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 חגיגה יג. .1

שמו, אלמלא הוא נגנז ספר  אמר רב יהודה: ברם, זכור אותו האיש לטוב, וחנניה בן חזקיה
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.

 

 ד-א:יחזקאל א .2
מַ )א(  ר ִנְפְתחּו ַהשָׁ ה ַעל ְנַהר ְכבָׁ ה ַלֹחֶדש ַוֲאִני ְבתֹוְך ַהּגֹולָׁ ְרִביִעי ַבֲחִמשָׁ ה בָׁ נָׁ ִים ַוְיִהי ִבְשֹלִשים שָׁ

ֶאְרֶאה ַמְראֹות א   ִכין: ים:ִק ֹל-וָׁ לּות ַהֶמֶלְך יֹויָׁ ה ַהֲחִמיִשית ְלגָׁ נָׁ ה ַלֹחֶדש ִהיא ַהשָׁ ֹיה  )ב( ַבֲחִמשָׁ )ג( הָׁ
יָׁה ְדַבר  ם ַיד  ה'הָׁ יו שָׁ לָׁ ר ַוְתִהי עָׁ ֵאֶרא  :ה'ֶאל ְיֶחְזֵקאל ֶבן בּוִזי ַהֹכֵהן ְבֶאֶרץ ַכְשִדים ַעל ְנַהר ְכבָׁ )ד( וָׁ

ּה ְכעֵ  ִביב ּוִמתֹוכָׁ דֹול ְוֵאש ִמְתַלַקַחת ְוֹנַגּה לֹו סָׁ ן ּגָׁ נָׁ פֹון עָׁ ה ִמן ַהצָׁ אָׁ ה בָׁ רָׁ ין ַהַחְשַמל ְוִהֵנה רּוַח ְסעָׁ
ֵאש:  ִמתֹוְך הָׁ

 

 א:רש"י יחזקאל א .3
סתם הנביא דבריו ולא פי' שמו מי הוא ולא פירש למנין מה מנה לפיכך הפסיקה  ויהי בשלשים שנה:

 רוח הקודש את דבריו בשני מקראות הסמוכין לזה ללמד מי הוא הנביא. 
 
 כ-זט:יחזקאל יא .4

ַמר  ֹמר ֹכה אָׁ ֵכן א  י ה' -אֲ לָׁ ש ְמַעט ִכי ֹדנָׁ ֶהם ְלִמְקדָׁ ִהי לָׁ א  צֹות וָׁ ֲארָׁ ִהְרַחְקִתים ַבּגֹוִים ְוִכי ֲהִפיצֹוִתים בָׁ
ם: אּו שָׁ צֹות ֲאֶשר בָׁ ֲארָׁ ַמר אֲ  בָׁ ֹמר ֹכה־אָׁ ֵכן א  ַסְפִתי ֶאְתֶכם -)יז( לָׁ ַעִמים ְואָׁ י ה' ְוִקַבְצִתי ֶאְתֶכם ִמן־הָׁ ֹדנָׁ

ֶהם צֹות ֲאֶשר ְנֹפצֹוֶתם בָׁ ֲארָׁ ֵאל: ִמן־הָׁ ֶכם ֶאת־ַאְדַמת ִיְשרָׁ ַתִתי לָׁ ל־ִשקּוֶציהָׁ  ְונָׁ ה ְוֵהִסירּו ֶאת־כָׁ מָׁ אּו־שָׁ )יח( ּובָׁ
ה: ל־תֹוֲעבֹוֶתיהָׁ ִמֶמנָׁ ֶאֶבן  ְוֶאת־כָׁ ה ֶאֵתן ְבִקְרְבֶכם ַוֲהִסֹרִתי ֵלב הָׁ שָׁ ד ְורּוַח ֲחדָׁ ֶהם ֵלב ֶאחָׁ ַתִתי לָׁ )יט( ְונָׁ

ֶהם  ַתִתי לָׁ ם ְונָׁ רָׁ ר:ִמְבשָׁ שָׁ ם ַוֲאִני  ֵלב בָׁ יּו־ִלי ְלעָׁ ם ְוהָׁ שּו ֹאתָׁ ַטי ִיְשְמרּו ְועָׁ )כ( ְלַמַען ְבֻחֹקַתי ֵיֵלכּו ְוֶאת־ִמְשפָׁ
ֶהם ֵלא  ים:ִק ֹל-ֶאְהֶיה לָׁ

 
 כז-כד:טזיחזקאל  .5

ה ְולֹא ִתְסֹפד ְולֹא ִתְבכֶ  ם ִהְנִני ֹלֵקַח ִמְמָך ֶאת ַמְחַמד ֵעיֶניָך ְבַמֵּגפָׁ דָׁ ֶתָך:)טז( ֶבן אָׁ בֹוא ִדְמעָׁ )יז(  ה ְולֹוא תָׁ
ם וְ  פָׁ ִשים ְבַרְגֶליָך ְולֹא ַתְעֶטה ַעל שָׁ ֶליָך תָׁ ֶליָך ּוְנעָׁ ֵנק ֹדם ֵמִתים ֵאֶבל לֹא ַתֲעֶשה ְפֵאְרָך ֲחבֹוש עָׁ ֶלֶחם ֵהאָׁ

ִשים לֹא תֹאֵכל: ַמר ...ֲאנָׁ ֵאל ֹכה אָׁ ֹמר ְלֵבית ִיְשרָׁ ִשי ְּגאֹון ֻעְזֶכם ִהְנִני ְמַחלֵ  לקים-א ה')כא( א  ל ֶאת ִמְקדָׁ
ִשיִתי ַעל  ַמְחַמד ֵעיֵניֶכם ּוַמְחַמל ַנְפְשֶכם ּוְבֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם ֲאֶשר ֲעַזְבֶתם ַבֶחֶרב ִיֹפלּו: )כב( ַוֲעִשיֶתם ַכֲאֶשר עָׁ

