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 מתים שהחיה יחזקאל
 

לפי תפיסה .  כמשל ונמשל"במבט ראשון"ז בספר יחזקאל נראה "חזון העצמות היבשות בפרק ל
. שכן משל איננו מיצג מציאות, כל טעם בשאלה מי היו המתים שהחיה יחזקאל, לכאורה,  איןזו

, ברצוני לעמוד על מסורת פרשנית אחת בנושא זה. ל רבות"בדרשות חזלמרות זאת נשאלה שאלה זו 
 .ודרכה לשוב ולקשור את חזון העצמות היבשות לחג הפסח

, צב(עיקרו של הדיון התלמודי בחזון העצמות היבשות מצוי בתלמוד הבבלי במסכת סנהדרין 
 , מדובר במשל בלבדאאו שמ, ראשיתו בדיון עקרוני בשאלה האם באמת החיה יחזקאל מתים). ב"ע
האם המתים שקמו לתחייה חיו זמן קצר , מחלוקת בין הסוברים כדעה הראשונהבהמשך ישנה ו

. נשאו נשים והולידו ילדים, או שעמדו ועלו לארץ ישראל, "ממית ומחיה' ה"בכדי להוכיח ש, בלבד
  :מי היו אותם מתים שהחיה יחזקאל, רק בעקבות דעה אחרונה זו עולה השאלה

ובני אפרים ': שנאמר, אלו בני  אפרים שמנו לקץ וטעו: אמר רב?  נינהו מתים שהחיה יחזקאלומאן
-כ' ז, א"דב(וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד . ׁשותלח וברד ּבנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו

חיו ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים וּיבאו א: וכתיב', גת הנולדים בארץ וגו-והרגום אנשי, )כב
 ..לנחמו

נהרגו על ידי פלשתים מגת בארץ שעל בני אפרים בן יעקב ', הסיפור המוזר שבדברי הימים א      
המתאבל , אבי השבט, והשימוש בשמו של אפרים, הוא נקודת האחיזה של מדרש זה בכתובים, כנען

את ? ה מדובראך מהי בדיוק הטעות שב. אכן אומר דרשני, על צאצאים מדור שביעי או שמיני אחריו
  :י בפירושו על הגמרא"זאת מסביר רש
והם מנו משעת הדיבור ... אלא משנולד יצחק' ועבדום וענו אותם'שלא היה להם למנות גזירת : וטעו

, אברהם אבינו בשעה שנדבר עמו בין הבתרים בן שבעים שנה היה: ותניא בסדר עולם, לאברהם
ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את ':  כדכתיב,ומבין הבתרים עד שנולד יצחק היה שלשים שנה

נמצאת אומר משדבר עמו בין הבתרים עד שיצאו ממצרים היו ארבע מאות ). ה, כא' בר(' יצחק בנו
ומנין שבני אפרים הן שיצאו , ואותן שלשים שמן הדבור עד לידת יצחק טעו בני אפרים, )ושלשים(

 .'והרגום אנשי גת' וובני אפרים שותלח וג': שנאמר? קודם זמנן ונהרגו
ועבדום : "י מבוסס על הפער שבין הבטחת אלוקים לאברהם בברית בין הבתרים"פירושו של רש       

ומושב בני ישראל אשר ישבו "לבין הכתוב ביציאת מצרים , )יג, טו' בר" (וענו אתם ארבע מאות שנה
טעו ומנו את שנות גלות בני שבט אפרים ). מ, ב"י' שמ" (במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

על אף . ולכן נענשו ונהרגו מיד עם כניסתם לארץ כנען מדרום, מצרים באופן שגוי ודחקו את הקץ
ולכן זכו לקום , לעלות לארץ כנען ולנחול אותה, שטעו ונהרגו נשמרה להם זכות כוונתם הטובה

 . לתחייה בימי יחזקאל
שבשלו נקבע להיות הפטרת השבת ,  לפסחבדרך זו מתחזק גם הקשר של חזון העצמות היבשות

הדרשן יצר קישור פרשני בין החזון המנבא את שיבת ציון לאחר גלות בבל לבין . שבתוך המועד
ל אשר -וללמד שאותו א, קישור זה בא לחזק את דברי החזון. והשווה יציאה ליציאה, יציאת מצרים

הוא יגאל אותנו , צב של ייאוש גמורממ, הוציא את בני ישראל ממצרים וגאל אותם גם מגלות בבל
 .'בקרוב וגו



 2

, העיסוק בבני אפרים שדחקו את הקץ. אלא שבכך לא מסתכמת מטרתו החינוכית של המדרש
עניין עקרוני זה מוצג טוב . ל"בא ללמד עניין עקרוני יותר אשר העסיק את חז, נהרגו וקמו לתחייה

