
 )ב(  לז יחזקאל פרק  

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

 יחזקאל פרקים לז )ב( 

 

 

בעצים,  סמלי מעשה הנביא מתאר לאדמתו, הגולה  מן ושובו  ישראל  עם בהחייאת שעסקה הדרמטית הנבואה לאחר

 ה. המעש משמעות  את להם לבאראף נצטווה  ו  ,העם ניילע  לעשות ווה טצנש

 למידה   מכוונות ותשאל

 ם?בעצי יחזקאל   שעשה הסמלי המעשה  פשר מה  א.

 ה? קודמותי על זו  נבואה מתקשרת כיצד ב.

  

 העצים  נבואת

 כח -טו ,זל פרק
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 וענה:  כח, -טו בפסוקים עיין .1

 . חלק  לכל כותרת  תן א.

 הנבואה.  של המרכזי התוכן להבנת תורמת היא  כיצד והסבר בנבואה, המנחה המילה את סמן ב.
 

 הכתוב לשון כותרת

 

 ֵלאֹמר:   ֵאַלי  ה' ְדַבר ַוְיִהי )טו(

ה )טז( ם ֶבן ְוַאתָּ דָּ ד ֵעץ  ְלָך  ַקח אָּ יו  ּוְכֹתב ֶאחָּ לָּ ה עָּ ֵאל ְוִלְבֵני ִליהּודָּ יו  ִיְשרָּ    ֲחֵברָּ

ד  ֵעץ  ּוְלַקח   יו ּוְכתֹוב ֶאחָּ לָּ ל 1ֶאְפַרִים  ֵעץ ְליֹוֵסף  עָּ ֵאל ֵבית ְוכָּ יו: ִיְשרָּ  ֲחֵברָּ

ַרב  )יז( ם ְוקָּ ד  ֹאתָּ ד ֶאל ֶאחָּ ד  ְלֵעץ  ְלָך ֶאחָּ יּו ֶאחָּ ִדים  ְוהָּ  ְביֶָּדָך:  ַלֲאחָּ

נּו ַתִגיד ֲהלֹוא ֵלאֹמר  ַעְמָך ְבֵני ֵאֶליָך יֹאְמרּו ְוַכֲאֶשר )יח(  ה לָּ ְך: ֵאֶלה מָּ  לָּ

ַמר ֹכה ֲאֵלֶהם ַדֵבר )יט( י אָּ    ה' ֲאֹדנָּ

ֵאל  ְוִשְבֵטי  ֶאְפַרִים ְבַיד ֲאֶשר יֹוֵסף  ֵעץ  ֶאת ֹלֵקחַ   ֲאִני ִהֵנה  יו ִיְשרָּ    ֲחֵברָּ

ַתִתי   ם ְונָּ יו  אֹותָּ לָּ ה ֵעץ ֶאת עָּ ד ְלֵעץ  ַוֲעִשיִתם ְיהּודָּ יּו  ֶאחָּ ד ְוהָּ  ְביִָּדי:  ֶאחָּ

יּו  )כ( ֵעִצים ְוהָּ  ְלֵעיֵניֶהם:  ְביְָּדָך ֲעֵליֶהם ִתְכֹתב ֲאֶשר הָּ

 

ַמר ֹכה ֲאֵליֶהם ְוַדֵבר )כא( י אָּ   ה' ֲאֹדנָּ

ֵאל  ְבֵני ֶאת ֹלֵקחַ   ֲאִני ִהֵנה  ְלכּו ֲאֶשר  ַהגֹוִים ִמֵבין  ִיְשרָּ ם הָּ    שָּ

ם ְוִקַבְצִתי  ִביב ֹאתָּ ם ְוֵהֵבאִתי ִמסָּ ם:  ֶאל אֹותָּ תָּ  ַאְדמָּ

ִשיִתי )כב( ם ְועָּ ד ְלגֹוי ֹאתָּ ֶרץ  ֶאחָּ אָּ ֵרי בָּ ֵאל  ְבהָּ ד ּוֶמֶלְך  ִיְשרָּ ם ִיְהֶיה ֶאחָּ    ְלֶמֶלְך  ְלֻכלָּ