ִשים לֹא תֹאֵכלּו: ם לֹא ַתְעטּו ְוֶלֶחם ֲאנָׁ פָׁ ִים:)כו( ַבּיֹום ַההּוא יָׁבֹו...שָׁ ְזנָׁ עּות אָׁ ִליט ֵאֶליָך ְלַהְשמָׁ )כז(  א ַהפָׁ
ֶהם ְלמֹוֵפת ְויְָׁדעּו ִכי ֲאִני  ִייתָׁ לָׁ ֵלם עֹוד ְוהָׁ ִליט ּוְתַדֵבר ְולֹא ֵתאָׁ ַתח ִפיָך ֶאת ַהפָׁ  :ה'ַבּיֹום ַההּוא ִיפָׁ

 
  כב-לג:כאיחזקאל  .6

ֲעִשִרי  ה בָׁ נָׁ ה )כא( ַוְיִהי ִבְשֵתי ֶעְשֵרה שָׁ ַלִם ֵלאֹמר ֻהְכתָׁ ִליט ִמירּושָׁ א ֵאַלי ַהפָׁ לּוֵתנּו בָׁ ה ַלֹחֶדש ְלגָׁ ַבֲחִמשָׁ
ִעיר: ַתח ִפי ְולֹא  ה')כב( ְוַיד  הָׁ ִליט ַוִּיְפַתח ֶאת ִפי ַעד בֹוא ֵאַלי ַבֹבֶקר ַוִּיפָׁ ֶעֶרב ִלְפֵני בֹוא ַהפָׁ ה ֵאַלי בָׁ ְיתָׁ הָׁ

ַלְמִתי עֹוד:   ֶנא 
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 ה פתיחתא כהאיכה רב .7

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!

 

 לדאיכה רבה פתיחתא  .8
והוא אסור בזיקים )ירמיהו מ'(. א"ר אחא כביכול הוא והוא אסור בזיקים, ודכוותיה כתיב ואני בתוך 

 הגולה )יחזקאל א(. 

 

  כגח, יא, :יחזקאל לח .9
בֹוא ֶאל־ֶאֶרץ ְמשֹוֶבֶבת ֵמֶחֶרב ְמֻקֶבֶצת ֵמַעִמים ַרִבים  ִנים תָׁ ֵקד ְבַאֲחִרית ַהשָׁ )ח( ִמּיִָׁמים ַרִבים ִתפָׁ

ם: ֶבַטח ֻכלָׁ ה ְויְָׁשבּו לָׁ אָׁ ִמיד ְוִהיא ֵמַעִמים הּוצָׁ ה תָׁ ְרבָׁ יּו ְלחָׁ ֵאל ֲאֶשר־הָׁ ֵרי ִיְשרָׁ ַמְרתָׁ ...ַעל הָׁ )יא( ְואָׁ
ַתִים ֵאין  ה ּוְבִריַח ּוְדלָׁ ם ֹיְשִבים ְבֵאין חֹומָׁ ֶבַטח ֻכלָׁ בֹוא ַהֹשְקִטים ֹיְשֵבי לָׁ זֹות אָׁ ֶלה ַעל־ֶאֶרץ ְפרָׁ ֶאע 

ֶהם ְדעּו ִכי ֲאִני ...)כג( :לָׁ  :ה'ְוִהְתַּגִדְלִתי ְוִהְתַקִדְשִתי ְונֹוַדְעִתי ְלֵעיֵני ּגֹוִים ַרִבים ְויָׁ
 

 ברכות ג. .10
תניא, אמר רבי יוסי: פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים 

ני, מה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי להתפלל. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח...ואמר לי: ב
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 
ישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ויום שלש פעמים אומרת כך; ולא זו בלבד, אלא בשעה ש

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.

 
 תוספות סוכה מה. .11

...ועדיין צריך טעם לזה למה נשתנו שני שמות הללו דאמרינן להו טפי מאחריני משום אני והו:
דדרשינן באיכה רבתי קרא דכתיב ביחזקאל )א( ואני בתוך הגולה וקרא דכתיב בירמיה )מ( והוא אסור 

 בזיקים כביכול הוא בעצמו והיינו הושענא שיושיע לעצמו. 

 

  ד-:איחזקאל מג .12
ִדים:ַוּיֹוִלֵכִני ֶאל־)א(  ַער ַשַער ֲאֶשר ֹפֶנה ֶדֶרְך ַהקָׁ ִדים ְוקֹולֹו  ַהשָׁ א ִמֶדֶרְך ַהקָׁ ֵאל בָׁ ֹלֵהי ִיְשרָׁ )ב( ְוִהֵנה ְכבֹוד א 

ה ִמְכֹבדֹו: ֶרץ ֵהִאירָׁ אָׁ ִאיִתי ְבֹבִאי ְכקֹול ַמִים ַרִבים ְוהָׁ ִאיִתי ַכַמְרֶאה ֲאֶשר־רָׁ  )ג( ּוְכַמְרֵאה ַהַמְרֶאה ֲאֶשר רָׁ
י: נָׁ ֶאֹפל ֶאל־פָׁ ר וָׁ ִאיִתי ֶאל־ְנַהר ְכבָׁ ִעיר ּוַמְראֹות ַכַמְרֶאה ֲאֶשר רָׁ ִית ֶדֶרְך  ְלַשֵחת ֶאת־הָׁ א ֶאל־ַהבָׁ )ד( ּוְכבֹוד ה' בָׁ

ִדים: יו ֶדֶרְך ַהקָׁ נָׁ  ַשַער ֲאֶשר פָׁ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




