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Structure of Sefer 
Yehezkel

Thematic and Chronological Organization



Thematic 
Organization

CHAPTERS THEME

1-24 Destruction 

25-32 Prophecies to Nations

33-48 Restoration

3 Parts



CHAPTERS THEME SPECIFIC TOPICS

1-24 Destruction Chapter 1: Vision of the divine chariot and the journeys of the divine presence
Chapters 2-3:21: Description of Ezekiel's task and prophetic mission
Chapters 3:22-5: Symbolic acts and their interpretation
Chapters 6-7: Sins of the people that caused the destruction
Chapter 8: Acts of the people in the Temple
Chapters 9-11: Departure of the divine presence from the Temple
Chapters 12:1-20: Two Symbolic actions concerning the exile 
Chapters 12:21-14:11: Prophecy and prophets
Chapter 14:12-23: Oracle concerning individual righteousness 
Chapter 15: The vine parable 
Chapter16: The allegory of Jerusalem as God’s adulterous wife
Chapter 17: The allegory of the eagles, the vine, and the cedar
Chapter 18: Individual responsibility and reward
Chapter 19: End of the Judean monarchy
Chapters 20-24: Destruction of Judah and Jerusalem

25-32 Prophecies to Nations Chapter 25: Oracles condemning -Israel’s neighbors: Ammon, Moab, Edom, Philistia
Chapters 26-28: Oracles against Tyre
Chapters 29-32: Oracles against Egypt

33-48 Restoration A. Restoration (33-39)
Chapter 33: Response to the destruction of the Temple
Chapter 34: The shepherds of Israel
Chapters 35-36: Divine preference for Israel over Edom and the purification of the people
Chapter 37: Vision of the dry bones and the future of the kingdom of Israel
Chapters 38-39: Vision of the eschatological war of Gog from the land of Magog

B. The Vision of the Future Temple (40-48)
Chapters 40-43: Vision of the future temple
Chapters 44-46: Temple functionaries and sacrificial rites  
Chapters 47-48: A stream that emerges from the Temple; the division of the land



Chronological 
Organization

CHAPTERS THEME DATES

1-24 Destruction 5 - 9 of exile
593 – 588 BCE

BEFORE 
DESTRUCTION

25-32 Prophecies to Nations 10 – 27 of exile
587 – 571 BCE

33-48 Restoration 12, 25 of exile
585 BCE,  573 
BCE

AFTER 
DESTRUCTION

Sequential organization, with the 
prophecies to the nations in the center. 



Overarching 
Narrative: Tracking 

God’s Presence

ּוְבֶלֶכת, ַהַחּיֹות יְֵלכּו ָהאֹוַפּנִים ֶאְצָלם ּוְבִהּנֵָׂשא ַהַחּיֹות ֵמַעל ָהָאֶרץ ▪
יִּנְָׂשאּו ָהאֹוַפּנִים. ַעל ֲאֶׁשר יְִהיֶה-ָּׁשם ָהרּוַח ָלֶלֶכת יֵֵלכּו ָׁשָּמה ָהרּוַח 
ָלֶלֶכת ְוָהאֹוַפּנִים יִּנְָׂשאּו ְלֻעָּמָתם ִּכי רּוַח ַהַחּיָה ָּבאֹוַפּנִים. (א:יט-כ)

וִַּתָּׂשֵאִני רּוַח וֶָאְׁשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש ָּגדֹול ָּברּו ְּכבֹוד יְקֹוָק ▪
ִמְּמקֹומֹו:  וְקֹול ַּכְנֵפי ַהַחּיֹות ַמִּׁשיקֹות ִאָּׁשה ֶאל ֲאחֹוָתּה וְקֹול 

ָהאֹוַפִּנים ְלֻעָּמָתם וְקֹול ַרַעׁש ָּגדֹול: (ג:יב-יג)
“Divine Chariot”

"מעשה מרכבה" 



