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1. Ezekiel 33:21-22
21
In the twelfth year of our exile, on the fifth day of the tenth month, a fugitive
came to me from Jerusalem and reported, “The city has fallen.” 22Now the hand of
the LORD had come upon me the evening before the fugitive arrived, and He
opened my mouth before he came to me in the morning; thus my mouth was
opened and I was no longer speechless.
כב-כא:יחזקאל לג
) (כב:ירּוש ִ ַלם לֵּאמֹר הֻ כְ תָׁ ה הָׁ עִ יר
ָׁ (כא) וַ יְ ִהי בִ ְש ֵּתי עֶ ְש ֵּרה שָׁ נָׁה בָׁ ע ֲִש ִרי בַ חֲ ִמשָׁ ה ַלח ֶֹדש לְ גָׁלּותֵּ נּו בָׁ א אֵּ לַי הַ פָׁ לִ יט ִמ
:וְ יַד ה' הָׁ יְ תָׁ ה אֵּ לַי בָׁ עֶ ֶרב לִ פְ נֵּי בוֹא הַ פָׁ לִ יט וַ יִ פְ ַתח אֶ ת פִ י עַ ד בוֹא אֵּ לַי בַ ב ֶֹקר וַ יִ פָׁ ַתח פִ י וְ ֹלא נֶאֱ ל ְַמ ִתי עוֹד

2. Ezekiel 36:22-28
22
Say to the House of Israel: Thus said the Lord GOD: Not for your sake will I act,
O House of Israel, but for My holy name, which you have caused to be profaned
among the nations to which you have come. 23I will sanctify My great name which
has been profaned among the nations—among whom you have caused it to be
profaned. And the nations shall know that I am the LORD—declares the Lord
GOD—when I manifest My holiness before their eyes through you. 24I will take
you from among the nations and gather you from all the countries, and I will bring
you back to your own land. 25I will sprinkle clean water upon you, and you shall
be clean: I will cleanse you from all your uncleanness and from all your fetishes.
26
And I will give you a new heart and put a new spirit into you: I will remove the
heart of stone from your body and give you a heart of flesh; 27and I will put My
spirit into you. Thus I will cause you to follow My laws and faithfully to observe
My rules. 28Then you shall dwell in the land which I gave to your fathers, and you
shall be My people and I will be your God.
כח-כב:יחזקאל לו
לקים ֹלא לְ מַ עַ ְנכֶ ם אֲ נִי ע ֶֹשה בֵּ ית יִ ְש ָׁראֵּ ל כִ י ִאם לְ ֵּשם ָׁק ְד ִשי-(כב) ָׁלכֵּן אֱ מֹר לְ בֵּ ית יִ ְש ָׁראֵּ ל כֹה ָאמַ ר ה' א
 (כג) וְ ִק ַד ְש ִתי אֶ ת ְש ִמי הַ ּגָׁדוֹל הַ ְמחֻ לָׁל בַ ּגוֹיִ ם אֲ ֶשר ִחלַלְ ֶתם בְ תוֹכָׁ ם:אֲ שֶ ר ִחלַלְ ֶתם בַ ּגוֹיִ ם אֲ שֶ ר בָׁ אתֶ ם שָׁ ם
 (כד) וְ ל ַָׁק ְח ִתי אֶ ְתכֶם ִמן הַ ּגוֹיִ ם וְ ִקבַ ְצ ִתי:לקים בְ ִה ָׁק ְד ִשי בָׁ כֶם לְ עֵּ ינֵּיהֶ ם-וְ י ְָׁדעּו הַ ּגוֹיִ ם כִ י אֲ נִ י ה' נְאֻ ם ה' א
ּוטהַ ְר ֶתם ִמכֹל
