
 
 

 

 

 

 

 
 כ  -יחזקאל, פרק כ, פסוקים ב ספר                       

 

 קדושים  -פרשות אחרי מות 

בפרשת השבוע הזהירה התורה את ישראל שלא יעשו עבירות כמעשה ארץ מצרים, ומפטירים בפרשה זו בה מתנבא 

 ץ מצרים.יחזקאל על אזהרת ה' לעם ישראל שלא ילכו בדרכי אר

ו זקני ישראל לפני יחזקאל הנביא, לבקש ממנו שיתפלל לה'  אזו נאמרה לפני חורבן בית המקדש, כאשר ב   נבואה

 : , וכיון שלא דרשו את ה' באמת, אמר ה' ליחזקאל הנביא שלא יקבל את דבריהם שלא יחרב בית המקדש

ן  )ג(  ֵלאֹמר:  ֵאַלי  ה'  ְדַבר  ַוְיִהי  )ב(פרק כ   ת  רַדבֵ   ,ָאָדם  בֶּ שבאו לפניך לבקש שתתפלל שלא ייחרב בית   ִיְשָרֵאל  ִזְקֵני  אֶּ

ם  ְוָאַמְרתָ המקדש,   ם   ֹאִתי  ֲהִלְדֹרׁש  , ֱאֹלִהים  ֲאֹדָני   ָאַמר  ֹכה  ,ֲאֵלהֶּ וכי באים אתם לדרוש את ה' כדי לדעת    -  ָבִאים   ַאתֶּ

ם  ִאָדֵרׁש  ִאם  ָאִני  ַחי את דרכיו ולהכירו, והרי לא באתם לשם כך, ולכן    ֲאֹדָני   ְנֻאםלבקשתכם שלא יחרב הבית,    , ָלכֶּ

וכיון שלא באו אליך לדרוש את ה' באמת, מצד שאתה נביא, הרי באו אליך כדי שתשפוט אותם על פי   )ד(  :ֱאֹלִהים

ןאותם שלא בתורת נביא אלא מצד היותך    ֲהִתְׁשפֹוט  ,ֹאָתם  ֲהִתְׁשֹפטחוקי התורה, ועל כך אומר לו,   י  על פ  ,ָאָדם  בֶּ

תשכלך ועל פי ידיעתך בתורת ה', ואם כן    ְוָאַמְרתָ   )ה(  :שכבר אבותיהם סרו מדרך ה',  הֹוִדיֵעם  ֲאבֹוָתם  תֹוֲעֹבת  אֶּ

ם מה שהוצאתי את ישראל ממצרים ולקחתים לי לעם, היה זה מחמת שתי סיבות,   ,ֱאֹלִהים  ֲאֹדָני  ָאַמר  ֹכה  ,ֲאֵליהֶּ

רא שהם  ישראל,  של  נפשותיהם  מעלת  מצד  הקדושים, א.  האבות  זרע  היותם  מצד  ב.  לה',  קרובים  להיות  ויים 

ָשאמצד מעלתם הנפשית,    ְבִיְשָרֵאל  ָבֳחִרי  ְביֹוםשנשבע להם ה' שבניהם יהיו לו לעם, ועל כך אומר,   ַרע ָיִדי  ָואֶּ   ֵבית   ְלזֶּ

ם  ָוִאָוַדעמצד היותם זרע האבות הקדושים.    ַיֲעֹקב ץ  ָלהֶּ רֶּ התגלה להם הענין האלוקי מצד מעלתם   ששם  ,ִמְצָרִים  ְבאֶּ

ָשאהעצמית,   ם  ָיִדי  ָואֶּ ם  ה'  ֲאִני  ֵלאֹמר  ָלהֶּ ברית  ֱאֹלֵהיכֶּ איתם  שכרתי  אבותיכם  מזמן  שתי   )ו(  :מכבר,  ומחמת 

הללו,   ם  ָיִדי   ָנָשאִתי  ַההוא  ַבּיֹום הסיבות  ץ   ְלהֹוִציָאםבשבועה,    ָלהֶּ רֶּ ל ולהביאם    ,ִמְצָרִים  ֵמאֶּ ץ  אֶּ רֶּ ר  אֶּ -]  ַתְרִתי  ֲאׁשֶּ

םחיפשתי ובדקתי[   היא הארץ   -  ָהֲאָרצֹות   ְלָכל  ִהיא  ְצִבי  ,וְדַבׁש  ָחָלב  ָזַבתשתהיה הארץ המשובחת ביותר, והיא    ,ָלהֶּ