Overarching 
Narrative: Tracking 

God’s Presence

ַוִּתָּׂשא אִֹתי רּוַח ֵּבין-ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהָּׁשַמיִם ַוָּתֵבא אִֹתי יְרּוָׁשַלְָמה ְּבַמְראֹות ֱא-▪
ִהים ֶאל-ֶּפַתח ַׁשַער ַהְּפנִיִמית ַהּפֹונֶה ָצפֹונָה ֲאֶׁשר-ָׁשם מֹוַׁשב, ֵסֶמל ַהִּקנְָאה 

ֵהי יְִׂשָרֵאל  ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּבִּבְקָעה.  ַהַּמְקנֶה. . . ְוִהּנֵה-ָׁשם ְּכבֹוד ֱא-
(ח:ג-ד)

ַוּיֵרֹּמּו ַהְּכרּוִבים ִהיא ַהַחּיָה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ִּבנְַהר-ְּכָבר. . . ַוּיֵֵצא ְּכבֹוד ה' ֵמַעל ▪
ִמְפַּתן ַהָּביִת ַוּיֲַעמֹד ַעל-ַהְּכרּוִבים. ַוּיְִׂשאּו ַהְּכרּוִבים ֶאת-ַּכנְֵפיֶהם ַוּיֵרֹוּמּו ִמן-

ָהָאֶרץ ְלֵעינַי ְּבֵצאָתם ְוָהאֹוַפּנִים ְלֻעָּמָתם ַוּיֲַעמֹד ֶּפַתח ַׁשַער ֵּבית-ה' ַהַּקְדמֹונִי 
ֵהי-יְִׂשָרֵאל ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה (י:טו-יט) ּוְכבֹוד ֱא-

ֵהי ▪ וִַּיְׂשאּו ַהְּכרּוִבים ֶאת ַּכְנֵפיֶהם וְָהאֹוַפִּנים ְלֻעָּמָתם ּוְכבֹוד ֱא

יְִׂשָרֵאל ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה. וַַּיַעל ְּכבֹוד ה' ֵמַעל ּתֹו ָהִעיר וַַּיֲעמֹד ַעל 

ָהָהר ֲאֶׁשר ִמֶּקֶדם ָלִעיר: (יא, כב-כג)

"גלות השכינה"

Exile of Divine Presence



Overarching 
Narrative: Tracking 

God’s Presence

ְּבֶעְׂשִרים וְָחֵמׁש ָׁשָנה ְלָגלּוֵתנּו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ְּבַאְרַּבע ▪
ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַאַחר ֲאֶׁשר ֻהְּכָתה ָהִעיר ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָהיְָתה ָעַלי יַד 

ִהים ֱהִביַאִני ֶאל ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל  ה' וַָּיֵבא אִֹתי ָׁשָּמה:  ְּבַמְראֹות ֱא
וַיְִניֵחִני ֶאל ַהר ָּגבַֹּה ְמאֹד וְָעָליו ְּכִמְבֵנה ִעיר ִמֶּנֶגב: (מ, א-ב) 

ֵהי ▪  וַּיֹוִלֵכִני ֶאל ַהָּׁשַער ַׁשַער ֲאֶׁשר ּפֶֹנה ֶּדֶר ַהָּקִדים:  וְִהֵּנה ְּכבֹוד ֱא
יְִׂשָרֵאל ָּבא ִמֶּדֶר ַהָּקִדים וְקֹולֹו ְּכקֹול ַמיִם ַרִּבים וְָהָאֶרץ ֵהִאיָרה 

ִמְּכבֹדֹו:  ּוְכַמְרֵאה ַהַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ְּבבִֹאי 
ְלַׁשֵחת ֶאת ָהִעיר ּוַמְראֹות ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ֶאל ְנַהר ְּכָבר וֶָאּפֹל 

 ֶאל ָּפָני:  ּוְכבֹוד ה' ָּבא ֶאל ַהָּביִת ֶּדֶר ַׁשַער ֲאֶׁשר ָּפָניו ֶּדֶר ַהָּקִדים: 
וִַּתָּׂשֵאִני רּוַח וְַּתִביֵאִני ֶאל ֶהָחֵצר ַהְּפִניִמי וְִהֵּנה ָמֵלא ְכבֹוד ה' ַהָּביִת: 

(מג, א-ה)

