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 גלגול נשמת יחזקאל הנביא  – תצוה פרשת 
ה הקב"ה ביקש מיחזקאל הנביא שיתנבא לעם ישראל על צורת בית המקדש השלישי שנאמר  ל ֶאת ַהַבִית  ֶבן ָאָדם"ַאתָּ אֵּ רָּ ית ִישְׂ ד ֶאת בֵּ ַהגֵּ
תֹו ּומֹו כּונָּ שּו צּוַרת ַהַבִית ּותְׂ מּו ִמכֹּל ֲאֶשר עָּ לְׂ ִאם ִנכְׂ ִנית: וְׂ כְׂ דּו ֶאת תָּ דְׂ יֶהם ּומָּ ֲעֹונֹותֵּ מּו מֵּ לְׂ ִיכָּ ל וְׂ כָּ יו וְׂ ל ֻחקֹּתָּ ת כָּ אֵּ ו וְׂ ל צּורֹּתָּ כָּ יו וְׂ אָּ יו ּומֹובָּ אָּ צָּ

יו ה ל תֹורֹּתָּ כָּ יו וְׂ ִית עַ צּורֹּתָּ ֹּאת תֹוַרת ַהבָּ ם: ז שּו אֹותָּ עָּ יו וְׂ ל ֻחקֹּתָּ ֶאת כָּ תֹו וְׂ ל צּורָּ רּו ֶאת כָּ מְׂ ִישְׂ יֶהם וְׂ ינֵּ עֵּ תֹּב לְׂ ם ּוכְׂ ֻבלֹו ֹוַדע אֹותָּ ל גְׂ ר כָּ הָּ ֹּאש הָּ ל ר
ִית ֹּאת תֹוַרת ַהבָּ ה ז ִשים ִהנֵּ דָּ ִביב קֶֹּדש קָּ ִביב סָּ )'ליקוטי נביאים' להאר"י ז"ל על  "ן ָאָדםבֶ הנביא בשם "אל יחזקה' מכנה תמיד את . יב( -)יחזקאל מג, י  "סָּ

י כמו שנאמר " הפסוק 'בן אדם עמוד על  רגליך'( לָּ ֹּאֶמר אֵּ ְך ֶבן ָאָדםַוי ר אֹּתָּ ֶליָך ַוֲאַדבֵּ ם ַהיֹום ֶאת ֶעֶצם  ֶבן ָאָדםוכן " )יחזקאל ב, א(" ֲעמֹּד ַעל ַרגְׂ ָך ֶאת שֵּ ב לְׂ תָּ כְׂ
מַ  ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזהַהיֹום ַהֶזה סָּ ַלִם בְׂ רּושָּ ֶבל ֶאל יְׂ ַמד עֵּ  ֶבן ָאָדם, וכן ")יחזקאל כד, ב(" ְך ֶמֶלְך בָּ ָך ֶאת ַמחְׂ ַח ִממְׂ ִני ֹלקֵּ ֹּא ִהנְׂ ל פֹּד וְׂ ֹּא ִתסְׂ ל ה וְׂ פָּ ַמגֵּ יֶניָך בְׂ

ֶתָך עָּ בֹוא ִדמְׂ לֹוא תָּ ֶכה וְׂ  .)יחזקאל כד, טז(" ִתבְׂ

 ישראל? באחר לא קרא ליחזקאל הנביא בשמו אלא בשם 'בן אדם', דבר שלא עשה עם אף נביא אמת  ה' יתברךויש להבין, מדוע 

 הרג אותו ולכןהיתירה של הבל אחיו  אומהתהקין התקנא על 

יֹו שנאמר " הראשון אכל מעץ הדעת אדם ִכיל ַוִתַקח ִמִפרְׂ ַהשְׂ ץ לְׂ עֵּ ד הָּ מָּ ֶנחְׂ יַנִים וְׂ עֵּ ה הּוא לָּ ִכי ַתֲאוָּ ל וְׂ ַמֲאכָּ ץ לְׂ עֵּ ה ִכי טֹוב הָּ ִאשָּ ֶרא הָּ ַותֹּאַכל ַותֵּ
ֹּאַכל ּה ַוי ּה ִעמָּ ִאישָּ ן ַגם לְׂ )'תנופה חיים' לר' חיים פלאג'י על ספר יחזקאל  ראה כמה טיפות של קרי אדם הראשוןמעשה האכילה בעקבות . )בראשית ג, ו(" ַוִתתֵּ

)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם', 'תנופה חיים' לר'  ומיד אחר כך היה עם חוה אשתו, סעיף ה סימן ו ד"ה 'ואומר אהה' בשם האר"י ז"ל(

, היה הבכורש נולד ממנה קיןאשר  הראשונה והטיפות של קרי התערבבו עם הטיפה אל סעיף ה סימן ו ד"ה 'ואומר אהה' בשם האר"י ז"ל(חיים פלאג'י על ספר יחזק
ז"ל ספר יחזקאל על הפסוק 'בן אדם עמוד על  , 'ליקוטי נביאים' להאר"י)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם' כי העניין היה סמוך ורצוף זה לזה

ִניִתי ִאיש ֶאת ה'" שנאמרקין  נולד ואז (רגליך' ד"ה אמנם דע ֶלד ֶאת ַקִין ַותֹּאֶמר קָּ תֹו ַוַתַהר ַותֵּ ה ִאשְׂ ם יַָּדע ֶאת ַחּוָּ דָּ אָּ הָּ  נולד הבלואילו  .)בראשית ד, א(" וְׂ
ֶבלַותֶֹּסף מטיפה אחרת של אדם הראשון שנאמר " ִחיו ֶאת הָּ ֶלֶדת ֶאת אָּ )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן  )בראשית ד, ב(" לָּ

 .אדם'(

ה לה'שנאמר " קין הביא לה' מנחה משאריות של זרע פשתן חָּ ה ִמנְׂ מָּ ֲאדָּ ִרי הָּ א ַקִין ִמפְׂ ץ יִָּמים ַויָּבֵּ ִהי ִמקֵּ יו הביא . הבל אח)בראשית ד, ג(" ַויְׂ
ִביא ַגםכבשים מובחרים שעדיין לא נגזזו לצמר להקריבם עם ִצמרם המשובח כפי שנאמר " ֶהֶבל הֵּ הֶ  וְׂ בֵּ ֶחלְׂ ֹּאנֹו ּומֵּ כֹּרֹות צ ַוִיַשע ה'  ןהּוא ִמבְׂ

תֹו חָּ ֶאל ִמנְׂ אך לא מנחת קין. דבר זה חרה מאוד לקין שנאמר התקבלה מנחתו המשובחת של הבל . )בראשית ד, ד( )'פרקי דרבי אליעזר' פרק כא(" ֶאל ֶהֶבל וְׂ
תֹו:" חָּ ֶאל ִמנְׂ אֹּ  ַוִיַשע ה' ֶאל ֶהֶבל וְׂ ַקִין מְׂ ה ַוִיַחר לְׂ עָּ ֹּא שָּ תֹו ל חָּ ֶאל ִמנְׂ ֶאל ַקִין וְׂ יו:וְׂ נָּ לּו פָּ ֶניָך ד ַוִיפְׂ לּו פָּ פְׂ ה נָּ מָּ לָּ ְך וְׂ ה לָּ רָּ ה חָּ מָּ ִין לָּ ֹּאֶמר ה' ֶאל קָּ " ַוי

