme
Retribution
conceptions

) באמרי18(
לרשע מות
תמות ולא
הזהרתו ולא
דברת להזהיר
רשע מדרכו

הרשעה לחיתו,
בעונו הוא רשע
 ודמוימות

מידך אבקש. (
) … הוא19

בעונו ימות
ואתה את נפשך

הצלת 

7 E 3:20 J 6:21  Po
נתן אלהנני 

העם הזה
מכשלים

וכשלו בם,
אבות ובנים

יחדו שכן ורעו
יאבדו

+ No allusion /
literary

dependence

Language
ובשוב צדיק 
מצדקו ועשה

 ונתתיעול
מכשול לפניו
הוא ימות, כי
לא הזהרתו

בחטאתו ימות

8 E 4:3 J 15:12 
           Po

ברזלהירע 
ברזל

+ --
textual
mistake

No allusion /
literary

dependence

Language
 ברזלקיר

9 E 5:6 J 2:10–11
           Po

 גויההימיר
אלהים …
ועמי המיר
כבודו בלוא

יועיל

+ + -- +
Shared motif

No allusion /
literary

dependence

different
contexts: הימיר
הימיר .v משפט
אלהים/כבוד

Language
 אתותמר

משפטי לרשעה
מן הגוים … כי

במשפטי
מאסו ...

10 E 5:10,
       12; 
   12:14

J 49:32   
 Po (PaN)
והיו גמליהם
לבז והמון

מקניהם לשלל
וזרתים לכל

 קצוצירוח

+ No allusion /
literary

dependence

Language
ועשיתי בך

וזריתישפטים 
את כל שאריתך

)12 … (לכל רוח
לכלוהשלישית 
 וחרברוח אזרה

אריק אחריהם
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

פאה

11 E 5:12
6:11–12
(14:21)

J 21:7 Pr
ואחרי כן נאם
יהוה אתן את
צדקיהו מלך
יהודה ואת
עבדיו ואת
העם ואת
הנשארים
בעיר הזאת
מן הדבר מן
החרב ומן
 בידהרעב

נבוכדראצר
מלך בבל …
והכם לפי

חרב ...

+ + +
E is

dependent
on J’s words
in scripture

+

Shared series
of these three

No allusion /
literary

dependence

Convention

Many
occurrences of
the tripartite
phrase ,דבר, רעב
are indeed  חרב
in J and  E
alike

Language
בדברשלשתיך 
ברעבימות ו

יכלו בתוכך
בחרבוהשלשית 

יפלו סביבותיך,
והשלישית לכל
רוח אזרה וחרב
אריק אחריהם

12 E 5:11
   7:4, 9
   8:18 
   9:10

J 13:14  
            Pr
    21:7 Pr
לא אחמול

ולא אחוס +
ולא ארחם
מהשחיתם

+ +
based
on the
time

E 5:11
is a non-

Ezekielian
passage

referring to J
13:14

+ No allusion /
literary

dependence

Convention

Phrases of
compassion
differ in their
components
and order

Language
ולא תחוס עיני

לאוגם אני 
אחמול

7:4, 9; 8:18;
9:10
ולא תחוס עיני

ולא(עליך) 
אחמול

13 E 6:5 J 7:32 Pr
 ]8:1–2[ 

+ + E 6:5
is a non-

Ezekielian
passage

referring to J
7:32

Block, Ezekiel
1–24 (n. 56),
refers to Jer

7:33 and Deut
28:26 

וזריתי את
עצמותיכם
סביבות

מזבחותיכם

14 E 6:6 J 1:16 Pr
ודברתי

משפטי אותם
על כל רעתם
אשר עזבוני

ויקטרו
לאלהים
אחרים
וישתחוו

למעשי ידיהם

 25:6–7  
            Pr

ואל תלכו
אחרי אלהים

אחרים
לעבדם

ולהשתחות
, ולאלהם

תכעיסו אותי
במעשה ידיכם
ולא ארע לכם

  44:8  Pr
להכעסני

No allusion /
literary

dependence

מעשי ידיכם 
 rely on Deut

4:28; 27:15

Syntactically, E
follows Deut
12:3
J 1:16; 25:6–7
recall Deut 5:9

Suggested by
Block, Ezekiel
1–24, 227, n.
47, who adds to
these Deut
passages  2Kgs
19:18 + Isa 2:8;

Language
בכל

מושבותיכם
הערים תחרבנה

והבמות
, למעןתישמנה

יחרבו ויאשמו
מזבחותיכם

ונשברו ונשבתו
גלוליכם ונגדעו

חמניכם
 מעשיכםונמחו 

[= מעשי
ידיכם]
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

מעשי ידיכםב
לקטר

לאלהים
אחרים בארץ

מצרים

  10:3 Po
מעשה ידי

חרש במעצד

17:8; Isa 41:29;
57:12; Hos
14:4; Micah
5:12; Ps 115:4;
135:15

15 E 6:13 J 2:20  Po
על כל גבעה
גבהה ותחת
כל עץ רענן
את צעה זנה

+ No allusion /
literary

dependence

Convention
Not restricted
to E and J. see
Hos 4:13; Deut

12:2 etc.

Language
אל כל גבעה

רמה בכל ראשי
ותחתההרים 

כל עץ רענן
ותחת כל אלה
עבתה מקום
שאר נתנו שם
ריח ניחח לכל

גלוליהם

16 E 7:16 J 48:28 
 Po (PaN)
Moab
והיו כיונה

תקנן

+ +
based
on the
time

No allusion /
literary

dependence

Language
 אל ההריםוהיו
 הגאיותכיוני

כלם המות

17 E 7:17
   21:12

J 6:24  Po
שמענו את

רפושמעו 
 צרהידינו

החזיקתנו ציר
כיולדה

+
Assumes
that E knew
similar
thoughts of
J, and
accepted
them; but no
literary
dependence,
because of
only scant
literal
similarity 