וַיְִביֵאִני ֶּדֶר ַׁשַער ַהָּצפֹון ֶאל ְּפֵני ַהַּביִת וֵָאֶרא וְִהֵּנה ָמֵלא ְכבֹוד ה' ▪
ֶאת ֵּבית ה' וֶָאּפֹל ֶאל ָּפָני: (מד, ד)

שיבת השכינה
 Return of Divine Presence



Historical Context
Exile of Jehoiachin and Two Communities



Chronological Framework

 Exile of
Jehoiachin

• 597 BCE

 Destruction of
Temple

• 586 BCE

Edict of Cyrus

• 538 BCE



חידקל

פרת

ארם

עמון

מואב

אדום

 בבל

מצרים

יהודה

The Neo-Babylonian Empire



The Exile of 
Jehoiachin

Exile of “the 
Crafstmen and the 

Smiths” 
גלות יהויכין

"גלות "החרש והמסגר

ָּבֵעת ַהִהיא ָעלּו ַעְבֵדי ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל יְרּוָׁשָלִם וַָּתבֹא ָהִעיר ▪
ַּבָּמצֹור. וַָּיבֹא ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל ַעל ָהִעיר וֲַעָבָדיו ָצִרים ָעֶליָה. 

וֵַּיֵצא יְהֹויִָכין ֶמֶל יְהּוָדה ַעל ֶמֶל ָּבֶבל הּוא וְִאּמֹו וֲַעָבָדיו וְָׂשָריו 
וְָסִריָסיו וִַּיַּקח אֹתֹו ֶמֶל ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ְׁשמֶֹנה ְלָמְלכֹו. וַּיֹוֵצא ִמָּׁשם ... 

וְִהְגָלה ֶאת ָּכל יְרּוָׁשַלִם וְֶאת ָּכל ַהָּׂשִרים וְֵאת ָּכל ִּגּבֹוֵרי ַהַחיִל ֲעֶׂשֶרת 
א ִנְׁשַאר זּוַלת ַּדַּלת ַעם ָהָאֶרץ.  ֲאָלִפים ּגֹוֶלה וְָכל ֶהָחָרׁש וְַהַּמְסֵּגר 

וֶַּיֶגל ֶאת יְהֹויִָכין ָּבֶבָלה וְֶאת ֵאם ַהֶּמֶל וְֶאת ְנֵׁשי ַהֶּמֶל וְֶאת ָסִריָסיו 
וְֵאת ֵאיֵלי ָהָאֶרץ הֹוִלי ּגֹוָלה ִמירּוָׁשַלִם ָּבֶבָלה. וְֵאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהַחיִל 

ִׁשְבַעת ֲאָלִפים וְֶהָחָרׁש וְַהַּמְסֵּגר ֶאֶלף ַהּכֹל ִּגּבֹוִרים עֵֹׂשי ִמְלָחָמה 
וַיְִביֵאם ֶמֶל ָּבֶבל ּגֹוָלה ָּבֶבָלה. וַַּיְמֵל ֶמֶל ָּבֶבל ֶאת ַמַּתְניָה דֹדֹו 

ַּתְחָּתיו וַַּיֵּסב ֶאת ְׁשמֹו ִצְדִקָּיהּו (מל"ב כד, י-יז)

▪ In the seventh year [598/597], the month of Kislîmu, the king 
of Akkad mustered his troops, marched to the Hatti-land, and 
besieged the city of Judah and on the second day of the 
month of Addaru he seized the city and captured the king. He 
appointed there a king of his own choice, received its heavy 
tribute and sent to Babylon. (Babylonian Chronicle 5:11’-12’)



Two 
Communities in 

Conflict

COMMUNITY IN JERUSALEM

וַיְִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹר. ֶּבן ָאָדם ַאֶחי ַאֶחי ַאְנֵׁשי ְגֻאָּלֶת וְָכל ֵּבית ▪
ה ֲאֶׁשר ָאְמרּו ָלֶהם יְֹׁשֵבי יְרּוָׁשַלִם ַרֲחקּו ֵמַעל ה' ָלנּו ִהיא ִנְּתָנה  יְִׂשָרֵאל ֻּכ

ָהָאֶרץ ְלמֹוָרָׁשה    (יא, יד-טו)

וַיְִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹר. ֶּבן ָאָדם יְֹׁשֵבי ֶהֳחָרבֹות ָהֵאֶּלה ַעל ַאְדַמת יְִׂשָרֵאל ▪
אְֹמִרים ֵלאמֹר ֶאָחד ָהיָה ַאְבָרָהם וִַּייַרׁש ֶאת ָהָאֶרץ וֲַאַנְחנּו ַרִּבים ָלנּו ִנְּתָנה 

ָהָאֶרץ ְלמֹוָרָׁשה (לג, כג-כד). 

PROPHET’S RESPONSE FROM BABYLON

ָלֵכן ֱאמֹר ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה' ִּכי ִהְרַחְקִּתים ַּבּגֹויִם וְִכי ֲהִפיצֹוִתים ▪

ָּבֲאָרצֹות וֱָאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט ָּבֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ָּבאּו ָׁשם (יא, טז)

ָלֵכן ֱאמֹר ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה' ַעל ַהָּדם ּתֹאֵכלּו וְֵעיֵנֶכם ִּתְׂשאּו ▪
ֶאל ִּגּלּוֵליֶכם וְָדם ִּתְׁשּפֹכּו וְָהָאֶרץ ִּתיָרׁשּו. ֲעַמְדֶּתם ַעל ַחְרְּבֶכם ֲעִׂשיֶתן 

ּתֹוֵעָבה וְִאיׁש ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו ִטֵּמאֶתם וְָהָאֶרץ ִּתיָרׁשּו (לג, כה-כו).



Theology
Explaining God in Exile



Theocentrism
"טומאה/טהרה"

ֶּבן-ָאָדם, ֵּבית יְִׂשָרֵאל יְֹׁשִבים ַעל-ַאְדָמָתם ַויְַטְּמאּו אֹוָתּה ְּבַדְרָּכם ּוַבֲעִלילֹוָתם ְּכֻטְמַאת ַהּנִָּדה 
ֹ ֲחָמִתי ֲעֵליֶהם ַעל-ַהָּדם ֲאֶׁשר-ָׁשְפכּו ַעל-ָהָאֶרץ ּוְבגִּלּוֵליֶהם ִטְּמאּוָה.  ָהיְָתה ַדְרָּכם, ְלָפנָי. ָוֶאְׁשּפ
ָוָאִפיץ אָֹתם ַּבּגֹויִם ַוּיִּזָרּו ָּבֲאָרצֹות ְּכַדְרָּכם ְוַכֲעִלילֹוָתם ְׁשַפְטִּתים. ַוּיָבֹוא ֶאל-ַהּגֹויִם ֲאֶׁשר-ָּבאּו 

ָׁשם ַויְַחְּללּו ֶאת-ֵׁשם ָקְדִׁשי ֶּבֱאמֹר ָלֶהם ַעם-ה' ֵאֶּלה ּוֵמַאְרצֹו יָָצאּו. ָוֶאְחמֹל ַעל-ֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר 
א  ִחְּלֻלהּו ֵּבית יְִׂשָרֵאל ַּבּגֹויִם ֲאֶׁשר-ָּבאּו ָׁשָּמה. ָלֵכן ֱאמֹר ְלֵבית-יְִׂשָרֵאל ּכֹה ָאַמר ֲא-דֹנָי ה' 
ְלַמַענְֶכם ֲאנִי עֶֹׂשה ֵּבית יְִׂשָרֵאל ִּכי ִאם-ְלֵׁשם-ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ַּבּגֹויִם ֲאֶׁשר-ָּבאֶתם ָׁשם. 