 )'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץ. אמנם עיקר המריבה שעשה קין עם הבל אחיו לא היה על כך אלא על תאומה יתירה שנולדה עם הבל ו( –)בראשית ד, ד 

וקין טען שהוא הבכור לכן , )'בראשית רבה' כב, ג(קין נולד עם תאומה אחת ואילו הבל אחיו נולד עם שתי תאומות  כי, חלק ב' ט' בטבת ד"ה ולהבין יותר(
 .את אותה לאשהלׂש 'לקוטי שושנים' לר' שמשון מאוסטרופולי ד"ה תקח צפורה צור ותכרות() לו התאומה היתרה מגיע

שאכן  )זוהר פרשת בראשית דף נד ע"ב ד"ה ויבא קין מפרי האדמה, 'מגלה צפונות' למחבר 'שבט מוסר' חלק א דף יח ע"ב ד"ה אמנם נראה( תאומתו היתרה של הבלקין נתן עיניו ב
ז"ל ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם' ד"ה גם בזה תבין, 'ליקוטי נביאים' ספר  )'שער הפסוקים' להאר"ילא היתה אשתו  היא אך אליוגדולה ה לה שייכות תהי

קפץ על הבל בכל  אז קין. מתוך כך הריב ביניהם הלך והתגבר עד שנאבקו האחים זה עם זהו. יחזקאל על הפסוק 'בן אדם עמוד על רגליך ד"ה והנה יחזקאל(
כך רעות וממיתות, ו )'שפתי כהן על התורה' פרשת בראשית ד"ה והקב"ה מגיד מראשית( עשר נשיכות ית ד על הפסוק 'ויאמר קין אל הבל אחיו'()הרמ"ד וואלי בראש כוחו ונשך אותו

כדי לגזול  כד דף י ד"ה בן אדם הנני( סימןי' דרשות )'מראות יחזקאל' לר' יוסף חיים מחבר הישרלהובא בסוף ספר 'עוד יוסף חבפיו  )הרמ"ד וואלי בראשית ד על הפסוק 'ויאמר קין אל הבל אחיו'( הרגו
)'בת עין' לר' מזיטאמיר פרשת פנחס דף קח ע"א טור א ד"ה  שהתקנא בה )'בגדי אהרן' לר' אהרן דרשן תאומים פרשת שמות דף ב ע"א טור א ד"ה אמנם הענין הוא(ממנו את אחותו התאומה 

הּונאמר "כפי ש עוד נ"ל בפרש"י( גֵּ ִחיו ַוַיַהרְׂ ם ַקִין ֶאל ֶהֶבל אָּ ֶדה ַויָּקָּ ם ַבשָּ יֹותָּ ִהי ִבהְׂ  ד על הפסוק 'ויאמר קין אל הבל אחיו'(פרק )בראשית ד, ח( )הרמ"ד וואלי בראשית " ַויְׂ
 .'גלגולו של פרעה הרשע'( –)להרחבה בעניין מיתת הבל ראה מאמרינו לפרשת וארא 

ֹּאֶמר ה' ֶאל ַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָךלו "הקב"ה הקיש על קנקנו של קין ושא )'מראות יחזקאל' לר' יוסף  לאך מצאו מקולק )'בראשית רבה' יט, יא( )בראשית ד, ט( "ַוי

ֹּא ָיַדְעִתי ֲהשֵֹּמר ָאִחי ָאנִֹּכיכי ענה לו " חיים מחבר הבן איש חי דף ו ד"ה ונראה לכן קראו בן בוזי( . הבל נהרג בג' בטבת ובמשך , יא()'בראשית רבה' יט )בראשית ד, ט( "ל
ֶרץ"נעתר לו ה' וקללו לכפרת עוונו עד יום י' בטבת שאז עשה את עיקר תשובתו ו שבעה ימים היה קין בנידוי, אָּ ֶיה בָּ ד ִתהְׂ נָּ ע וָּ )בראשית ד, יב( " נָּ

איבד את  )'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק כג ד"ה עוד טעם אמר( קין שהיה בכור .ט' בטבת ד"ה ולהבין יותר( ')'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץ חלק בעוון ולכלות פשע  לכפר
)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם' ד"ה גם בזה תבין, 'ספר הגלגולים' להאר"י  ועמה את הכהונה שהיתה מסורה לבכורות בכורתו

)'אשד הנחלים' על בראשית רבה כב, יב בשם  כלומר שהיה מרופרף להלוך ביסורים )'בראשית רבה' כב, יב( ברפיוןהקב"ה תלה אותו ומאז  .ז"ל פרק כג ד"ה עוד טעם אמר(

ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ  )'שער הפסוקים' להאר"י מבניוכל הדור ההוא שהיו גם ועמו  )'בראשית רבה' כב, יב( הוא נשטףשבא שעת המבול כ. נע ונד ולהיות רש"י(

ל ַוִיַמח שנאמר " על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם'( קּוםֶאת כָּ ה ַהיְׂ מָּ ֲאדָּ י הָּ נֵּ םעל קין שנאמר בו " מזור. והוא גם )'בראשית רבה' כב, יב( ג()בראשית ז, כ" ֲאֶשר ַעל פְׂ  ַויָּקָּ
קּום" וכן .)בראשית ד, ח( )'נזר הקודש' על בראשית רבה כב סוף סעיף כז(" ַקִין 'ליקוטי נביאים' להאר"י ז"ל ספר יחזקאל על הפסוק 'בן אדם עמוד על )גמטריא 'קין' עם הכולל ב" ַהיְׂ

 .(רגליך'

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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 על ידו נהביחזקאל הנביא ונתק ההתגלגלשל קין נשמתו 

ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר  )'ליקוטי נביאים' להאר"י ז"ל ספר יחזקאל על הפסוק 'בן אדם עמוד על רגליך', 'שער הפסוקים' להאר"י יחזקאל הנביא היה משורשו של קין

, 'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ תחילת 'דברים אחדים' להחיד"א דרוש כט ד"ה 'עט' בשם גורי האר"י ז"ל) גלגול נשמתו אלי בן אדם' ד"ה גם לכן, 'שער הגלגולים' הקדמה לו ד"ה ויחזקאל הנביא(

והיה  .)'מראות יחזקאל' דף ו ד"ה ונראה לכן קראו בן בוזי( בחלק הטוב שבקין דף י ד"ה בן אדם הנני( סימן כד )'מראות יחזקאל' העווןובא לתקן את  (הפטרת ויגש בשם האר"י ז"ל
ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על  'שער הפסוקים' להאר"י ,)'שער הגלגולים' הקדמה לו ד"ה ויחזקאל הנביא שקודם לידת קיןשל אדם הראשון טיפות קרי  ןמאותגם מקורו 

