
 יחזקאל פרק א 

ַמִים וֶָׁאְרֶאה ַמְראֹות )א( ַוְיִהי ִבְשֹלִשים  ר ִנְפְתחּו ַהשָׁ ה ַעל ְנַהר ְכבָׁ ה ַלֹחֶדש ַוֲאִני ְבתֹוְך ַהּגֹולָׁ ְרִביִעי ַבֲחִמשָׁ נָׁה בָׁ   שָׁ

 :ים קֱאֹל 

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

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

 יחזקאל פרק א 

ְתנָׁיו ּוְלַמטָׁ   ה ּוִמַמְרֵאה מָׁ ְעלָׁ ְתנָׁיו ּוְלמָׁ ִביב ִמַמְרֵאה מָׁ ּה סָׁ ִאיתִ )כז( וֵָׁאֶרא ְכֵעין ַחְשַמל ְכַמְרֵאה ֵאש ֵבית לָׁ י ְכַמְרֵאה  ה רָׁ

ִביב:   ֵאש ְוֹנַגּה לֹו סָׁ

ִביב הּוא ַמְרֵאה ְדמּות ְכבֹוד    נָׁן ְביֹום ַהֶּגֶשם ֵכן ַמְרֵאה ַהֹנַגּה סָׁ ְיֹקוָׁק וֶָׁאְרֶאה וֶָׁאֹפל   )כח( ְכַמְרֵאה ַהֶקֶשת ֲאֶשר ִיְהֶיה ֶבעָׁ

ַני וֶָׁאְשַמע קֹול ְמַדֵבר: ס   ַעל פָׁ

 

 רש"י יחזקאל פרק א 

 לא נתן רשות להתבונן במקרא זה:  - ז( וארא כעין חשמל )כ 

 

 יחזקאל פרק ג 

רּוְך ְכבֹוד ְיֹקוָׁק ִמְמקֹומֹו:  דֹול בָׁ ֵאִני רּוַח וֶָׁאְשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעש ּגָׁ  )יב( ַוִתשָׁ

 

 תרגום יונתן יחזקאל פרק א 

ל נהר כבר אתפתחו שמיא וחזית בחיזו  שבטא דבית יהודה בתמוז בחמשא לירחא אמר נביא ואנא בגו בני גלותא ע 

 : ה' נבואה די שרת עלי חיזו יקר שכנתא ד

 )ב( בחמשא לירחא היא שתא חמשתא לגלות מלכא יויכין:    

עם יחזקאל בר בוזי כהנא בארעא דישראל תב תנינות ואתמלל עמיה    ה')ג( מהוי הוה פתגם נבואה מן קדם    

 : ה'תמן רוח נבואה מן קדם  במדינת ארע כסדאי על נהר כבר ושרת עלוהי 

 

 רש"י יחזקאל פרק א 

נמצינו למדין ששלשים שנה שמנה לתחלת היובל מנה שהיובל   -)ב( היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין  

' חלקיהו את הספר )מלכים ב' כ"ב( וכן שנינו בסדר עולם  האחרון התחיל בתחלת י"ח ליאשיהו היא השנ' שמצ

שהיא היתה תחלת היובל יאשיהו מלך ל"א שנה צא מהן י"ז שעברו כבר נשתיירו י"ד שנה יהויקים מלך י"א שנה  

הרי עשרים וחמש ויכניה בנו לא מלך אלא ג' חדשי' וגלה ושנה שניבא יחזקא' היתה חמישית לגלותו הרי שנת  

וכן מצינו בסוף נבואתו שנתן סימן למנין היובל שנאמר ויהי בכ"ה שנה לגלותנו בראש השנה בעשור   שלשים ביובל 

 לחדש )לקמן /יחזקאל/ מ'( ואמרו רבותינו איזהו שנה שראש השנה שלה בעשור לחודש הוי אומר זו שנת היובל: 

ביא בחוצה לארץ אלא ע"י ששרתה  אמרו רבותינו היה כבר לפי שאין השכינה שור' על נ - )ג( היה היה דבר ה'    

עליו תחלה בארץ ושנינו בברייתא דמכילתא בן אדם עמוד על רגלך )לקמן /יחזקאל/ ב'( הוא היה תחלת הספר  

אלא שאין מוקדם ומאוחר ויש אומרים בן אדם חוד חידה )לקמן /יחזקאל/ י"ז( הוא תחלת הספר ואומר אני שאותה  



יה ליאמר לו בארץ שאין מפורש בה גולה והיא נכרת תחלת שליחתו אליהם  נבואה נאמר' לו קודם שגלו שהיא ראו 

ויונתן אף הוא כך תירגם מהוי הוי פתגם נבואה מן קדם ה' עם יחזקאל בר בוזי כהנא בארעא דישראל תב תניינות  

