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מדרי לקריאת ספר יחזקאל
)(1273
חלק ראשו.

נבואות שקדמו לחורב ירושלי )פרקי אכד(

"ויהי בשלשי שנה ברביעי בחמשה לחודש ,ואני בתו הגולה על נהר כבר ,נפתחו השמי ואראה מראות אלהי .בחמשה לחדש ,היא
השנה החמישית לגלות המל יויכי" )א/אב(.
מראות א-להים :שליחות )הוא ה"מראה אשר ראיתי על נהר כבר" ]ראה מג/ג[(.
א .מראות אלהי" :מעשה המרכבה" )א(
)(28
) (31/37ב .1שליחות )ב/אה(; חיזוק )ב/וג/ט(; כבוד ה' וסיו המראה )ג/יטו(; צופה לבית ישראל )ג/טזכא(

פורענות )ב"בקעה"(
) (6/37ב .2הסתגרות )ג/כבכז(
ג .מצור )ד/איז(; תגלחת )ה(; אל הרי ישראל )ו(
)(48
) (27/48ד .1ק' לאדמת ישראל )ז(
מראות א-להים :תועבות ירושלים וחורבנה )הוא ה"מראה אשר ראיתי בבאי לשחת את העיר" ]ראה מג/ג[(.
) (21/48ד .2תועבות ירושלי )ח/איד(; גזירה )ח/טוט/ג(
ה .עונש )ט/דיא(; מראה המענישי )י/איא/א(; תושבי לעומת גולי והסתלקות כבוד ה' )יא/בכה(
)(55

פשע ותועבה ,משפט וגזר דין
)(44
)(38
)(87/2
)(46
)(56
)(56
)(76/2

ו .גלות )יב/אטז(; לח ומי )יב/יזכ(; קרוב ולא רחוק )יב/כאכח(; לנביאי מלב )יג/אטז(
ז .המתנבאות מלבה* )יג/יזכג(; עו* הדורש ועו* הנביא )יד/איא(; הניצולי )יד/יבכג(; ע' הגפ* )טו(
חט .תועבות ירושלי הבוגדת )טז(; שני הנשרי )יז( ]חלוקה :ביו ח לחודש עד "...ושקטתי ולא אכעס עוד" )טז/מב([
י .איש כדרכיו אשפוט )יח(; קינה אל נשיאי ישראל )יט(
יא .תועבות אבות )כ(; ביעור )כא/אה(; חרב )כא/וי(; אנחה )כא/יאיב(
יב .חרב מל .בבל )כא/יגלז(; משפט )כב/אטז(; סיגי )כב/יזכב(; אר' לא מטוהרה )כב/כגלא(
יגיד .ניאו) /כג(; בתו .הסיר )כד/איד(; איל )כד/טוכז(] .ביו יג לחודש עד..." :שאי זמת .ואת תזנותי) ".כג/לה([

חלק שני .דבר ה' על העמי )פרקי כהלב(
על העמים שהם כ"קוצים מכאיבים" מסביב לישראל
טו .אל בני עמו* )כה/אז(; על מואב ושעיר )כה/חיד(; על פלישתי )כה/טויז(; על צור )כו(
)(38
טז .קינה על צור )כז(; לנגיד צור )כח/אי(; קינה על מל .צור )כח/יאיט(
)(55
) (7/54יז .1על צידו* )כח/ככד(; וישבו בית ישראל לבטח )כח/כהכו(
על מצרים
) (47/54יז .2על פרעה ועל מצרי )כט/אטז(; שכר מל .בבל )ל/יזכא(; יו ה' )ל/איט(; זרועות שבורות )ל/ככו(
יח .כאשור כ* מצרי )לא(; קינה על פרעה )לב/אטז(; נהי על מצרי )לב/יזלב(
)(50

חלק שלישי.

נבואות לאחר חורב ירושלי )פרקי לגלט(

"ויהי בשתי עשרה שנה ,בעשירי בחמשה לחודש ,לגלותנו ,בא אלי הפליט מירושלי ,לאמר :הוכתה העיר!" )לג/כא( .המש ישיר
לסו! החלק הראשו.

)(33
)(46
)(38
)(28
)(52

יט .הצופה לבית ישראל )לג/אט(; צדיק ורשע )לג/יכ(; לא יורשי )לג/כאכט(; לא שומעי )לג/ללג(
כ .הצא* והרועי )לד(; על הר שעיר )לה(
כא .על הרי ישראל )לו/אטו(; לא למענכ )לו/טזלח(
כב" .בתו .הבקעה" :תחייה )לז/איד(; אחדות )לז/טוכח(
כג .קידוש הש במלחמת גוג )לחלט(

חלק רביעי.

מראות אלהי :ירושלי של תפארת וצדק )פרקי ממח(

"בעשרי וחמש שנה לגלותנו ,בראש השנה בעשור לחודש ,בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר ,בעצ היו הזה היתה עלי יד
ה' ויבא אותי שמה .במראות אלהי הביאני אל אר& ישראל) "...מ/אב(.

בית המקדש העתיד
)(47
)(42
)(15/47
חוקות בית ה' ותורותיו
) (32/47כו .2מהבית לחנוכת המזבח )מג/יכז(; כניסה מוגבלת )מד/איד(
כז .שומרי משמרת ה' )מד/טולא(; קודש לה' מ* האר' )מה/אח(; לנשיא )מה/טיז(; לפסח )מה/יחכה(
)(42
כח .קרב* הנשיא ונחלתו )מו/איח(; בית המבשלי ומי המקדש )מו/יטמז/יב(
)(36
ירושלים העתידה בתוך נחלות שבטי ישראל
כט .גבול האר' )מז/יגכג(; שטח עיר הקודש בתו .השבטי )מח/אכט(; שערי השבטי )מח/ללה(
)(46
כד] .פ[ מדידות מסביב לבית :חומה ,שערי ,וחצרות )מ/אמז(
כה .מבנה הבית )מ/מחמא/כו(; הלשכות )מב/איד(
כו .1שטח הר הבית )מב/טוכ(; חזרת השכינה )מג/אט( ]ס[