)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על אשר התערבבו עם הטיפה שנולד ממנה קין  הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם' ד"ה ועוד להורות, 'קהלת יעקב' ערך י"ח ד"ה יחזקאל(

שנאמר  "ֶבן ָאָדם"ומטעם זה יחזקאל היה נקרא בשם  .הפסוק 'בן אדם עמוד על רגליך' ד"ה אמנם דע(הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם', 'ליקוטי נביאים' להאר"י ז"ל ספר יחזקאל על 
 )'שער הפסוקים' להאר"י בנו של אדם הראשון ממשקין היה הוא כי  )יחזקאל מג, י( "ְוִיָכְלמּו ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם "ַאָתה ֶבן ָאָדם ַהֵגד ֶאת ֵבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַבִית

'נחל שורק' להחיד"א על הפטרת פרשת תצוה אות א, 'ספר הליקוטים'  ,'לקוטי נביאים' להאר"י ז" ספר יחזקאל על הפסוק 'בן אדם עמוד על רגליך ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם',

)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על  אשה יבלשהיו ן אדם הראשו הראשונות של טיפותההיה ממשום שוגם  ,להאר"י ז"ל סימן ה ד"ה וז"ש דהע"ה(

 .(' ועיי"שועוד להורות'הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם' ד"ה 

ֹלִשים" בפסוק יחזקאל הנביא זה נרמז בתחילת דבריו שלדבר  ִהי ִבשְׂ ה  ַויְׂ תֹוְך ַהגֹולָּ ה ַלחֶֹּדש ַוֲאִני בְׂ ִביִעי ַבֲחִמשָּ רְׂ ה בָּ נָּ ַהרשָּ ר ַעל נְׂ בָּ )יחזקאל " כְׂ

ההַ "התיבה אותיות , שאם עושים את א, א(  ולזה אמרגמטריא 'קין'.  ותי' אזי אותיות המילוי יוצאהמד ליו וימל גי הבמילוי כך ' "גֹולָּ
רהייתי " גם. אך אני "ַהגֹוָלה"שורש קין שרמוז בתוך אותיות אני " כלומר ַוֲאִני ְבתֹוְך ַהגֹוָלה" יחזקאל בָּ הטיפות  ןמאותקודם לכן " כְׂ

ַהר"מקור מוצאם נקרא בשם ואשר קודם שנולד קין שהיו הראשונות של אדם הראשון   הנביא היה. )'מראות יחזקאל' דף ו ד"ה ועוד נראה לי בס"ד(" נְׂ
אל ֶבן "נקרא בשם  קֵּ ֶחזְׂ ןיְׂ ם ַיד "שנאמר כפי  "בּוִזי ַהכֹּהֵּ יו שָּ לָּ ִהי עָּ ר ַותְׂ בָּ ַהר כְׂ ִדים ַעל נְׂ ֶאֶרץ ַכשְׂ ן בְׂ אל ֶבן בּוִזי ַהכֹּהֵּ קֵּ ֶחזְׂ ַבר ה' ֶאל יְׂ יָּה דְׂ יֹּה הָּ הָּ

" כלומר יש בו 'זי' שהוא יזִ -בֹו" מתחלקת לשתים "בּוִזיחלק הטוב שבקין, לכן התיבה "את , כי כוונתו יתברך לרמוז שתיקן )יחזקאל א, ג(" ה'
 .)'מראות יחזקאל' דף ו ד"ה ונראה לכן קראו לו בן בוזי(גמטריא 'טוב' כנגד שורש הטוב של קין 

י ברפיון בעקבות החטא שלו, לכן בעת תיקונו ביחזקאל אמר לו הקב"ה שיעמוד על רגליו שנאמר " תלוי וכיון שקין היה לָּ ֹּאֶמר אֵּ םַוי דָּ  ֶבן אָּ
ַלי  ֲעמֹּד ַעל ַרְגֶליָך ֹּא ִבי רּוַח ַכֲאֶשר ִדֶבר אֵּ ב ְך: ַותָּ ר אֹּתָּ ַמע אֵּ ַוַתֲעִמֵדִני ַעל ַרְגָלי ַוֲאַדבֵּ ֶאשְׂ יוָּ לָּ ר אֵּ )'ליקוטי נביאים' להאר"י ז"ל ספר  ב( –)יחזקאל ב, א " ת ִמַדבֵּ

יכולת להתחזק ולהתקומם לקין  נעשהעל ידי יחזקאל הנביא  כי ,'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לו ד"ה ויחזקאל הנביא(יחזקאל על הפסוק 'בן אדם עמוד על רגליך', 
 הנביא התחזק הרפיון של קין על ידי יחזקאלהיות וו .)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לו ד"ה ויחזקאל הנביא( מקימים את האדםה אלו ברגליו שהם

אנך' להחיד"א ספר  'ליקוטי נביאים' להאר"י ז"ל ספר יחזקאל על הפסוק 'בן אדם עמוד על רגליך', 'חומת)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לו ד"ה ויחזקאל הנביא,  'יחזקאל' לכן הוא נקרא

'ספר הליקוטים' להאר"י ) ק'שהוא לשון 'חיזּו ('דברים אחדים' להחיד"א דרוש כט ד"ה 'ונקדים מ"ש גורי האר"י ז"ל' בשם גורי האר"י ז"ל, יחזקאל פרק ב ד"ה בן אדם עמוד על רגליך בשם האר"י ז"ל

)'שער הגלגולים' להאר"י  נתחזק על ידולהורות שקין זק', ו'חֹו ספר יחזקאל פרק ב ד"ה בן אדם עמוד על רגליך בשם האר"י ז"ל( 'חומת אנך' להחיד"אז"ל ספר ישעיה סימן לח ד"ה וי"ל דמאי, 

 .)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל ספר ישעיה סימן לח ד"ה וי"ל דמאי( שהיה תלוי ברפיון בגלגול קודם יאחר ז"ל הקדמה לו ד"ה ויחזקאל הנביא(

 אמנם רבינו שהיה יכול להתנבאות מעומד. את מראה הנבואה למעט משה ובלשקיבשעה  ו לעמוד על רגליהםלא יכל כל הנביאים
אז אמר . )יחזקאל ב, א( "ֲעמֹּד ַעל ַרְגֶליָך ַוֲאַדֵבר אָֹּתְךדברי הנבואה שנאמר "את כוח לעמוד על רגליו ולקבל  כן נתןהקב"ה  ליחזקאל הנביא

ֹּאיחזקאל " ב י ַותָּ לָּ ִני ַעל ַרגְׂ ַלי ַוַתֲעִמדֵּ י ִבי רּוַח ַכֲאֶשר ִדֶבר אֵּ לָּ ר אֵּ ת ִמַדבֵּ ַמע אֵּ ֶאשְׂ ֹּא ִבי רּוחַ , "ב( –)יחזקאל ב, א " וָּ ב הוא הכוח שנתן לי הקב"ה  –" ַותָּ
י. ובהיותי עומד ""רּוחַ ונקרא בשם " העמיד אותי על רגליל לָּ ר אֵּ ת ִמַדבֵּ ַמע אֵּ ֶאשְׂ  ומה שאמרנפלתי ברעדה כדרך הנביאים. ולא  ," בנבואהוָּ

