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 .1חגיגה יג.
אמר רב יהודה :ברם ,זכור אותו האיש לטוב ,וחנניה בן חזקיה שמו ,אלמלא הוא נגנז ספר
יחזקאל ,שהיו דבריו סותרין דברי תורה .מה עשה? העלו לו שלוש מאות גרבי שמן ,וישב
בעלייה ודרשו .תנו רבנן :מעשה בתינוק אחד שהיה קורא בבית רבו בספר יחזקאל ,והיה מבין
בחשמל ,ויצאה אש מחשמל ושרפתו .וביקשו לגנוז ספר יחזקאל.
 .2יחזקאל א:א-ד
ֹלשים שָׁ נָׁה בָׁ ְרבִ יעִ י בַ חֲ ִמשָׁ ה לַ חֹדֶ ש וַ אֲ נִ י בְ תֹוְך הַ ּגֹולָׁ ה עַ ל נְ הַ ר כְ בָׁ ר נִ פְ ְתחּו הַ שָׁ מַ יִ ם
(א) וַ יְ ִהי בִ ְש ִ
ישית לְ גָׁלּות הַ מֶ לֶ ְך יֹויָׁכִ ין( :ג) הָׁ יֹה
וָׁ ֶא ְר ֶאה מַ ְראֹות אֹ-ל ִקים( :ב) בַ חֲ ִמשָׁ ה לַ חֹדֶ ש ִהיא הַ שָׁ נָׁה הַ חֲ ִמ ִ
הָׁ יָׁה ְדבַ ר ה' ֶאל יְ חֶ זְ ֵקאל בֶ ן בּוזִ י הַ כֹהֵ ן בְ ֶא ֶרץ כַ ְש ִדים עַ ל נְ הַ ר כְ בָׁ ר וַ ְת ִהי עָׁ לָׁ יו שָׁ ם יַד ה'( :ד) וָׁ ֵא ֶרא
ּומתֹוכָׁ ּה כְ עֵ ין הַ חַ ְשמַ ל
וְ ִהנֵה רּוחַ ְסעָׁ ָׁרה בָׁ ָׁאה ִמן הַ צָׁ פֹון עָׁ נָׁן ּגָׁדֹול וְ ֵאש ִמ ְתלַ ַקחַ ת וְ ֹנגַּה לֹו סָׁ בִ יב ִ
ִמתֹוְך הָׁ ֵאש:
 .3רש"י יחזקאל א:א
ויהי בשלשים שנה :סתם הנביא דבריו ולא פי' שמו מי הוא ולא פירש למנין מה מנה לפיכך הפסיקה
רוח הקודש את דבריו בשני מקראות הסמוכין לזה ללמד מי הוא הנביא.
 .4יחזקאל יא:טז-כ
יצֹותים בָׁ אֲ ָׁרצֹות וָׁ א ִהי לָׁהֶ ם לְ ִמ ְקדָׁ ש ְמעַ ט
ִ
לָׁ כֵ ן אמֹר כֹה ָׁאמַ ר אֲ ֹ -דנָׁי ה' כִ י ִה ְרחַ ְק ִתים בַ ּגֹויִ ם וְ כִ י הֲ פִ
ֹה־אמַ ר אֲ ֹ -דנָׁי ה' וְ ִקבַ צְ ִתי ֶא ְתכֶ ם ִמן־הָׁ עַ ִמים וְ ָׁאסַ פְ ִתי ֶא ְתכֶ ם
בָׁ אֲ ָׁרצֹות אֲ שֶ ר בָׁ אּו שָׁ ם( :יז) לָׁ כֵ ן אמֹר כ ָׁ
ל־שקּוצֶ יהָׁ
ת־א ְדמַ ת יִ ְש ָׁר ֵאל( :יח) ּובָׁ אּו־שָׁ מָׁ ה וְ הֵ ִסירּו ֶאת־כָׁ ִ
ֹצֹותם בָׁ הֶ ם וְ נ ַָׁת ִתי לָׁ כֶ ם ֶא ַ
ִמן־הָׁ אֲ ָׁרצֹות אֲ שֶ ר נְ פ ֶ
ֲבֹותיהָׁ ִממֶ נָׁה( :יט) וְ נ ַָׁת ִתי לָׁ הֶ ם לֵ ב ֶאחָׁ ד וְ רּוחַ חֲ דָׁ שָׁ ה ֶא ֵתן בְ ִק ְרבְ כֶ ם וַהֲ ִסר ִֹתי לֵ ב הָׁ ֶאבֶ ן