No allusion /
literary

dependence

Language
 הידיםכל

 וכלתרפינה
ברכים תלכנה

מים

E 21:12
… ונמס כל לב
ורפו כל ידים
וכהתה כל רוח
וכל ברכים
תלכנה מים
הנה באה

ונהיתה נאם
אדני יהוה

18 E 7:26

E 7:26  

J 4:20  Po
שבר על שבר

נקרא

J 18:18 
            Pr
   

+ + +

+ No allusion /
literary

dependence

Convention
Leene,

“Ezekiel,”,192–
196: opposite

direction

Language
הוה על הוה

תבוא

ובקשו חזון
מנביא ותורה
 תאבד מכהן
ועצה מזקנים

19

20 E 8:6 J 7:17 Pr
האינך ראה
מה המה
 בעריעשים
יהודה
ובחצות

+ + No allusion /
literary

dependence

Language
הראה אתה
מהם עשים

תועבות גדלות
… לרחקה מעל

מקדשי
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

ירושלם

21 E 8–11 J 7:30 Pr
שמו

שקוציהם
בבית אשר
נקרא שמי
עליו לטמאו

+ doubtful +
Shared motif

 E 7:20
וצלמי תועבותם
שקוציהם עשו

No allusion /
literary

dependence

The prevailing
term in E 8–9 is
;תועבות
and שקוצים
in E תועבות
11:18, 21

Language
occurs שקץ

only in 8:10

22 E 9:8
   11:13
 in
differenc
e from
11:14–
21
33:23–
29

J 24:1–10
            Pr
29:16–20
            Pr

+
shared

theological /
political
message

Implicit
polemic

between E and
J

The  question
of remnant

see שארית יהודה
in J 40–41, of
the people who
remained in
Jerusalem

Similarities
occur between
E and non-J
passages

Language
המשחית אתה
את כל ישראל
בשפכך את
חמתך על
ירושלים

11:13
ואפל על פני

ואזעק קול גדול
ואמר אהה
כלהאדני יהוה 

אתה עושה את
שארית ישראל

23 E 11:15 J 2:5 Po
מה מצאו

אבותיכם בי
כי רחקועול 
מעלי

+ No allusion /
literary

dependence

Language
רחקו מעל יהוה
לנו היא נתנה
הארץ למורשה

24 E 11:18

     

E
11:19,  

J 4:1 Po
אם תשוב
ישראל …

תסירואם 
 מפנישקוציך

ולא תנוד ...

J 24:7 Pr
ונתתי להם

+

+

+

+ --

+

+

No allusion /
literary
dependence

Jer 24:7;
32:38–39

Language
והסירו את) 18(

כל שקוציה
ואת כל
תועבותיה
ממנה

ונתתי להם לב
אחד ורוח

25
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

         20
36:26–
      28

 לדעת אתילב
כי אני יהוה,
והיו לי לעם
ואנכי אהיה
להם לאלהים

 32:38–
      39 Pr
והיו לי לעם
ואני אהיה

.להם לאלהים
ונתתי להם

 אחד ודרלב
אחד 

31:33 Pr
נתתי את

תורתי בקרבם
ועל לבם
,אכתבנה

והייתי להם
לאלהים

והמה יהיו לי
לעם

no
connection
at all

+

shared
theological
message

 Non-J
passages that
may be echoing
E
is נתן להם לב
shared
phraseology
and covenant
conception
taken from E
by exilic-
authors of J 24;
32:38–39 [see
below]

Literary/
Thematic
allusion
E develops and
transforms J’s
new covenant
conception into
internal
transformation:
obedience is
not restricted to
inscribed laws
on the heart

חדשה אתן
בקרבכם

והיו לי לעם: 20
ואני אהיה להם
לאלהים

36:26–28
ונתתי לכם) 26(

 חדש ורוחלב
חדשה אתן

בקרבכם … (
והייתם לי) 28

לעם ואנכי
אהיה לכם
לאלהים

26

27 E 12:2 J 5:21  Po
עם סכל ואין

עינים להםלב 
ולא יראו
אזנים להם
ולא ישמעו

+ + J 5:21 is a
non-J

passage

+ + No allusion /
literary

dependence

Convention

It seems that 
both E and J
use Deut 29:3
independently

Language
עינים להם

לראות ולא ראו
אזנים להם
לשמוע ולא

ו, כי ביתשמע
מרי הם

referring to
idols: Pss
115:5;
135:16

28 E 12:3 J 46:19  
 Po (PaN)
כלי גולה עשי

לך

+ + No allusion /
literary

dependence

Convention

Language
עשה לך כלי

גולה

29 E 12:10 J 23:33 
            Pr

מה משא
יהוה

+ + 
based
on the
time

E 12:10
is a non-

Ezekielian
passage

referring to J
23:33

No allusion /
literary

dependence

The E text is
dubious

Language
כה אמר יהוה
הנשיא המשא
הזה בירושלים

...

30 E 12:15
and    
   20:23

J 9:15  Pr
והפצותים
 אשרבגוים

לא ידעו המה

+ Implicit
polemic

between E and
J

Language
E 12:15
בהפיצי אותם

 וזריתיבגוים
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

   22:15
   36:19

(PaN)
Egypt:
 29:12
 30:23,2
        6 
 

ואבותם,
ושלחתי

אחריהם את
עדהחרב 

כלותי אותם

 
30:11 Po

) כי הנני10(
מושיעך

מרחוק … (
) כי אתך11

אני  …
להושיעך, כי
אעשה כלה
בכל הגוים

אשר הפצותיך
אך אותךשם 

לא אעשה
 ...כלה

J and E allude
independently
to Deut 4:27;
28:64

There is a clear
opposition
between J and
E in utilizing
this concept of
exile on the
question of the
remnant

The two
passages in J
differ in
themselves.
J 30:11 is
thematically
closer to E 

אותם בארצות.
והותרתי 16

מהם אנשי
מחרבמספר 

מרעב ומדבר,
למען יספרו את
כל תועבותיהם
בגוים אשר באו
שם וידעו כי
אני יהוה

The two
phrases הפיץ
זרה and בגוים
occur בארצות
also in the
other Ezek
passages
mentioned

31 E 13 J 23:9–40
      Po/Pr

+ + + +
shared

theological /
political
message

No allusion /
literary

dependence

Theme
Against the

prophets

32 E 13 J 28    Pr + doubtful No allusion /
literary

dependence

 Theme
Against the

prophets

33 E 13:2–
   3, 6, 8

J 14:14– 
      16  Pr
שקר הנבאים
נבאים בשמי
לא שלחתים
ולא ציותים
ולא דברתי

אליהם, 

...