ַמע " יחזקאל הנביא ֶאשְׂ תוָּ ת"בתיבה  כוונתו וגם .ת'האות אות א' עד המדברים ברורים  שמעש כוונתו" אֵּ שהיא  שזה כינויה " לשכינהאֵּ
 יחזקאל חיזק את הרגלים הרופפות של קין ולכן נאמר לו לעמוד על רגליו .()'מראות יחזקאל' לר' יוסף חיים סימן ב דף ו' ד"ה ויאמר אלי בן אדםסוד האותיות 

 נרמז בשמו 'יחזקאל בן בוזי' שעולה בגמטריא 'רגל'כפי שו )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם'  ד"ה ושם בשער הגלגולים(

 .'הנבואה בעם ישראל'( –)להרחבה בעניין דרך מראה הנבואה ראה מאמרינו לפרשת שופטים  )'מראות יחזקאל' סימן ב דף ו' ד"ה ונראה בס"ד לומר(

 של הבל ובמותה התכפר לקין התאומהאשתו של יחזקאל היתה גלגול 

בֹוא  ְבַמֵגָפה ֵעיֶניָך ַמְחַמדֶבן ָאָדם ִהְנִני ֹלֵקַח ִמְמָך ֶאת שנאמר "במגפה ולקח ממנו את אשתו  ביחזקאל ה' פגע לֹוא תָּ ֶכה וְׂ ֹּא ִתבְׂ ל פֹּד וְׂ ֹּא ִתסְׂ ל וְׂ
אָּ  ֶתָך: הֵּ עָּ ֶלחֶ ִדמְׂ ם וְׂ פָּ ֶטה ַעל שָּ ֹּא ַתעְׂ ל ֶליָך וְׂ ַרגְׂ ִשים בְׂ ֶליָך תָּ עָּ ֶליָך ּונְׂ ָך ֲחבֹוש עָּ רְׂ אֵּ ֹּא ַתֲעֶשה פְׂ ֶבל ל ִתים אֵּ ק דֹּם מֵּ ר ֶאל נֵּ ֲאַדבֵּ ל: וָּ ֹּא תֹּאכֵּ ִשים ל ם ֲאנָּ
ם ַבבֶֹּקר  עָּ יִתיַוָתָמת ִאְשִתי הָּ ַאַעש ַבבֶֹּקר ַכֲאֶשר ֻצּוֵּ ֶרב וָּ עָּ כי אשתו של יחזקאל היתה גלגול התאומה היתירה של הבל . יח( –כד, טז  )יחזקאל" בָּ

ז"ל  'ליקוטי נביאים' להאר"י ,)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם' ד"ה גם בזה תבין בגלגול קודם אשר קין הרג בעבורה את הבל אחיו

נשאה בגלגול זה כי היתה הוא ו 'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ בתחילת הפטרת ויגש ד"ה ויהי דבר ה' אלי לאמר( ד"ה והנה יחזקאל, 'ספר יחזקאל על הפסוק 'בן אדם עמוד על רגליך
'ליקוטי נביאים' להאר"י  ,כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם' ד"ה גם בזה תבין)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על ספר יחזקאל סימן  קשורה אל חלקו. אך היות שלא היתה אשתו ממש

ֶבן ָאָדם ִהְנִני ֹלֵקַח לו הקב"ה "אמר יחזקאל לכן עתה בגלגול , כאשר לקחה בגלגול קין (ד"ה והנה יחזקאל 'ז"ל ספר יחזקאל על הפסוק 'בן אדם עמוד על רגליך
נתקן לו אכן ובמותה . )'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ בתחילת הפטרת ויגש ד"ה ויהי דבר ה' אלי לאמר( לתקן את חטא קיןכדי  )יחזקאל כד, טז( "ֵעיֶניָך ַמְחַמדִמְמָך ֶאת 

, 'ליקוטי נביאים' להאר"י ז"ל ספר יחזקאל )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם' ד"ה גם בזה תביןהתאומה ההיא  בעבורעון שהרג את הבל ה

 .(ד"ה והנה יחזקאל 'על הפסוק 'בן אדם עמוד על רגליך

כי זה  )יחזקאל כד, טז( "ְבַמֵגָפה ֵעיֶניָך ְחַמדמַ ֶבן ָאָדם ִהְנִני ֹלֵקַח ִמְמָך ֶאת " שנאמר "ֵעיֶניָך ַמְחַמדמשום כך ה' קרא לאשתו של יחזקאל בשם "
ַמדֶאת . וגם התיבות "אותה קין ולקחה מן הבל אחרי שהרגו חמדבא לו על ש ד' כלומר שהוא חמד את מַ ם חָּ אֹּ " הוא צירוף אותיות 'תְׂ ַמחְׂ

הלכן היא מתה דווקא ב"והתאומה של הבל.  פָּ ם'התיבה כמו  'תוךיח', כאשר תיבת 'גם' הכוונה לֶפה'-ַגם" שהוא אותיות 'ַמגֵּ ' בלשון גֹומֵּ
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 ~3 ~ 
 

 בגלגול יחזקאל , ועתהבגלגולו הקודם פיוהבל באחיו את  הרגו חתך קין, כלומר שעבור התאומה )ראה משנה כלאים ב, ד ור' עובדיה מברטנורא שם(המשנה 
אותו לא  הקב"ה ציוהש וזה הטעםלא התקיימה אצלו אלא מתה במגפה שלא כדרך מיתה של העולם.  בא לתקן את עוון קין היאשהוא 

ָך ֶאת לספוד ולא לבכות עליה שנאמר " ַח ִממְׂ ִני ֹלקֵּ ם ִהנְׂ דָּ ַמדֶבן אָּ ה  ַמחְׂ פָּ ַמגֵּ יֶניָך בְׂ ֹּא ִת עֵּ ֹּא ִתְספֹּד ְול ק דֹּם ְבֶכה ְולֹוא ָתבֹוא ִדְמָעֶתָךְול נֵּ אָּ : הֵּ
ִש  ֶלֶחם ֲאנָּ ם וְׂ פָּ ֶטה ַעל שָּ ֹּא ַתעְׂ ל ֶליָך וְׂ ַרגְׂ ִשים בְׂ ֶליָך תָּ עָּ ֶליָך ּונְׂ ָך ֲחבֹוש עָּ רְׂ אֵּ ֹּא ַתֲעֶשה פְׂ ֶבל ל ִתים אֵּ למֵּ ֹּא תֹּאכֵּ וכל זה להורות , (זי –)יחזקאל כד, טז " ים ל