ְ  (כה) וְ זָׁ ַר ְק ִתי ֲעלֵּיכֶם מַ יִ ם ְטהו ִֹרים:ַאדמַ ְת ֶכם
ְ אתי אֶ ְתכֶם אֶ ל
ִ ֵּאֶ ְתכֶם ִמכָׁל הָׁ אֲ ָׁרצוֹת וְ הֵּ ב
 (כו) וְ נָׁתַ ִתי ָׁלכֶם לֵּב חָׁ ָׁדש וְ רּוחַ חֲ ָׁד ָׁשה אֶ ֵּתן בְ ִק ְרבְ כֶם וַ הֲ ִסר ִֹתי:ּומכָׁל ּגִ לּולֵּיכֶם אֲ טַ הֵּ ר אֶ ְת ֶכם
ִ טֻ ְמאוֹתֵּ יכֶם
יתי אֵּ ת אֲ ֶשר בְ חֻ ַקי ֵּתלֵּכּו
ִ רּוחי אֶ ֵּתן בְ ִק ְרבְ כֶם וְ עָׁ ִש
ִ  (כז) וְ אֶ ת:אֶ ת לֵּב הָׁ אֶ בֶ ן ִמבְ שַ ְרכֶם וְ נָׁתַ ִתי ָׁלכֶם לֵּב בָׁ שָׁ ר
ָארץ אֲ שֶ ר נָׁתַ ִתי לַאֲ בֹתֵּ יכֶם וִ ְהיִ יתֶ ם לִ י לְ עָׁ ם וְ ָאנֹכִ י אֶ ְהיֶה לָׁכֶ ם
ֶ ָׁ (כח ) וִ ישַ בְ ֶתם ב:ּומ ְשפָׁ טַ י ִת ְש ְמרּו וַ ע ֲִשיתֶ ם
ִ
:ֹל ִקים-לֵּא
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3. Ezekiel 37:11-14
11
And He said to me, “O mortal, these bones are the whole House of Israel. They
say, ‘Our bones are dried up, our hope is gone; we are doomed.’ 12Prophesy,
therefore, and say to them: Thus said the Lord GOD: I am going to open your
graves and lift you out of the graves, O My people, and bring you to the land of
Israel. 13You shall know, O My people, that I am the LORD, when I have opened
your graves and lifted you out of your graves. 14I will put My breath into you and
you shall live again, and I will set you upon your own soil. Then you shall know
that I the LORD have spoken and have acted”—declares the LORD.
יד-יא:יחזקאל לז
ָאדם הָׁ עֲצָׁ מוֹת הָׁ אֵּ לֶה כָׁל בֵּ ית יִ ְש ָׁראֵּ ל הֵּ מָׁ ה ִהנֵּה א ְֹמ ִרים יָׁבְ שּו עַ ְצמו ֵֹּתינּו וְ ָאבְ ָׁדה
ָׁ (יא) וַ יֹאמֶ ר אֵּ לַי בֶ ן
לקים ִהנֵּה אֲ נִי פֹ תֵּ חַ ֶאת ִקבְ רוֹתֵּ יכֶם- (יב) ָׁל ֵּכן ִהנָׁבֵּ א וְ ָאמַ ְר ָׁת אֲ לֵּיהֶ ם כֹה ָאמַ ר ה' א:ִת ְקוָׁ תֵּ נּו נִגְ זַ ְרנּו לָׁנּו
ידעְ ֶתם כִ י אֲ נִ י ה' בְ פִ ְת ִחי אֶ ת
ַ ִ (יג) ו:ַאדמַ ת יִ ְש ָׁראֵּ ל
ְ אתי אֶ ְתכֶם אֶ ל
ִ ֵֵּּיתי אֶ ְתכֶם ִמ ִקבְ רוֹתֵּ יכֶם עַ ִמי וְ הֵּ ב
ִ וְ הַ ֲעל
רּוחי בָׁ ֶכם וִ ְחיִ יתֶ ם וְ ִהנ ְַח ִתי ֶא ְתכֶם עַ ל
ִ  (יד) וְ נָׁתַ ִתי:ִקבְ רוֹתֵּ יכֶם ּובְ הַ עֲלו ִֹתי אֶ ְתכֶם ִמ ִקבְ רוֹתֵּ יכֶם עַ ִמי
:'יתי נְאֻ ם ה
ִ ידעְ ֶתם כִ י אֲ נִי ה' ִדבַ ְר ִתי וְ עָׁ ִש
ַ ִַאדמַ ְתכֶם ו
ְ

4. Ezekiel 38:22-23
22
I will punish him with pestilence and with bloodshed; and I will pour torrential rain,
hailstones, and sulfurous fire upon him and his hordes and the many peoples with him.
23
Thus will I manifest My greatness and My holiness, and make Myself known in the
sight of many nations. And they shall know that I am the LORD.