 אתמלל עמיה במדינת ארעא כשדאי ויחזקאל גלה עם החרש והמסגר שגלו עם יהויכין: 

 

 מסכתא דשירה פרשה ז  - בשלח  מכילתא דרבי ישמעאל

אמר אויב, זה היה תחלת הפרשה ולמה נכת' כאן שאין מוקדם ומאוחר בתורה ]כיוצא בו ויהי ביום השמיני קרא  

משה )ויקרא ט א( זו היתה תחלת הפרשה ולמה נכתב כאן שאין מוקדם ומאוחר בתורה[ כיוצא בו בשנת מות  

הפרשה ולמה נכתב כאן לפי שאין מוקדם ומאוחר בתורה. כיוצא בו בן  המלך עזיהו וגו' )ישעיה ו א( זה היה תחלת 

אדם עמוד על רגליך )יחזקאל ב א( ויש אומרים בן אדם חוד חידה )שם /יחזקאל/ יז ב( זה היה תחלת הספר ולמה  

 ה נכתב כאן לפי שאין מוקדם ומאוחר בתור

 

 רד"ק יחזקאל פרק א 

לזמן דאשכח חלקיהו כהנא רבא ספרא דאוריית' עולה לחשבון אחר  ואני אומר כי מה שתרגם יונתן בתלתין שנין 

למה שפי' אדוני אבי ז"ל כי בשמונה עשרה שנה למלך יאשיהו מצא חלקיהו הכהן הספר בבית ה' כמה נשארו  

ממלכותו י"ג שנה כי ל"א שנה מלך י"ג של יאשיהו וי"א של יהויקים הרי כ"ה ובעשרים וחמש מלך יהויכין ואע"פ  

תה לו מלכותו שנה כמו שכתוב כי בעשרים וחמש ליובל גלה יהויכין והמראה הזאת היתה בשנה החמישית  שלא על

לו הרי שלשים שנה ליובל והראה האל ית' ליחזקאל המראה הזאת שיש בה רמז לנסיעת הכבוד מהבית בשלשים  

ראל בעברם על דברי  שנה למציאת הספר שקרע המלך את בגדיו בשמעו דברי הספר כי הרעה והגלות תבא ליש

הספר וכבר החלה הרעה לבא בימי יאשיהו לפיכך הראה האל יתברך לנביא סימן נסיעת הכבוד מן הבית כי כמו  

 שהחלה הרעה בימי יאשיהו כן תבא כלה

 

 רד"ק יחזקאל פרק א 

שורה על    אמרו רבותינו זכרונם לברכה אין השכינה -ג( היה היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים  

הנביאים בחוצה לארץ וכשנדבר עמהם בחוצה לארץ לא נדבר עמהם אלא במקום טהור על המי' שנאמר על נהר  

כבר ואני הייתי על אובל אולי ואני הייתי על יד הנהר ר' אלעזר בר צדוק אומר הרי הוא אומר קום צא אל הבקעה  

ויקם יונה לברוח תרשישה מפני ה' ויש    מגיד שהבקעה כשרה תדע שאין השכינה נגלת בחוצה לארץ שנאמר

אומרים כי פעם ראשונה אינו נדבר עם הנביא בחוצה לארץ פעם שניה מדבר ולזה נוטה דעת יונתן שתרגם מהוה  

 הוה פתגם מן קדם ה' עם יחזקאל וגו' כבעמוד 

 

 מסכתא דפסחא פרשה א   -מכילתא דרבי ישמעאל בא  

וצה לארץ אף על פי שנדבר עמהם בחוצה לארץ לא נדבר עמהם  אם תאמר דן אני את הנביאים שנדבר עמהם בח 

אלא בזכות אבות שנאמר כה אמר יי' קול ברמה נשמע וגומר כה אמר יי' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה ויש תקוה  

טז( וי"א אף על פי שנדבר עמהם בחוצה לארץ ובזכות אבות לא נדבר עמהם   - לאחריתך נאם יי' וגו' )ירמיה לא יד 

א במקום טהור של מים. שנאמר ואני הייתי על אובל אולי )דניאל ח ב( ואומר ואני הייתי על יד הנהר הגדול הוא  אל

חדקל )שם י ד( ואומר היה היה דבר יי' אל יחזקאל בן בוזי הכהן על נהר כבר )יחזקאל א ג(. ויש אומרים נדבר עמו  

שנדבר עמו בארץ היה שנדבר עמו חוצה לארץ. היה   בארץ ונדבר עמו בחוצה לארץ שנאמר היה היה דבר יי' היה

ר' אלעזר בן צדוק אומר הרי הוא אומר קום צא אל הבקעה )יחזקאל ג כב( מגיד שהבקעה כשרה. תדע שאין  