 .יחזקאל' סימן כד דף י ד"ה בן אדם הנני( )'מראות שהיא איננה אשתו ואינה שלו

תֹו . ונרמז תיקונו בפסוק "יחזקאל תיקן את פגם היסוד שחטא בו קין ה ִאשְׂ ם יַָּדע ֶאת ַחּוָּ דָּ אָּ הָּ ֶלדוְׂ ִניִתי ִאיש ֶאת  ַוַתַהר ַותֵּ ֶאת ַקִין ַותֹּאֶמר קָּ
" עם עוד שלוש כנגד האותיות יוצא גמטריא 'יחזקאל בן בוזי הכהן' עם הכולל, לרמוז כי הוא יתקן ִאישכאשר התיבה ", )בראשית ד, א(" ה'

ת אַ . ולכן כאשר הקב"ה ביקש מיחזקאל שיכין את מאכלו על גחלים של גללי צֹו)'מראות יחזקאל' לר' יוסף חיים דף ו ד"ה ועוד נראה לי בס"ד( את פגם קין
ם לה בגֹו שישלחםהיכן כסימן לישראל ש )ראה יחזקאל ד, יב ומצודת דוד שם( )'תנופה חיים' לר' חיים פלאג'י על ספר יחזקאל סעיף ה סימן ו(אדם  מָּ ס כי לא יהיה מאּוַלחְׂ

עּוַרי , אז יחזקאל ענה לו "דוד' יחזקאל ד, יג()'מצודת ת בנקיּו רֹומְׂ יוכלו לשֹו ִתי ִמנְׂ ַכלְׂ ֹּא אָּ ה ל פָּ רֵּ ה ּוטְׂ לָּ בֵּ ה ּונְׂ אָּ ֻטמָּ ֹּא מְׂ ִשי ל ה ַנפְׂ י ה' ִהנֵּ נָּ ּה ֲאדֹּ אַֹּמר ֲאהָּ וָּ
ַשר ִפגּול ִפי בְׂ א בְׂ ֹּא בָּ ל ה וְׂ ַעד ַעתָּ , קודשכי מי שמטמא את פיו באכילות אסורות הרי הוא בא גם לידי פגם בברית וכוונתו , )יחזקאל ד, יד(" וְׂ

)'תנופה חיים' לר' חיים מטומאת קרי  קודשגם בברית הוא נקי ועד עתה לא בא בפיו בשר פיגול ולא טימא את ברית הלשון לכן  ווהיות שמנעורי

הוא כבר נלחם עמהם מלחמה אחרי שנים' ת' ו'החיצֹואדם שהיא מזון 'הקליפֹואת וכל שכן שלא יאכל צֹו ,פלאג'י על ספר יחזקאל סעיף ה סימן ו(
)'בן יהוידע'  שבא מטיפות אדם הראשון היותביקשו להחטיאו בקרי כש ,יחטיאו אותו אגדולה ודחה אותם וסילקם בכוח וטורח גדול של

 .למחבר הבן איש חי מסכת חולין דף לז ע"ב ד"ה שלא הרהרתי(

ִחיָך"כאשר ה' יתברך שאל את קין  י ֶהֶבל אָּ נִֹּכי" הוא קלקל וענה )בראשית ד, ט(  "אֵּ ִחי אָּ ר אָּ ִתי ֲהשֹּמֵּ ַדעְׂ ֹּא יָּ לכן  .)'בראשית רבה' יט, יא( )בראשית ד, ט(" ל
מצא אותו טוב ו ונראה לכן קראו בן בוזי( )'מראות יחזקאל' לר' יוסף חיים דף ו ד"ההקב"ה הקיש על קנקנו של יחזקאל על מנת לתקן את חטא הדיבור של קין 

ֶלה" הנביא שאל את יחזקאל כי כאשר ,)'בראשית רבה' יט, יא( אֵּ מֹות הָּ ֲעצָּ ה הָּ ֶיינָּ ם ֲהִתחְׂ דָּ י ענה לו יחזקאל כהוגן " )יחזקאל לז, ג( "ֶבן אָּ נָּ אַֹּמר ֲאדֹּ הִו"הוָּ  יְׂ
תָּ  עְׂ ה יָּדָּ 'יחזקאל' שיש בו אותיות  בשם. זיכוכו של קין אצל יחזקאל רמוזים חיים דף ו ד"ה ונראה לכן קראו בן בוזי()'מראות יחזקאל' לר' יוסף  )יחזקאל לז, ג(" ַאתָּ

לף אוף קין זית חוד י' ו כךבמילוא ''יחזקאל שםאת כאשר עושים . וכן 'יןקיכך ז'ז"ק ראשי תיבות  אמצעיות אותיות ותחי' ונשאר-'אל
זכה  ,שתיקן את קין בן בוזי הכהן לכן יחזקאל. )'מראות יחזקאל' לר' יוסף חיים דף ה ד"ה ונראה לרמוז בשם הטוב('תיקן לעון קין'  יוצא גימטריא כולו מד'ל

 .)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם' ד"ה וגם בזה תבין(שהפסיד קין כהונה בכורה והוקיבל בחזרה את ה

שֹור יתברך גילה ליחזקאל כי יום עשרה בטבת מסוגל לתשובה ותענית שנאמר "ה'  ֲעִשיִרי ֶבעָּ ִשיִעית ַבחֶֹּדש הָּ ה ַהתְׂ נָּ ַלי ַבשָּ ַבר ה' אֵּ ִהי דְׂ ַויְׂ
אמֹּר: ם  ַלחֶֹּדש לֵּ דָּ רּו ְכָתב ְלָך ֶאת ֵשם ַהיֹום ֶאת ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזהֶבן אָּ ֶבל ֶאל יְׂ ַמְך ֶמֶלְך בָּ ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזהסָּ ַלִם בְׂ היום הזה ו .ב( –)יחזקאל כד, א " שָּ

שעליו  עיקר תשובתו של קין היה ביום השבתש וכיוןוכן הוא שמור לדורות.  ,תשובהאז גזירת קין עת שעשה ב מימי בראשית לכך מוכן
" כלומר שאף ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה" ההצטו יחזקאל לכן ,)תהלים צב, א( "ַהַשָבת יֹוםלְ ִמְזמֹור ִשיר כנגד "שהוא  )יחזקאל כד, ב( "ַהיֹוםנאמר ליחזקאל "

תיקונו  נרמז ועוד. )'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץ חלק ב ט' בטבת ד"ה ולהבין יותר( בו הגמר התשובה תלוילפי שבו  יתענויום עשרה בטבת בשבת יהיה אם 
ַתִיםִכי " בפסוק הנביא של קין בגלגול יחזקאל עָּ ִין ִשבְׂ ַתִים, ")בראשית ד, כד(" ֻי ַֻֽקם קָּ עָּ הוא אותיות 'שמע בית' לומר שמי שעתיד לשמוע  –" ִשבְׂ

 .)'מראות יחזקאל' לר' יוסף חיים דף ו ד"ה ועוד נראה לי בס"ד(נבואה על בית המקדש השלישי הוא יעשה קימה לקין לתקנו 

 עוונו של קיןיתוקן שאז יחזקאל התנבא על בית המקדש השלישי 

)'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק  אך לעתיד לבוא שיטהרו לגמרי כל הנשמות שהם מצד קיןקין הפסיד במעשיו את הבכורה שהיא מעלת הכהונה. 

)'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק כג ד"ה עוד אליהם כהונתם תחזור , כג ד"ה עוד טעם אמר, 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם' ד"ה גם בזה תבין(

קחו את עבודת יי שהם שורש הבל מצד החסדים הכהניםואז  .(, 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם' ד"ה גם בזה תביןטעם אמר
)'ליקוטי נביאים' ספר ובזה יחזור קין לבכורתו  .במקדש יקחו את עבודת הכהניםישהם שורש קין מצד הגבורות ואילו הלוים  ,במקדש לויםה

יִטיב תקיים בו "וי יחזקאל על הפסוק 'בן אדם עמוד על רגליך' ד"ה והנה יחזקאל( תֲהלֹוא ִאם תֵּ אֵּ )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר  )בראשית ד, ז(" שְׂ

תכי " אלי בן אדם' ד"ה גם בזה תבין( אֵּ ז" על ראובן" היא הבכורה והכהונה כפי שנרמז שְׂ ֶיֶתר עָּ ת וְׂ אֵּ י תרגם אונקלוס "ו )בראשית מט, ג(" ֶיֶתר שְׂ זֵּ ה חָּ ְך ֲהוָּ לָּ
א כּותָּ א ּוַמלְׂ תָּ ֻהנְׂ א כְׂ ירּותָּ כֵּ ִקין בְׂ א חּולָּ תָּ לָּ ִמַסב תְׂ ", בכורה כהונה ומלכות – שלושה חלקים לך היה ראוי לקחת" שפירושו )אונקלוס בראשית מט, ג(" לְׂ

ז"כאשר  ִיֶתן עֹּז היא המלכות שנאמר " בפסוק" עָּ כֹווְׂ ַמלְׂ תעל " ועוד. )שמואל א' ב, י(" לְׂ אֵּ א" שנאמר נרמז אצל אהרן "שְׂ ן ַוִישָּ יו ַאֲהרֹּ " ֶאת יָּדָּ
 .עם אמר()'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק כג ד"ה עוד טשהיא הכהונה  )ויקרא ט, כב(

לכן לא . )עפ"י 'צמח דוד' למחבר שו"ת בית דוד חלק א פרשת בראשית דף יז ע"א ד"ה ובזה יובן מ"ש במדרש(הכהונה תעבור ללוים רק לעתיד לבוא אחרי שיתוקן שורש קין 
ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם'  )'שער הפסוקים' להאר"י התנבא על העבודה הזאת שום נביא אלא יחזקאל, לפי שהוא היה משורש קין

ותיקן פגמו ואף  )'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל פרק כג ד"ה עוד טעם אמר( ובחינתו (ספר יחזקאל על הפסוק 'בן אדם עמוד על רגליך' ד"ה והנה יחזקאללהאר"י ז"ל , 'ליקוטי נביאים' ד"ה גם בזה תבין
)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל ספר יחזקאל  עתידים להיות כהניםאשר הלוים  הםשהתנבא על שאר שורשו של קין זה ש הוא .זכה להיות בעצמו כהן

כפי  יהיו לוים הכהנים וכנגדם (ספר יחזקאל על הפסוק 'בן אדם עמוד על רגליך' ד"ה והנה יחזקאל להאר"י ז"ל , 'ליקוטי נביאים'סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם' ד"ה גם בזה תבין
ִוִיםוְׂ "שנאמר  ֲהִנים ַהלְׂ תֵּ  ַהכֹּ רְׂ שָּ ַלי לְׂ בּו אֵּ רְׂ ה ִיקְׂ מָּ ַלי הֵּ עָּ ל מֵּ אֵּ רָּ י ִישְׂ נֵּ עֹות בְׂ ִשי ִבתְׂ דָּ ֶמֶרת ִמקְׂ רּו ֶאת ִמשְׂ מְׂ דֹוק ֲאֶשר שָּ י צָּ נֵּ )'ליקוטי  )יחזקאל מד, טו(" ִניבְׂ

בשם  בני צדוק לכהנים קראיחזקאל הנביא  –" ְבֵני ָצדֹוק ַהכֲֹּהִנים ַהְלִוִיםוְ " .ספר יחזקאל על הפסוק 'בן אדם עמוד על רגליך' ד"ה והנה יחזקאל( להאר"י ז"ל  נביאים'
 .)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל על ספר יחזקאל סימן כ על הפסוק 'ויאמר אלי בן אדם' ד"ה גם בזה תבין אחר שכהנים יקראו בשם לוים מה שלא מצינו בשום מקום ,לוים

דבריו  באריכות עיי"ש .כמו פה 'הכהנים הלוים' אבל בכולם הכוונה לשניהם ולא רק לכהנים יש צירוףוראה 'בן יהוידע' לר' יוסף חיים בתחילת פירושו על מסכת בכורות ד"ה 'ברם הדבר' שביאר כי בהרבה מקומות 

 .(הנפלאים
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רּו תהיה בבגדי פשתים שנאמר " שם יחזקאל הוסיף להתנבאות על בית המקדש השלישי שהעבודה מְׂ דֹוק ֲאֶשר שָּ י צָּ נֵּ ִוִים בְׂ ֲהִנים ַהלְׂ ַהכֹּ וְׂ
ַלי בּו אֵּ רְׂ ה ִיקְׂ מָּ ַלי הֵּ עָּ ל מֵּ אֵּ רָּ י ִישְׂ נֵּ עֹות בְׂ ִשי ִבתְׂ דָּ ֶמֶרת ִמקְׂ י ה': ֶאת ִמשְׂ נָּ ֻאם ֲאדֹּ ם נְׂ דָּ ֶלב וָּ ִריב ִלי חֵּ ַהקְׂ ַני לְׂ פָּ דּו לְׂ מְׂ עָּ ִני וְׂ תֵּ רְׂ שָּ ִשי  לְׂ דָּ ה יָּבֹּאּו ֶאל ִמקְׂ מָּ הֵּ

ִניִמ  ר ַהפְׂ צֵּ י ֶהחָּ ם ֶאל ַשֲערֵּ בֹואָּ יָּה בְׂ הָּ ִתי: וְׂ ַמרְׂ רּו ֶאת ִמשְׂ מְׂ שָּ ִני וְׂ תֵּ רְׂ שָּ ִני לְׂ חָּ בּו ֶאל ֻשלְׂ רְׂ ה ִיקְׂ מָּ הֵּ יֶהם ֶצֶמר  ִבְגֵדי ִפְשִתיםית וְׂ ֹּא ַיֲעֶלה ֲעלֵּ ל שּו וְׂ בָּ ִילְׂ
ה: תָּ יְׂ בָּ ִניִמית וָּ ר ַהפְׂ צֵּ י ֶהחָּ ַשֲערֵּ ם בְׂ תָּ רְׂ שָּ ם  ַפֲאֵרי ִפְשִתים בְׂ ֹּאשָּ יּו ַעל ר ַזע ּוִמְכְנֵסי ִפְשִתיםִיהְׂ רּו ַביָּ גְׂ ֹּא ַיחְׂ יֶהם ל נֵּ תְׂ יּו ַעל מָּ . יח( –)יחזקאל מד, טו " ִיהְׂ