וְ ֶאת־כָׁ ל־תֹוע ֶ
ת־מ ְשפָׁ טַ י יִ ְש ְמרּו וְ עָׁ שּו א ָֹׁתם וְ הָׁ יּו־לִ י לְ עָׁ ם וַ אֲ נִ י
ִמבְ שָׁ ָׁרם וְ נ ַָׁת ִתי לָׁ הֶ ם לֵ ב בָׁ שָׁ ר( :כ) לְ מַ עַ ן בְ חֻ ק ַֹתי יֵלֵ כּו וְ ֶא ִ
ֶא ְהיֶה לָׁ הֶ ם לֵ אֹ-ל ִקים:
 .5יחזקאל כד:טז-כז
ֹלקחַ ִמ ְמָך ֶאת מַ ְחמַ ד עֵ ינֶיָך בְ מַ ּגֵפָׁ ה וְ ל ֹא ִת ְספֹד וְ ל ֹא ִתבְ כֶ ה וְ לֹוא ָׁתבֹוא ִד ְמעָׁ ֶתָך( :יז)
(טז) בֶ ן ָׁאדָׁ ם ִהנְ נִ י ֵ
הֵ ָׁאנֵק דֹם מֵ ִתים ֵאבֶ ל ל ֹא ַתעֲשֶ ה פְ ֵא ְרָך חֲ בֹוש עָׁ לֶ יָך ּונְעָׁ לֶ יָך ָׁת ִשים בְ ַרגְ לֶ יָך וְ ל ֹא ַתעְ טֶ ה עַ ל שָׁ פָׁ ם וְ לֶ חֶ ם
אֲ נ ִָׁשים ל ֹא ת ֹאכֵ ל(...:כא) אמֹר לְ בֵ ית יִ ְש ָׁר ֵאל כֹה ָׁאמַ ר ה' א-לקים ִהנְ נִ י ְמחַ לֵ ל ֶאת ִמ ְקדָׁ ִשי ּגְ אֹון עֻזְ כֶ ם
יתי עַ ל
יתם כַ אֲ שֶ ר עָׁ ִש ִ
נֹותיכֶ ם אֲ שֶ ר עֲזַ בְ ֶתם בַ חֶ ֶרב יִ פֹלּו( :כב) וַ ע ֲִש ֶ
מַ ְחמַ ד עֵ ינֵיכֶ ם ּומַ ְחמַ ל נַפְ ְשכֶ ם ּובְ נֵיכֶ ם ּובְ ֵ
שָׁ פָׁ ם ל ֹא ַתעְ טּו וְ לֶ חֶ ם אֲ נ ִָׁשים ל ֹא ת ֹאכֵ לּו(...:כו) בַ ּיֹום הַ הּוא יָׁבֹוא הַ פָׁ לִ יט ֵאלֶ יָך לְהַ ְשמָׁ עּות ָׁאזְ נָׁיִ ם( :כז)
ית לָׁ הֶ ם לְ מֹופֵ ת וְ י ְָׁדעּו כִ י אֲ נִ י ה':
ּותדַ בֵ ר וְ ל ֹא ֵת ָׁאלֵ ם עֹוד וְ הָׁ יִ ָׁ
בַ ּיֹום הַ הּוא יִ פָׁ ַתח פִ יָך ֶאת הַ פָׁ לִ יט ְ
 .6יחזקאל לג:כא-כב
ָׁלּותנּו בָׁ א ֵאלַ י הַ פָׁ לִ יט ִמירּושָׁ לַ ִם לֵ אמֹר הֻ כְ ָׁתה
(כא) וַ יְ ִהי בִ ְש ֵתי עֶ ְש ֵרה שָׁ נָׁה בָׁ ע ֲִש ִרי בַ חֲ ִמשָׁ ה לַ חֹדֶ ש לְ ג ֵ
הָׁ עִ יר( :כב) וְ יַד ה' הָׁ יְ ָׁתה ֵאלַ י בָׁ עֶ ֶרב לִ פְ נֵי בֹוא הַ פָׁ לִ יט וַּיִ פְ ַתח ֶאת פִ י עַ ד בֹוא ֵאלַ י בַ ב ֶֹקר וַ ּיִ פָׁ ַתח פִ י וְ ל ֹא
נֶאלַ ְמ ִתי עֹוד:
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 .7איכה רבה פתיחתא כה
א"ר אחא למלך שהיה יוצא מפלטין שלו בכעס משהיה יוצא היה חוזר ומגפף ומנשק בכותלי פלטין
ובעמודי פלטין ובוכה ואומר הוי שלום בית פלטין שלי הוי שלום בית מלכותי הוי שלום בית יקרי הוי
שלום מן כדון הוי שלם!