כג-כב:יחזקאל לח
ַאמ ִטיר עָׁ לָׁיו וְ עַ ל אֲ גַפָׁ יו וְ עַ ל עַ ִמים
ְ (כב) וְ נִ ְשפַ ְט ִתי ִאת ֹו בְ ֶדבֶ ר ּובְ ָׁדם וְ גֶשֶ ם שוֹטֵּ ף וְ ַאבְ נֵּי אֶ לְ ּגָׁבִ יש אֵּ ש וְ גָׁפְ ִרית
:' (כג) וְ ִה ְתּג ִַדלְ ִתי וְ ִה ְת ַק ִד ְש ִתי וְ נו ַֹדעְ ִתי לְ עֵּ ינֵּי ּגוֹיִ ם ַרבִ ים וְ י ְָׁדעּו כִ י אֲ נִי ה:ַֹרבִ ים אֲ שֶ ר ִאתו

5. Berakhot 3a
R. Yosei entered into one of the ruins of Jerusalem to pray. Elijah appeared…He asked
me, what did you hear in this ruin? I replied: I heard a divine voice, cooing like a dove,
and saying: Woe to the children, on account of whose sins I destroyed My house and
burnt My temple and exiled them among the nations of the world! He said to me: …Not
in this moment alone does it so exclaim, but three times each day it says this! And more
than that, whenever the Israelites go into the synagogues and schoolhouses and respond:
May His great name be blessed (yehei shemei ha-gadol mevorakh), God shakes His head
and says: Happy is the King who is thus praised in this house! Woe to the Father who had
to banish His children, and woe to the children who had to be banished from the table of
their Father!
.ברכות ג
 בא. ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, פעם אחת הייתי מהלך בדרך: אמר רבי יוסי,תניא
 שמעתי בת קול: מה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו, בני:ואמר לי...אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח
 אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין:שמנהמת כיונה ואומרת
; אלא בכל יום ויום שלש פעמים אומרת כך, לא שעה לא בלבד אומרת כך, חייך וחיי ראשך: ואמר לי.האומות
 אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך הקדוש,ולא זו בלבד
 ואוי להם, מה לו לאב שהגלה את בניו, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך:ברוך הוא מנענע ראשו ואומר
.לבנים שגלו מעל שולחן אביהם
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6. Ezekiel 40:1-2
1
In the twenty-fifth year of our exile, the fourteenth year after the city had fallen,
at the beginning of the year, the tenth day of the month—on that very day—the
hand of the LORD came upon me, and He brought me there. 2He brought me, in
visions of God, to the Land of Israel, and He set me down on a very high mountain
on which there seemed to be the outline of a city on the south.
ב-א:יחזקאל מ
ַארבַ ע עֶ ְש ֵּרה ָׁשנָׁה ַאחַ ר אֲ ֶשר הֻ כְ תָׁ ה הָׁ עִ יר ְבעֶ צֶ ם
ְ ְ(א) בְ עֶ ְש ִרים וְ חָׁ מֵּ ש שָׁ נָׁה לְ גָּׁותֵּ נּו בְ רֹאש הַ ָׁשנָׁה בֶ עָׁ שוֹר ַלח ֶֹדש ב
ַֹל ִקים הֱ בִ יַאנִ י אֶ ל אֶ ֶרץ יִ ְש ָׁראֵּ ל וַ יְ ִניחֵּ ִני אֶ ל הַ ר ָּׁגבֹה- ֱ (ב) בְ מַ ְראוֹת א:הַ יוֹם הַ זֶ ה הָׁ יְ תָׁ ה עָׁ לַי יַד ה' וַ יָׁבֵּ א א ִֹתי שָׁ מָׁ ה
:ְמאֹד וְ עָׁ לָׁיו כְ ִמבְ נֵּה עִ יר ִמ ֶנגֶב

7. Ezekiel 43:1-4
1
Then he led me to a gate, the gate that faced east. 2And there, coming from the
east with a roar like the roar of mighty waters, was the Presence of the God of
Israel, and the earth was lit up by His Presence. 3The vision was like the vision I
had seen when I came to destroy the city, the very same vision that I had seen by
the Chebar Canal. Forthwith, I fell on my face. 4The Presence of the LORD entered
the Temple by the gate that faced eastward.
