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 בין ירושלים לבבל: 
עיונים בנבואות יחזקאל

ד"ר טובה גנזל

שיעור 1: נבואות יחזקאל בין יהודה לבבל 

מלכים ב כד, 17-10
בָּעֵת הַהִיא עָלוּ עַבְֵדי נְֻבכְַדנֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל יְרוּׁשָלִָם וַתָּבֹא הָעִיר בַּמָּצוֹר. וַיָּבֹא נְבוּכְַדנֶאצַּר מֶלֶךְ 

בָּבֶל עַל הָעִיר וַעֲבָָדיו צִָרים עָלֶיהָ. וַיֵּצֵא יְהוֹיָכִין מֶלֶךְ יְהוָּדה עַל מֶלֶךְ בָּבֶל הוּא וְאִמּוֹ וַעֲבָָדיו וְשָָׂריו 
ָם ]...[ וְהִגְלָה אֶת כָּל יְרוּׁשָלִַם וְאֶת  וְסִָריסָיו וַיִּקַּח אֹתוֹ מֶלֶךְ בָּבֶל בִּׁשְנַת ׁשְמֹנֶה לְמָלְכוֹ. וַיּוֹצֵא מִּשׁ

ַּלַּת עַם  כָּל הַּשִָׂרים וְאֵת כָּל גִּבּוֵֹרי הַחַיִל עֲשֶֶׂרת אֲלָפִים גּוֹלֶה וְכָל הֶחָָרׁש וְהַמַּסְגֵּר לֹא נִׁשְאַר זוּלַת ד
הָאֶָרץ. וַיֶּגֶל אֶת יְהוֹיָכִין בָּבֶלָה וְאֶת אֵם הַמֶּלֶךְ וְאֶת נְׁשֵי הַמֶּלֶךְ וְאֶת סִָריסָיו וְאֵת אֵילֵי הָאֶָרץ הוֹלִיךְ 
גּוֹלָה מִירוּׁשָלִַם בָּבֶלָה. וְאֵת כָּל אַנְׁשֵי הַחַיִל ׁשִבְעַת אֲלָפִים וְהֶחָָרׁש וְהַמַּסְגֵּר אֶלֶף הַכֹּל גִּבּוִֹרים עֹשֵׂי 

מִלְחָמָה וַיְבִיאֵם מֶלֶךְ בָּבֶל גּוֹלָה בָּבֶלָה. וַיַּמְלֵךְ מֶלֶךְ בָּבֶל אֶת מַתַּנְיָה דֹדוֹ תַּחְתָּיו וַיַּסֵּב אֶת ׁשְמוֹ 
 .ּ צְִדקִיָּהו

יחזקאל יא, 14, 16
ֻּלֹּה אֲׁשֶר אָמְרוּ לָהֶם  וַיְהִי ְדבַר ה' אֵלַי לֵאמֹר. בֶּן אָָדם אַחֶיךָ אַחֶיךָ אַנְׁשֵי גְֻאלָּתֶךָ וְכָל בֵּית יִשְָׂראֵל כ

יֹׁשְבֵי יְרוּׁשָלִַם ַרחֲקוּ מֵעַל ה' לָנוּ הִיא נִתְּנָה הָאֶָרץ לְמוָֹרׁשָה.
ָּׁש מְעַט  לָכֵן אֱמֹר כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' כִּי הְִרחַקְתִּים בַּגּוֹיִם וְכִי הֲפִיצוֹתִים בָּאֲָרצוֹת וָאֱהִי לָהֶם לְמִקְד

בָּאֲָרצוֹת אֲׁשֶר בָּאוּ ׁשָם. 

ירמיהו כד, 10-1
הְִראַנִי ה' וְהִנֵּה ׁשְנֵי דּוָּדאֵי תְאֵנִים מוּעִָדים לִפְנֵי הֵיכַל ה' אַחֲֵרי הַגְלוֹת נְבוּכְַדֶראצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל אֶת 

יְכָנְיָהוּ בֶן יְהוֹיָקִים מֶלֶךְ יְהוָּדה וְאֶת שֵָׂרי יְהוָּדה וְאֶת הֶחָָרׁש וְאֶת הַמַּסְגֵּר מִירוּׁשָלִַם וַיְבִאֵם בָּבֶל ]...[ 
כֹּה אָמַר ה' אֱלֹהֵי יִשְָׂראֵל כַּתְּאֵנִים הַּטֹבוֹת הָאֵלֶּה כֵּן אַכִּיר אֶת גָּלוּת יְהוָּדה אֲׁשֶר ׁשִלַּחְתִּי מִן הַמָּקוֹם 

ִּים לְטוֹבָה. וְשַׂמְתִּי עֵינִי עֲלֵיהֶם לְטוֹבָה וַהֲׁשִבֹתִים עַל הָאֶָרץ הַזֹּאת וּבְנִיתִים וְלֹא  הַזֶּה אֶֶרץ כַּשְׂד
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אֶהֱרֹס וּנְטַעְתִּים וְלֹא אֶתּוֹׁש ]...[ וְכַתְּאֵנִים הָָרעוֹת אֲׁשֶר לֹא תֵאָכַלְנָה מֵרֹעַ כִּי כֹה אָמַר ה' כֵּן אֶתֵּן 
אֶת צְִדקִיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוָּדה וְאֶת שָָׂריו וְאֵת ׁשְאִֵרית יְרוּׁשָלִַם הַנִּׁשְאִָרים בָּאֶָרץ הַזֹּאת וְהַיֹּׁשְבִים בְּאֶֶרץ 
מָּם מֵעַל הָאֲָדמָה אֲׁשֶר נָתַתִּי לָהֶם  ָּבֶר עַד תֻּ מִצְָריִם ]...[ וְׁשִלַּחְתִּי בָם אֶת הַחֶֶרב אֶת הָָרעָב וְאֶת הַד

וְלַאֲבוֹתֵיהֶם. 

ירמיהו כט, 7-1
ִּבְֵרי הַסֵּפֶר אֲׁשֶר ׁשָלַח יְִרמְיָה הַנָּבִיא מִירוּׁשָלִָם אֶל יֶתֶר זִקְנֵי הַגּוֹלָה וְאֶל הַכֹּהֲנִים וְאֶל  וְאֵלֶּה ד

הַנְּבִיאִים וְאֶל כָּל הָעָם אֲׁשֶר הֶגְלָה נְבוּכְַדנֶאצַּר מִירוּׁשָלִַם בָּבֶלָה ]...[ כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת אֱלֹהֵי 
יִשְָׂראֵל לְכָל הַגּוֹלָה אֲׁשֶר הִגְלֵיתִי מִירוּׁשָלִַם בָּבֶלָה: בְּנוּ בָתִּים וְׁשֵבוּ וְנִטְעוּ גַנּוֹת וְאִכְלוּ אֶת ּפְִריָן. 

קְחוּ נָׁשִים וְהוֹלִידוּ בָּנִים וּבָנוֹת וּקְחוּ לִבְנֵיכֶם נָׁשִים וְאֶת בְּנוֹתֵיכֶם תְּנוּ לַאֲנָׁשִים וְתֵלְַדנָה בָּנִים וּבָנוֹת 
ּ. וְִדְרׁשוּ אֶת ׁשְלוֹם הָעִיר אֲׁשֶר הִגְלֵיתִי אֶתְכֶם ׁשָמָּה וְהִתְּפַלְלוּ בַעֲָדהּ אֶל ה' כִּי  וְּרבוּ ׁשָם וְאַל תִּמְעָטו

בִׁשְלוֹמָהּ יִהְיֶה לָכֶם ׁשָלוֹם. 

מלכים ב כה, 12-8
וּבַחֶֹדׁש הַחֲמִיׁשִי בְּׁשִבְעָה לַחֶֹדׁש הִיא ׁשְנַת תְּׁשַע עֶשְֵׂרה ׁשָנָה לַמֶּלֶךְ נְֻבכְַדנֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל בָּא 

נְבוּזְַראֲָדן ַרב טַבָּחִים עֶבֶד מֶלֶךְ בָּבֶל יְרוּׁשָלִָם. וַיִּשְׂרֹף אֶת בֵּית ה' וְאֶת בֵּית הַמֶּלֶךְ וְאֵת כָּל בָּתֵי 
ִּים אֲׁשֶר ַרב  יְרוּׁשָלִַם וְאֶת כָּל בֵּית גָּדוֹל שַָׂרף בָּאֵׁש. וְאֶת חוֹמֹת יְרוּׁשָלִַם סָבִיב נָתְצוּ כָּל חֵיל כַּשְׂד

טַבָּחִים. וְאֵת יֶתֶר הָעָם הַנִּׁשְאִָרים בָּעִיר וְאֶת הַנֹּפְלִים אֲׁשֶר נָפְלוּ עַל הַמֶּלֶךְ בָּבֶל וְאֵת יֶתֶר הֶהָמוֹן 
ַּלַּת הָאֶָרץ הִׁשְאִיר ַרב טַבָּחִים לְכְֹרמִים וּלְיֹגְבִים.  הֶגְלָה נְבוּזְַראֲָדן ַרב טַבָּחִים. וּמִד

דברי הימים ב לו, 20-19
ֶּיהָ  וַיִּשְְׂרפוּ אֶת בֵּית הָאֱלֹהִים וַיְנַתְּצוּ אֵת חוֹמַת יְרוּׁשָלִָם וְכָל אְַרמְנוֹתֶיהָ שְָׂרפוּ בָאֵׁש וְכָל כְּלֵי מַחֲמַד

ְאִֵרית מִן הַחֶֶרב אֶל בָּבֶל וַיִּהְיוּ לוֹ וּלְבָנָיו לַעֲבִָדים עַד מְלֹךְ מַלְכוּת ּפָָרס.  לְהַׁשְחִית. וַיֶּגֶל הַּשׁ

יחזקאל לג, 33-23
וַיְהִי ְדבַר ה' אֵלַי לֵאמֹר. בֶּן אָָדם יֹׁשְבֵי הֶחֳָרבוֹת הָאֵלֶּה עַל אְַדמַת יִשְָׂראֵל אֹמְִרים לֵאמֹר אֶחָד הָיָה 

אַבְָרהָם וַיִּיַרׁש אֶת הָאֶָרץ וַאֲנַחְנוּ ַרבִּים לָנוּ נִתְּנָה הָאֶָרץ לְמוָֹרׁשָה.
ָּם תֹּאכֵלוּ וְעֵינֵכֶם תִּשְׂאוּ אֶל גִּלּוּלֵיכֶם וְָדם תִּׁשְּפֹכוּ וְהָאֶָרץ  לָכֵן אֱמֹר אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' עַל הַד

.ּ ּ. עֲמְַדתֶּם עַל חְַרבְּכֶם עֲשִׂיתֶן תּוֹעֵבָה וְאִיׁש אֶת אֵׁשֶת ֵרעֵהוּ טִמֵּאתֶם וְהָאֶָרץ תִּיָרׁשו תִּיָרׁשו
וכֹּה תֹאמַר אֲלֵהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' חַי אָנִי אִם לֹא אֲׁשֶר בֶּחֳָרבוֹת בַּחֶֶרב יִּפֹלוּ וַאֲׁשֶר עַל ּפְנֵי הַּשֶָׂדה 
ּ. וְנָתַתִּי אֶת הָאֶָרץ ׁשְמָמָה וּמְׁשַמָּה וְנִׁשְבַּת  ֶּבֶר יָמוּתו לַחַיָּה נְתַתִּיו לְאָכְלוֹ וַאֲׁשֶר בַּמְּצָדוֹת וּבַמְּעָרוֹת בַּד
גְּאוֹן ֻעזָּהּ וְׁשָמְמוּ הֵָרי יִשְָׂראֵל מֵאֵין עוֹבֵר. וְיְָדעוּ כִּי אֲנִי ה' בְּתִתִּי אֶת הָאֶָרץ ׁשְמָמָה וּמְׁשַמָּה עַל כָּל 