 .8איכה רבה פתיחתא לד
והוא אסור בזיקים (ירמיהו מ') .א"ר אחא כביכול הוא והוא אסור בזיקים ,ודכוותיה כתיב ואני בתוך
הגולה (יחזקאל א).
 .9יחזקאל לח:ח ,יא ,כג
ל־א ֶרץ ְמשֹובֶ בֶ ת מֵ חֶ ֶרב ְמ ֻקבֶ צֶ ת מֵ עַ ִמים ַרבִ ים
(ח) ִמּי ִָׁמים ַרבִ ים ִתפָׁ ֵקד בְ ַאחֲ ִרית הַ שָׁ נִ ים ָׁתבֹוא ֶא ֶ
עַ ל הָׁ ֵרי יִ ְש ָׁר ֵאל אֲ שֶ ר־הָׁ יּו לְחָׁ ְרבָׁ ה ָׁת ִמיד וְ ִהיא מֵ עַ ִמים הּוצָׁ ָׁאה וְ י ְָׁשבּו לָׁ בֶ טַ ח כֻלָׁ ם(...:יא) וְ ָׁאמַ ְר ָׁת
ּודלָׁ ַתיִ ם ֵאין
ל־א ֶרץ פְ ָׁרזֹות ָׁאבֹוא הַ ש ְֹק ִטים י ְֹשבֵ י לָׁ בֶ טַ ח כֻלָׁם י ְֹשבִ ים בְ ֵאין חֹומָׁ ה ּובְ ִריחַ ְ
ֶאעלֶ ה עַ ֶ
לָׁ הֶ ם(...:כג) וְ ִה ְתּג ִַדלְ ִתי וְ ִה ְת ַק ִד ְש ִתי וְ נֹודַ עְ ִתי לְ עֵ ינֵי ּגֹויִם ַרבִ ים וְ י ְָׁדעּו כִ י אֲ נִ י ה':
 .10ברכות ג.
תניא ,אמר רבי יוסי :פעם אחת הייתי מהלך בדרך ,ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים
להתפלל .בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח...ואמר לי :בני ,מה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי
לו :שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת :אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את
היכלי והגליתים לבין האומות .ואמר לי :חייך וחיי ראשך ,לא שעה לא בלבד אומרת כך ,אלא בכל יום
ויום שלש פעמים אומרת כך; ולא זו בלבד ,אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות
ועונין יהא שמיה הגדול מבורך הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר :אשרי המלך שמקלסין אותו
בביתו כך ,מה לו לאב שהגלה את בניו ,ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם.
 .11תוספות סוכה מה.
אני והו... :ועדיין צריך טעם לזה למה נשתנו שני שמות הללו דאמרינן להו טפי מאחריני משום
דדרשינן באיכה רבתי קרא דכתיב ביחזקאל (א) ואני בתוך הגולה וקרא דכתיב בירמיה (מ) והוא אסור
בזיקים כביכול הוא בעצמו והיינו הושענא שיושיע לעצמו.
 .12יחזקאל מג:א-ד
(א) וַ ּיֹולִ כֵ נִ י ֶאל־הַ שָׁ עַ ר שַ עַ ר אֲ שֶ ר ֹפנֶה דֶ ֶרְך הַ ָׁק ִדים( :ב) וְ ִהנֵה כְ בֹוד אֹלהֵ י יִ ְש ָׁר ֵאל בָׁ א ִמדֶ ֶרְך הַ ָׁק ִדים וְ קֹולֹו
יתי בְ ב ִֹאי
ר־ר ִא ִ
יתי כַ מַ ְר ֶאה אֲ שֶ ָׁ
ירה ִמכְ בֹדֹו( :ג) ּוכְ מַ ְר ֵאה הַ מַ ְר ֶאה אֲ שֶ ר ָׁר ִא ִ
כְ קֹול מַ יִ ם ַרבִ ים וְ הָׁ ָׁא ֶרץ הֵ ִא ָׁ
יתי ֶאל־נְ הַ ר כְ בָׁ ר וָׁ ֶאפֹל ֶאל־פָׁ נָׁי( :ד) ּוכְ בֹוד ה' בָׁ א ֶאל־הַ בָׁ יִ ת דֶ ֶרְך
לְ שַ חֵ ת ֶאת־הָׁ עִ יר ּומַ ְראֹות כַמַ ְר ֶאה אֲ שֶ ר ָׁר ִא ִ
שַ עַ ר אֲ שֶ ר פָׁ נָׁיו דֶ ֶרְך הַ ָׁק ִדים:

