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 ול יםפרק יחזקאל
 מבוא

 "א ע יד מגילה

   ל.לישרא  להם  נתנבאו  נביאות ושבע נביאים  ושמונה ארבעים רבנן: תנו

 

  ספרי אחריהם שהשאירו מרכזים נביאים שלושה הם ויחזקאל ירמיהו ישעיהו, אולם ישראל  לעם היו רבים נביאים

 בהתמודדות   המלך,  חזקיהו  בימי  ישעיהו  ת:קשו  בתקופות  ישראל   עם  את  ליוו  הללו  הנביאים  תשלוש  .גדולים  נבואה

 הגולים  על  הנמנה ,ויחזקאל  בפתח,  עומד  החורבן  כאשר  האחרונים יהודה  מלכי  בימי  ירמיהו  אשור,  מלך  סנחריב  עם

  מפרקי  שנים  נלמד  זו  ביחידה  וגאולה.  נחמה   נבואות  הן  נבואותיו  רוב   אך   החורבן  על  מתנבא  החורבן,   לפני   עוד  לבבל

 שלוש  נלמד  אנו  הללו,  הנבואות  ארבע  ומתוך  ,גאולה  נבואות  ארבע  הכוללים  לז-לו  פרקים  את  ,יחזקאל  של  הגאולה

  להן  ויש  ,הדורות  כל  לאורך   ישראל   של  בליבם  לגאולה  הציפיה   בבניין  יסוד  נבואות  הן  הללו  הנבואות  .נבואות

 ובהקמת   המודרנית  ציון  בשיבת  הרואה  ,ציונית-הדתית  התפיסה   ביסוד  עומדות  הן  , לתקופתנו  רבה  אקטואליות

   ה.הנבוא מדברי גדול חלק של  התממשות ישראל  מדינת

 
 

   יחזקאל

 א  פרק יחזקאל 

ה ִבְשֹלִשים ַוְיִהי )א( נָׁ ְרִביִעי שָׁ ה בָׁ ה  ְבתֹוְך ַוֲאִני  ַלֹחֶדש  ַבֲחִמשָׁ ר ְנַהר ַעל  ַהּגֹולָׁ ַמִים ִנְפְתחּו  ְכבָׁ ֶאְרֶאה ַהשָׁ  ֱאֹלִהים: ַמְראֹות  וָׁ

ה )ב( ה   ִהיא  ַלֹחֶדש ַבֲחִמשָׁ נָׁ לּות ַהֲחִמיִשית ַהשָׁ  יֹויִָׁכין:  ַהֶמֶלְך  ְלגָׁ

ֹיה )ג( יָׁה   הָׁ ר ְנַהר  ַעל ַכְשִדים ְבֶאֶרץ ַהֹכֵהן בּוִזי ֶבן ְיֶחְזֵקאל ֶאל ה' ְדַבר הָׁ יו  ַוְתִהי ְכבָׁ לָׁ ם  עָׁ  ה':  ַיד שָׁ

 

 מהשנה  החל  כשדים(  )ארץ  בבבל  היושב   לעם  תנבאה  הוא   ,יהויכין  בגלות   שגלה  מירושלים   כהןהיה    בוזי  בן   יחזקאל 

  כי   ליחזקאל  וסיפר  מירושלים  פליט  לבבל   שהגיע   מסופר  ל"ג  בפרק  .(יהויכין  לגלות  החמישית   השנה   היא)ש  לצדקיהו   החמישית

 והמשיך  המקדש  בית   חורבן  לפני  שנים  שש   להתנבא   התחיל  יחזקאלש  . יוצאנחרב  המקדש  ובית   נכבשה  ירושלים 

 לעומת  ,ופורענות תוכחה נבואות הם  החורבן  לפני יחזקאל  נבואות   בור .החורבן לאחר גם שנים עשרה  שש  להתנבא

 ממצבם  יאשוי ית  שלא  העם  את   מעודד  יחזקאל  בהןש  ,וגאולה  נחמה  נבואות  הן  החורבן  אחרי  נבואותיו   רוב  זאת