ּ. וְאַתָּה בֶן אָָדם בְּנֵי עַמְּךָ הַנְִּדבִָּרים בְּךָ אֵצֶל הַקִּירוֹת וּבְפִתְחֵי הַבָּתִּים וְִדבֶּר חַד אֶת  תּוֹעֲבֹתָם אֲׁשֶר עָשׂו
ָּבָר הַיּוֹצֵא מֵאֵת ה'. וְיָבוֹאוּ אֵלֶיךָ כִּמְבוֹא עָם וְיֵׁשְבוּ  אַחַד אִיׁש אֶת אָחִיו לֵאמֹר בֹּאוּ נָא וְׁשִמְעוּ מָה הַד

ְּבֶָריךָ וְעֹשִׂים אֵינָם אוֹתָם. וּבְבֹאָהּ  ְּבֶָריךָ וְאוֹתָם לֹא יַעֲשׂוּ ]...[ וְׁשָמְעוּ אֶת ד לְפָנֶיךָ עַמִּי וְׁשָמְעוּ אֶת ד
הִנֵּה בָאָה וְיְָדעוּ כִּי נָבִיא הָיָה בְתוֹכָם.  
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תעודה אל-יהודו 10, בתוך: הורוויץ, גרינברג וזילברג, על נהרות בבל )מוזיאון ארצות המקרא 
והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, 2015(, עמ' 46 

ׁשֶלֶמְיָה בן נַדביָה חייב 13 כור שעורה לגֻֻמֻּל בן בִּי-חַמֵא. בחודש סיוון ימסור )ׁשֶלֶמְיָה( את השעורה 
בסכום הקרן )ללא ריבית( ביישוב-אַַדבִּלֻ. ְדלָיָה בן אִלִישוּ ערב לתשלום השעורה.

ּ, בַּלָֻט בן נַבּוּ-נָצִר, והסופר נַבּוּ-נָצִר בן נַבּוּ-זֵר-אִקִישַ יהוד, כג' בטבת, שנה  עדים: שְכַנְיָה בן אִלִישו
6 לנבונאיד מלך בבל.

ירמיהו נב, 34-31; מלכים ב כה, 30-27
ָה לַחֶֹדׁש נָשָׂא  וַיְהִי בִׁשְלֹׁשִים וָׁשֶבַע ׁשָנָה לְגָלוּת יְהוֹיָכִן מֶלֶךְ יְהוָּדה בׁשְנֵים עָשָׂר חֶֹדׁש בְּעֶשְִׂרים וַחֲמִּשׁ

אֱוִיל מְרַֹדךְ מֶלֶךְ בָּבֶל בִּׁשְנַת מַלְכֻתוֹ אֶת רֹאׁש יְהוֹיָכִין מֶלֶךְ יְהוָּדה וַיֹּצֵא אֹתוֹ מִבֵּית הַכְּלוּא. וַיְדַבֵּר 
אִתּוֹ טֹבוֹת וַיִּתֵּן אֶת כִּסְאוֹ מִמַּעַל לְכִסֵּא הַמְּלָכִים אֲׁשֶר אִתּוֹ בְּבָבֶל. וְׁשִנָּה אֵת בִּגְֵדי כִלְאוֹ וְאָכַל לֶחֶם 

ְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ עַד יוֹם מוֹתוֹ  לְפָנָיו תָּמִיד כָּל יְמֵי חַיָּו. וַאֲֻרחָתוֹ אֲֻרחַת תָּמִיד נִתְּנָה לּוֹ מֵאֵת מֶלֶךְ בָּבֶל ד
כֹּל יְמֵי חַיָּיו. 

ירמיהו מד, 14-12
וְלָקַחְתִּי אֶת ׁשְאִֵרית יְהוָּדה אֲׁשֶר שָׂמוּ פְנֵיהֶם לָבוֹא אֶֶרץ מִצְַריִם לָגוּר ׁשָם ]...[ וּפָקְַדתִּי עַל הַיּוֹׁשְבִים 

ָּבֶר. וְלֹא יִהְיֶה ּפָלִיט וְשִָׂריד לִׁשְאִֵרית  בְּאֶֶרץ מִצְַריִם כַּאֲׁשֶר ּפָקְַדתִּי עַל יְרוּׁשָלִָם בַּחֶֶרב בָָּרעָב וּבַד
יְהוָּדה הַבָּאִים לָגוּר ׁשָם בְּאֶֶרץ מִצְָריִם וְלָׁשוּב אֶֶרץ יְהוָּדה אֲׁשֶר הֵמָּה מְנַּשְׂאִים אֶת נַפְׁשָם לָׁשוּב 

לָׁשֶבֶת ׁשָם כִּי לֹא יָׁשוּבוּ כִּי אִם ּפְלֵטִים.



4

ד"ר טובה גנזלבין ירושלים לבבל: עיונים בנבואות יחזקאל

שיעור 2: מסעות כבוד ה' בספר יחזקאל
יחזקאל א, 1

ָמַיִם וָאְֶראֶה מְַראוֹת אֱלֹהִים  וַאֲנִי בְתוֹךְ הַגּוֹלָה עַל נְהַר כְּבָר נִפְתְּחוּ הַּשׁ

יחזקאל א, 26 - ב, 2
ְּמוּת כְּמְַראֵה אָָדם עָלָיו מִלְמָעְלָה. וָאֵֶרא כְּעֵין  ְּמוּת הַכִּסֵּא ד כְּמְַראֵה אֶבֶן סַּפִיר דְּמוּת כִּסֵּא וְעַל ד

חַׁשְמַל כְּמְַראֵה אֵׁש בֵּית לָהּ סָבִיב... ָראִיתִי כְּמְַראֵה אֵׁש וְנֹגַהּ לוֹ סָבִיב. כְּמְַראֵה הַקֶּׁשֶת אֲׁשֶר יִהְיֶה 
בֶעָנָן בְּיוֹם הַגֶּׁשֶם כֵּן מְַראֵה הַנֹּגַהּ סָבִיב הוּא מְַראֵה דְּמוּת כְּבוֹד ה'. וָאְֶראֶה - וָאֶּפֹל עַל ּפָנַי.

וָאֶׁשְמַע קוֹל מְדַבֵּר.
ִּבֶּר אֵלַי וַתַּעֲמִֵדנִי עַל ַרגְלָי  ְ. וַתָּבֹא בִי רוּחַ כַּאֲׁשֶר ד וַיֹּאמֶר אֵלָי בֶּן אָָדם עֲמֹד עַל ַרגְלֶיךָ וַאֲדַבֵּר אֹתָך

וָאֶׁשְמַע אֵת מִדַּבֵּר אֵלָי. 

יחזקאל ג, 15-10
ְמָע. וְלֵךְ בֹּא אֶל הַגּוֹלָה  ְּבַָרי אֲׁשֶר אֲַדבֵּר אֵלֶיךָ קַח בִּלְבָבְךָ וּבְאָזְנֶיךָ ּשׁ וַיֹּאמֶר אֵלָי בֶּן אָָדם אֶת כָּל ד
ּ. וַתִּּשָׂאֵנִי רוּחַ  ָּלו אֶל בְּנֵי עַמֶּךָ וְִדבְַּרתָּ אֲלֵיהֶם וְאָמְַרתָּ אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' אִם יִׁשְמְעוּ וְאִם יֶחְד
ָה אֶל אֲחוֹתָהּ  ִיקוֹת אִּשׁ וָאֶׁשְמַע אַחֲַרי קוֹל ַרעַׁש גָּדוֹל בָּרוּךְ כְּבוֹד ה' מִמְּקוֹמוֹ. וְקוֹל כַּנְפֵי הַחַיּוֹת מַּשׁ

וְקוֹל הָאוֹפַנִּים לְֻעמָּתָם וְקוֹל ַרעַׁש גָּדוֹל. וְרוּחַ נְשָׂאַתְנִי וַתִּקָּחֵנִי וָאֵלֵךְ מַר בַּחֲמַת רוּחִי וְיַד ה' עָלַי 
חָזָקָה. וָאָבוֹא אֶל הַגּוֹלָה תֵּל אָבִיב הַיֹּׁשְבִים אֶל נְהַר כְּבָר ואשר וָאֵׁשֵב הֵמָּה יוֹׁשְבִים ׁשָם וָאֵׁשֵב ׁשָם 

ׁשִבְעַת יָמִים מַׁשְמִים בְּתוֹכָם. 

יחזקאל ג, 24-22
ְ. וָאָקוּם וָאֵצֵא אֶל הַבִּקְעָה  וַתְּהִי עָלַי ׁשָם יַד ה' וַיֹּאמֶר אֵלַי קוּם צֵא אֶל הַבִּקְעָה וְׁשָם אֲַדבֵּר אוֹתָך

וְהִנֵּה ׁשָם כְּבוֹד ה' עֹמֵד כַּכָּבוֹד אֲׁשֶר ָראִיתִי עַל נְהַר כְּבָר וָאֶּפֹל עַל ּפָנָי. וַתָּבֹא בִי רוּחַ וַתַּעֲמִֵדנִי עַל 
.ָ ַרגְלָי וַיְַדבֵּר אֹתִי וַיֹּאמֶר אֵלַי בֹּא הִסָּגֵר בְּתוֹךְ בֵּיתֶך

יחזקאל ח, 3-1
ָה לַחֶֹדׁש אֲנִי יוֹׁשֵב בְּבֵיתִי וְזִקְנֵי יְהוָּדה יוֹׁשְבִים לְפָנָי וַתִּּפֹל עָלַי ׁשָם  ִי בַּחֲמִּשׁ ִּשׁ ִית בַּּשׁ ִּשׁ ָנָה הַּשׁ וַיְהִי בַּּשׁ

יַד אֲדֹנָי ה'. וָאְֶראֶה וְהִנֵּה ְדמוּת כְּמְַראֵה אֵׁש מִמְַּראֵה מָתְנָיו וּלְמַּטָה אֵׁש וּמִמָּתְנָיו וּלְמַעְלָה כְּמְַראֵה 
ָמַיִם  זֹהַר כְּעֵין הַחַׁשְמַלָה. וַיִּׁשְלַח תַּבְנִית יָד וַיִּקָּחֵנִי בְּצִיצִת ָראׁשִי וַתִּּשָׂא אֹתִי רוּחַ בֵּין הָאֶָרץ וּבֵין הַּשׁ
וַתָּבֵא אֹתִי יְרוּׁשָלְַמָה בְּמְַראוֹת אֱלֹהִים אֶל ּפֶתַח ׁשַעַר הַּפְנִימִית הַּפוֹנֶה צָפוֹנָה אֲׁשֶר ׁשָם מוֹׁשַב סֵמֶל 

הַקִּנְאָה הַמַּקְנֶה. 