שהביא לה' מנחה משאריות של זרע פשתן  )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל סימן ה ד"ה וז"ש דהע"ה( על כך שיתוקן פגם קין וכוונת יחזקאל היה להתנבא
 )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל סימן ה ד"ה" ַפֲאֵרי ִפְשִתים"ילבשו  ולכן הםההנהגה תהיה על ידי הלוים שהם מצד הגבורות אז כי , )'פרקי דרבי אליעזר' פרק כא(

)'פירוש והוא סימן לתיקונו העתידי של קין  )'טור ברקת' לר' חיים הכהן הלכות יום טוב סימן תקטז אות ג(קרבן קין בכי יחזרו להשתמש בפשתן שהיה  וז"ש דהע"ה(

 .(ע"א ד"ה ובזה יובן מש"ה בכנפי יונה , 'צמח דוד' חלק א פרשת בראשית דף יזהגר"א לספרא דצניעותא פרק ד ד"ה ולעתיד יתוקן קין

 יחזקאל הנביא סבל עבור חטאיהם של ישראל שהיו דומים לחטאו של קין

 ִכי ָדָמּה ְבתֹוָכּהדם אחיהם כפי שהוכיחם יחזקאל הנביא " של קין ושפכו את את עוונו בידם עם ישראל תפסובזמן בית המקדש הראשון 
ִחיַח  יָּה ַעל צְׂ ִח  ֶסַלעהָּ ּה ַעל צְׂ מָּ ַתִתי ֶאת דָּ ם נָּ קָּ קֹּם נָּ ה ִלנְׂ מָּ ַהֲעלֹות חֵּ ר: לְׂ פָּ יו עָּ לָּ ַכסֹות עָּ ֶרץ לְׂ אָּ הּו ַעל הָּ ַכתְׂ פָּ ֹּא שְׂ הּו ל תְׂ מָּ ַלעיַח שָּ סֹות:  סָּ ִתי ִהכָּ ִבלְׂ לְׂ

י ה' אֹוי  נָּ ַמר ֲאדֹּ ן כֹּה אָּ כֵּ ה ִעיר ַהָדִמיםלָּ דּורָּ ִדיל ַהמְׂ איש שנאה הגם ועוון הרציחה  ישראל אתתוך ב היהכך ו .ט( -ז )יחזקאל כד, " ַגם ֲאִני ַאגְׂ
כמו שנגזר על  ונמצא כיבארץ כדי לכפר על פשעם.  ע ונדת להיות נא ונגזר עליהם גלּו, עד שבעוונות הרבים גדל עוונם מנשֹושל קין לאחיו

ְך " גלות שנאמר קין ּה לָּ ת כֹּחָּ ף תֵּ ֹּא תֹּסֵּ ה ל מָּ ֲאדָּ תָּ אִֹּתי ַהיֹום ָוָנד ִתְהֶיה ָבָאֶרץָנע ִכי ַתֲעבֹּד ֶאת הָּ ַרשְׂ ן גֵּ שֹוא: הֵּ דֹול ֲעֹוִני ִמנְׂ ֹּאֶמר ַקִין ֶאל ה' גָּ : ַוי
ר  תֵּ ֶניָך ֶאסָּ ה ּוִמפָּ מָּ ֲאדָּ י הָּ נֵּ ַעל פְׂ ִני ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ָבָאֶרץמֵּ גֵּ ִאי ַיַהרְׂ ל מֹּצְׂ יָּה כָּ הָּ גלות על בית ישראל  םג נגזר הרבים בעוונותכך  יד( –)בראשית ד, יב " וְׂ

ְך: ֲהִפיצֹוִתי אֹוָתְך ַבגֹוִיםשנאמר " ְך ִממֵּ תֵּ אָּ צֹות ַוֲהִתמִֹּתי ֻטמְׂ ֲארָּ ִריִתיְך בָּ זֵּ ַדַעתְׂ ִכי ֲאִני ה' וְׂ יָּ י גֹוִים וְׂ ינֵּ עֵּ ְך לְׂ תְׂ בָּ ִנַחלְׂ לר' טז( )'יערות דבש'  –)יחזקאל כב, טו " וְׂ

 .ולהבין יותר(חלק ב' דרשה לט' בטבת ד"ה יהונתן אייבשיץ 

, )'זרע ברך' לר' ברכיה ברך מהדורה שניה פרשת בהר דף סד ע"א ד"ה אכן ר' אבהו( מעת כניסתם לארץ ישראל חטאו בארץ ישראל במשך ארבע מאות ושלושים שנה
בני יהודה להכעיס לפניו יתברך הוסיפו  וארבעים שנהמשעה שנכנסו לארץ עד שגלו עשרת השבטים,  היה תשעים שנה שלוש מאות

תלמיד 'המגלה  )'זרע ברך' לר' ברכיה ברך הקב"ה ציוה את יחזקאל להצטער בשביל עוון ישראל. )רש"י ויקרא כו, לד( ירושלים חורבןמשעה שגלו השבטים עד 

על ידי שכיבה על  אל' למחבר ה'בן איש חי' דף ט ד"ה ואתה שכב על צדך השמאלי()'מראות יחזק את עוונם עליו אתולׂש מהדורה שניה פרשת בהר דף סד ע"א ד"ה אכן ר' אבהו( עמוקות'
השנאמר "וכל יום יכפר כנגד שנה אחת של עוונות ישראל  ,צדו השמאלי שלוש מאות ותשעים יום ושכיבה על צדו הימני ארבעים יום ַאתָּ  וְׂ

תָּ ֶאת ֲעֹון ְשַכב ַעל ִצְדָך ַהְשָמאִלי ַשמְׂ ם: וְׂ א ֶאת ֲעֹונָּ יו ִתשָּ לָּ ַכב עָּ ַפר ַהיִָּמים ֲאֶשר ִתשְׂ יו ִמסְׂ לָּ ל עָּ אֵּ רָּ ית ִישְׂ ַפר  בֵּ ִמסְׂ ם לְׂ י ֲעֹונָּ נֵּ ָך ֶאת שְׂ ַתִתי לְׂ ַוֲאִני נָּ
ל: אֵּ רָּ ית ִישְׂ אתָּ ֲעֹון בֵּ שָּ נָּ ִעים יֹום וְׂ ִתשְׂ אֹות וְׂ ֹלש מֵּ ֶלה  יִָּמים שְׂ ִכִליתָּ ֶאת אֵּ ִעים  ִצְדָך ַהְיָמִניְוָשַכְבָת ַעל וְׂ בָּ ה ַארְׂ הּודָּ ית יְׂ אתָּ ֶאת ֲעֹון בֵּ שָּ נָּ ִנית וְׂ שֵּ

 .)רש"י ויקרא כו, לד( ו( –)יחזקאל ד, ד " יֹום ַלָשָנה יֹום ַלָשָנה ְנַתִתיו ָלְךיֹום 