  ויחזיר   אותם  יגאל  ה'   ובעתיד   אותו,  לעבוד   להמשיך  ועליהם   ה'   של  הנבחר   העם  ן עדי  הם  מצבם  שלמרות  נו י ויב  הקשה,

 וגאולה.   נחמה של  נבואות  שלוש יחזקאל מספר נלמד אנו לארצם. אותם
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   מבוא

 על  יחזקאל  תנבאמ  ן,החורב  נבואות   במסגרת  ו',  בפרק  אחת  ל:יחזקא  של   קודמות  נבואות  לשתי   מתקשר   לו  פרק

 לה,   בפרק  שנייה  ם.גאולת  על  ומתנבא  הרים  לאותם  הנביא  חוזר  בפרקנו  ,זרה  בעבודה  שמלאו  ישראל  הרי  חורבן

 ארץ   את  לספח  שרצתה  ישראל  של   אוייבתה  אדום  -   שעיר  הרי   חורבן  על  יחזקאל  מתנבא  הגאולה   נבואות   במסגרת

ועל תקוות השווא של הגויים ושל   ל ישרא  הרי  תקומת  על  יחזקאל  מתנבא  לו,  בפרק   אלו,  נבואות   שתי  לעומת  ל.ישרא

   .לרשת לעצמם את הרי ישראל אדום
 

 למידה   מכוונות ותשאל

 ?"ל ישרא הרי "ל הקריאה  פשר מה  א.

 ם?ההרי על הגויים מדברי  העולה הלעג ובין החורבן  בין החיבור  פשר מהו  ב.

 ל? ישרא להרי הנחמה לנבואת  ימינו  בין מה ג.

 

 לו  פרק יחזקאל 

ה )א( ם ֶבן ְוַאתָׁ דָׁ ֵבא אָׁ ָרֵאל ָהֵרי  ֶאל ִהנָׁ ַמְרתָׁ  ִישְׂ ָרֵאל ָהֵרי ְואָׁ  ה':  ְדַבר ִשְמעּו  ִישְׂ

ַמר ֹכה  )ב( י אָׁ ַמר ַיַען ה'  ֲאֹדנָׁ אֹוֵיב אָׁ ח ֲעֵליֶכם הָׁ מֹות ֶהאָׁ ם  ּובָׁ ה עֹולָׁ שָׁ ה   ְלמֹורָׁ ְיתָׁ נּו: הָׁ  לָׁ

 [לעצמם אותם ירשו ושהם עולם( )במות ישראל הרי שיממת על )האח( שימחה  קריאות הביע בישהאו ]בגלל   

ֵבא ָלֵכן  )ג( ַמְרתָׁ   ִהנָׁ ַמר ֹכה  ְואָׁ י אָׁ    ה'  ֲאֹדנָׁ

ַיַען ַיַען  ֹאף ַשמֹות בְׂ ִביב  ֶאְתֶכם ְושָׁ ה  ִלְהיֹוְתֶכם ִמסָׁ שָׁ שֹון ְשַפת ַעל  ַוֵתֲעלּו  ַהּגֹוִים ִלְשֵאִרית  מֹורָׁ ם: ְוִדַבת  לָׁ  עָׁ

 ים[ ]הואיל והאויבים מחריבים את "הרי ישראל" ושואפים שהגויים יירשו אותם; והואיל "הרי ישראל" החרבים נעשו למושא של ללעג וקלס בשיח העמ  

ָרֵאל ָהֵרי ָלֵכן )ד( י ְדַבר ִשְמעּו  ִישְׂ ַמר ֹכה ה'  ֲאֹדנָׁ י אָׁ    ה' ֲאֹדנָׁ

ִרים  עֹות  ֶלהָׁ ֲאִפיִקים ְוַלְּגבָׁ יֹות לָׁ בֹות  ְוַלֵּגאָׁ ִרים  ַהֹשְממֹות ְוֶלֳחרָׁ בֹות ְוֶלעָׁ    ַהֶנֱעזָׁ