יחזקאל י, 4-1
ְּמוּת כִּסֵּא נְִראָה עֲלֵיהֶם ]...[  וָאְֶראֶה וְהִנֵּה אֶל הָָרקִיעַ אֲׁשֶר עַל רֹאׁש הַכְֻּרבִים כְּאֶבֶן סַּפִיר כְּמְַראֵה ד
וַיָָּרם כְּבוֹד ה' מֵעַל הַכְּרוּב עַל מִפְתַּן הַבָּיִת וַיִּמָּלֵא הַבַּיִת אֶת הֶעָנָן וְהֶחָצֵר מָלְאָה אֶת נֹגַהּ כְּבוֹד ה'.
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יחזקאל י, 22-6
ִּים לֵאמֹר קַח אֵׁש מִבֵּינוֹת לַגַּלְגַּל מִבֵּינוֹת לַכְּרוּבִים ]...[ וַיִּׁשְלַח  וַיְהִי בְּצַוֹּתוֹ אֶת הָאִיׁש לְֻבׁש הַבַּד

ִּים  הַכְּרוּב אֶת יָדוֹ מִבֵּינוֹת לַכְּרוּבִים אֶל הָאֵׁש אֲׁשֶר בֵּינוֹת הַכְֻּרבִים וַיִּּשָׂא וַיִּתֵּן אֶל חָפְנֵי לְֻבׁש הַבַּד
וַיִּקַּח וַיֵּצֵא ]...[ וַיֵּרֹמּוּ הַכְּרוּבִים הִיא הַחַיָּה אֲׁשֶר ָראִיתִי בִּנְהַר כְּבָר ]...[ וַיֵּצֵא כְּבוֹד ה' מֵעַל מִפְתַּן 

הַבָּיִת וַיַּעֲמֹד עַל הַכְּרוּבִים ]...[ וַיַּעֲמֹד ּפֶתַח ׁשַעַר בֵּית ה' הַקְַּדמוֹנִי וּכְבוֹד אֱלֹהֵי יִשְָׂראֵל עֲלֵיהֶם 
מִלְמָעְלָה. הִיא הַחַיָּה אֲׁשֶר ָראִיתִי תַּחַת אֱלֹהֵי יִשְָׂראֵל בִּנְהַר כְּבָר וָאֵַדע כִּי כְרוּבִים הֵמָּה ]...[ אֲׁשֶר 

ָראִיתִי עַל נְהַר כְּבָר מְַראֵיהֶם. 

יחזקאל ח, 18-9 

וַיֹּאמֶר אֵלָי בֹּא וְּראֵה אֶת הַתּוֹעֵבוֹת הָָרעוֹת אֲׁשֶר הֵם עֹשִׂים ּפֹה.
וָאָבוֹא וָאְֶראֶה וְהִנֵּה כָל תַּבְנִית ֶרמֶשׂ וּבְהֵמָה ׁשֶקֶץ וְכָל גִּלּוּלֵי בֵּית יִשְָׂראֵל מְֻחקֶּה עַל הַקִּיר סָבִיב 

סָבִיב. וְׁשִבְעִים אִיׁש מִזִּקְנֵי בֵית יִשְָׂראֵל וְיַאֲזַנְיָהוּ בֶן ׁשָפָן עֹמֵד בְּתוֹכָם עֹמְִדים לִפְנֵיהֶם וְאִיׁש 
מִקְטְַרתּוֹ בְּיָדוֹ וַעֲתַר עֲנַן הַקְּטֶֹרת עֹלֶה. וַיֹּאמֶר אֵלַי הֲָראִיתָ בֶן אָָדם אֲׁשֶר זִקְנֵי בֵית יִשְָׂראֵל עֹשִׂים 

בַּחֹׁשֶךְ אִיׁש בְּחְַדֵרי מַשְׂכִּיתוֹ כִּי אֹמְִרים אֵין יְהוָה רֹאֶה אֹתָנוּ עָזַב יְהוָה אֶת הָאֶָרץ.
וַיֹּאמֶר אֵלָי עוֹד תָּׁשוּב תְִּראֶה תּוֹעֵבוֹת גְּדֹלוֹת אֲׁשֶר הֵמָּה עֹשִׂים.

וַיָּבֵא אֹתִי אֶל ּפֶתַח ׁשַעַר בֵּית יְהוָה אֲׁשֶר אֶל הַצָּפוֹנָה וְהִנֵּה ׁשָם הַנָּׁשִים יֹׁשְבוֹת מְבַכּוֹת אֶת הַתַּמּוּז. 
וַיֹּאמֶר אֵלַי הֲָראִיתָ בֶן אָָדם עוֹד תָּׁשוּב תְִּראֶה תּוֹעֵבוֹת גְּדֹלוֹת מֵאֵלֶּה.  וַיָּבֵא אֹתִי אֶל חֲצַר בֵּית יְהוָה 
ָה אִיׁש אֲחֵֹריהֶם אֶל הֵיכַל  הַּפְנִימִית וְהִנֵּה פֶתַח הֵיכַל יְהוָה בֵּין הָאוּלָם וּבֵין הַמִּזְבֵּחַ כְּעֶשְִׂרים וַחֲמִּשׁ

ָמֶׁש. וַיֹּאמֶר אֵלַי הֲָראִיתָ בֶן אָָדם הֲנָקֵל לְבֵית יְהוָּדה  יְהוָה וּפְנֵיהֶם קְֵדמָה וְהֵמָּה מִׁשְתַּחֲוִיתֶם קְֵדמָה לַּשׁ
מֵעֲשׂוֹת אֶת הַתּוֹעֵבוֹת אֲׁשֶר עָשׂוּ פֹה כִּי מָלְאוּ אֶת הָאֶָרץ חָמָס וַיָּׁשֻבוּ לְהַכְעִיסֵנִי וְהִנָּם ׁשֹלְחִים אֶת 

הַזְּמוָֹרה אֶל אַּפָם
וְגַם אֲנִי אֶעֱשֶׂה בְחֵמָה לֹא תָחוֹס עֵינִי וְלֹא אֶחְמֹל וְקְָראוּ בְאָזְנַי קוֹל גָּדוֹל וְלֹא אֶׁשְמַע אוֹתָם.  

יחזקאל יא, 1
ַעַר עֶשְִׂרים  ותִּּשָׂא אֹתִי רוּחַ וַתָּבֵא אֹתִי אֶל ׁשַעַר בֵּית ה' הַקְַּדמוֹנִי הַּפוֹנֶה קִָדימָה וְהִנֵּה בְּפֶתַח הַּשׁ

ָה אִיׁש וָאְֶראֶה בְתוֹכָם אֶת יַאֲזַנְיָה בֶן עַזֻּר וְאֶת ּפְלַטְיָהוּ בֶן בְּנָיָהוּ שֵָׂרי הָעָם וַחֲמִּשׁ

יחזקאל יא, 13
ויְהִי כְּהִנָּבְאִי וּפְלַטְיָהוּ בֶן בְּנָיָה מֵת וָאֶּפֹל עַל ּפָנַי וָאֶזְעַק קוֹל גָּדוֹל וָאֹמַר אֲהָהּ אֲדֹנָי ה' כָּלָה אַתָּה 

עֹשֶׂה אֵת ׁשְאִֵרית יִשְָׂראֵל 

יחזקאל יא, 24-22
וַיִּשְׂאוּ הַכְּרוּבִים אֶת כַּנְפֵיהֶם וְהָאוֹפַנִּים לְֻעמָּתָם וּכְבוֹד אֱלֹהֵי יִשְָׂראֵל עֲלֵיהֶם מִלְמָעְלָה. וַיַּעַל כְּבוֹד 

ִּימָה אֶל הַגּוֹלָה  ה' מֵעַל תּוֹךְ הָעִיר וַיַּעֲמֹד עַל הָהָר אֲׁשֶר מִקֶּדֶם לָעִיר. וְרוּחַ נְשָׂאַתְנִי וַתְּבִיאֵנִי כַשְׂד
בַּמְַּראֶה בְּרוּחַ אֱלֹהִים וַיַּעַל מֵעָלַי הַמְַּראֶה אֲׁשֶר ָראִיתִי.    
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איכה רבה, פתיחתא כה
עשר מסעות נסעה השכינה: מכרוב לכרוב, ומכרוב למפתן הבית, מן מפתן הבית לכרובים ומן 

הכרובים לשער הקדמוני, משער הקדמוני לחצר, מן החצר לגג מן הגג למזבח, מן המזבח לחומה, 
מן החומה לעיר ומן העיר להר הזיתים. 

יחזקאל מ, 2-1
ָנָה בֶּעָשׂוֹר לַחֶֹדׁש בְּאְַרבַּע עֶשְֵׂרה ׁשָנָה אַחַר אֲׁשֶר ֻהכְּתָה  בְּעֶשְִׂרים וְחָמֵׁש ׁשָנָה לְגָלוּתֵנוּ בְּרֹאׁש הַּשׁ

הָעִיר בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה הָיְתָה עָלַי יַד ה' וַיָּבֵא אֹתִי ׁשָמָּה. בְּמְַראוֹת אֱלֹהִים הֱבִיאַנִי אֶל אֶֶרץ יִשְָׂראֵל 
וַיְנִיחֵנִי אֶל הַר גָּבֹהַּ מְאֹד וְעָלָיו כְּמִבְנֵה עִיר מִנֶּגֶב. 

יחזקאל מג, 9-1
ֶֶּרךְ הַקִָּדים וְקוֹלוֹ  ֶֶּרךְ הַקִָּדים. וְהִנֵּה כְּבוֹד אֱלֹהֵי יִשְָׂראֵל בָּא מִד ָעַר ׁשַעַר אֲׁשֶר ּפֹנֶה ד וַיּוֹלִכֵנִי אֶל הַּשׁ
כְּקוֹל מַיִם ַרבִּים וְהָאֶָרץ הֵאִיָרה מִכְּבֹדוֹ. וּכְמְַראֵה הַמְַּראֶה אֲׁשֶר ָראִיתִי כַּמְַּראֶה אֲׁשֶר ָראִיתִי בְּבֹאִי 

לְׁשַחֵת אֶת הָעִיר וּמְַראוֹת כַּמְַּראֶה אֲׁשֶר ָראִיתִי אֶל נְהַר כְּבָר וָאֶּפֹל אֶל ּפָנָי: וּכְבוֹד ה' בָּא אֶל הַבָּיִת 
ֶֶּרךְ הַקִָּדים. וַתִּּשָׂאֵנִי רוּחַ וַתְּבִיאֵנִי אֶל הֶחָצֵר הַּפְנִימִי וְהִנֵּה מָלֵא כְבוֹד ה'  ֶֶּרךְ ׁשַעַר אֲׁשֶר ּפָנָיו ד ד

הַבָּיִת.
ַּבֵּר אֵלַי מֵהַבָּיִת וְאִיׁש הָיָה עֹמֵד אֶצְלִי. וַיֹּאמֶר אֵלַי בֶּן אָָדם אֶת מְקוֹם כִּסְאִי וְאֶת מְקוֹם  וָאֶׁשְמַע מִד

כַּּפוֹת ַרגְלַי אֲׁשֶר אֶׁשְכָּן ׁשָם בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְָׂראֵל לְעוֹלָם וְלֹא יְטַמְּאוּ עוֹד בֵּית יִשְָׂראֵל ׁשֵם קְָדׁשִי הֵמָּה 
וּמַלְכֵיהֶם בִּזְנוּתָם וּבְפִגְֵרי מַלְכֵיהֶם בָּמוֹתָם. בְּתִתָּם סִּפָם אֶת סִּפִי וּמְזוּזָתָם אֵצֶל מְזוּזָתִי וְהַקִּיר בֵּינִי 

וּבֵינֵיהֶם וְטִמְּאוּ אֶת ׁשֵם קְָדׁשִי בְּתוֹעֲבוֹתָם אֲׁשֶר עָשׂוּ וָאֲכַל אֹתָם בְּאַּפִי. עַתָּה יְַרחֲקוּ אֶת זְנוּתָם וּפִגְֵרי 
מַלְכֵיהֶם מִמֶּנִּי וְׁשָכַנְתִּי בְתוֹכָם לְעוֹלָם. 

יחזקאל מד, 2
ַעַר הַזֶּה סָגוּר יִהְיֶה לֹא יִּפָתֵחַ וְאִיׁש לֹא יָבֹא בוֹ כִּי ה' אֱלֹהֵי יִשְָׂראֵל בָּא בוֹ וְהָיָה  וַיֹּאמֶר אֵלַי ה' הַּשׁ

סָגוּר 

יחזקאל מד, 4
ֶֶּרךְ ׁשַעַר הַצָּפוֹן אֶל ּפְנֵי הַבַּיִת וָאֵֶרא וְהִנֵּה מָלֵא כְבוֹד ה' אֶת בֵּית ה' וָאֶּפֹל אֶל ּפָנָי  וַיְבִיאֵנִי ד

 
יחזקאל כא, 32-21

ְָּרכִים לָבוֹא חֶֶרב מֶלֶךְ בָּבֶל מֵאֶֶרץ אֶחָד יֵצְאוּ ׁשְנֵיהֶם וְיָד בֵָּרא בְּרֹאׁש  וְאַתָּה בֶן אָָדם שִׂים לְךָ ׁשְנַיִם ד
ֶֶּרךְ תָּשִׂים לָבוֹא חֶֶרב אֵת ַרבַּת בְּנֵי עַמּוֹן וְאֶת יְהוָּדה בִירוּׁשָלִַם בְּצוָּרה. כִּי עָמַד מֶלֶךְ  ֶֶּרךְ עִיר בֵָּרא. ד ד
ְָּרכִים לִקְסָם קָסֶם קִלְקַל בַּחִצִּים ׁשָאַל בַּתְָּרפִים ָראָה בַּכָּבֵד. בִּימִינוֹ  ֶֶּרךְ בְּרֹאׁש ׁשְנֵי הַד בָּבֶל אֶל אֵם הַד

הָיָה הַקֶּסֶם יְרוּׁשָלִַם לָשׂוּם כִָּרים לִפְתֹּחַ ּפֶה בְֶּרצַח לְהִָרים קוֹל בִּתְרוּעָה לָשׂוּם כִָּרים עַל ׁשְעִָרים 
ָּיֵק. וְהָיָה לָהֶם כִּקְסָם ׁשָוְא בְּעֵינֵיהֶם ׁשְֻבעֵי ׁשְֻבעוֹת לָהֶם וְהוּא מַזְכִּיר עָוֹן  לִׁשְּפֹךְ סֹלְלָה לִבְנוֹת ד

לְהִתָּפֵשׂ. 
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שיעור 3: בעלי תפקידים בדור החורבן
יחזקאל ג, 21-17

בֶּן אָָדם צֹפֶה נְתַתִּיךָ לְבֵית יִשְָׂראֵל
ָּבָר וְהִזְהְַרתָּ אוֹתָם מִמֶּנִּי.  וְׁשָמַעְתָּ מִּפִי ד

ְַּרכּוֹ הְָרׁשָעָה לְחַיֹּתוֹ הוּא ָרׁשָע  בְּאָמְִרי לָָרׁשָע מוֹת תָּמוּת וְלֹא הִזְהְַרתּוֹ וְלֹא ִדבְַּרתָּ לְהַזְהִיר ָרׁשָע מִד
בַּעֲוֹנוֹ יָמוּת וְָדמוֹ מִיְָּדךָ אֲבַקֵּׁש.

ְַּרכּוֹ הְָרׁשָעָה הוּא בַּעֲוֹנוֹ יָמוּת וְאַתָּה אֶת נַפְׁשְךָ הִצַּלְתָּ. וְאַתָּה כִּי הִזְהְַרתָּ ָרׁשָע וְלֹא ׁשָב מִֵרׁשְעוֹ וּמִד
ִּיק מִצְִדקוֹ וְעָשָׂה עָוֶל וְנָתַתִּי מִכְׁשוֹל לְפָנָיו הוּא יָמוּת כִּי לֹא הִזְהְַרתּוֹ בְּחַּטָאתוֹ יָמוּת וְלֹא  וּבְׁשוּב צַד

תִזָּכְַרן צְִדקֹתָו אֲׁשֶר עָשָׂה וְָדמוֹ מִיְָּדךָ אֲבַקֵּׁש.
ִּיק וְהוּא לֹא חָטָא חָיוֹ יִחְיֶה כִּי נִזְהָר וְאַתָּה אֶת נַפְׁשְךָ הִצַּלְתָּ.  ִּיק לְבִלְתִּי חֲטֹא צַד וְאַתָּה כִּי הִזְהְַרתּוֹ צַד

יחזקאל ג, 27-22
ְ. וָאָקוּם וָאֵצֵא אֶל הַבִּקְעָה  וַתְּהִי עָלַי ׁשָם יַד ה' וַיֹּאמֶר אֵלַי קוּם צֵא אֶל הַבִּקְעָה וְׁשָם אֲַדבֵּר אוֹתָך

וְהִנֵּה ׁשָם כְּבוֹד ה' עֹמֵד כַּכָּבוֹד אֲׁשֶר ָראִיתִי עַל נְהַר כְּבָר וָאֶּפֹל עַל ּפָנָי. וַתָּבֹא בִי רוּחַ וַתַּעֲמִֵדנִי עַל 
ָ. וְאַתָּה בֶן אָָדם הִנֵּה נָתְנוּ עָלֶיךָ עֲבוֹתִים וַאֲסָרוּךָ  ַרגְלָי וַיְַדבֵּר אֹתִי וַיֹּאמֶר אֵלַי בֹּא הִסָּגֵר בְּתוֹךְ בֵּיתֶך
בָּהֶם וְלֹא תֵצֵא בְּתוֹכָם. וּלְׁשוֹנְךָ אְַדבִּיק אֶל חִכֶּךָ וְנֶאֱלַמְתָּ וְלֹא תִהְיֶה לָהֶם לְאִיׁש מוֹכִיחַ כִּי בֵּית מְִרי 
ָּל כִּי  ֹמֵעַ יִׁשְמָע וְהֶחֵָדל יֶחְד הֵמָּה. וּבְַדבְִּרי אוֹתְךָ אֶפְתַּח אֶת ּפִיךָ וְאָמְַרתָּ אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' הַּשׁ

בֵּית מְִרי הֵמָּה. 

יחזקאל כד, 27-26
בַּיּוֹם הַהוּא יָבוֹא הַּפָלִיט אֵלֶיךָ לְהַׁשְמָעוּת אָזְנָיִם. בַּיּוֹם הַהוּא יִּפָתַח ּפִיךָ אֶת הַּפָלִיט וּתְַדבֵּר וְלֹא 

תֵאָלֵם עוֹד וְהָיִיתָ לָהֶם לְמוֹפֵת וְיְָדעוּ כִּי אֲנִי ה'. 

יחזקאל לג, 22-21
ָה לַחֶֹדׁש לְגָלוּתֵנוּ בָּא אֵלַי הַּפָלִיט מִירוּׁשָלִַם לֵאמֹר ֻהכְּתָה  וַיְהִי בִּׁשְתֵּי עֶשְֵׂרה ׁשָנָה בָּעֲשִִׂרי בַּחֲמִּשׁ

הָעִיר. וְיַד ה' הָיְתָה אֵלַי בָּעֶֶרב לִפְנֵי בּוֹא הַּפָלִיט וַיִּפְתַּח אֶת ּפִי עַד בּוֹא אֵלַי בַּבֹּקֶר וַיִּּפָתַח ּפִי וְלֹא 
נֶאֱלַמְתִּי עוֹד. 

יחזקאל יב, 16-15
כִּי אֲנִי ה' בַּהֲפִיצִי אוֹתָם בַּגּוֹיִם וְזִֵריתִי אוֹתָם בָּאֲָרצוֹת. וְהוֹתְַרתִּי מֵהֶם אַנְׁשֵי מִסְּפָר מֵחֶֶרב מֵָרעָב 

ָּבֶר לְמַעַן יְסַּפְרוּ אֶת כָּל תּוֹעֲבוֹתֵיהֶם בַּגּוֹיִם אֲׁשֶר בָּאוּ ׁשָם וְיְָדעוּ כִּי אֲנִי ה'.  וּמִד

יחזקאל יב, 28-21
וַיְהִי ְדבַר ה' אֵלַי לֵאמֹר. בֶּן אָָדם מָה הַמָּׁשָל הַזֶּה לָכֶם עַל אְַדמַת יִשְָׂראֵל לֵאמֹר יַאְַרכוּ הַיָּמִים וְאָבַד 

כָּל חָזוֹן.
ַּבֵּר  לָכֵן אֱמֹר אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' הִׁשְבַּתִּי אֶת הַמָּׁשָל הַזֶּה וְלֹא יִמְׁשְלוּ אֹתוֹ עוֹד בְּיִשְָׂראֵל כִּי אִם ד
אֲלֵיהֶם קְָרבוּ הַיָּמִים וְּדבַר כָּל חָזוֹן. כִּי לֹא יִהְיֶה עוֹד כָּל חֲזוֹן ׁשָוְא וּמִקְסַם חָלָק בְּתוֹךְ בֵּית יִשְָׂראֵל. כִּי 
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ָּבָר וַעֲשִׂיתִיו  ָּבָר וְיֵעָשֶׂה לֹא תִמָּׁשֵךְ עוֹד כִּי בִימֵיכֶם בֵּית הַמִֶּרי אֲַדבֵּר ד אֲנִי ה' אֲַדבֵּר אֵת אֲׁשֶר אֲַדבֵּר ד
נְֻאם אֲדֹנָי ה'. 

ֹזֶה לְיָמִים ַרבִּים וּלְעִתִּים  וַיְהִי ְדבַר ה' אֵלַי לֵאמֹר. בֶּן אָָדם הִנֵּה בֵית יִשְָׂראֵל אֹמְִרים הֶחָזוֹן אֲׁשֶר הוּא ח
ָּבָר  ְּבָָרי אֲׁשֶר אֲַדבֵּר ד ְרחוֹקוֹת הוּא נִבָּא. לכֵן אֱמֹר אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' לֹא תִמָּׁשֵךְ עוֹד כָּל ד

וְיֵעָשֶׂה נְֻאם אֲדֹנָי ה'.

יחזקאל יג, 5-2
ְּבַר ה'. כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' הוֹי  בֶּן אָָדם הִנָּבֵא אֶל נְבִיאֵי יִשְָׂראֵל הַנִּבָּאִים וְאָמְַרתָּ לִנְבִיאֵי מִלִּבָּם ׁשִמְעוּ ד

 .ּ ּ. כְּׁשֻעָלִים בָּחֳָרבוֹת נְבִיאֶיךָ יִשְָׂראֵל הָיו עַל הַנְּבִיאִים הַנְּבָלִים אֲׁשֶר הֹלְכִים אַחַר רוּחָם וּלְבִלְתִּי ָראו
ְּרוּ גֵָדר עַל בֵּית יִשְָׂראֵל לַעֲמֹד בַּמִּלְחָמָה בְּיוֹם ה'.  לֹא עֲלִיתֶם בַּּפְָרצוֹת וַתִּגְד

יחזקאל יג, 19-18
הוֹי לִמְתַּפְרוֹת כְּסָתוֹת עַל כָּל אַצִּילֵי יַָדי וְעֹשׂוֹת הַמִּסְּפָחוֹת עַל רֹאׁש כָּל קוֹמָה לְצוֵֹדד נְפָׁשוֹת 

הַנְּפָׁשוֹת תְּצוֵֹדְדנָה לְעַמִּי וּנְפָׁשוֹת לָכֶנָה תְחַיֶּינָה. וַתְּחַלֶּלְנָה אֹתִי אֶל עַמִּי בְּׁשַעֲלֵי שְׂעִֹרים וּבִפְתוֹתֵי 
לֶחֶם לְהָמִית נְפָׁשוֹת אֲׁשֶר לֹא תְמוּתֶנָה וּלְחַיּוֹת נְפָׁשוֹת אֲׁשֶר לֹא תִחְיֶינָה בְּכַזֶּבְכֶם לְעַמִּי ׁשֹמְעֵי כָזָב. 