צּו ְולֹא גֹוִים ִלְשֵני עֹוד  ִיְהיּו ְולֹא  כֹות  ִלְשֵתי עֹוד  ֵיחָּ  עֹוד:  ַמְמלָּ

   ִפְשֵעיֶהם ּוְבֹכל ּוְבִשּקּוֵציֶהם  ְבִגלּוֵליֶהם עֹוד  ִיַטְמאּו ְולֹא  )כג(

ם ְוהֹוַשְעִתי  ְטאּו  ֲאֶשר מֹוְשֹבֵתיֶהם ִמֹכל ֹאתָּ ֶהם חָּ ם ְוִטַהְרִתי  בָּ    אֹותָּ

יּו  ם ִלי  ְוהָּ ֶהם ֶאְהֶיה ַוֲאִני  ְלעָּ  ֵלאֹלִהים:   לָּ

 

ִוד ְוַעְבִדי )כד( ד ְורֹוֶעה ֲעֵליֶהם  ֶמֶלְך דָּ ם  ִיְהֶיה ֶאחָּ    ְלֻכלָּ

ַטי  שּו ִיְשְמרּו   ְוֻחֹּקַתי ֵיֵלכּו  ּוְבִמְשפָּ ם:  ְועָּ  אֹותָּ

ֶרץ ַעל  ְויְָּשבּו )כה( אָּ ַתִתי ֲאֶשר הָּ ּה יְָּשבּו  ֲאֶשר ְלַיֲעֹקב ְלַעְבִדי  נָּ    ֲאבֹוֵתיֶכם בָּ

ֶליהָּ   ְויְָּשבּו  ה עָּ ִוד  עֹוָלם ַעד ְבֵניֶהם ּוְבֵני  ּוְבֵניֶהם ֵהמָּ ִשיא  ַעְבִדי  ְודָּ ֶהם נָּ  : ְלעֹוָלם לָּ

ַרִתי  )כו( ֶהם ְוכָּ לֹום ְבִרית לָּ ם ִיְהֶיה עֹוָלם ְבִרית  שָּ    אֹותָּ

ם ְוִהְרֵביִתי ּוְנַתִתים   ַתִתי אֹותָּ ִשי  ֶאת ְונָּ ם ִמְקדָּ  : ְלעֹוָלם ְבתֹוכָּ

יָּה  )כז( ִני  ְוהָּ ִייִתי ֲעֵליֶהם ִמְשכָּ ֶהם ְוהָּ ה ֵלאֹלִהים לָּ ם: ִלי ִיְהיּו  ְוֵהמָּ  ְלעָּ

ֵאל ֶאת ְמַקֵדש ה' ֲאִני ִכי ַהגֹוִים ְויְָּדעּו )כח( ִשי ִבְהיֹות ִיְשרָּ ם ִמְקדָּ  ס  :ְלעֹוָלם ְבתֹוכָּ
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   הסמלי המעשה

 וענה:  כ,-טו בפסוקים עיין .2

 העם?  לעיני לעשות  נצטווה  שיחזקאל הסמלי המעשה מהו בלשונך, כתוב א.

 הנבואה?  תוכן  את  יאמר  פשוט  שיחזקאל  בכך  מסתפק  לא  והוא  סמלי,  מעשה  לעשות  יחזקאל  את  מצווה  ה'  מדוע  ב.

 הכתוב.  על  תשובתך את בסס

 

 

 

   הסמלי  המעשה של המשמעות

 וענה:  ,גכ -כא בפסוקים עיין .3

 נלמדת מתוך המעשה הסמלי.  א יה וכיצד יחזקאל? שעשה הסמלי,  המעשה  של המשמעות  מה בלשונך, הסבר א.