+ +
Assumes
that E knew
similar
thoughts of J
and accepted
them; but no
literary
dependence,
because of
only scant
literal
similarity 

+

Shared
theological /

political
message

No allusion /
literary

dependence

Language
) הנבא אל2(

נביאי ישראל
הנבאים,
לנביאיואמרת 
 שמעומלבם

)3דבר יהוה. (
הנביאים

הנבלים אשר
הלכים אחר

 ולבלתירוחם
ראו.
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

34 חזון שקר
וקסם ואליל

  (ק:  ותרמות 
תרמית) לבם

המה
מתנבאים

לכם

J 23:31–
     32 Po
הנני על
הנביאים נאם
,יהוה
הלקחים
לשונם וינאמו
נאם. הנני על
נבאי חלמות
שקר נאם
יהוה ויספרו
ויתעו את עמי
בשקריהם
ובפחזותם,
ואנכי לא

 ולאשלחתים
צויתים

חזו שוא) 6
וקסם כזב

האמרים נאם
ויהוה לאיהוה 
)8 … (שלחם

יען דברכם שוא
וחזיתם כזב ...

 Theme
Against the

prophets

35 E 13:10 J 6:14  Po
וירפאו את
שבר בת עמי
על נקלה

לאמר שלום
שלום, ואין

 שלום
 8:11  Po

+ + +
E is

dependent
on J’s words
in scripture

+
Shared

theological /
political
message

No allusion /
literary

dependence

Language
Theme

Against the
prophets
יען וביען הטעו

לאמראת עמי 
שלום שלום
,ואין שלום

והוא בנה חיץ
והנם טחים
אתו תפל

36 E 13:13

E13:
   16, 17

J 23:19  
          Po
הנה סערת
יהוה חמה

 וסעריצאה
מתחולל, על
ראש רשעים

יחול

J 14:13–
     14   Pr

שלום) 13(

+ + +
Shared

theological /
political
message

No allusion /
literary

dependence

see Leene,
“Shofar,” 178

Theme
Against the

prophets
ובקעתי רוח

סערות בחמתי
וגשם שטף

באפי יהיה …
בחמה לכלה.

 ואיןשלום
שלום
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

אמת אתן
לכם במקום

הזה
ותרמית) 14(

לבם המה
מתנבאים

לכם

) בנות עמך17(
המתנבאות

מלבהן

37

38 E 13:22 J 36:3f. 
            Pr
למען ישובו
איש מדרכו

 וסלחתיהרעה
לעונם

ולחטאתם

+ No allusion /
literary

dependence

Language
ולחזק ידי רשע
לבלתי שוב
מדרכו הרע
להחיתו

39 E 13:22 J 23:14
           Po

ובנביאי
ירושלים
ראיתי

שערורה …
לבלתי שבו
 איש מרעתו

--
No

connection
at all

+ No allusion /
literary

dependence

Language
יען הכאות לב
צדיק שקר ואני
לא הכאבתיו
ולחזק ידי רשע
לבלתי שוב
מדרכו הרע
להחיתו

40 E 14:14 J 15:1  Pr
אם יעמד

משה ושמואל
לפני אין נפשי
אל העם הזה

+ -- + No allusion /
literary

dependence

Language
והיו שלשת

האנשים האלה
… המה

בצדקתם ינצלו
נפשם

41 E 14:21 J 15:3 Pr
ופקדתי
ארבעעליהם 

משפחות …
החרבאת 

להרג ואת
הכלבים

לסחב ואת
עוף השמים
ואת בהמת
הארץ לאכל
ולהשחית

+ +
doubtful

+
E knows the
four, though
he deviates

+ + No allusion /
literary

dependence

Convention

knowledge of it
being four
judgments. Yet,
clear
differences in
the specifics

Language
 שפטיארבעת
חרבהרעים 

ורעב וחיה רעה
ודבר שלחתי
אל ירושלים
להכרית ממנה
אדם ובהמה

42 E 15:2–
        3

J 2:21  Po
ואנכי נטעתיך
שרק … ואיך
נהפכת לי

הגפןסורי 
נכריה

+
Shared
imagery

Israel as vine

No allusion /
literary

dependence

Language
מה יהיה עץ

 … היקחהגפן
ממנו עץ ..

היצלח למלאכה

43 E 15:8; 
   29:12
  (PaN)

J 9:10  Po
ונתתי את
ירושלים

לגלים מעון

+ No allusion /
literary

dependence

Language
ונתתי את

,הארץ שממה
יען מעלו מעל
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

Egypt ואת, תנים
ערי יהודה
אתן שממה
מבלי יושב

Convention 
נאם אדני יהוה

44 E16:20
      – 21

J 3:24  Po
והבשת אכלה

את יגיע
אבותינו

מנעורינו …
את בניהם

ואת בנותיהם

+
shared motif

adds E 20:26;
23:37, 39

No allusion /
literary

dependence

Shared motif
בניךותקחי את 
ואת בנותיך
אשר ילדת לי
ותזבחים להם

לאכול …
ותשחטי את
בני ותתנים

בהעביר אותם
להם

45 E16:22,
       43
    23:19

J 2:2  Po
 לךזכרתי
נעוריךחסד 

+
Assumes
that E knew
similar
thoughts of
J, and
accepted
them; but no
literary
dependence,
because of
only scant
literal
similarity

+
E 16 and
23:1-27 are
thematically
dependent on
J 2:1-4:4

No allusion /
literary

dependence

a. Literally,
different
phrase: J:חסד v.
E: נעורים
b.
Thematically,
significant
differences of
agent – J: God
v. E: people

Language
 אתזכרתלא 
נעוריךימי 

 את ימילזכר
נעוריה

46 E 16:23 J 2:3   Po
 תבוארעה

אליהם

+ doubtful No allusion /
literary

dependence

Language
ויהי אחרי כל

רעתך

47 E16:44
      –58

J 3:6–11 
            Pr

צדקה) 11(
נפשה משבה
ישראל מבגדה

יהודה

+ + +

Shared
imagery

No allusion /
literary

dependence

Beyond the
basic imagery,
great
differences of
language and
themes

Shared
imagery

Jerusalem
and Samaria
as adulterous

sisters

) ותרבי את51(
תועבותיך

ותצדקימהנה 
את אחותך בכל
תועבתיך אשר

 עשית

48 E 16:60 J 31:31–
       34 Pr

) וכרתי31(
את בית

ישראל ואת
יהודה ברית

חדשה. ...