 : )תתרע, רמז, א"דבר( בילקוט שמעוני ההמופיע, יותר בווריאציה אחרת של אותו מדרש

כל אותם שנים שהיו ישראל יושבים במצרים היו בני אפרים יושבים בטח שאנן : אליעזר אומר' ר
שהם , בגאות לבו. ה להוציא אתכם"עד שבא נון מבני בניו של אפרים ואמר נגלה עלי הקב, ושלו

ובנותיהם ויצאו ממצרים ועמדו עמדו ולקחו בניהם . ושהם גבורי כח במלחמה, מזרע המלוכה
 . המצריים והרגו כל גבוריהם

ומציג אותם כגאוותנים שאין להם , נוסח זה של המסורת ביקורתי הרבה יותר כלפי בני אפרים      
, אביו של יהושע עבד משה, נון. 'יושבים בטח שאנן ושלו'אלא הם , חלק בסבל של עם ישראל

דחיקת הקץ איננה . הכשיל את בני שבטו וגרם למותם, צדקמתואר כמי שנטל גדולה לעצמו שלא ב
כך נקשר המדרש על . אלא כמרד נגד אלוקים, מופיעה כטעות תמימה שנעשתה מתוך כוונה טובה

 ):א, הש רבה ב"שי(צים צים ודחיקת ִקבני אפרים לביקורת הקשה שמתחו חכמים על חישובי ִק

ושלא ידחקו על , שלא ימרדו על המלכיות ראלהשביע ליש, חלבו אומר ארבע שבועות יש כאן' ר
אם כן למה מלך . ושלא יעלו חומה מן הגולה, ושלא יגלו מסטירין שלהם לאומות העולם, הקץ

דורות שדחקו ' שבועות השביען כנגד ד' רבי אוניא אמר ד. לקבץ גליותיהן של ישראל? המשיח בא
ואחד בימי , ואחד בימי בן כוזבא, ינייואחד בימי ד, אחד בימי עמרם: ואלו הן. על הקץ ונכשלו

והן היו מחשבין בשעה ) ט, עח' תה(' בני אפרים נושקי רומי קשת': ד"הה. שותלח בן אפרים
מה עשו . ומשנולד יצחק התחיל. עם אברהם אבינו בין הבתרים ה"כשדבר הקב, שנתגזרה גזרה

, ולא בטחו בישועתו' נו בהשלא האמי? מפני מה, נתקבצו ויצאו למלחמה ונפלו מהן חללים הרבה
  .על שעברו על הקץ ועברו על השבועה

 שראינו' ולא בכתוב מדברי הימים א, במדרש זה נתלה הסיפור על בני אפרים בפסוק מתהילים
המזכיר את יציאת מצרים , ח בתהילים"שכן פרק ע, קישור זה לוקח את הסיפור למקום אחר. לעיל

לֹא שמרו . קשת הפכו ביום קרב אפרים נושקי רומי-בני: "םמתאר את בני אפרים כחוטאי, בפירוש
אין במדרש זה ). יא-ט" (וּיׁשכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הראם. להים ובתורתו מאנו ללכת-ברית א

 .מעשיהם של בני אפרים והם נשפטים בו בחומרהלכל סימפטיה 
-לון הנורא של מרד ברמהכיש, ככל הנראה, נובע, המשפט הקשה שפסקו חכמים על דוחקי הקץ

והסתיים בהרס מוחלט של ארץ , שהחל מתוך תחושה משיחית עזה שהנה בא זמן הגאולה, כוכבא
ל לנסח את ארבעת "סוף נורא זה הוא שהביא את חז. יהודה ובמותם של כמיליון וחצי יהודים

, ר המעגלכאן נסג. ולהאיץ ביהודי התפוצות שיתאזרו בסבלנות וימתינו לביאת המשיח, השבועות
-יב, ז"ל' יחז(ל בלבד -שכן גם סופו של חזון העצמות היבשות תולה את הגאולה במעשיו של הא

 ):יד

קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם -הנה אני פתח את'  ה'האמר -לכן הנבא ואמרת אליהם כה
כם קברותיכם  ובהעלותי את-בפתחי את' אני ה-וידעתם כי. אדמת ישראל-עמי והבאתי אתכם אל

דברתי ' אני ה-אדמתכם וידעתם ּכי-ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על. מקברותיכם עמי
 .'ה-ועשיתי נאם

 
 . בכדי לחזק את טענתם נגד דוחקי הקץ, ל השתמשו בחזון זה דווקא"שחזאפוא פלא יילא       

 
 גבי ברזלי
 ך"המחלקה לתנ
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