 

 

 

  ואת   ובהווה?  בעבר   בא"י   הקלוקלת   המציאות  את   שמאפיינים  הדברים  שלושת   את  שלפניך  בטבלה   השלם  .ב

 הכתוב.  על תשובתך את בסס ?הגאולה בזמן היו שי  התיקונים שלושת

 

 

  

 הגאולה בזמן - בעתיד וקןתהמ המצב ובהווה  בעבר הקלוקל המצב 

  וישראל יהודה - עמים לשני מפולג ישראל עם לאומי 

  בכתוב  ביסוס

   פוליטי

  בכתוב  ביסוס

   דתי

  בכתוב  ביסוס
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 כג , לז יחזקאל ,קרא יוסף ר'

 בשיקוציהם   עוד  יטמאו  לא  ת,ממלכו  לשתי  יחצו  ולא  גוים,  לשני  יהיו  שלא  מאחר  -   םבגילוליה  עוד  יטמאו  לא

ַלִם "  שנאמר  כעניין  ורחבעם;  ירבעם  בימי  שעשו  כמו  ובגילוליהם ִחים ְבֵבית ה' ִבירּושָּ ם ַהֶזה ַלֲעשֹות ְזבָּ עָּ ִאם ַיֲעֶלה הָּ

ה ַוהֲ  ם ֶמֶלְך ְיהּודָּ ם ַהֶזה ֶאל ֲאֹדֵניֶהם ֶאל ְרַחְבעָּ עָּ ב ֵלב הָּ הְושָּ ם ֶמֶלְך ְיהּודָּ בּו ֶאל ְרַחְבעָּ גִֻני ְושָּ   ליה   וסמיך  ,כז(  יב,  א  )מלכים  "רָּ

ַלִם ִהֵנה ֱאֹלֶהיָך ִיְש " ֶכם ֵמֲעלֹות ְירּושָּ ב ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַרב לָּ הָּ ַעץ ַהֶמֶלְך ַוַיַעש ְשֵני ֶעְגֵלי זָּ ִים ַוִיּוָּ ֵאל ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצרָּ  " רָּ

 ל.ישרא   בית  כל  בהם  ונטמאו  זהב  עגלי  שני  ועשה  שנתייעץ  גרם  ממלכות,  ולשתי  גוים  לשני  שנחלקו  זה,  שדבר   ;כח(  )שם,

 בעגלים   כך  שכתוב  ם,בה  חטאו  שישראל  העגלים  את  בהן  שהושיבו  ודן,  אל   בית  -  םבה  חטאו   אשר  מושבותיהם  מכל

ר ַהֶזה ְלַחַטאת" בָּ    ל.ישרא לכל לד(  יג, א )מלכים "ַוְיִהי ַבדָּ

 

 : בעתיד שיקרו שינויים  שני בין מחבר  הנביא .4

צּו ְולֹא גֹוִים ִלְשֵני עֹוד  ִיְהיּו לֹא "וְ  אחד: כֹות ִלְשֵתי עֹוד ֵיחָּ  כב(  )פסוק "עֹוד  ַמְמלָּ

 כג(  )פסוק ִפְשֵעיֶהם ּוְבֹכל  ּוְבִשּקּוֵציֶהם ְבִגלּוֵליֶהם עֹוד ִיַטְמאּו ְולֹא" שתיים:

 השני נובע מהשינוי הראשון?  יונ יהש  מדוע? הללו   השינויים שני בין הקשר מה קרא, יוסף רבי לפיא. 

 ב. פרט מה הן האירועים ההיסטוריים שעליהם ר' יוסף קרא מבסס את דבריו, וכיצד הם מוכחים את דבריו? 

 

 

 

 

 

 הגאולה  תראה  כיצד ה' של ההבטחות

  הבטחת"ב  םהעוסקי  ,כח-כד   בפסוקים  וגם  ,"הסמלי   המעשה  של  משמעות"ב  העוסקים  ,כג-כא  בפסוקיםגם    עיין .5

 וענה: ,"לה והגא  תראה כיצד ה'

  היא  האם  הבטחה  כל  ליד  ציין   , אולההג  זמן   את  שיאפיינו  הטובות  ההבטחות  שבע  את  שלפניך,  בטבלה   סכם  א.

 .מההבטחות אחת כל של המקום מראה  את ציין ו "לעולם"

 ?"לעולם" במילה  מלוות מההבטחות ניכר  שחלק המשמעות מה ב.

 מקום מראה ההבטחה 

(1)  

 כד -ו כב   לעולם. דוד מבית - אחד  מלך ותחת  אחת מממלכה תחת אחד עם  להיות ישוב  ישראל עם (2)

(3)   

(4)   

(5)   

(6)  

(7 )  

 