+
shared

theological
message

The God -
people future
relationsip

No allusion /
literary

dependence

No verbal
connections,
and major

Language
וזכרתי אני את
בריתי אותך
,בימי נעוריך
והקמתי לך
ברית עולם
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

themes of E
16:60 are not in
this Jeremian
passage. 
Closer is the
not-J passage
of J 32:37–41
(40)

49 E 17; 
    29:16

J 27  Pr +
Shared

theological /
political
message

Babylon as
legitimate

tyran
and against

Egypt

No allusion /
literary

dependence

Kasher (p. 53)
admits the great
differences on
the future of
Babylon
doomed only in
J

50 E 17:6,
    7,23;
   19:11;
  31:7,9,
      12

J 11:16
Po
זית רענן יפה
פרי תאר …
הצית אש
עליה ורעו
דליותיו

+ No allusion /
literary

dependence

Language
ויצמח ויהי
לגפן סרחת
שפלת קומה

דליותיולפנות 
אליו ושרשיו
תחתיו יהיו,
ותהי לגפן

51 E 18:2 J 31:29 
            Pr
אבות אכלו
בסר ושני

בנים תקהינה

+ +
based
on the
time

J 31:29f.
is a non-J
passage

+ +
shared

theological
message

No allusion /
literary

dependence

Independent
usage of the
same quoted
proverb

Language

אבות יאכלו
בסר ושני

הבנים תקהינה

52 E 20:6, 
       15

J 3:19  Po
ארץ חמדה

צבינחלת 
צבאות גוים

+ +
based
on the
time

-- + + + No allusion /
literary

dependence

Language
צביאל ארץ … 
היא לכל
הארצות

53 E 21:3 J 21:14  
           Po

ופקדתי
עליכם כפרי

מעלליכם נאם
והצתי, יהוה

אש ביערה
ואכלה כל
סביביה

+

Shared
imagery
Israel as

forest lighted
by fire

No allusion /
literary

dependence

Language

הנני מצית בך
אש ואכלה בך

וכל עץ לח כל
עץ יבש …

ונצרבו בה כל
פנים מנגב
צפונה

54 E 21:17 J 31:19  
           Po
,ואחרי הודעי

+ No allusion /
literary

dependence

Language
זעק והילל בן
אדם כי היא
היתה בעמי
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

ספקתי על
ירך

היא בכל נשיאי
ישראל מגורי

אל חרב היו את
ספקעמי לכן 
על ירך

55 E 21:34 J 27:9,10 
            Pr

) ואתם אל9(
תאמינו אל
נביאיכם ואל
 ואלקסמיכם

חלמתיכם ואל
ענניכם ואל
כשפיכם

שקר) כי 10(
הם נבאים

לכם

+ doubtful J 21:34
is a non-

Ezekielian
passage

referring to J
27:9

No allusion /
literary

dependence

Similar
condemnations
of divinations
and peace
prophets

Language
and Theme
Against the

prophets

שואבחזות לך 
כזב בקסם לך

56 E 21:37 J 11:19 Pr
לא יזכרושמו 
עוד

+ +
E 21:37 

is a non-E
passage

referring to J
11:19

No allusion /
literary

dependence

Language
לא תזכרי

57 E 22:3 J  2:7 Po
ותבאו
 אתותטמאו
ארצי

16:18 Pr

+ No allusion /
literary

dependence

Language
עיר שפכת דם

בתוכה …
לטמאה

58 E22:12,
        13

J 22:17
           Po
כי אין עיניך
ולבך כי אם

בצעך ועלעל 
 הנקיהדם

לשפוך ...

E 22:13
is a non-

Ezekielian
passage

referring to J
22:17

+ + No allusion /
literary

dependence

Language
) שחד לקחו12(

)13בך … (
והנה הכיתי

בצעךכפי אל 
ועלאשר עשית 

 אשר היודמך
בתוכך

59 E 22:17
      –20
 
  
 

J 6:28–30
           Po
לשוא צרף

כסף.. צרוף 
נמאס קראו

להם

+ + +
Assumes
that E knew
similar
thoughts of
J, and
accepted
them; but no
literary
dependence,
because of
only scant

+ +
Shared
imagery

No allusion /
literary

dependence

Fohrer and
Miller (as also
Holladay) add
Isa 1:22, 25 as
possible source
of this imagery

Imagery

כלם נחשת
ובדיל וברזל
ועופרת בתוך

כסףכור סגים 
היו
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

E 22:20 J 32:37
            Pr
הנני מקבצם
מכל הארצת
אשר הדחתים

באפישם 
ובחמתי

ובקצף גדול,
והשבתים

  33:5 Pr
באים להלחם
את הכשדים
ולמלאם את
פגרי האדם
אשר הכיתי

באפי
,ובחמתי
ואשר

הסתרתי פני
מהעיר הזאת
על כל רעתם

literal
similarity + No allusion /

literary
dependence

Convention

Language
 הנני) לכן19(

 אלקבץ אתכם
תוך ירושלים. (

) קבצת כסף20
… אל תוך כור
לפחת עליו אש
להנתיך, כן

באפיאקבץ 
 והנחתיובחמתי

והתכתי אתכם

60

61 E 22:30 J 15:1 Pr
אם יעמד

משה ושמואל
לפני

+ +
shared motif

No allusion /
literary

dependence

Theme
Prophetic

role
ואבקש מהם
איש גדר גדר
ועמד בפרץ

62 E23:17,
    22,28
    23:18

J 6:8 Po
הוסרי

ירושלים פן
תקע נפשי

ממך

+ + + + No allusion /
literary

dependence

-/מעלנקע נפש מ
occurs only in J
and E. 
Does that mean
it is a literary
allusion? 