יּו ֲאֶשר  ִביב: ֲאֶשר  ַהּגֹוִים  ִלְשֵאִרית  ּוְלַלַעג ְלַבז  הָׁ  ס  ִמסָׁ

ַמר ֹכה ָלֵכן )ה( י אָׁ ִתי ְבֵאש לֹא  ִאם ה'  ֲאֹדנָׁ א ֱאדֹום ְוַעל  ַהּגֹוִים ְשֵאִרית ַעל ִדַבְרִתי ִקְנאָׁ    כֻּלָׁ

ְתנּו ֲאֶשר  ֶהם  ַאְרִצי ֶאת נָׁ ה לָׁ שָׁ ל ְבִשְמַחת ְלמֹורָׁ ב  כָׁ ט ֵלבָׁ ּה ְלַמַען ֶנֶפש  ִבְשאָׁ שָׁ ַבז:  ִמְגרָׁ  לָׁ

 [לביזה להם שתהיהו מהארץ ישראל את לגרש ובמטרה ,ובבוז בשמחה עשו זאת עשו הםו ,ה' ארץ את כירושה לעצמם נתנו  הגויים] 

ֵבא ָלֵכן  )ו( ֵאל  ַאְדַמת ַעל ִהנָׁ ַמְרתָׁ   ִיְשרָׁ ִרים ְואָׁ עֹות ֶלהָׁ ֲאִפיִקים  ְוַלְּגבָׁ יֹות לָׁ    ְוַלֵּגאָׁ

ַמר ֹכה  י אָׁ ִתי ִהְנִני ה'  ֲאֹדנָׁ ִתי ְבִקְנאָׁ אֶתם:  ּגֹוִים ְכִלַמת  ַיַען ִדַבְרִתי ּוַבֲחמָׁ  ְנשָׁ

 הגויים[ של מהלעג נושא ישראל שעם הביזיון ]בגלל    

ַמר ֹכה ָלֵכן )ז( י אָׁ אִתי ֲאִני ה'  ֲאֹדנָׁ שָׁ ֶכם ֲאֶשר  ַהּגֹוִים לֹא ִאם יִָׁדי ֶאת נָׁ ִביב לָׁ ה  ִמסָׁ ם ֵהמָׁ תָׁ אּו:  ְכִלמָׁ  ִישָׁ

 [ חרפהל ויהיו ייכלמו דבר של שבסופו אלו הם אתכם וביזו חרפו אשר הגוייםש נשבעתי ה' אני ]לכן 

ָרֵאל   ָהֵרי ְוַאֶתם )ח( ֵאל  ְלַעִמי ִתְשאּו ּוֶפְרְיֶכם   ִתֵתנּו ַעְנְפֶכם ִישְׂ בֹוא: ֵקְרבּו ִכי ִיְשרָׁ  לָׁ

ִניִתי  ֲאֵליֶכם ִהְנִני ִכי )ט(  ְוִנְזַרְעֶתם:  ְוֶנֱעַבְדֶתם ֲאֵליֶכם  ּופָׁ

ם ֲעֵליֶכם ְוִהְרֵביִתי  )י( דָׁ ל  אָׁ ֵאל ֵבית  כָׁ ִרים ְוֹנְשבּו כֹֻּּלה ִיְשרָׁ בֹות  ֶהעָׁ ה: ְוֶהֳחרָׁ ֶנינָׁ  ִתבָׁ

ם ֲעֵליֶכם  ְוִהְרֵביִתי )יא( דָׁ ה אָׁ בּו ּוְבֵהמָׁ רּו ְורָׁ  ה':  ֲאִני   ִכי ִויַדְעֶתם ֵמִראֹשֵתיֶכם ְוֵהִטֹבִתי  ְכַקְדמֹוֵתיֶכם ֶאְתֶכם ְוהֹוַשְבִתי  ּופָׁ

ם ֲעֵליֶכם ְוהֹוַלְכִתי  )יב( דָׁ ֵאליִ  ַעִמי ֶאת אָׁ ִייתָׁ  ִויֵרשּוָך  ְשרָׁ ֶהם ְוהָׁ ה  לָׁ ם:  עֹוד תֹוִסף  ְולֹא ְלַנֲחלָׁ  ס ְלַשְכלָׁ