ד-א:יחזקאל מג
ֹל ֵּקי יִ ְש ָׁראֵּ ל בָׁ א ִמ ֶד ֶרְך הַ ָׁק ִדים וְ קוֹל ֹו כְ קוֹל- ֱ (ב) וְ ִהנֵּה כְ בוֹד א:(א) וַ יוֹלִ ֵּכ ִני אֶ ל־הַ שָׁ עַ ר שַ עַ ר אֲ שֶ ר ֹפנֶה ֶד ֶרְך הַ ָׁק ִדים
יתי בְ ב ִֹאי לְ ַשחֵּ ת אֶ ת־הָׁ עִ יר
ִ ר־ר ִא
ָׁ יתי כַמַ ְראֶ ה אֲ ֶש
ִ  (ג) ּוכְ מַ ְראֵּ ה הַ מַ ְראֶ ה אֲ שֶ ר ָׁר ִא:ֹירה ִמכְ בֹדו
ָׁ ָארץ הֵּ ִא
ֶ ָׁמַ יִ ם ַרבִ ים וְ ה
 (ד) ּוכְ בוֹד ה' בָׁ א אֶ ל־הַ בָׁ יִ ת ֶד ֶרְך ַשעַ ר אֲ ֶשר פָׁ נָׁיו ֶד ֶרְך:יתי אֶ ל־נְ הַ ר כְ בָׁ ר וָׁ אֶ פֹל אֶ ל־פָׁ נָׁי
ִ ּומַ ְראוֹת כַמַ ְראֶ ה אֲ שֶ ר ָׁר ִא
:הַ ָׁק ִדים

8. Menahot 45a
Thus says the Lord God, In the first month, in the first day of the month thou shalt
take a young bullock without blemish, and you shall offer it as a sin-offering in the
sanctuary (Ezek. 45:18). A sin-offering? But surely it is a burnt-offering (see
Num. 28:11)? — R. Johanan said, This passage will be interpreted by Elijah in the
future. R. Ashi said, [It refers to] the special consecration offering [to be] offered
in the time of Ezra just as it was offered in the time of Moses…
Rab Judah said in the name of Rab, That man is to be remembered for
good, and Hanina b. Hezekiah is his name; for were it not for him the Book of
Ezekiel would have been suppressed, since its sayings contradicted the words of
the Torah. What did he do? He took up with him three hundred barrels of oil and
remained there in the upper chamber until he had explained away everything.
.מנחות מה
 חטאת? עולה היא! א"ר,לקים בראשון באחד לחודש תקח פר בן בקר תמים וחטאת את המקדש-כה אמר ה' א
 רב אשי.) דעד שיבא אליהו ויפרשנה לנו אין אנו יודעים לדורשה: פרשה זו אליהו עתיד לדורשה (רש"י:יוחנן
. כדרך שהקריבו בימי משה, מילואים הקריבו בימי עזרא:אמר
, שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל, זכור אותו האיש לטוב וחנינא בן חזקיה שמו:אמר רב יהודה אמר רב
) לנרות להדליק בלילה ולדרשו: מה עשה? העלה שלש מאות גרבי שמן (רש"י,שהיו דבריו סותרין דברי תורה
.וישב בעלייה ודרשו
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9. Megillah 2b
R. Jeremiah — or you may also say R. Hiyya b. Abba — also said: The [alternative forms
of the] letters M'N'Z'P'K were prescribed by the Watchmen (the prophets). Do you really
think so? Is it not written, These are the commandments (Lev. 27:34), which implies that
no prophet is at liberty to introduce anything new henceforward!
:מגילה ב
)לד: (ויקרא כ"ז: ותסברא? והכתיב- . מנצפ"ך צופים אמרום:ואמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא
!אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה

10. R. Eliezer of Beaugency, introduction to Ezekiel
[Ezekiel] did not explain from what date he was counting thirty years. Even though the
Targum is straight, and points to the time when Hilkiah the priest found the Torah scroll,
this is not a common way for verses to speak. Admittedly there is no alternative, even
though we do not understand why he would count in this manner. However, it appears in
light of the entire book that we can offer a reason: you will not find a prophet exhorting
his generation about Torah and the commandments except for [Ezekiel]. Most of his
words echo the style of the Torah, and he repeated nearly the entire Torah to them…as
though he were giving the Torah to them anew…Therefore he counted the date from the
time [the scroll of the Torah] was found, since the essence of his book was dependent on
it.
 הקדמה לספר יחזקאל,ר' אליעזר מבלגנצי
, ואע"פ שדברי המתרגם ישרים," שלא פירש לאיזה חשבון הוא מונה "שלשים שנה,ותראה בתחלת דבריו
 מכל מקום אין זו שיטת הכתובים; ועל כרחנו אין לנו,ומכוונים לזמן שמצא חלקיהו הכהן את ספר התורה
 כי מן הנראה לפי ענין כל, אפס. ואע"פ שאין אנו יודעין מה ראה למנות משם על פי ענין הזה,דרך אחרת זולתה
 ואף שיחתו ברוב, כי לא תמצא נביא מוכיח את דורו על פי התורה והמצוות אלא הוא: ניתן בו טעם,הספר
 שאין שם, והוא בגולה,ולפי שספר התורה נתגלה להן בימיו... וכמעט שנה להם כל התורה,דבריו כשיחת תורה
 כי נשתכחה בימי, כמחדש להן התורה, היה מוכיחם על פי ספר התורה הנמצא,כהנים ונביאים כמו בארץ
 כי כל עיקר ספרו, לכן מונה מזמן מציאתו,מנשה; והואיל שעל דברי ספר התורה הנמצא היו נבואותיו ודבריו
.בו הוא תלוי