אך התנה עמהם ה'   )ז(  :הנרצית יותר מכל הארצות האחרות, כי שורה שם השכינה, הנבואה, וההשגחה הפרטית

אליו,   ומיוחדים  קדושים  שיהיו  ם  ֹאַמרוָ תנאי  זרה   ,ַהְׁשִליכו  ֵעיָניו  ִׁשּקוֵצי  ִאיׁש  ,ֲאֵלהֶּ העבודה  עניני  את  והיינו 

ולזנות,   העיניים  לראיית  בשוא   ,ִתַטָמאו  ַאל  ִמְצַרִים  וְבִגּלוֵליהשייכים  לאמונות  השייכים  זרה  עבודה  עניני  שהם 

ם:  ה'  ֲאִניובהבל,   ולא עשו   ,ֵאַלי  ִלְׁשֹמעַ   ָאבו  ְולֹאיויתי עליהם שלא לעשות,  לעשות את מה שצ  ,ִבי  ַוַּיְמרו  )ח(  ֱאֹלֵהיכֶּ

לעשות,   עליהם  שציויתי  מה  ת  ִאיׁשאת  ם  ִׁשּקוֵצי  אֶּ ת  ,ִהְׁשִליכו  לֹא  ֵעיֵניהֶּ  ִלְׁשֹפך   ָוֹאַמר  ,ָעָזבו  לֹא  ִמְצַרִים  ִגּלוֵלי  ְואֶּ

םהפנימית    ֲחָמִתי ח-]  ַאִפי  ְלַכּלֹות  ,ֲעֵליהֶּ כלפי  הניכר  םוץ[  הכעס  בהיותם    , ָבהֶּ ץ   ְבתֹוךעוד  רֶּ ואמנם    )ט(  ִמְצָרִים:   אֶּ



 
 
 
 
 
 

 

 

ר  ַהגֹוִים  ְלֵעיֵנישלא יתחלל    -  ֵהֵחל  ְלִבְלִתי  ,ְׁשִמי  ְלַמַען  ָוַאַעשמצד עצמם היו ראויים לכליה באותו הזמן,     ֵהָמה   ֲאׁשֶּ

ר  ,ְבתֹוָכם ם  נֹוַדְעִתי  ֲאׁשֶּ ם  ֲאֵליהֶּ ץ  ְלהֹוִציָאם  ְלֵעיֵניהֶּ רֶּ ץ  ָואֹוִציֵאם   )י(  ִמְצָרִים:  ֵמאֶּ רֶּ ל  ָוֲאִבֵאם  ,ִמְצָרִים  ֵמאֶּ , ַהִמְדָבר  אֶּ

שזכו   התמידיים  והניסים  הקבועה  ה'  השגחת  את  שם  וכדי שיראו  והחוקים,  המצוות  את  שם  להם  להורות  כדי 

תֵ וכדי ליישרם בכל הענינים, גם באותם שבין אדם למקום וגם באותם שבין אדם לחבירו,    )יא(  :להם ם  ןָואֶּ ת  ָלהֶּ  אֶּ

החוקים,    ,ֻחּקֹוַתי טעמי  נודעו  לא  ולכן  האלוקים,  עם  הקשורה  הנפש  אל  הנוגעים  הדברים  תשהם   ִמְׁשָפַטי  ְואֶּ

לחבירו,    ,אֹוָתם  הֹוַדְעִתי אדם  שבין  להנהגות  השייכים  דברים  רשהם  ה  ֲאׁשֶּ ם  ָוַחי  ,ָהָאָדם  אֹוָתם  ַיֲעשֶּ חיים   ָבהֶּ

והן בחל הגוף  הן בחלק  ת  ְוַגם   )יב(   : ק הנפששלמים,  ם  ָנַתִתי  ַׁשְבתֹוַתי   אֶּ לחידוש העולם    ,ָלהֶּ עדות  כי השבת היא 

ה',   ידי  על  ם  ֵביִני   ְלאֹות  ִלְהיֹותובריאתו  ניסים שלא    וֵביֵניהֶּ לעשות להם  בישראל,  על ההשגחה הפרטית הדבוקה 

דש את עצמם, ולפרוש מעניני החומר אל עניני  ומחמת כן הם צריכים לק,  ְמַקְדָׁשם  ה'  ֲאִני   ִכי  ָלַדַעתכדרך הטבע,  