Language 
) ויבאו17(

אליה בני בבל
למשכב דדים
… ותטמא בם
ותקע נפשה

.מהם
As also vv.
22, 28

) ותגל18(
תזנותיה ותגל

את ערותה,
ותקע נפשי
 כאשרמעליה

נקעה נפשי מעל
אחותה

63 E 23:29
     –30

J 4:18  Po
דרכך ומעלליך
,עשו אלה לך
זאת רעתך כי
מר כי נגע עד

לבך

+ + J 4:18 is a
non-J

passage 

+ + No allusion /
literary

dependence

In J the
iniquities are
the subject, in
E the clause

Language
 ועשו אותך29[

בשנאה ... ]
עשה אלה 30
 בזנותךלך

אחרי גוים



15                                                    Rom-Shiloni, Ezekiel and Jeremiah – Appendix, 30.10.2012

Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

refers to her
bad fortune

64 E 23:38 J 7:9  Pr
הגנב רצח

ונאף והשבע
לשקר וקטר
לבעל והלך
אחרי אלהים
אחרים אשר
לא ידעתם

+ -- E 23:28*
is a non-E
passage

referring to J
7:9f.

No allusion /
literary

dependence

no verbal
connections

Language
עוד זאת עשו

, טמאו אתלי
מקדשי ביום
ההוא ואת

שבתותי חללו

65 E 23:32
      –34

J 25:15
            Pr

 הייןכוס
החמה

+ +
shared motif

No allusion /
literary

dependence

Language
 אחותךכוס

תשתי … כוס
שמה ושממה

66 E 23:40 J 4:30
Po
ואת שדוד מה

תעשי כי
תלבשי שני כי

 זהבתעדי עדי
תקרעיכי 

בפוך עיניך
לשוא תתיפי

+ -- E 23:40 is
a non-

Ezekielian
passage

referring to J
4:30

No allusion /
literary

dependence

Language
לאשר רחצת
כחלת עינים
ועדית עדי

67 E 24:10
       –11

J 1:13–14
            Pr
סיר נפוח אני
ראה ופניו
מפני צפונה

+
same

imagery.
Possibly E

used J’s
vision and
extended it

No allusion /
literary

dependence

No connection
here and in the
pot imagery in
E 11:1–13
The boiling pot
in J resembles
enemies

Language
הרבה העצים
הדלק האש

התם הבשר …
והעמידה  על

...גחליה 

68 E 24:13 J 13:27
           Po

נאפיך
ומצהלותיך

 זנותך …זמת
אוי לך

לאירושלים 
תטהרי אחרי

מתי עד

+ +
based
on the
time

No allusion /
literary

dependence

Language
זמהבטמאתך 
יען טהרתיך
ולא טהרת
לא מטמאתך 

תטהרי עוד עד
הניחי את
חמתי בך

69 E 24:15
      –27
    

J 16:1–9
            Pr

לא תקח) 2(
 ולאלך אשה

יהיו לך בנים
ובנות במקום

) כי5הזה. … (
כה אמר יהוה
אל תבוא בית

ואלמרזח 
תלך לספוד

ואל תנד להם,

+ + +
Assumes
that E knew
similar
thoughts of
J, and
accepted
them; but no
literary
dependence,

+ + +
shared motif

No allusion /
literary

dependence

Thematic and
verbal
similarities of
mourning
customs

Imagery
(symbolic

act)
) בן אדם16(

הנני לקח ממך
את מחמד

עיניך במגפה,
 ולאולא תספד
תבכה ולוא

תבוא דמעתך. (
) האנק דם17

מתים אבל לא
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

כי אספתי את
שלומי מאת

העם הזה … 

because of
only scant
literal
similarity

תעשה פארך
חבוש עליך
ונעליך תשים
ברגליך, לא

תעטה על שפם
ולחם אנשים
)18לא תאכל. (

ואדבר אל העם
בבקר ותמת

 בערב ...אשתי

70 E 25:13
(PaN)
Edom

J 49:7–11
 Po (PaN)
Edom

 …אדוםל
האין עוד

חכמה בתימן 

+ -- +

Series of
nations

No allusion /
literary

dependence

The only tie is
the addressee,
Edom

Language
ונטתי ידי על

 והכרתיאדום
ממנה אדם
ובהמה ...

71 E 25:16
(PaN)
Palestin
e

J  47:4,  7
Po  (PaN)
Palestine

) על היום4(
הבא לשדוד

את כל
 … (פלשתים

) איך7
תשקטי ויהוה
צוה לה, אל
אשקלון ואל
 שםחוף הים

יעדה.

+ -- No allusion /
literary

dependence

The only tie is
the addressee,
Palestine, and
the beach

Language
הנני נוטה ידי

פלשתיםעל 
והכרתי את

כרתים,
והאבדתי את

חוףשארית 
.הים

72 E 26:15
(PaN)
Tyre

E 26:15
(PaN)
Tyre

J 51:52
 Po (PaN)
Babylon
על ופקדתי 

ובכלפסיליה  ,
ה  צ יאנקאר

חלל

J  49:21
Po (PaN)
Edom
מקול נפלם
,רעשה הארץ
צעקה בים
סוף נשמע

קולה

+

+ No allusion /
literary

dependence

Convention
within PaN (?)
is באנק חלל
hapax in these
places. אנק
occurs also in
Ezek 9:4;
in אנקה ;24:17
Pss 79:11;
102:21; 12:6;
Mal 2:13

No allusion /
literary

dependence

Convention
within PaN  (?)

Language
הלוא מקול

באנקמפלתך 
 בהרג הרגחלל

בתוכך

Language
מקול מפלתך

ירעשו… 
האיים

73
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74 E 26:19
(PaN)
Tyre

J 22:6  Po
גלעד אתה לי
,ראש הלבנון

אם לא
אשיתך מדבר

ערים לא
נושבה (ק:

נושבו)

+ + No allusion /
literary

dependence

The only tie is
the destruction
and the reversal
of fortunes

Language
בתתי אתך עיר

כעריםנחרבת 
אשר לא נושבו

75 E 27:30
(PaN)
Tyre

J 6:26  Po
בת עמי חגרי

והתפלשישק 
 אבלבאפר

יחיד עשי לך
מספד

תמרורים

+ +
based
on the
time

+
E is

dependent
on J’s words
in scripture

+ + No allusion /
literary

dependence

is התפלש באפר
indeed hapax in
J and E. 
But the
contexts are
very different

Language
והשמיעו עליך
בקולם ויזעקו

, ויעלו עפרמרה
על ראשיהם
באפר יתפלשו

77 E 28:8
(PaN)
Tyre

J 16:4  Pr
ממותי
 ימתותחלאים

לא יספדו ולא
יקברו …

+ + + No allusion /
literary

dependence
Substantial
difference of
contexts, but
is a ממותים
hapax

Language
לשחת יורדוך

ממותיומתה 
 בלב ימיםחלל

78 E 28:26 J 29:4–5, 
      28 Pr
כה אמר יהוה
צבאות אלהי
ישראל לכל
בנוהגולה … 
 ושבובתים

ונטעו גנות
ואכלו את

פריהן … ורבו
שם ואל
תמעטו

+

Zimmerli,
Ezekiel 2,

and בנה :100
are נטע כרם

“clearly
Jeremianic

expressions”