יחזקאל יג, 21-20
וְקַָרעְתִּי אֹתָם מֵעַל זְרוֹעֹתֵיכֶם וְׁשִלַּחְתִּי אֶת הַנְּפָׁשוֹת אֲׁשֶר אַתֶּם מְצְֹדדוֹת אֶת נְפָׁשִים לְפְֹרחֹת. וְקַָרעְתִּי 

אֶת מִסְּפְחֹתֵיכֶם וְהִצַּלְתִּי אֶת עַמִּי מִיְֶּדכֶן וְלֹא יִהְיוּ עוֹד בְּיְֶדכֶן לִמְצוָּדה וִיַדעְתֶּן כִּי אֲנִי ה'. 

יחזקאל יד, 6-2
וַיְהִי ְדבַר ה' אֵלַי לֵאמֹר. בֶּן אָָדם הָאֲנָׁשִים הָאֵלֶּה הֶעֱלוּ גִלּוּלֵיהֶם עַל לִבָּם וּמִכְׁשוֹל עֲוֹנָם נָתְנוּ נֹכַח 

ֵָּרׁש לָהֶם. ָּרֹׁש אִד ּפְנֵיהֶם הַאִד
ַּבֵּר אוֹתָם וְאָמְַרתָּ אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' אִיׁש אִיׁש מִבֵּית יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר יַעֲלֶה אֶת גִּלּוּלָיו אֶל  לָכֵן ד
לִבּוֹ וּמִכְׁשוֹל עֲוֹנוֹ יָשִׂים נֹכַח ּפָנָיו וּבָא אֶל הַנָּבִיא אֲנִי ה' נַעֲנֵיתִי לוֹ בא בְּרֹב גִּלּוּלָיו. לְמַעַן תְּפֹשׂ אֶת 

ֻּלָּם. בֵּית יִשְָׂראֵל בְּלִבָּם אֲׁשֶר נָזֹרוּ מֵעָלַי בְּגִלּוּלֵיהֶם כ
לָכֵן אֱמֹר אֶל בֵּית יִשְָׂראֵל כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' ׁשוּבוּ וְהָׁשִיבוּ מֵעַל גִּלּוּלֵיכֶם וּמֵעַל כָּל תּוֹעֲבֹתֵיכֶם הָׁשִיבוּ 

פְנֵיכֶם. 

יחזקאל יד, 8
וְנָתַתִּי פָנַי בָּאִיׁש הַהוּא וַהֲשִׂמֹתִיהוּ לְאוֹת וְלִמְׁשָלִים וְהִכְַרתִּיו מִתּוֹךְ עַמִּי וִיַדעְתֶּם כִּי אֲנִי ה' 

יחזקאל יד, 11-9
ָּבָר אֲנִי ה' ּפִתֵּיתִי אֵת הַנָּבִיא הַהוּא וְנָטִיתִי אֶת יִָדי עָלָיו וְהִׁשְמְַדתִּיו מִתּוֹךְ  וְהַנָּבִיא כִי יְֻפתֶּה וְִדבֶּר ד

עַמִּי יִשְָׂראֵל.  
וְנָשְׂאוּ עֲוֹנָם כַּעֲוֹן הַדֵֹּרׁש כַּעֲוֹן הַנָּבִיא יִהְיֶה. לְמַעַן לֹא יִתְעוּ עוֹד בֵּית יִשְָׂראֵל מֵאַחֲַרי וְלֹא יִּטַמְּאוּ עוֹד 

בְּכָל ּפִׁשְעֵיהֶם. וְהָיוּ לִי לְעָם וַאֲנִי אֶהְיֶה לָהֶם לֵאלֹהִים נְֻאם אֲדֹנָי ה'.
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יחזקאל יט, 1
וְאַתָּה שָׂא קִינָה אֶל נְשִׂיאֵי יִשְָׂראֵל 

יחזקאל כב, 6
ָּם     הנֵּה נְשִׂיאֵי יִשְָׂראֵל אִיׁש לִזְרֹעוֹ הָיוּ בָךְ לְמַעַן ׁשְפָךְ ד

יחזקאל לז, 20-17
וְאַתָּה בֶן אָָדם קַח לְךָ עֵץ אֶחָד וּכְתֹב עָלָיו לִיהוָּדה וְלִבְנֵי יִשְָׂראֵל חֲבֵָריו וּלְקַח עֵץ אֶחָד וּכְתוֹב עָלָיו 

לְיוֹסֵף עֵץ אֶפְַריִם וְכָל בֵּית יִשְָׂראֵל חֲבֵָריו. וְקַָרב אֹתָם אֶחָד אֶל אֶחָד לְךָ לְעֵץ אֶחָד וְהָיוּ לַאֲחִָדים 
 .ָ בְּיֶָדך

ַּבֵּר אֲלֵהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה'  ְ. ד וְכַאֲׁשֶר יֹאמְרוּ אֵלֶיךָ בְּנֵי עַמְּךָ לֵאמֹר הֲלוֹא תַגִּיד לָנוּ מָה אֵלֶּה לָּך
הִנֵּה אֲנִי לֹקֵחַ אֶת עֵץ יוֹסֵף אֲׁשֶר בְּיַד אֶפְַריִם וְׁשִבְטֵי יִשְָׂראֵל חברו חֲבֵָריו וְנָתַתִּי אוֹתָם עָלָיו אֶת עֵץ 

יְהוָּדה וַעֲשִׂיתִם לְעֵץ אֶחָד וְהָיוּ אֶחָד בְּיִָדי. וְהָיוּ הָעֵצִים אֲׁשֶר תִּכְתֹּב עֲלֵיהֶם בְּיְָדךָ לְעֵינֵיהֶם

יחזקאל לז, 28-23
וְלֹא יִטַמְּאוּ עוֹד בְּגִלּוּלֵיהֶם וּבְׁשִקּוּצֵיהֶם וּבְכֹל ּפִׁשְעֵיהֶם וְהוֹׁשַעְתִּי אֹתָם מִכֹּל מוֹׁשְבֹתֵיהֶם אֲׁשֶר חָטְאוּ 

בָהֶם וְטִהְַרתִּי אוֹתָם וְהָיוּ לִי לְעָם וַאֲנִי אֶהְיֶה לָהֶם לֵאלֹהִים.
ִּי ָדוִד מֶלֶךְ עֲלֵיהֶם וְרוֹעֶה אֶחָד יִהְיֶה לְכֻלָּם וּבְמִׁשְּפָטַי יֵלֵכוּ וְֻחקּוֹתַי יִׁשְמְרוּ וְעָשׂוּ אוֹתָם. וְיָׁשְבוּ  וְעַבְד

ִּי לְיַעֲקֹב אֲׁשֶר יָׁשְבוּ בָהּ אֲבוֹתֵיכֶם וְיָׁשְבוּ עָלֶיהָ הֵמָּה וּבְנֵיהֶם וּבְנֵי בְנֵיהֶם  עַל הָאֶָרץ אֲׁשֶר נָתַתִּי לְעַבְד
ִּי נָשִׂיא לָהֶם לְעוֹלָם. וְכַָרתִּי לָהֶם בְִּרית ׁשָלוֹם בְִּרית עוֹלָם יִהְיֶה אוֹתָם וּנְתַתִּים  עַד עוֹלָם וְָדוִד עַבְד

ָּׁשִי בְּתוֹכָם לְעוֹלָם. וְהָיָה מִׁשְכָּנִי עֲלֵיהֶם וְהָיִיתִי לָהֶם לֵאלֹהִים וְהֵמָּה  וְהְִרבֵּיתִי אוֹתָם וְנָתַתִּי אֶת מִקְד
ָּׁשִי בְּתוֹכָם לְעוֹלָם.    ֵּׁש אֶת יִשְָׂראֵל בִּהְיוֹת מִקְד יִהְיוּ לִי לְעָם. וְיְָדעוּ הַגּוֹיִם כִּי אֲנִי ה' מְקַד
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שיעור 4: חזון העצמות היבשות ומלחמת גוג מארץ המגוג
יחזקאל יא, 6-5

וַתִּּפֹל עָלַי רוּחַ ה' וַיֹּאמֶר אֵלַי אֱמֹר כֹּה אָמַר ה' כֵּן אֲמְַרתֶּם בֵּית יִשְָׂראֵל וּמַעֲלוֹת רוּחֲכֶם אֲנִי יְַדעְתִּיהָ.  
הְִרבֵּיתֶם חַלְלֵיכֶם בָּעִיר הַזֹּאת וּמִלֵּאתֶם חוּצֹתֶיהָ חָלָל. 

יחזקאל לז, 6-4
ְּבַר ה'. כֹּה אָמַר  וַיֹּאמֶר אֵלַי הִנָּבֵא עַל הָעֲצָמוֹת הָאֵלֶּה וְאָמְַרתָּ אֲלֵיהֶם הָעֲצָמוֹת הַיְבֵׁשוֹת ׁשִמְעוּ ד

אֲדֹנָי ה' לָעֲצָמוֹת הָאֵלֶּה הִנֵּה אֲנִי מֵבִיא בָכֶם רוּחַ וִחְיִיתֶם. וְנָתַתִּי עֲלֵיכֶם גִִּדים וְהַעֲלֵתִי עֲלֵיכֶם בָּשָׂר 
וְקַָרמְתִּי עֲלֵיכֶם עוֹר וְנָתַתִּי בָכֶם רוּחַ וִחְיִיתֶם וִיַדעְתֶּם כִּי אֲנִי ה'. 

ירמיהו ז, 31 - ח, 3
בָּעֵת הַהִיא נְֻאם ה' יוֹצִיאוּ אֶת עַצְמוֹת מַלְכֵי יְהוּדָה וְאֶת עַצְמוֹת שָָׂריו וְאֶת עַצְמוֹת הַכֹּהֲנִים וְאֵת 

ָמַיִם  ֶמֶׁש וְלַיֵָּרחַ וּלְכֹל צְבָא הַּשׁ עַצְמוֹת הַנְּבִיאִים וְאֵת עַצְמוֹת יוֹׁשְבֵי יְרוּׁשָלָם מִקִּבְֵריהֶם. וּׁשְטָחוּם לַּשׁ
ְָּרׁשוּם וַאֲׁשֶר הִׁשְתַּחֲווּ לָהֶם לֹא יֵאָסְפוּ וְלֹא  אֲׁשֶר אֲהֵבוּם וַאֲׁשֶר עֲבָדוּם וַאֲׁשֶר הָלְכוּ אַחֲֵריהֶם וַאֲׁשֶר ד

 .ּ יִקָּבֵרוּ לְדֹמֶן עַל ּפְנֵי הָאֲדָמָה יִהְיו

יחזקאל לז, 14-7
וַיְהִי קוֹל כְּהִנָּבְאִי וְהִנֵּה ַרעַׁש וַתִּקְְרבוּ עֲצָמוֹת עֶצֶם אֶל עַצְמוֹ. וְָראִיתִי וְהִנֵּה עֲלֵיהֶם גִִּדים וּבָשָׂר עָלָה 

וַיִּקְַרם עֲלֵיהֶם עוֹר מִלְמָעְלָה וְרוּחַ אֵין בָּהֶם.
וַיֹּאמֶר אֵלַי הִנָּבֵא אֶל הָרוּחַ הִנָּבֵא בֶן אָָדם וְאָמְַרתָּ אֶל הָרוּחַ כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' מֵאְַרבַּע רוּחוֹת בֹּאִי 

ּ. וְהִנַּבֵּאתִי כַּאֲׁשֶר צִוָּנִי וַתָּבוֹא בָהֶם הָרוּחַ וַיִּחְיוּ וַיַּעַמְדוּ עַל ַרגְלֵיהֶם  הָרוּחַ וּפְחִי בַּהֲרוּגִים והָאֵלֶּה ויִחְיו
חַיִל גָּדוֹל מְאֹד מְאֹד.   