ת  ,ָהָלכו  לֹא  ְבֻחּקֹוַתי  ,ַבִמְדָברבהיותם    ִיְשָרֵאל  ֵבית  ִבי  ַוַּיְמרו  )יג(  :הרוח, כדי שיהיו ראויים להידבק בה'  ִמְׁשָפַטי   ְואֶּ

רשהם חוקים ומשפטים    ,ָמָאסו ה  ֲאׁשֶּ ם  ָוַחי  ָהָאָדם  ֹאָתם  ַיֲעשֶּ ת  ,ָבהֶּ  ִלְׁשֹפךמחמת כן    ָוֹאַמר  .ְמֹאד  ִחְּללו  ְבֹתַתיׁשַ   ְואֶּ

ם  ֲחָמִתי ה  )יד(  ְלַכּלֹוָתם:  ,ַבִמְדָברעוד בהיותם    ֲעֵליהֶּ ֱעשֶּ  ,ַהגֹוִים  ְלֵעיֵניכדי שלא לחללו[  -]  ֵהֵחל  ְלִבְלִתי  ,ְׁשִמי  ְלַמַען  ָואֶּ

ר ם:  ממצרים  הֹוֵצאִתים  ֲאׁשֶּ ם  ָיִדי  ָנָשאִתי  ֲאִני  ְוַגםבמרגלים,  וכאשר הוסיפו לחטוא    )טו(  ְלֵעיֵניהֶּ נשבעתי להם[ -]  ָלהֶּ

ל  אֹוָתם  ָהִביא  ְלִבְלִתי  ,ַבִמְדָבר ץ  אֶּ ר  ָהָארֶּ והטעם לכך, כיון   )טז(  ָהֲאָרצֹות:   ְלָכל  ִהיא  ְצִבי  ,וְדַבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ,ָנַתִתי  ֲאׁשֶּ

הרע,   ויצר  תאוה  מחמת  אינה  לחטאיהם  שהסיבה  ת  ,ָמָאסו  ָפַטיְבִמְׁש   ַיַעןשראה  ם  ָהְלכו  לֹא  ֻחּקֹוַתי  ְואֶּ ת  ,ָבהֶּ  ְואֶּ

ם  ַאֲחֵרי  ִכי מחמת    ,ִחֵּללו  ַׁשְבתֹוַתי בחטא    -  ֹהֵלך  ִלָבם  ִגּלוֵליהֶּ שהראו  וכפי  בה',  שלימה  אמונתם  היתה  לא  כי 

מחט יותר  חמור  כפירה  מחמת  הבא  וחטא  ישראל,  לארץ  להכניסם  ה'  ביכולת  האמינו  שלא  הבא המרגלים,  א 

ויצר הרע יכנסו לארץ ישראל,    )יז(  :מחמת תאוה  פי שנשבע שלא  על  ם  ֵעיִני  ַוָתָחסואף  מיד, שאז    ִמַשֲחָתם  ֲעֵליהֶּ

אלא גזר עליהם שינועו במדבר ארבעים שנה, ועל ידי זה יראו  ,  ַבִמְדָבר  ָכָלה   אֹוָתם  ָעִשיִתי  ְולֹא היה העם כולו אובד,  

 )יח(  :ים וההשגחה הפרטית החופפת עליהם, ומתוך כך יבואו לידי אמונה שלימה בה'זמן רב את הניסים התמידי

ל  ָוֹאַמר ם  אֶּ ם  ְבחוֵּקי  ,ַבִמְדָבר  ְבֵניהֶּ ת  ,ֵתֵלכו  ַאל  ֲאבֹוֵתיכֶּ ם  ְואֶּ ם  ,ִתְׁשֹמרו  ַאל  ִמְׁשְפֵטיהֶּ כי האבות ,  ִתַטָמאו  ַאל  וְבִגּלוֵליהֶּ

ה זרה שהיתה במצרים, ולכן הזהיר את דור הבנים שלא ילכו בדרך זו, אלא ישמרו עדיין לא נטהרו לגמרי מהעבוד

ם  ה'   ֲאִני  )יט(  : את חוקי ה' ומצוותיו ת   ,ֵלכו  ְבֻחּקֹוַתירק    ,ֱאֹלֵהיכֶּ ת  )כ(   אֹוָתם:   ַוֲעשו  ,ִׁשְמרו  ִמְׁשָפַטי   ְואֶּ   ַׁשְבתֹוַתי  ְואֶּ

ם ֵביִני ְלאֹות ְוָהיו ,ַקֵדׁשו ם: ה' ֲאִני ִכי ָלַדַעת ,וֵביֵניכֶּ  ֱאֹלֵהיכֶּ

 