ְוִקַּדְׁשִּתי ֶאת-ְׁשִמי ַהָּגדֹול ַהְמֻחָּלל ַּבּגֹויִם ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ְּבתֹוָכם ְויְָדעּו ַהּגֹויִם ִּכי-ֲאנִי ה' נְֻאם ֲא-דֹנָי 
ה' ְּבִהָּקְדִׁשי ָבֶכם ְלֵעינֵיֶהם.  ְןָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן-ַהּגֹויִם, ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל-ָהֲאָרצֹות; ְוֵהֵבאִתי 
ֶאְתֶכם, ֶאל-ַאְדַמְתֶכם.  ְוזַָרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמיִם ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל-ִּגּלּוֵליֶכם 

ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם. ְונַָתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת-ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם 
ְונַָתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר. ְוֶאת-רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר-ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו 

ִהים.   ַוֲעִׂשיֶתם.  ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר נַָתִּתי ַלֲאבֵֹתיֶכם ִוְהיִיֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהיֶה ָלֶכם ֵלא
א-ֶאֵּתן ֲעֵליֶכם ָרָעב.  ְוהֹוַׁשְעִּתי ֶאְתֶכם, ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ְוָקָראִתי ֶאל-ַהָּדגָן ְוִהְרֵּביִתי אֹתֹו ְו

א ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב--ַּבּגֹויִם.  ּוזְַכְרֶּתם  ְוִהְרֵּביִתי ֶאת-ְּפִרי ָהֵעץ, ּוְתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְלַמַען ֲאֶׁשר 
א-טֹוִבים ּונְקֹטֶֹתם ִּבְפנֵיֶכם ַעל ֲעוֺנֵֹתיֶכם ְוַעל  ֶאת-ַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ּוַמַעְלֵליֶכם ֲאֶׁשר 

א ְלַמַענְֶכם ֲאנִי-עֶֹׂשה, נְֻאם ֲא-דֹנָי ה' יִָּוַדע ָלֶכם ּבֹוׁשּו ְוִהָּכְלמּו ִמַּדְרֵכיֶכם ֵּבית  ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם.  
יְִׂשָרֵאל. (לו:יז-לב)



Theocentrism
 קידוש/חילול"

"'ה

ֶּבן-ָאָדם, ֵּבית יְִׂשָרֵאל יְֹׁשִבים ַעל-ַאְדָמָתם  ַויְַטְּמאּו אֹוָתּה ְּבַדְרָּכם ּוַבֲעִלילֹוָתם ְּכֻטְמַאת ַהּנִָּדה 
ֹ ֲחָמִתי ֲעֵליֶהם ַעל-ַהָּדם ֲאֶׁשר-ָׁשְפכּו ַעל-ָהָאֶרץ ּוְבגִּלּוֵליֶהם ִטְּמאּוָה.  ָהיְָתה ַדְרָּכם, ְלָפנָי. ָוֶאְׁשּפ
ָוָאִפיץ אָֹתם ַּבּגֹויִם ַוּיִּזָרּו ָּבֲאָרצֹות ְּכַדְרָּכם ְוַכֲעִלילֹוָתם ְׁשַפְטִּתים. ַוּיָבֹוא ֶאל-ַהּגֹויִם ֲאֶׁשר-ָּבאּו 

ָׁשם ַויְַחְּללּו ֶאת-ֵׁשם ָקְדִׁשי ֶּבֱאמֹר ָלֶהם ַעם-ה' ֵאֶּלה ּוֵמַאְרצֹו יָָצאּו. ָוֶאְחמֹל ַעל-ֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר 
א  ִחְּלֻלהּו ֵּבית יְִׂשָרֵאל ַּבּגֹויִם ֲאֶׁשר-ָּבאּו ָׁשָּמה. ָלֵכן ֱאמֹר ְלֵבית-יְִׂשָרֵאל ּכֹה ָאַמר ֲא-דֹנָי ה' 
ְלַמַענְֶכם ֲאנִי עֶֹׂשה ֵּבית יְִׂשָרֵאל ִּכי ִאם-ְלֵׁשם-ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ַּבּגֹויִם ֲאֶׁשר-ָּבאֶתם ָׁשם. 