ַמר ֹכה   )יג( י אָׁ ֶכם  ֹאְמִרים ַיַען ה'  ֲאֹדנָׁ ם ֹאֶכֶלת לָׁ דָׁ ְת  אָׁ ִיית:  ּגֹוַיִיְך ּוְמַשֶכֶלת  אָׁ  הָׁ

ם ָלֵכן  )יד( דָׁ ם  עֹוד ְתַשְכִלי  לֹא ְוגֹוַיִיְך עֹוד תֹאְכִלי לֹא אָׁ י ְנאֻּ  ה': ֲאֹדנָׁ

ם עֹוד  ַתְכִשִלי לֹא ְוגֹוַיִיְך  עֹוד  ִתְשִאי  לֹא ַעִמים  ְוֶחְרַפת ַהּגֹוִים ְכִלַמת עֹוד  ֵאַלִיְך ַאְשִמיעַ   ְולֹא )טו( י   ְנאֻּ  ס  ה': ֲאֹדנָׁ

  

 " ישראל הרי " על הנבואה
 ו ט-א לו, פרק
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 ישראל"  "הרי

 (,הארץ  אדמת הו  הגבעות)  "ישראל  הרי"  על   מתנבא   בעיקר  שיחזקאל  בכך   מתאפיינת  , לו  פרק   בתחילת ש  הנבוא ה .1

 הזו?   התופעה של  המשמעות מה העם. על ולא
 
 

  ה'  תשובת  ואת   ,"ישראל הרי" על  אומרים  שהגויים עיקריים דברים  ארבעה  מציג  יחזקאל של  לו בפרק  בנבואה   .2

 לדבריהם.  ה' תשובת ואת הגויים דברי את ,שלפיך בטבלה ,בלשונך הסבר הללו.  מהדברים אחד לכל

 ה'  תשובת הגויים  דברי

 בלשונך  הכתוב   בלשון הכתוב   בלשון בלשונך 

  הרי "  על  לועגים  הגויים
 . ישראל עם ועל "ישראל

ַמר   )ב( אֹוֵיב   אָׁ  )ד(  ...ֶהָאח  ֲעֵליֶכם  הָׁ

יּו  ֲאֶשר... ַבז  הָׁ ַלַעג  לְׂ   ַהּגֹוִים  ִלְשֵאִרית  ּולְׂ

ִביב  ֲאֶשר   ַהּגֹוִים  ְשֵאִרית  ַעל  )ה(  ...ִמסָׁ

א  ֱאדֹום  ְוַעל ַחת   ...כֻּלָׁ ִשמְׂ   ֵלָבב  ָכל  בְׂ

ָאט  ...ֶנֶפש ִבשְׂ

ֵכן  ז() ַמר  ֹכה  לָׁ י  אָׁ אִתי   ֲאִני  ה'   ֲאֹדנָׁ שָׁ   נָׁ

ִדי   ֶאת  ֶכם  ֲאֶשר  ַהּגֹוִים  לֹא   ִאם  יָׁ  לָׁ

ִביב ִלָמָתם ֵהָמה  ִמסָׁ  ... ִיָשאּו כְׂ

לֹא  )טו( ִמיעַ   וְׂ ִלַמת   עֹוד  ֵאַלִיְך  ַאשְׂ   כְׂ

ַפת ַהּגֹוִים ֶחרְׂ  ...עֹוד ִתְשִאי   לֹא ַעִמים וְׂ

 

 

ִרים  )ד( עֹות  ֶלהָׁ ֲאִפיִקים  ְוַלְּגבָׁ יֹות   לָׁ   ְוַלֵּגאָׁ

ֶלֳחָרבֹות מֹות  וְׂ ִרים  ַהֹשמְׂ   ַהֶנֱעָזבֹות  ְוֶלעָׁ

יּו  ֲאֶשר   ַהּגֹוִים  ִלְשֵאִרית   ּוְלַלַעג  ְלַבז   הָׁ

ִביב  ֲאֶשר ל   ְבִשְמַחת "  )ה(   .ִמסָׁ ב  כָׁ   ֵלבָׁ

ט ּה ְלַמַען  ֶנֶפש  ִבְשאָׁ שָׁ ַבז ִמְגרָׁ  " לָׁ

 