+
shared motif

Though
Kasher (p.
50) mentions
the different
locations: J-
exile, E-in the
land

Block,
Ezekiel 25–
48, 127 n. 32:
probably
borrowed
from Jer 29:5,
28

Implicit
polemic

between E and
J

Opposing
messages to

the Jehoiachin
Exiles! 

J and E allude
independently
to
Deuteronomic
passages: 4:27;
28:64
J is built on
Deut 20:5–7,
and 4:27–28
E is further
dependent on
Lev 26, and
Ezek 34:25–30,
examples to
safety

The polemic is
on utilizing this

Language
 בקבצי את25

בית ישראל מן
העמים …
וישבו על

26אדמתם … 
וישבו עליה

ובנולבטח 
בתים ונטעו

 וישבוכרמים
לבטח, …

The phrase
occurs in
reference to
permanent
settlement,
Deut 20:5–6;
Jer 35:7; in
consolation
prophecies:
Ezek 28:25;
Isa 65:21; as
also in
threats of
destruction:
Deut 28:30;
Amos 5:11;
Zeph 1:13
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Ezekiel Jeremiah
Pr / Po Smend Miller Fohrer Zimmerli Holladay Kasher  Evaluation Notes

concept of exile
on the question
of the remnant

78 E 29:5
       (2)
(PaN)
Egypt

     

J 8:2   Pr
לא יאספו
ולא יקברו

על פנילדמן 
האדמה יהיו

J 9:21  Po
 נבלתונפלה

האדם כדמן
על פני השדה
… ואין מאסף

  7:33  Pr
והיתה נבלת
העם הזה

למאכל לעוף
השמים
ולבהמת
 ואיןהארץ
מחריד

  16:4  Pr
לא יספדו ולא

יקברו …
והיתה נבלתם
למאכל לעוף

השמים
ולבהמת
הארץ

   19:7 Pr
 34:20 Pr

+ + + +
shared motif

No allusion /
literary

dependence

Convention

Independent
reliance on
curse formulae
of Deut 28:26

for J see also 2
Kgs 9:37: נבלת
איזבל כדמן על
פני השדה

for E see also 1
Sam 17: 44, 46:

לכה אלי ואתנה 
את בשרך לעוף
השמים ולבהמת

)46השדה … (
ונתתי פגר מחנה
פלשתים היום

הזה לעוף השמים
ולחית הארץ

Ezekiel brings
together the
two formulae,
independently
from J

Language
ונטשתיך

עלהמדברה … 
פני השדה תפול

 ולאלא תאסף
תקבץ,

חית הארץל
ולעוף השמים

לאכלה נתתיך
79

80 E 29:13
       –16

J 12:14–
     16   Pr

+
Shared

No allusion /
literary

Theme
Restoration
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Ezekiel Jeremiah
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(PaN)
Egypt

הנני נתשם
מעל אדמתם
… והיה אחרי
נתשי אותם

אשוב
ורחמתים
והשבתים

איש לנחלתו
ואיש לארצו

48:47 Po
  (PaN)   
  Moab
49:6 Po
  (PaN)
  Amon
49:39 Po
  (PaN) 
  Elam

J 48:26 
         Po
(PaN)
Moab
השכירהו כי
על יהוה
, וספקהגדיל

מואב בקיאו
והיה לשחק
גם הוא

+ --

theological /
political
message

dependence

Convention

No verbal
connections

   

No allusion /
literary

dependence

of the
neighboring

nations
) מקץ13(

ארבעים שנה
אקבץ את
מצרים מן

העמים אשר
)14נפצו שמה. (
ושבתי את

שבות מצרים
והשבתי אתם
מארץ פתרוס

על ארץ
 ...מכורתם

Theme
Humiliation

of the
foreign
peoples

) ... והיו שם14(
ממלכה שפלה.

) מן15(
הממלכות

תהיה שפלה
ולא תתנשא
עוד על הגוים

81

82 E 30:5
(PaN)
Egypt

J 46:9
Po (PaN)
Egypt

+ -- E 30:5
is a non-E
passage

referring to J
46:9

+

Series of
nations

No allusion /
literary

dependence

Resemblance
of style, in

the list of the
peoples

83 E 30:13
(PaN)
Egypt

J 43:12–
       13 Pr
(PaN)
Egypt

) והצתי12(
אש בבתי

אלהי מצרים
ושרפם ושבם

) ושבר13… (
את מצבות
בית שמש
אשר בארץ
מצרים ואת
בתי אלהי

מצרים ישרף
באש

 J 46:25
          Pr

+ -- E 30:13
is a non-E
passage

referring to J
43:13

+
Shared

theological/
political
message

Against pro-
Egyptian
tendency: its
fall

No allusion /
literary

dependence

No verbal
similarities

Theme
Destroying

Egypt's idols

והאבדתי
גלולים והשבתי
אלילים מנף
ונשיא מארץ
מצרים לא
,יהיה עוד

ונתתי יראה
בארץ מצרים
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Ezekiel Jeremiah
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(PaN)
Egypt
הנני פוקד אל
אמון מנא ועל
פרעה ועל
מצרים ועל
אלהיה ועל
מלכיה

84 E 30:21
(PaN)
Egypt

  

J 48:25
Po (PaN)
Moab 
נגדעה קרן

וזרעומואב 
נשברה

J 46:11
Po
(PaN)
Egypt

עלי גלעד
צריוקחי 

בתולת בת
מצרים, לשוא

הרביתי
 תעלהרפאות
אין לך

J 46:16
Po 
(PaN) 
Egypt
ויאמרו קומה
ונשבה אל

עמנו

J 48:2
Po 
(PaN)
Moab

אין עוד
תהלת מואב

בחשבון 

+ --

+
Assumes
that E knew
similar
thoughts of
J, and
accepted
them; but no
literary
dependence,
because of
only scant
literal
similarity