ְוִקַּדְׁשִּתי ֶאת-ְׁשִמי ַהָּגדֹול ַהְמֻחָּלל ַּבּגֹויִם ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ְּבתֹוָכם ְויְָדעּו ַהּגֹויִם ִּכי-ֲאנִי ה' נְֻאם ֲא-דֹנָי 
ה' ְּבִהָּקְדִׁשי ָבֶכם ְלֵעינֵיֶהם.  ְָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן-ַהּגֹויִם, ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל-ָהֲאָרצֹות; ְוֵהֵבאִתי 
ֶאְתֶכם, ֶאל-ַאְדַמְתֶכם.  ְוזַָרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמיִם ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל-ִּגּלּוֵליֶכם 

ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם. ְונַָתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת-ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם 
ְונַָתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר. ְוֶאת-רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר-ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו 

ִהים.   ַוֲעִׂשיֶתם.  ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר נַָתִּתי ַלֲאבֵֹתיֶכם ִוְהיִיֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהיֶה ָלֶכם ֵלא
א-ֶאֵּתן ֲעֵליֶכם ָרָעב.  ְוהֹוַׁשְעִּתי ֶאְתֶכם, ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ְוָקָראִתי ֶאל-ַהָּדגָן ְוִהְרֵּביִתי אֹתֹו ְו

א ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב--ַּבּגֹויִם.  ּוזְַכְרֶּתם  ְוִהְרֵּביִתי ֶאת-ְּפִרי ָהֵעץ, ּוְתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְלַמַען ֲאֶׁשר 
א-טֹוִבים ּונְקֹטֶֹתם ִּבְפנֵיֶכם ַעל ֲעוֺנֵֹתיֶכם ְוַעל  ֶאת-ַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ּוַמַעְלֵליֶכם ֲאֶׁשר 

א ְלַמַענְֶכם ֲאנִי-עֶֹׂשה, נְֻאם ֲא-דֹנָי ה' יִָּוַדע ָלֶכם ּבֹוׁשּו ְוִהָּכְלמּו ִמַּדְרֵכיֶכם ֵּבית  ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם.  
יְִׂשָרֵאל. (לו:יז-לב)



Influence of  תורת 
הכהנים

 ְונַָתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת-ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְונַָתִּתי ָלֶכם 
 ֵלב ָּבָׂשר. ְוֶאת-רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר-ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם. 
ִהים.  ְוהֹוַׁשְעִּתי  ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר נַָתִּתי ַלֲאבֵֹתיֶכם ִוְהיִיֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהיֶה ָלֶכם ֵלא
א-ֶאֵּתן ֲעֵליֶכם ָרָעב. ְוִהְרֵּביִתי ֶאת- ֶאְתֶכם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ְוָקָראִתי ֶאל-ַהָּדגָן ְוִהְרֵּביִתי אֹתֹו ְו

א ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב--ַּבּגֹויִם.  ּוזְַכְרֶּתם ֶאת-ַּדְרֵכיֶכם  ְּפִרי ָהֵעץ, ּוְתנּוַבת ַהָּׂשֶדה ְלַמַען ֲאֶׁשר 
א  א-טֹוִבים ּונְקֹטֶֹתם ִּבְפנֵיֶכם ַעל ֲעוֺנֵֹתיֶכם ְוַעל ּתֹוֲעבֹוֵתיֶכם.   ָהָרִעים ּוַמַעְלֵליֶכם ֲאֶׁשר 

ְלַמַענְֶכם ֲאנִי-עֶֹׂשה, נְֻאם ֲא-דֹנָי ה' יִָּוַדע ָלֶכם ּבֹוׁשּו ְוִהָּכְלמּו ִמַּדְרֵכיֶכם ֵּבית יְִׂשָרֵאל. (לו:כו-לב)

Parallels to חומש ויקרא



National 
History of Sin

ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם, ּכֹה-ָאַמר ֲאדֹנָי ה' ְּביֹום ָּבֳחִרי ְביְִׂשָרֵאל ָוֶאָּׂשא יִָדי ְלזֶַרע ▪
ֵּבית יֲַעקֹב ָוִאָּוַדע ָלֶהם ְּבֶאֶרץ ִמְצָריִם ָוֶאָּׂשא יִָדי ָלֶהם ֵלאמֹר ֲאנִי ה' ֱא-