וַיֹּאמֶר אֵלַי בֶּן אָָדם הָעֲצָמוֹת הָאֵלֶּה כָּל בֵּית יִשְָׂראֵל הֵמָּה הִנֵּה אֹמְִרים יָבְׁשוּ עַצְמוֹתֵינוּ וְאָבְָדה 
ּ. לָכֵן הִנָּבֵא וְאָמְַרתָּ אֲלֵיהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' הִנֵּה אֲנִי פֹתֵחַ אֶת קִבְרוֹתֵיכֶם  תִקְוָתֵנוּ נִגְזְַרנוּ לָנו

וְהַעֲלֵיתִי אֶתְכֶם מִקִּבְרוֹתֵיכֶם עַמִּי וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל אְַדמַת יִשְָׂראֵל. וִיַדעְתֶּם כִּי אֲנִי ה' בְּפִתְחִי אֶת 
קִבְרוֹתֵיכֶם וּבְהַעֲלוֹתִי אֶתְכֶם מִקִּבְרוֹתֵיכֶם עַמִּי. וְנָתַתִּי רוּחִי בָכֶם וִחְיִיתֶם וְהִנַּחְתִּי אֶתְכֶם עַל אְַדמַתְכֶם 

ִּבְַּרתִּי וְעָשִׂיתִי נְֻאם ה'.  וִיַדעְתֶּם כִּי אֲנִי ה' ד

:4Q385 מגילת פסדו יחזקאל
קטע 2

כי אני יהוה . הגואל עמי לתת להם הברית  1
ואמרה יהוה [ ראיתי רבים מישראל אשר אהבו את שמך וילכו  2

בדרכי ] לבך וא [ לה מתי יהיו והיככה ישתלמו חסדם ויאמר יהוה  3
אלי אני אראה ] [ את בני ישראל וידעו כי אני יהוה  4

5  ויאמר [ בן אדם הנבה על העצמאות ואמרת ויק ] ר [ בו בו עצם אל עצמו ופרק
אל פרקו ויה [ י כן ויאמר שנית הנבא ויעלו עליהם גדים ויקרמו עור  6

מלמעלה ויהי כן [ ויאמר שוב אנבא על ארבע רוחות השמים ויפחו רוח  7
בהרוגים ויהי כן [ וי ] ח [ יו עם רב אנשים ויברכו את יהוה צבאות אש ר [  8
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חים ו [ אמרה יהוה מתי יהיו אלה ויאמר יהוה אל ] י עד  9
אשר ומקץ י [ מים יךף עץ ויזקף ]  10

קטע 3
ת וא  1

יהוה ויקומו כל העם ויע ] מד [ ו על ] רגליהם להודות [  2
ולהל [ ל את יהוה צבאות ואף אני מ ] לל [ תי עמהם ]  3

ויאמר יהוה אלי בן אדם אם [ ור להם ]  4
במקום קבו [ רתם ישכבו עד אשר ]  5

מקב [ ריכמ ומן הארץ ] [ אשר  6
ן נל נע [ יל מצינים [  7

בבלי, סנהדרין צב ע"ב
רבי אליעזר אומר: מתים שהחיה יחזקאל עמדו על רגליהם, ואמרו שירה ומתו. מה שירה אמרו? 

'ה' ממית בצדק ומחיה ברחמים' ]...[ רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר: מתים שהחיה 
יחזקאל עלו לארץ ישראל, ונשאו נשים והולידו בנים ובנות. עמד רבי יהודה בן בתירא על רגליו 

ואמר: אני מבני בניהם, והללו תפילין שהניח לי אבי אבא מהם ]...[        

יחזקאל לח, 7-4
ֻּלָּם  וְׁשוֹבַבְתִּיךָ וְנָתַתִּי חַחִים בִּלְחָיֶיךָ וְהוֹצֵאתִי אוֹתְךָ וְאֶת כָּל חֵילֶךָ סוּסִים וּפָָרׁשִים לְֻבׁשֵי מִכְלוֹל כ
ֻּלָּם מָגֵן וְכוֹבָע. גֹּמֶר וְכָל אֲגַּפֶיהָ בֵּית  ֻּלָּם. ּפַָרס כּוּׁש וּפוּט אִתָּם כ קָהָל ָרב צִנָּה וּמָגֵן תֹּפְשֵׂי חֲָרבוֹת כ

ֹן וְהָכֵן לְךָ אַתָּה וְכָל קְהָלֶךָ הַנִּקְהָלִים עָלֶיךָ  ּ ְ. הִכ תּוֹגְַרמָה יְַרכְּתֵי צָפוֹן וְאֶת כָּל אֲגַּפָיו עַמִּים ַרבִּים אִתָּך
וְהָיִיתָ לָהֶם לְמִׁשְמָר 

יחזקאל לח, 8
ָנִים תָּבוֹא אֶל אֶֶרץ מְׁשוֹבֶבֶת מֵחֶֶרב מְֻקבֶּצֶת מֵעַמִּים ַרבִּים עַל הֵָרי  מִיָּמִים ַרבִּים תִּּפָקֵד בְּאַחֲִרית הַּשׁ

ֻּלָּם      יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר הָיוּ לְחְָרבָּה תָּמִיד וְהִיא מֵעַמִּים הוּצָאָה וְיָׁשְבוּ לָבֶטַח כ

יחזקאל לח, 12-10
כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יַעֲלוּ ְדבִָרים עַל לְבָבֶךָ וְחָׁשַבְתָּ מַחֲׁשֶבֶת ָרעָה. וְאָמְַרתָּ אֶעֱלֶה עַל 

ֻּלָּם יֹׁשְבִים בְּאֵין חוֹמָה וּבְִריחַ וְּדלָתַיִם אֵין לָהֶם. לִׁשְלֹל  ֹקְטִים יֹׁשְבֵי לָבֶטַח כ אֶֶרץ ּפְָרזוֹת אָבוֹא הַּשׁ
ֹז בַּז לְהָׁשִיב יְָדךָ עַל חֳָרבוֹת נוֹׁשָבֹת וְאֶל עַם מְֻאסָּף מִגּוֹיִם עֹשֶׂה מִקְנֶה וְקִנְיָן יֹׁשְבֵי עַל טַבּוּר  ׁשָלָל וְלָב

הָאֶָרץ ]...[   

יחזקאל לח, 17-14
ַּעַת הַגּוֹיִם אֹתִי  לָכֵן הִנָּבֵא בֶן אָָדם וְאָמְַרתָּ לְגוֹג כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' ]...[ וַהֲבִאוֹתִיךָ עַל אְַרצִי לְמַעַן ד

בְּהִקְָּדׁשִי בְךָ לְעֵינֵיהֶם גּוֹג. 
ִּבְַּרתִּי בְּיָמִים קְַדמוֹנִים בְּיַד עֲבַָדי נְבִיאֵי יִשְָׂראֵל הַנִּבְּאִים בַּיָּמִים  כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' הַאַתָּה הוּא אֲׁשֶר ד

הָהֵם ׁשָנִים לְהָבִיא אֹתְךָ עֲלֵיהֶם.



12

ד"ר טובה גנזלבין ירושלים לבבל: עיונים בנבואות יחזקאל

יחזקאל לח, 23-18
וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא בְּיוֹם בּוֹא גוֹג עַל אְַדמַת יִשְָׂראֵל נְֻאם אֲדֹנָי ה' תַּעֲלֶה חֲמָתִי בְּאַּפִי. וּבְקִנְאָתִי בְאֵׁש 
ְּגֵי הַיָּם וְעוֹף  ִּבְַּרתִּי אִם לֹא בַּיּוֹם הַהוּא יִהְיֶה ַרעַׁש גָּדוֹל עַל אְַדמַת יִשְָׂראֵל. וְָרעֲׁשוּ מִּפָנַי ד עֶבְָרתִי ד

ָמַיִם וְחַיַּת הַּשֶָׂדה וְכָל הֶָרמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל הָאֲָדמָה וְכֹל הָאָָדם אֲׁשֶר עַל ּפְנֵי הָאֲָדמָה וְנֶהְֶרסוּ הֶהִָרים  הַּשׁ
וְנָפְלוּ הַמְַּדֵרגוֹת וְכָל חוֹמָה לָאֶָרץ תִּּפוֹל. וְקָָראתִי עָלָיו לְכָל הַָרי חֶֶרב נְֻאם אֲדֹנָי ה' חֶֶרב אִיׁש בְּאָחִיו 
תִּהְיֶה. וְנִׁשְּפַטְתִּי אִתּוֹ בְֶּדבֶר וּבְָדם וְגֶׁשֶם ׁשוֹטֵף וְאַבְנֵי אֶלְגָּבִיׁש אֵׁש וְגָפְִרית אַמְטִיר עָלָיו וְעַל אֲגַּפָיו 

ִּׁשְתִּי וְנוַֹדעְתִּי לְעֵינֵי גּוֹיִם ַרבִּים וְיְָדעוּ כִּי אֲנִי ה'.  ִּלְתִּי וְהִתְקַד וְעַל עַמִּים ַרבִּים אֲׁשֶר אִתּוֹ. וְהִתְגַּד

יחזקאל לט, 6-1
וְאַתָּה בֶן אָָדם הִנָּבֵא עַל גּוֹג וְאָמְַרתָּ, כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' הִנְנִי אֵלֶיךָ גּוֹג נְשִׂיא רֹאׁש מֶׁשֶךְ וְֻתבָל. 

ֵאתִיךָ וְהַעֲלִיתִיךָ מִיְַּרכְּתֵי צָפוֹן וַהֲבִאוֹתִךָ עַל הֵָרי יִשְָׂראֵל. וְהִכֵּיתִי קַׁשְתְּךָ מִיַּד שְׂמֹאולֶךָ  וְׁשֹבַבְתִּיךָ וְׁשִּשׁ
וְחִצֶּיךָ מִיַּד יְמִינְךָ אַּפִיל. עַל הֵָרי יִשְָׂראֵל תִּּפוֹל אַתָּה וְכָל אֲגַּפֶיךָ וְעַמִּים אֲׁשֶר אִתָּךְ לְעֵיט צִּפוֹר כָּל 

כָּנָף וְחַיַּת הַּשֶָׂדה נְתַתִּיךָ לְאָכְלָה. עַל ּפְנֵי הַּשֶָׂדה תִּּפוֹל כִּי אֲנִי ִדבְַּרתִּי נְֻאם אֲדֹנָי ה'. וְׁשִלַּחְתִּי אֵׁש 
בְּמָגוֹג וּבְיֹׁשְבֵי הָאִיִּים לָבֶטַח וְיְָדעוּ כִּי אֲנִי ה'. 