ֵרי   ְוַאֶתם  )ח( ֵאל  הָׁ ֶכם   ִיְשרָׁ פְׂ   ִתֵתנּו  ַענְׂ

ֶכם יְׂ אּו  ּוֶפרְׂ ֵאל  ְלַעִמי   ִתשְׂ   ֵקְרבּו   ִכי  ִיְשרָׁ

בֹוא: ם  ֲעֵליֶכם  ְוִהְרֵביִתי  )י(   ...לָׁ דָׁ ל  אָׁ   כָׁ

ֵאל  ֵבית בּו  כֹֻּּלה  ִיְשרָׁ ֹנשְׂ  ֶהָעִרים   וְׂ

ֶהֳחָרבֹות    ְוִהְרֵביִתי   )יא(  ִתָבֶניָנה:  וְׂ

ם  ֲעֵליֶכם דָׁ ה   אָׁ בּו   ּוְבֵהמָׁ רּו  ְורָׁ   ּופָׁ

ִתי הֹוַשבְׂ ֶכם  וְׂ   ְוֵהִטֹבִתי   ְכַקְדמֹוֵתיֶכם  ֶאתְׂ

 ה':  ֲאִני   ִכי  ִויַדְעֶתם ֵמִראֹשֵתיֶכם

 

 

ַמר   )ב( אֹוֵיב   אָׁ ח  ֲעֵליֶכם   הָׁ מֹות   ֶהאָׁ   ּובָׁ

ם מֹוָרָשה   עֹולָׁ ה   לְׂ ְיתָׁ נּו  הָׁ  )ג(   ...לָׁ

  ... ַהּגֹוִים  ִלְשֵאִרית   מֹוָרָשה   ִלְהיֹוְתֶכם 

ְתנּו  ֲאֶשר  )ה( ֶהם  ַאְרִצי  ֶאת   נָׁ  לָׁ

מֹוָרָשה  ...לְׂ

 

ם  ֲעֵליֶכם  ְוִהְרֵביִתי  )י( דָׁ ל  אָׁ   ֵבית   כָׁ

ֵאל בּו  כֹֻּּלה   ִיְשרָׁ ֹנשְׂ ִרים  וְׂ בֹות   ֶהעָׁ   ְוֶהֳחרָׁ

ה:  ֶנינָׁ ם  ֲעֵליֶכם   ְוִהְרֵביִתי   )יא(   ִתבָׁ דָׁ  אָׁ

ה בּו   ּוְבֵהמָׁ רּו   ְורָׁ ִתי  ּופָׁ הֹוַשבְׂ  ֶאְתֶכם  וְׂ

 ֵמִראֹשֵתיֶכם  ְוֵהִטֹבִתי   ְכַקְדמֹוֵתיֶכם

  ְוהֹוַלְכִתי   ה':)יב(  ֲאִני  ִכי  ִויַדְעֶתם

ם  ֲעֵליֶכם דָׁ ֵאל  ַעִמי  ֶאת  אָׁ   ִויֵרשּוך   ִיְשרָׁ

ִייתָׁ  ֶהם   ְוהָׁ הְלַנחֲ   לָׁ   עֹוד  תֹוִסף   ְולֹא   לָׁ

ם:  ְלַשְכלָׁ

 

 
ֶכם  ֹאְמִרים  )יג( ם  ֹאֶכֶלת  )א"י(   לָׁ דָׁ ְת   אָׁ   אָׁ

ַשֶכֶלת ִיית  ּגֹוַיִיְך ּומְׂ  ...הָׁ

ם:  עֹוד  תֹוִסף   ְולֹא...  )יב(   )יד(  ...ְלַשְכלָׁ

ֵכן ם  לָׁ דָׁ  לֹא  ְוגֹוַיִיְך  עֹוד  תֹאְכִלי  לֹא  אָׁ

ִלי ַשכְׂ ם  עֹוד תְׂ י   ְנאֻּ  ה'  ֲאֹדנָׁ

 

 

 ו"ולכן"  "יען"

  .פעמים( ש)ש "לכן"ו פעמים( )חמש "יען" מילים בשתי להשתמש מרבה יחזקאל זו בנבואה .3

 ?"יען" במילה הפותחים למשפטים המשותף התוכן מה א.