ֵהיֶכם.  ַּבּיֹום ַההּוא נָָׂשאִתי יִָדי ָלֶהם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם ֶאל-ֶאֶרץ 
ֲאֶׁשר-ַּתְרִּתי ָלֶהם זַָבת ָחָלב ּוְדַבׁש ְצִבי ִהיא ְלָכל-ָהֲאָרצֹות.  ָואַֹמר ֲאֵלֶהם 
ֵהיֶכם.   ִאיׁש ִׁשּקּוֵצי ֵעינָיו ַהְׁשִליכּו ּוְבגִּלּוֵלי ִמְצַריִם ַאל-ִּתַּטָּמאּו  ֲאנִי ה'ֱא
א ִהְׁשִליכּו ְוֶאת- א ָאבּו ִלְׁשמַֹע ֵאַלי ִאיׁש ֶאת-ִׁשּקּוֵצי ֵעינֵיֶהם  ַוּיְַמרּו-ִבי ְו

ֹ ֲחָמִתי ֲעֵליֶהם ְלַכּלֹות ַאִּפי ָּבֶהם ְּבתֹו  א ָעזָבּו ָואַֹמר ִלְׁשּפ ִּגּלּוֵלי ִמְצַריִם 
ֶאֶרץ ִמְצָריִם. ָוַאַעׂש ְלַמַען ְׁשִמי ְלִבְלִּתי ֵהֵחל ְלֵעינֵי ַהּגֹויִם ֲאֶׁשר-ֵהָּמה 

ְבתֹוָכם ֲאֶׁשר נֹוַדְעִּתי ֲאֵליֶהם ְלֵעינֵיֶהם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם. (כ:ה-ט)



A Role for 
Humans?

NATIONAL FATE

ְונַָתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת-ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ▪
ְונַָתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר. ְוֶאת-רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר-ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו 

ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם.  ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר נַָתִּתי ַלֲאבֵֹתיֶכם ִוְהיִיֶתם ִלי ְלָעם 
ִהים. (לו:כו-כז) ְוָאנִֹכי ֶאְהיֶה ָלֶכם ֵלא

INDIVIDUAL (?) OPPORTUNITY 
ַהְׁשִליכּו ֵמֲעֵליֶכם, ֶאת-ָּכל-ִּפְׁשֵעיֶכם ֲאֶׁשר ְּפַׁשְעֶּתם ָּבם, ַוֲעׂשּו ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש, ְורּוַח ▪

א ֶאְחּפֹץ ְּבמֹות ַהֵּמת, נְֻאם ֲאדֹנָי יְהִוה:  ְוָהִׁשיבּו,  ֲחָדָׁשה; ְוָלָּמה ָתֻמתּו, ֵּבית יְִׂשָרֵאל.  ִּכי 
ִוְחיּו. (יח:לא-לב)

ְוַאָּתה ֶבן-ָאָדם, ֱאמֹר ֶאל-ֵּבית יְִׂשָרֵאל, ֵּכן ֲאַמְרֶּתם ֵלאמֹר, ִּכי-ְפָׁשֵעינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ָעֵלינּו; ▪
ּוָבם ֲאנְַחנּו נְַמִּקים, ְוֵאי נְִחיֶה.  ֱאמֹר ֲאֵליֶהם ַחי-ָאנִי נְֻאם ֲאדֹנָי יְהִוה, ִאם-ֶאְחּפֹץ ְּבמֹות 

ָהָרָׁשע, ִּכי ִאם-ְּבׁשּוב ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו, ְוָחיָה:  ׁשּובּו ׁשּובּו ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים, ְוָלָּמה 
ָתמּותּו--ֵּבית יְִׂשָרֵאל.  (לג:י-יא)



Theology

Human Sin
Impurity & 

Desecration of 
God’s Name

Divine 
Absence

▪ “Blame” distributed to God; less role for people

▪ God’s fate bound to nation’s fate

▪ Redemption requires divine action

▪ Future will include preventive measures (new temple)
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Highlights

▪ “The Chariot” (מעשה מרכבה)

▪ “Dry Bones” (37)

▪ Gog and Magog (38)

▪ Hope for/laws for Temple Restoration

Sefer Yehezkel in Jewish Memory
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