יחזקאל לט, 10-9
וְיָצְאוּ יֹׁשְבֵי עֵָרי יִשְָׂראֵל וּבִעֲרוּ וְהִּשִׂיקוּ בְּנֶׁשֶק וּמָגֵן וְצִנָּה בְּקֶׁשֶת וּבְחִצִּים וּבְמַקֵּל יָד וּבְרֹמַח וּבִעֲרוּ 

בָהֶם אֵׁש ׁשֶבַע ׁשָנִים. וְלֹא יִשְׂאוּ עֵצִים מִן הַּשֶָׂדה וְלֹא יַחְטְבוּ מִן הַיְּעִָרים כִּי בַנֶּׁשֶק יְבַעֲרוּ אֵׁש וְׁשָלְלוּ 
ֹזְזֵיהֶם נְֻאם אֲדֹנָי ה'. ּ אֶת ׁשֹלְלֵיהֶם וּבָזְזוּ אֶת ב

יחזקאל לט, 16-11
וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא אֶתֵּן לְגוֹג מְקוֹם ׁשָם קֶבֶר בְּיִשְָׂראֵל ]...[ וְקָבְרוּ ׁשָם אֶת גּוֹג וְאֶת כָּל הֲמוֹנוֹ וְקְָראוּ 

גֵּיא הֲמוֹן גּוֹג. וּקְבָרוּם בֵּית יִשְָׂראֵל לְמַעַן טַהֵר אֶת הָאֶָרץ ׁשִבְעָה חֳָדׁשִים. וְקָבְרוּ כָּל עַם הָאֶָרץ וְהָיָה 
ִּילוּ עֹבְִרים בָּאֶָרץ מְקַבְִּרים אֶת הָעֹבְִרים אֶת  לָהֶם לְׁשֵם יוֹם הִכָּבְִדי נְֻאם אֲדֹנָי ה'. וְאַנְׁשֵי תָמִיד יַבְד

ּ. וְעָבְרוּ הָעֹבְִרים בָּאֶָרץ וְָראָה עֶצֶם אָָדם  הַנּוֹתִָרים עַל ּפְנֵי הָאֶָרץ לְטַהֲָרהּ מִקְצֵה ׁשִבְעָה חֳָדׁשִים יַחְקֹרו
וּבָנָה אֶצְלוֹ צִיּוּן עַד קָבְרוּ אֹתוֹ הַמְקַבְִּרים אֶל גֵּיא הֲמוֹן גּוֹג. וְגַם ׁשֶם עִיר הֲמוֹנָה וְטִהֲרוּ הָאֶָרץ. 

יחזקאל לט, 20-17
וְאַתָּה בֶן אָָדם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' אֱמֹר לְצִּפוֹר כָּל כָּנָף וּלְכֹל חַיַּת הַּשֶָׂדה הִקָּבְצוּ וָבֹאוּ הֵאָסְפוּ מִסָּבִיב 

ָּם. בְּשַׂר גִּבּוִֹרים  עַל זִבְחִי אֲׁשֶר אֲנִי זֹבֵחַ לָכֶם זֶבַח גָּדוֹל עַל הֵָרי יִשְָׂראֵל וַאֲכַלְתֶּם בָּשָׂר וּׁשְתִיתֶם ד
ֻּלָּם. וַאֲכַלְתֶּם חֵלֶב  תֹּאכֵלוּ וְַדם נְשִׂיאֵי הָאֶָרץ תִּׁשְתּוּ אֵילִים כִָּרים וְעַתּוִּדים ּפִָרים מְִריאֵי בָׁשָן כ

ָּם לְׁשִכָּרוֹן מִזִּבְחִי אֲׁשֶר זָבַחְתִּי לָכֶם. וּשְׂבַעְתֶּם עַל ׁשֻלְחָנִי סוּס וֶָרכֶב גִּבּוֹר וְכָל אִיׁש  לְשָׂבְעָה וּׁשְתִיתֶם ד
מִלְחָמָה נְֻאם אֲדֹנָי ה'. 

ירמיהו ז, 33-32
לָכֵן הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְֻאם ה' וְלֹא יֵאָמֵר עוֹד הַתֹּפֶת וְגֵיא בֶן הִנֹּם כִּי אִם גֵּיא הַהֲֵרגָה וְקָבְרוּ בְתֹפֶת 

ָמַיִם וּלְבֶהֱמַת הָאֶָרץ וְאֵין מַחֲִריד. מֵאֵין מָקוֹם. וְהָיְתָה נִבְלַת הָעָם הַזֶּה לְמַאֲכָל לְעוֹף הַּשׁ
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יחזקאל לט, 29-21
וְנָתַתִּי אֶת כְּבוִֹדי בַּגּוֹיִם וְָראוּ כָל הַגּוֹיִם אֶת מִׁשְּפָטִי אֲׁשֶר עָשִׂיתִי וְאֶת יִָדי אֲׁשֶר שַׂמְתִּי בָהֶם. וְיְָדעוּ 

בֵּית יִשְָׂראֵל כִּי אֲנִי ה' אֱלֹהֵיהֶם מִן הַיּוֹם הַהוּא וָהָלְאָה. 

וְיְָדעוּ הַגּוֹיִם כִּי בַעֲוֹנָם גָּלוּ בֵית יִשְָׂראֵל עַל אֲׁשֶר מָעֲלוּ בִי וָאַסְתִּר ּפָנַי מֵהֶם וָאֶתְּנֵם בְּיַד צֵָריהֶם 
ֻּלָּם. כְֻּטמְאָתָם וּכְפִׁשְעֵיהֶם עָשִׂיתִי אֹתָם וָאַסְתִּר ּפָנַי מֵהֶם.          וַיִּּפְלוּ בַחֶֶרב כ

לָכֵן כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' עַתָּה אָׁשִיב אֶת ׁשְבוּת יַעֲקֹב וְִרחַמְתִּי כָּל בֵּית יִשְָׂראֵל וְקִנֵּאתִי לְׁשֵם קְָדׁשִי. וְנָשׂוּ 
אֶת כְּלִמָּתָם וְאֶת כָּל מַעֲלָם אֲׁשֶר מָעֲלוּ בִי בְּׁשִבְתָּם עַל אְַדמָתָם לָבֶטַח וְאֵין מַחֲִריד. בְּׁשוֹבְבִי אוֹתָם מִן 

ַּׁשְתִּי בָם לְעֵינֵי הַגּוֹיִם ַרבִּים. וְיְָדעוּ כִּי אֲנִי ה' אֱלֹהֵיהֶם  ֹיְבֵיהֶם וְנִקְד הָעַמִּים וְקִבַּצְתִּי אֹתָם מֵאְַרצוֹת א
בְּהַגְלוֹתִי אֹתָם אֶל הַגּוֹיִם וְכִנַּסְתִּים עַל אְַדמָתָם וְלֹא אוֹתִיר עוֹד מֵהֶם ׁשָם. וְלֹא אַסְתִּיר עוֹד ּפָנַי מֵהֶם 

אֲׁשֶר ׁשָפַכְתִּי אֶת רוּחִי עַל בֵּית יִשְָׂראֵל נְֻאם אֲדֹנָי ה'.   

רמב"ם, משנה תורה הלכות מלכים, יב הלכה ב
יראה מפשוטן של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם 

מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם ]...[ וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע 
אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומין הן אצל הנביאים ]...[ 
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שיעור 5: תיאור המקדש העתידי בספר יחזקאל
יחזקאל מ, 4-3

ָּה וְהוּא עֹמֵד  וַיָּבֵיא אוֹתִי ׁשָמָּה וְהִנֵּה אִיׁש מְַראֵהוּ כְּמְַראֵה נְחֹׁשֶת וּפְתִיל ּפִׁשְתִּים בְּיָדוֹ וּקְנֵה הַמִּד
ְמָע וְשִׂים לִבְּךָ לְכֹל אֲׁשֶר אֲנִי מְַראֶה אוֹתָךְ  ָעַר. וַיְַדבֵּר אֵלַי הָאִיׁש בֶּן אָָדם ְראֵה בְעֵינֶיךָ וּבְאָזְנֶיךָ ּשׁ בַּּשׁ

כִּי לְמַעַן הְַראוֹתְכָה ֻהבָאתָה הֵנָּה הַגֵּד אֶת כָּל אֲׁשֶר אַתָּה רֹאֶה לְבֵית יִשְָׂראֵל. 
 

יחזקאל מב, 20-15
ָּה סָבִיב. מַָדד רוּחַ  ָּה חֲמֵׁש מֵאוֹת קָנִים בִּקְנֵה הַמִּד ...וּמְָדדוֹ סָבִיב סָבִיב. מַָדד רוּחַ הַקִָּדים בִּקְנֵה הַמִּד

ָּה.  ָּרוֹם מָָדד חֲמֵׁש מֵאוֹת קָנִים בִּקְנֵה הַמִּד ָּה סָבִיב. אֵת רוּחַ הַד הַצָּפוֹן חֲמֵׁש מֵאוֹת קָנִים בִּקְנֵה הַמִּד
ָּה. לְאְַרבַּע רוּחוֹת מְָדדוֹ חוֹמָה לוֹ סָבִיב סָבִיב  סָבַב אֶל רוּחַ הַיָּם מַָדד חֲמֵׁש מֵאוֹת קָנִים בִּקְנֵה הַמִּד

ִּיל בֵּין הַקֶֹּדׁש לְחֹל.  אֶֹרךְ חֲמֵׁש מֵאוֹת וְרֹחַב חֲמֵׁש מֵאוֹת לְהַבְד

מלכים א ו, 36
וַיִּבֶן אֶת הֶחָצֵר הַּפְנִימִית ׁשְלֹׁשָה טוֵּרי גָזִית וְטוּר כְֻּרתֹת אֲָרזִים

יחזקאל מ, 5 
ָּה ׁשֵׁש אַמּוֹת בָּאַמָּה וָטֹפַח וַיָּמָד אֶת רֹחַב  וְהִנֵּה חוֹמָה מִחוּץ לַבַּיִת סָבִיב סָבִיב וּבְיַד הָאִיׁש קְנֵה הַמִּד

הַבִּנְיָן קָנֶה אֶחָד וְקוֹמָה קָנֶה אֶחָד 

יחזקאל מב, 20
ִּיל בֵּין הַקֶֹּדׁש  לְאְַרבַּע רוּחוֹת מְָדדוֹ חוֹמָה לוֹ סָבִיב סָבִיב אֶֹרךְ חֲמֵׁש מֵאוֹת וְרֹחַב חֲמֵׁש מֵאוֹת לְהַבְד

לְחֹל 

יחזקאל מב, 14-13
הֵנָּה לִׁשְכוֹת הַקֶֹּדׁש אֲׁשֶר יֹאכְלוּ ׁשָם הַכֹּהֲנִים אֲׁשֶר קְרוֹבִים לַה' קְָדׁשֵי הַקֳָּדׁשִים ׁשָם יַנִּיחוּ קְָדׁשֵי 

הַקֳָּדׁשִים וְהַמִּנְחָה וְהַחַּטָאת וְהָאָׁשָם כִּי הַמָּקוֹם קָדֹׁש. בְּבֹאָם הַכֹּהֲנִים וְלֹא יֵצְאוּ מֵהַקֶֹּדׁש אֶל הֶחָצֵר 
הַחִיצוֹנָה וְׁשָם יַנִּיחוּ בִגְֵדיהֶם אֲׁשֶר יְׁשְָרתוּ בָהֶן כִּי קֶֹדׁש הֵנָּה לָבְׁשוּ בְּגִָדים אֲחִֵרים וְקְָרבוּ אֶל אֲׁשֶר 

לָעָם. 