השכינה נגלית בחוצה לארץ שנאמר ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה' )יונה א ג( וכי מלפני יי' הוא בורח. והלא  

מרוחך וגו'. אם אסק שמים שם אתה וגו' אשא כנפי שחר וגו' גם שם ידך תנחני וגו' )תהלים  כבר נאמר אנה אלך 

י( וכתיב עיני יי' המה משוטטים בכל הארץ )זכריה ד י( וכתיב בכל מקום עיני יי' צופות רעים וטובים )משלי   -קלט ז  



ד( ואומר אין חשך ואין    - ו' )עמוס ט ב טו ג(. אם יחתרו בשאול וגו' אם יחבאו בראש הכרמל וגו' אם ילכו בשבי וג

 צלמות וגו' )איוב לד כב(. אלא אמר יונה אלך לי בחוצה לארץ מקום שאין השכינה נגלית 

 

 אברבנאל יחזקאל פרק א 

יש מפרשים ויהי בל' שנה שהודיע הנביא שראה המראה הזאת בבחרותו בהיותו בן שלשים שנה לימי חייו שהיה  

ש הד' תמוז להיותו תחילת הקיץ וביום הה' מהיות בה חית הלבנה בעלייה שהיו כולם  גבור כארי, ושהיה זה בחד 

 דברים עוזרים אל השגת נבואתו, וגם זה הבל ורעות רוח שאין הדברים ההם עוזרים בנבואה כלל, 

 

 אברבנאל יחזקאל פרק א 

ומה שנראה לי בזה הוא מיוסד על מה שזכרו חז"ל )מכילתא בא בפתיח'( שיחזקאל ניבא קודם שיצא מירושלם   

זמן רב וכמו שדרשו על היה היה דבר ה' אל יחזקאל )לקמן פסוק ג( היה מה שכבר היה שאין שכינה שורה חוצה  

קדם ה' ליחזקאל בר בוזי כהנא בארעא  לארץ אלא על מי ששרתה עליו תחילה בארץ, וכן ת"י הוה פתגם נבואה מן  

דישראל ותב תנינות ותמליל עמיה בארעא דכשדאי, וכן כתב רש"י שבן אדם עמוד על רגלך היא נבואה נאמרה לו  

קודם שגלו, ונראים הדברים שבאותה שנה שלשים ליובל ולהמצא ספר התורה בבית ה' באותה שנה ניבא יחזקאל  

ונסתלקה ממנו הנבואה וחזרה לו עתה כשראה המראה הזאת, ולכן הנביא  ואולי ניבא מסכים לנבואת חולדה  

בתחילתה רשם שלשה דברים שהיו זרים אצלו הא' שאחרי שעברו שלשים שנה שנסתלקה ממנו הנבואה בהיותו  

אז בארץ קדושה חזרה עתה אליו וזהו אומרו ויהי בשלשים שנה. והב' שבאה אליו המראה הזאת ברביעי בחמשה  

נשלמה השנה החמישית לגלות המלך יהויכין, והוקשה לו זה כי עת רע' ולא עת שרות הנבואה על   לחדש שאז

הנביא. והשלישית, שהיה הוא בלתי מוכן לה להיותו כהן ועם החרבן היו כהניה נאנחים והוא היה בגלות מגורש  

ר כבר שהוא פרת העובר  מבית ה' ומעבודתו לא יאכל בקדשים. והרביעית כפי המקום שהיה בארץ כשדים על נה

בתוך מדינת בבל ולהיותה חוצה לארץ לא תחול בה הניצוץ הנבואיי וכמו שאמר גם נביאיה לא מצאו חזון מה', הנה  

אם כן זכר הנביא ארבע זריות שראה בענין נבואתו זאת אם לפי שהיו לו שלשים שנה שנסתלקה ממנו הנבואה  

יכין ואם מפאת עצמו שהיה כהן מגורש מבית ה' ואם מפאת המקום  ואם כפי הזמן כי עת רעה היא בזמן שגלה יהו

והארץ שהיה מלא גלולים, ולרמוז לראשונה אמר ויהי בשלשים שנה ולרמוז לשנית אמר ברביעי בחמשה לחדש  

ולרמוז לשלישית אמר ואני בתוך הגולה ולרמוז לרביעית אמר על נהר כבר, ואף על פי שנתחברו בזה כל המניעות  

תחו השמים ואראה מראות אלקים רוצה לומר שלא היתה נבואתו באספקלריא המאירה מבלי השתמשות  האלה נפ

הכח המדמה כמרע"ה, אבל היה כמי שאינו רואה הדבר בעצמותו אלא רואה רישומו במראה המלוטשת העומדת  

 לנגדו להיותה באמצעות הכח המדמה.

 

 

 

 

 

 