 "לכן"? במילה הפותחים למשפטים המשותף התוכן מה ב.

 הללו?   המילים בשתי הנביא של השימוש  ע"י ביטוי לידי באה ה' של  מידה איזו ג.

 

  



 יחזקאל פרק לו   

 4   השנה!  כל   לאורך  שלך  והנוכחות  ההשתתפות פי  על   נקבע השנתי"  הציון " זכור:   עמירם דומוביץ  

   ההבטחות

 הכתוב.  על  תשובתך  את  בסס  הגאולה?   בזמן  שיתממשו  הבטחות  שמונה  פרט   יב, -ח  בפסוקים   יחזקאל   נבואת  לפי .4

 הכתוב בלשון - ההבטחה בלשונך  - ההבטחה

נּו  ַעְנְפֶכם חקלאי  שפע (1) תֵּ ְשאּו  ּוֶפְרְיֶכם  תִּ  )ח( תִּ

(2)   

(3)   

(4)   

(5)   

(6)   

(7)   

(8)   

 

 אדם אוכלת ארץ

ה"   :להם  ושייכת  ירושתם  היא  הארץ  ואילך  מכאן  כי   סבורים  הגויים שָׁ ה  ְלמֹורָׁ ְיתָׁ נּו  הָׁ ה  ִלְהיֹוְתֶכם"  )ב(;  " לָׁ שָׁ  מֹורָׁ

ְתנּו   ֲאֶשר"  )ג(;  "ַהּגֹוִים   ִלְשֵאִרית ֶהם  ַאְרִצי  ֶאת  נָׁ ה   לָׁ שָׁ  הארץ  את  יישבל   מעוניינים  אינם  שהם  להניח  סביר  (.)ה  "ְלמֹורָׁ

 את  "שאוכלת  ארץ  זו  שלטענתם  מכיוון  וזאת  ה,ממונ יבש  לשמוח  ובעיקר  בה  להחזיק  אלא   אותה,  הפריחול   ולבנות

 יושביה". 
 

 יג  ,לו פרק יחזקאל 

ַמר ֹכה י אָׁ ֶכם  ֹאְמִרים ַיַען ה'  ֲאֹדנָׁ ִיית:  ּגֹוַיִיְך ּוְמַשֶכֶלת   ָאתְׂ  ָאָדם  ֹאֶכֶלת לָׁ  הָׁ

 רש"י

ְת  אדם אוכלת ה - אָׁ  ה. ב כלו והיהודים בה [ כיליון ]מלשון כלו האמוריים יושביה:  את  להשחית הזאת הארץ היא  ְלמּודָׁ

 

   מוות. גורלו בה שגר  מי ושכל מקוללת ארץ  היא  א"י במהותהש הגויים טענת  את מציג יחזקאל יג  בפסוק .5

 הגויים?  לטענת ההיסטוריות הראיות שתי הן  מה ,רש"י לפי
 
 

  שארץ   הגויים  לטענת  התשובה  מה  , השונים  הנביאים   ובדברי   הטובה(   הארץ  )ביחידת  דברים  בספר  שלמדנו  מה   לפי  .6

 יושביה?  את והורגת  אוכלת  שבמהותה ארץ היא ישראל

 

 לימינו  יחזקאל נבואת בין

 תשע"ח  קיץ בגרות שאלת

 א ע" ,צח סנהדרין

   אבא: רבי אמר

ֵרי  ְוַאֶתם'  :שנאמר  מזה,  מגולה  קץ   לך אין ֵאל הָׁ ֵאל ְלַעִמי  ִתְשאּו   ּוֶפְרְיֶכם ִתֵתנּו ַעְנְפֶכם ִיְשרָׁ בֹוא'  ֵקְרבּו  ִכי   ִיְשרָׁ   (. ח לו, )יחזקאל  לָׁ

 רש"י

 ר. יות  מגולה קץ לך  ואין הקץ יתברר  אז יפה, בעין פריה ישראל  ארץ כשתתן

 

 לו?  בפרק ח פסוק של המשמעות את הסבר ,רש"י  של והפירוש רבא פי  על .7

 