יחזקאל מד, 21-9
ָּׁשִי. לְכָל בֶּן נֵכָר אֲׁשֶר בְּתוֹךְ בְּנֵי  כה אָמַר, אֲדֹנָי ה' כָּל בֶּן נֵכָר עֶֶרל לֵב וְעֶֶרל בָּשָׂר לֹא יָבוֹא אֶל מִקְד

יִשְָׂראֵל.
כִּי אִם הַלְוִיִּם אֲׁשֶר ָרחֲקוּ מֵעָלַי בִּתְעוֹת יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר תָּעוּ מֵעָלַי אַחֲֵרי גִּלּוּלֵיהֶם וְנָשְׂאוּ עֲוֺנָם. וְהָיוּ 

ָּׁשִי מְׁשְָרתִים ּפְֻקדּוֹת אֶל ׁשַעֲֵרי הַבַּיִת וּמְׁשְָרתִים אֶת הַבָּיִת הֵמָּה יִׁשְחֲטוּ אֶת הָעוֹלָה וְאֶת הַזֶּבַח  בְמִקְד
לָעָם וְהֵמָּה יַעַמְדוּ לִפְנֵיהֶם לְׁשְָרתָם. יַעַן אֲׁשֶר יְׁשְָרתוּ אוֹתָם לִפְנֵי גִלּוּלֵיהֶם וְהָיוּ לְבֵית יִשְָׂראֵל 

לְמִכְׁשוֹל עָוֺן עַל כֵּן נָשָׂאתִי יִָדי עֲלֵיהֶם נְֻאם אֲדֹנָי ה' וְנָשְׂאוּ עֲוֺנָם.
וְלֹא יִגְּׁשוּ אֵלַי לְכַהֵן לִי וְלָגֶׁשֶת עַל כָּל קָָדׁשַי אֶל קְָדׁשֵי הַקֳָּדׁשִים וְנָשְׂאוּ כְּלִמָּתָם וְתוֹעֲבוֹתָם אֲׁשֶר 
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ּ. וְנָתַתִּי אוֹתָם ׁשֹמְֵרי מִׁשְמֶֶרת הַבָּיִת לְכֹל עֲבָֹדתוֹ וּלְכֹל אֲׁשֶר יֵעָשֶׂה בּוֹ. וְהַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם בְּנֵי צָדוֹק  עָשׂו
ָּׁשִי בִּתְעוֹת בְּנֵי יִשְָׂראֵל מֵעָלַי הֵמָּה יִקְְרבוּ אֵלַי לְׁשְָרתֵנִי וְעָמְדוּ לְפָנַי  אֲׁשֶר ׁשָמְרוּ אֶת מִׁשְמֶֶרת מִקְד
ָּׁשִי וְהֵמָּה יִקְְרבוּ אֶל ׁשֻלְחָנִי לְׁשְָרתֵנִי  לְהַקְִריב לִי חֵלֶב וָָדם נְֻאם אֲדֹנָי ה' ]...[ הֵמָּה יָבֹאוּ אֶל מִקְד

וְׁשָמְרוּ אֶת מִׁשְמְַרתִּי.
וְהָיָה בְּבוֹאָם אֶל ׁשַעֲֵרי הֶחָצֵר הַּפְנִימִית בִּגְֵדי פִׁשְתִּים יִלְבָּׁשוּ וְלֹא יַעֲלֶה עֲלֵיהֶם צֶמֶר בְּׁשְָרתָם בְּׁשַעֲֵרי 

הֶחָצֵר הַּפְנִימִית וָבָיְתָה. ּפַאֲֵרי פִׁשְתִּים יִהְיוּ עַל רֹאׁשָם וּמִכְנְסֵי פִׁשְתִּים יִהְיוּ עַל מָתְנֵיהֶם לֹא יַחְגְּרוּ 
בַּיָּזַע.

וּבְצֵאתָם אֶל הֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה אֶל הֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה אֶל הָעָם יִפְׁשְטוּ אֶת בִּגְֵדיהֶם אֲׁשֶר הֵמָּה מְׁשְָרתִם 
ְּׁשוּ אֶת הָעָם בְּבִגְֵדיהֶם. וְרֹאׁשָם לֹא  בָּם וְהִנִּיחוּ אוֹתָם בְּלִׁשְכֹת הַקֶֹּדׁש וְלָבְׁשוּ בְּגִָדים אֲחִֵרים וְלֹא יְקַד

יְגַלֵּחוּ וּפֶַרע לֹא יְׁשַלֵּחוּ כָּסוֹם יִכְסְמוּ אֶת ָראׁשֵיהֶם. וְיַיִן לֹא יִׁשְתּוּ כָּל כֹּהֵן בְּבוֹאָם אֶל הֶחָצֵר הַּפְנִימִית.  

יחזקאל מז, 12-1
בֵנִי אֶל פֶּתַח הַבַּיִת וְהִנֵּה מַיִם יֹצְאִים מִתַּחַת מִפְתַּן הַבַּיִת קִָדימָה כִּי פְנֵי הַבַּיִת קִָדים וְהַמַּיִם יְֹרִדים  ִׁ וַיְש
עַר הַחוּץ  עַר צָפוֹנָה וַיְסִבֵּנִי ֶדֶּרךְ חוּץ אֶל שַׁ מִתַּחַת מִכֶּתֶף הַבַּיִת הַיְמָנִית מִנֶּגֶב לַמִּזְבֵּחַ. וַיּוֹצִאֵנִי ֶדֶּרךְ שַׁ

ֹ ֶדֶּרךְ הַּפוֹנֶה קִָדים וְהִנֵּה מַיִם מְפַכִּים מִן הַכָּתֵף הַיְמָנִית. בְּצֵאת הָאִיׁש קִָדים וְקָו בְּיָדו
וַיָּמָד אֶלֶף בָּאַמָּה וַיַּעֲבִֵרנִי בַמַּיִם מֵי אָפְסָיִם.

וַיָּמָד אֶלֶף וַיַּעֲבִֵרנִי בַמַּיִם מַיִם בְִּרכָּיִם
וַיָּמָד אֶלֶף וַיַּעֲבִֵרנִי מֵי מָתְנָיִם.

ר לֹא יֵעָבֵר. ֶׁ ר לֹא אוּכַל לַעֲבֹר כִּי גָאוּ הַמַּיִם מֵי שָׂחוּ נַחַל אֲש ֶׁ וַיָּמָד אֶלֶף נַחַל אֲש
בֵנִי שְׂפַת הַנָּחַל. בְּׁשוּבֵנִי וְהִנֵּה אֶל שְׂפַת הַנַּחַל עֵץ ַרב מְאֹד  ִׁ וַיֹּאמֶר אֵלַי הֲָראִיתָ בֶן אָָדם וַיּוֹלִכֵנִי וַיְש

מִזֶּה וּמִזֶּה. וַיֹּאמֶר אֵלַי הַמַּיִם הָאֵלֶּה יוֹצְאִים אֶל הַגְּלִילָה הַקְַּדמוֹנָה וְיְָרדוּ עַל הָעֲָרבָה וּבָאוּ הַיָּמָּה אֶל 
ם נַחֲלַיִם יִחְיֶה  ר יָבוֹא שָׁ ֶׁ רֹץ אֶל כָּל אֲש ְׁ ר יִש הַיָּמָּה הַמּוּצָאִים וְנְִרּפוּ הַמָּיִם. וְהָיָה כָל נֶפֶׁש חַיָּה אֲ שֶׁ

מָּה הַנָּחַל. וְהָיָה עָמְדוּ  ר יָבוֹא שָׁ ֶׁ מָּה הַמַּיִם הָאֵלֶּה וְיֵָרפְאוּ וָחָי כֹּל אֲש וְהָיָה הַדָּגָה ַרבָּה מְאֹד כִּי בָאוּ שָׁ
טוֹחַ לַחֲָרמִים יִהְיוּ לְמִינָה תִּהְיֶה ְדגָתָם כְִּדגַת הַיָּם הַגָּדוֹל  ְׁ עָלָיו ַדּוָּגִים מֵעֵין גִֶּדי וְעַד עֵין עֶגְלַיִם מִש

ּ. וְעַל הַנַּחַל יַעֲלֶה עַל שְׂפָתוֹ מִזֶּה וּמִזֶּה כָּל עֵץ  ַרבָּה מְאֹד. בצאתו וּגְבָאָיו וְלֹא יֵָרפְאוּ לְמֶלַח נִתָּנו
יו יְבַכֵּר כִּי מֵימָיו מִן הַמִּקְָדּׁש הֵמָּה יוֹצְאִים וְהָיָה פְִריוֹ  ְִּריוֹ לָחֳָדשָׁ מַאֲכָל לֹא יִבּוֹל עָלֵהוּ וְלֹא יִתֹּם פ

לְמַאֲכָל וְעָלֵהוּ לִתְרוּפָה.  

רמב"ם, הלכות בית הבחירה, א הלכה ד
בנין שבנה שלמה כבר מפורש במלכים, וכן בנין העתיד להבנות אף על פי שהוא כתוב ביחזקאל 

אינו מפורש ומבואר ואנשי בית שני כשבנו בימי עזרא בנוהו כבנין שלמה ומעין דברים 
המפורשים ביחזקאל.

משנה, מידות ד, א
פתחו של היכל גובהו עשרים אמה, ורוחבו עשר אמות; וארבע דלתות היו לו, שתיים בפנים 

ושתיים בחוץ, שנאמר "ושתיים דלתות להיכל, ולקודש" )יחזקאל מא, כג(
רבי יהודה אומר, בתוך הפתח היו עומדות... שנאמר "ושתיים דלתות, לדלתות:  שתיים, מוסבות 

דלתות, שתיים לדלת אחת, ושתי דלתות לאחרת" )יחזקאל מא, כד(
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משנה, מידות ד, ב
ושני פשפשין היו לו לשער הגדול, אחד בצפון, ואחד בדרום. שבדרום, לא נכנס בו אדם מעולם, 

ועליו הוא מפורש על ידי יחזקאל: שנאמר "ויאמר אליי ה', השער הזה סגור יהיה" )יחזקאל מד, ב( 

משנה, מידות ג, א
המזבח היה שלושים ושתיים, על שלושים ושתיים... אמר רבי יוסי, מתחילה, לא היה אלא עשרים 

ושמונה על עשרים ושמונה...וכשעלו בני הגולה, הוסיפו עליו ארבע אמות מן הצפון וארבע 
אמות מן המערב, כמין גמא, שנאמר "והאריאל, שתים עשרה אורך, בשתים עשרה, רוחב: רבוע" 

)יחזקאל מג, טז(

משנה, מידות ב, ה-ו 
...ולא היו מקורות. וכך הן עתידות להיות, שנאמר "ויוציאני, אל החצר החיצונה, ויעבירני, אל 

ארבעת מקצועי החצר; והנה חצר במקצוע החצר, חצר במקצוע החצר. בארבעת מקצועות החצר, 
חצרות קטורות" )יחזקאל מו, כא-כב(

ולמה נקרא שמו שער המים, שבו מכניסין צלוחית של מים של ניסוך בחג; רבי אליעזר בן יעקוב 
אומר, בו המים המפכים עתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית.  

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, "פתרון חדש לחידת ספר יחזקאל", סיני כרך לב )תשי"ג(, עמ' 
שכא-שכט

"זוהי נבואה על הבית השלישי ועל עת התחייה, שיחזקאל יקום מבין ישני אדמת עפר ויעבוד 
במקדש. וזה ברור ונגלה. והנה המתבונן בספר יחזקאל תיראה לפני עיניו תמונה של עם ישראל 

החי לפי חוקי התורה".