ם בעולם היו כלולות באדם הטעם שיחזקאל היה צריך לכפר על עוון ישראל ולשכב על צדו משך אותם הימים, כי כל הנשמות של הנבראי
לכן . , קין שהוא בגבורה כנגד כתף שמאל והבל שהוא בחסדים כנגד כתף ימיןיווהבל בניו היו כנגד שתי כתפ הראשון ותלויים בו, וקין

יחזקאל  ומשום כךהשמאלי. הכתף אך גם מעט בכתף הימני שנפגם מחמת  כאשר אדם פוגם בחטאו של קין אזי הוא פוגם בכתף שמאלי
העיקר הפגם כפי  שהואעון פגם קין בכתף השמאלי היה צריך לשכב זמן רב על כתפו השמאלי את הנביא שתיקן  ֻצּוָּ  על ידי ה' יתברך שְׂ

ה" ַאתָּ י ְשַכב ַעל ִצְדָך ַהְשָמאִלי וְׂ לָּ ַכב עָּ ַפר ַהיִָּמים ֲאֶשר ִתשְׂ יו ִמסְׂ לָּ ל עָּ אֵּ רָּ ית ִישְׂ תָּ ֶאת ֲעֹון בֵּ ַשמְׂ ם:וְׂ א ֶאת ֲעֹונָּ ַוֲאִני ָנַתִתי ְלָך ֶאת ְשֵני ֲעֹוָנם  ו ִתשָּ
ל ְלִמְסַפר ָיִמים ְשֹלש ֵמאֹות ְוִתְשִעים יֹום אֵּ רָּ ית ִישְׂ אתָּ ֲעֹון בֵּ שָּ נָּ  יתכתף שמאלהמחמת  נפגמהקצת . אך כיון שגם כתף ימין ה( –)יחזקאל ד, ד " וְׂ

 )יחזקאל ד, ו(" ְוָשַכְבָת ַעל ִצְדָך ַהְיָמִני ֵשִנית ְוָנָׂשאָת ֶאת ֲעֹון ֵבית ְיהּוָדה ַאְרָבִעים יֹום" ת שנאמרעל כתפו הימניגם לכן הוא הוצרך לשכב מעט 
 .)'מראות יחזקאל' למחבר ה'בן איש חי' דף ט ד"ה 'ואתה שכב על צדך השמאלי' מהאר"י ז"ל(

 לכן כאשר הם ירדו. (מהזוהר' חשף ה' את זרוע')'צמח דוד' למחבר שו"ת 'בית דוד' הפטרת שופטים דף פב ע"ב ד"ה בדור של יחזקאל הנביא התייאשו ישראל מן הגאולה 
)'ילקוט חדש' ערך גלות אות טז, 'מראות יחזקאל' דף ד ד"ה 'ותחלה לראש אודיע להקורא'  ביום חג השבועות )זוהר פרשת שמות דף ב ע"ב ד"ה כד נחתו לבבל( בבל, נפתחו השמיםב לגלות

)זוהר פרשת שמות דף ב ע"ב ד"ה כד נחתו  והוא ראה את כל מעשה המרכבה ,הנביא שה על יחזקאלושרתה הנבואה הקדֹו והובא בסוף ספר 'עוד יוסף חי' דרשות(

מַ שנאמר " לבבל( חּו ַהשָּ תְׂ ר ִנפְׂ בָּ ַהר כְׂ ה ַעל נְׂ תֹוְך ַהגֹולָּ ה ַלחֶֹּדש ַוֲאִני בְׂ ִביִעי ַבֲחִמשָּ רְׂ ה בָּ נָּ ֹלִשים שָּ ִהי ִבשְׂ אֹות ֱאֹלַויְׂ ֶאה ַמרְׂ ֶארְׂ  .)יחזקאל א, א(" יםִק ִים וָּ
עד שגילה  לא האמינוהואך ישראל  !"כל צבא השמים ומרכבותם באים לדור ביניכםו אמר לישראל "הרי הקב"ה נמצא כאן בבבלהוא אז 

שּו שמחו ולא  ישראל הם כל מה שראה במראה האלקים. וכיון ששמעו כךאת להם  הקב"ה לא עוזב אותם לפי שידעו כי בכלל על גלותם חָּ
שהם עדיין ידעו ו ,(, 'ילקוט חדש' ערך גלות אות טז)'צמח דוד' פרשת האזינו דף צב ע"ב ד"ה עי"ל מה שחזרוהוא נמצא עמהם בגלותם  ע"ב ד"ה כד נחתו לבבל()זוהר פרשת שמות דף ב 

מהרה בימינו, בוכן יהיה  .)'חוזה דוד' על התהלים מזמור פב ד"ה או אפשר במ"ש רז"ל( אותם כמו שעשה במצרים גאולשוב ולוהוא עתיד ל יתברך לפניוחביבים 
 אמן.

 

 

 

 

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו 

 בן ג'נֵּט
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 ת:ונשמ

 "לז רחל בת גרשון

הנולדת משרה 

  אשת דוד

 "לז דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ה. ת. נ. צ. ב.

 העלון גם לעילוי נשמת:

 אהרן בן עזיזה
 ז"ל

יָּה בת  לְׂ ֶלט עָּ רְׂ אָּ
 פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 הי"ו ז'נט בת חנה
אורך ימים ושנות חיים 

 !ומתוך בריאות איתנה
 

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת 
. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל 052-7675933בטל'  

 tora.haim@gmail.comאת העלון במייל  
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ֶמַנַנה ַמְדֶלן בת 
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.

 הילדותהעלון גם לרפואת 

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 רהבמהלרפואה שלימה 

 לבריאותההעלון גם 

 שלימה של הילדהה

יעל בת שירה 
 הי"ו אֹושרת

יזכה אותה שה' יתברך 
מתוך בריאות  לגדול

 איתנה וטובה

 

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 וכל בני משפחתה

אך ורק לקדש את שמו של ה' יתברך בעולם לקוראים היקרים! מטרת עלון זה היא 
לכל בירור ושאלה לגבי על ידי שכל יהודי ירגיש את מתיקות התורה ומצוותיה. 

 ל!העלון ניתן ליצור קשר בטלפון או במייל שבצד. תזכו למצוות והצלחה בכל מכל כ

הפצת העלון גם 

 להצלחת

שירה אושרת 

 הי"ובת מסעודה 
 !להצלחתה בכל מכל כל

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה בת 

מּון   הי"וחנה בֵּ

ר  הָּ אליהו בן גֹובְׂ
 הי"ו

 

 לזווג הגון בקרוב של ידידי השבוע הפצת העלון

 הי"ו הגָ לְ שמואל בן אֹו

בית נאמן שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 
בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 

 הרבנית הצדקתהעלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 :אשת חבר

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עליזה בת יפה

אוהב  האיש הענו והצנועהעלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 ישראל ומזכה הרבים:

 ב. ה.ת. נ. צ. ז"ל    עזרא בן שמחה ַכתּון ר'

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה 

 שנים תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
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