No allusion /
literary

dependence 

Less probable
option: 

E seems to add
up conventions
from the PaN
together

Language

בן אדם את
זרוע פרעה מלך

שברתי מצרים
והנה לא חבשה

רפאותלתת לה 
לשום חתול

85 E 30:24
(PaN)
Egypt
   
   32:11
(PaN)
Egypt

J 44:30
Pr
'כה אמר ה
הנני נתן את
פרעה חפרע
מלך מצרים
ביד איביו

וביד מבקשי
נפשו, כאשר
נתתי את

צדקיהו מלך
יהודה ביד
נבוכדראצר
מלך בבל

איבו ומבקש
 נפשו

+
Shared

theological/
political
message

Against pro-
Egyptian
tendency: its
fall to
Babylon

No allusion /
literary

dependence

E concurs J in
the message
against Egypt
and its
overpower by
Babylon

Theme
Egypt and
Babylon 

וחזקתי את
זרעות מלך בבל
ונתתי את חרבי

)25(בידו … 
והחזקתי את
זרעות מלך

 בבבל
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Ezekiel Jeremiah
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86 E 32:9
(PaN)
Egypt

J 17:4  Po
והעבדתיך את

ארץאיביך ב
אשר לא ידעת

||15:14 Po
 22:28 Po
והשלכו על
הארץ אשר
לא ידעו

+ No allusion /
literary

dependence  

E and J use
Deut’s concept
of exile
independently
Deut 28:36: על
גוי אשר לא ידעת
אתה וא בתיך
ועבדת שם :64 #]
אלהים אחרים
[אשר לא ידעת
Judgment of
exile is
presented by
the same
phrase.
However, great
differences on
the prophecy's
object

Language
והכעסתי לב
,עמים רבים

בהביאי שברך
עלבגוים 

ארצות אשר לא
ידעתם

87 E 34:1–
   16
     v. 2

E 34:23

  37:24

J 23:1–4
Pr
 v. 1 

 הוי רעים

J 23:4 Pr
והקמתי

עליהם רעים
 ורעום

J 23:5 Pr
 לדודוהקמתי

צמח צדיק
ומלך והשכיל

+ + +

+

+

Shared
imagery

+
Shared

theological /
political
message

Davidic
kingship

Hardly any
verbal or
literary

dependence,
though possible
shared Theme
and Imagery

Leene (2000),
172: E 34:2, 23
influenced J
23:1, 4

Theme and
Imagery

Israel leaders
as shepherds

 
 ישראלהוי רעי

Language
והקמתי עליהם

 ורעהרעה אחד
את עבדיאתהן 
 הוא ירעהדויד

אתם והוא
יהיה להן לרעה
37:24
ועבדי דוד מלך

 ורועהעליהם
אחד יהיה

לכלם 

88

89 E 34:12 J 31:10  
           Po
מזרה ישראל

 ושמרויקבצנו
כרעה עדרו

+ + J 31:10
is a non-
Jeremian
passage

No allusion /
literary

dependence

No verbal
similarity,

beside the basic

Theme
God as the

saving
shepherd
והצלתי אתהם
מכל המקומת
.אשר נפצו שם
… והוצאתים

 …וקבצתים… 
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imagery and
thematic

resemblance

והביאתים אל
אדמתם,

ורעיתים ...

90 E 35:5
(PaN)
Seir

J 18:21 
           Po

) … ושמע19(
לקול יריבי.

) לכן תן21… (
את בניהם

והגרםלרעב 
על ידי חרב
ותהינה

נשיהם שכלות
ואלמנות …

+ + +
E is

dependent
on J’s words
in scripture

+ + No allusion /
literary

dependence

The contexts
are very
different

Language
יען היות לך
איבת עולם

ותגר … על ידי
, ביוםחרב

אידם בעת עון
קץ. לכן … כי
לדם אעשך ודם

ירדפך ...

91 E 36:17
     22:3

J 2:7  Po
ותבאו

ותטמאו את
 ונחלתיארצי
שמתם
לתועבה

    3:1 Po
הלוא חנוף
תחנף הארץ

ההיא

  16:8 Pr
ובית משתה

לא תבוא 

+ +
based
on the
time

+
shared motif

No allusion /
literary

dependence

Language
בית ישראל
ישבים על
אדמתם

ויטמאו אותה
בדרכם

,ובעלילותם
כטמאת הנדה
היתה דרכם

לפני

92 E 36:25 J 33:8 Pr
וטהרתים מכל
עונם אשר

חטאו לי …
וסלחתי לכול
עונותיהם

+ -- +
shared motif

No allusion /
literary

dependence

Language
וזרקתי עליכם
מים טהורים
וטהרתם מכל
טמאותיכם

ומכל גלוליכם
אטהר אתכם

93 E 36:31 J 7:3, 5  
            Pr

היטיבו
דרכיכם

ומעלליכם
ואשכנה

אתכם במקום
הזה

  18:11 Pr
 26:13  Pr

  4:18  Po
דרכך ומעלליך
עשו אלה לך,
זאת רעתך כי
מר כי נגע עד

לבך 

  

+ No allusion /
literary

dependence

E uses a phrase
common in J
(not restricted
to him,
though), but the
context does
not seem to
activate any of
the J references

in רע מעללים
Deut 28:20; Isa
1:16; and J 4:4;
21:12; 23:2, 22;
25:5; 44:22
J פרי מעלליכם
21:14

Language
וזכרתם את
 הרעיםדרכיכם

 אשרומעלליכם
לא טובים,
ונקטתם

בפניכם על
עונתיכם ועל
תועבותיכם

hapax in E
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without דרכים
already Hosea
5:4; 7:2; 9:15;
Micah 3:4; Isa
3:4

94 E 36:32
    

   16:52

J 22:22    
           Po

תבשיכי אז 
 מכלונכלמת
רעתך

 8:12  Po
בוש לאגם 

יבשו והכלם
לא ידעו

 14:3  Po
בשו והכלמו
וחפו ראשם

 31:19 Po
בשתי וגם
 כינכלמתי

נשאתי חרפת
נעורי

+ No allusion /
literary

dependence

Convention

The two verbs
occur also in
Isa 45:16-17;
Ps 35:4; Ezra
9:6
occurs כלם
without בוש in
Ezek 16:27, 54,
61; 43:10, 11;
as also once in
Jer 6:15

Does this data
require the
assumption of
dependence?

Language
לא למענכם אני

בושו, עשה …
והכלמו

מדרכיכם בית
ישראל

16:52
שאיגם את 
 אשרכלמתך

פללת לאחותך
בחטאתיך …
וגם את בושי
ושאי כלמתך
בצדקתך
אחיותך

95 E 37:1–
        10

J 8:1–3  
            Pr
בעת ההיא
' יוציאונאם ה

(ק: ויציאו)
עצמותאת 

מלכי יהודה
עצמותואת 

שריו …
ושטחום
לשמש

-- + No allusion /
literary

dependence

Imagery
ויניחני בתוך
הבקעה והיא

עצמותמלאה 

96 E 37:19
       –20

J 3:18 Pr
בימים ההמה

ילכו בית
 על ביתיהודה
 ויבאוישראל

יחדו מארץ
צפון על הארץ
אשר הנחלתי
את אבותיכם

+
Shared

theological /
political
message

No allusion /
literary

dependence

Language 
הנה אני לקח
את עץ יוסף
אשר ביד

אפרים ושבטי
 חבריוישראל

(כ: חברו),
ונתתי אותם
עליו את עץ

 ועשיתםיהודה
לעץ אחד והיו
אחד בידי

97 E 37:26 J 32:40  
            Pr
וכרתי להם
ברית עולם
אשר לא

+ -- J 32:40
is a non-J
passage Important

similarities
between E and

Language 
וכרתי להם
ברית שלום
ברית עולם
יהיה אותם
ונתתי את
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אשוב
מאחריהם

a Babylonian/
exilic strand in
a non-J passage
(J 32:37–41).

Affinities with
both E and
Deut-Isa

[see Vieweger,
1993, 92–94;
Rom-Shiloni,
“Everlasting
Covenant,”
201–223]

מקדשי בתוכם
לעולם

98 E 38:7
Gog

J 46:14
Po  (PaN)
Egypt

הגידו
במצרים
והשמיעו
במגדול

והשמיעו בנף
,ובתחפנחס
אמרו התיצב

 כיוהכן לך
אכלה חרב
סביביך

+ -- No allusion /
literary

dependence

Language
והכן לךהכן 

אתה וכל קהלך
הנקהלים עליך,
והיית להם
למשמר

99 E 38:9 J 4:13  Po
כענניםהנה 
 וכסופהיעלה

מרכבותיו

+ -- +
Shared
imagery

Enemy as a
cloud

No allusion /
literary

dependence

Language
ועלית כשאה

כענן תבוא
לכסות הארץ

100 E 38:11 J 49:31
Po (PaN)
Kedar

קומו עלו אל 
גוי שליו יושב

לבטח

+ -- +
shared motif

No allusion /
literary

dependence

Language /
theme?

אעלהואמרת 
על ארץ פרזות
אבוא בשקטים
ישבי לבטח

בלב

101 E 38:15 J 6:22  Po
הנה עם בא

צפוןמארץ 
וגוי גדול יעור
מירכתי ארץ

+ -- E 38:14f. is
a non-E
passage

referring to J
6:22f.

+
shared motif

adds J 1:14;
4:6, etc. and
26:7 on Tyre

No allusion /
literary

dependence

Language
ובאת ממקומך

צפוןמירכתי 

102 E 38:
19–20

J 4:23–26
           Po
ראיתי את
הארץ והנה

תהו ובהו …
ראיתי והנה

האדםאין 
וכל עוף
 נדדו.השמים

+ -- E 38:17–23
is a non-E
passage

referring to J
4:23–26

No allusion /
literary

dependence

E and J reside
independently
on Gen 1

Language
ורעשו מפני דגי

ועוףהים 
 וחיתהשמים

השדה וכל
הרמש הרמש
על האדמה וכל

 אשר עלהאדם
פני האדמה
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103 E 39:17
      –19

J 46:10   
 Po (PaN)
Egypt
והיום ההוא
לאדני יהוה
צבאות יום

נקמה להנקם
מצריו ואכלה
חרב ושבעה
,ורותה מדמם

זבח לאדניכי 
יהוה צבאות
בארץ צפון אל

נהר פרת

+
Shared

theological /
political
message

No allusion /
literary

dependence

Language
ואתה בן אדם
כה אמר אדני
יהוה אמר

לצפור כל כנ
וכל חית השדה
הקבצו ובאו

האספו מסביב
על זבחי אשר
אני זבח לכם
 עלזבח גדול

הרי ישראל,
ואכלתם בשר
ושתיתם דם

104 E 39:27 J 50:19  
           Po
ושבבתי את
ישראל אל

 ורעהנוהו
הכרמל

והבשן, ובהר
אפרים

והגלעד תשבע
נפשו

J 50:6  Po
רעיהם

התעום הרים
(כ:שובבום 
שובבים)

+ No allusion /
literary

dependence

occurs שובב
also in Isa 49:5;
Ps 23:3

E might have
borrowed the
imagery to his
formulae of
redemption

Language
and Theme
Redemption
and return
בשובבי אותם
מן העמים

וקבצתי אתם
מארצות
איביהם,

ונקדשתי בם
לעיני הגוים

רבים

קבץ and שובב
together in
Ezek 38:8;
in שובב
judgment,
Gog, E 38:4;
39: 2

105 E 48:15
       –18

J 31:38– 
      39  Pr
ונבנתה העיר
ליהוה ממגדל
חננאל שער

...הפנה 

+
Shared

theological
message

According to
Kasher there
is no verbal
similarity or
even in
location

No allusion /
literary

dependence

Language
וחמשת אלפים
הנותר ברחב …

הוא לעיר
למושב ולמגרש
והיתה העיר

בתוכה

106 E 48:35 J 33:16  
            Pr
בימים ההם
תושע יהודה
וירושלים

,תשכון לבטח
וזה אשר
יקרא לה

יהוה צדקנו

Shared
theological

message

No allusion /
literary

dependence

Language
 מיוםושם העיר
יהוה שמה
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