
 
 

 

 

 

 

 
 לח-טזפסוקים חזקאל, פרק לו, ספר י                   

 

 פרהפרשת 

 בנפש, טהרה שלימה.ופרשת פרה אדומה, ומפטירים בנבואת יחזקאל על טהרת ישראל לעתיד לבא, שיטוהרו בגוף בשבת זו קוראים 

 על ששמחו או לישראל, שהצרו כך על ישראל, לארץ שסביב האומות כל ייענשו יצדכ ליחזקאל ה' אומר זו נבואה של בתחילתה

 עד לאחריה, גלות תהיה אלא שלימה, גאולה זו תהיה שלא נרמז הדברים בתוך אמנם לארצם. ויחזרו יגאלו ישראל ואילו מפלתם,

 שלימה. גאולה השני, הבית ןבזמ כעת, תהיה לא מדוע בנבואה ליחזקאל ה' אומר וכעת לבא, לעתיד השלימה הגאולה

עתה תיאר לו ה' את העתיד להיות בזמן בית המקדש השני, שמחמת כן לא  )יז( ֵלאֹמר. ֵאַלי 'ה ְדַבר ַוְיִהי )טז(

ןתהיה הגאולה שלימה,  ]יחזקאל מכונה בנבואותיו 'בן אדם', כיון שראה את מראה המרכבה, וכדי  ָאָדם בֶּ

 ֹיְשִבים ִיְשָרֵאל ֵבית המלאכים, קראו ה' בכל נבואה בתואר 'בן אדם'[,שלא תזוח דעתו ויחשוב עצמו כאחד 

ואף על פי כן לא מאס אותם ה' לגמרי, אלא  ,ּוַבֲעִלילֹוָתם ְבַדְרָכם אֹוָתּה ַוְיַטְמאּובזמן בית שני,  ַאְדָמָתם ַעל

עלה, וכך מצפה ה' שישראל יחזרו בתשובה, שסופה להטהר ולחזור לב ,ְלָפָני ַדְרָכם ָהְיָתה ַהִנָדה ְכֻטְמַאת

ְשֹפְך )יח(ויחזירם אליו.  ם ֲחָמִתי ָואֶּ ר ַהָדם ַעל ,ֲעֵליהֶּ ץ ַעל ָשְפכּו ֲאשֶּ ם ,ָהָארֶּ ומחמת  )יט( ִטְמאּוָה. ּוְבִגּלּוֵליהֶּ

אך לא  ,ָבֲאָרצֹות רּוַוִיזָ  ,ַבּגֹוִים ֹאָתם ָוָאִפיץשני חטאים אלו, שהם שפיכות דמים וגילוי עריות הענישם ה', 

בדרך של  ,ְשַפְטִתים ְוַכֲעִלילֹוָתם ְכַדְרָכםהיה זה עונש בדרך של הסתרת פנים, שיהיו מופקרים לכל, אלא 

ל ַוָיבֹוא (כ)השגחה פרטית, שיקבלו בדיוק את העונש הראוי להם, ולא יותר.  ר ַהּגֹוִים אֶּ  - ָשם ָבאּו ֲאשֶּ

יות עם ישראל בארצות גלותם ולהשגיח שלא ייענשו יותר מהראוי להם, ויהיה כביכול בא ה' בעצמו לה

העונש מידה כנגד מידה, כדי שיכירו שאינם מוטלים ליד המקרה, אלא עונשם הוא בהשגחת ה'. אך מחמת 

תהגויים  ַוְיַחְּללּוכן,  ֱאֹמר ,ָקְדִשי ֵשם אֶּ ם בֶּ ליהם כי עדיין כי אמרו על ישראל, הרי ניכר מהשגחת ה' ע - ָלהֶּ

הה'  ַעם ואם כן מדוע הוציאם מארצו, וחשבו הגויים שאין בכוחו להחזירם אל ארצם,  - ָיָצאּו ּוֵמַאְרצֹו ,ֵאּלֶּ

ְחֹמלומלבד חילול ה' שנעשה מחמת דברי הגויים,  )כא(ועל ידי כך התחלל שם ה'.  ר ָקְדִשי ֵשם ַעל ָואֶּ  ֲאשֶּ

ר ִיםַבּגֹו ִיְשָרֵאל ֵבית ִחְּלֻלהּו כי היו חוטאים גם שם, והיה צורך להענישם כפעם בפעם, ושם  ,ָשָמה ָבאּו ֲאשֶּ

ה ֲאִני ְלַמַעְנכֶּם לֹא ֱאֹלִהיםה'  ָאַמר ֹכה ,ִיְשָרֵאל ְלֵבית ֱאֹמר ָלֵכן )כב(שמים התחלל בכל פעם מחדש.   ֵבית ֹעשֶּ

בזכויותיהם, ואם היו חוטאים היו גולים  כי אם היה הדבר נעשה עבורם, היתה הגאולה תלויה ,ִיְשָרֵאל

ר ָקְדִשי ְלֵשם ִאם ִכישוב, ונמצא שם שמים מתחלל,  ם ֲאשֶּ ר ַבּגֹוִים ִחַּלְלתֶּ ם ֲאשֶּ וכיון שיגאל  ,ָשם ָבאתֶּ

 ְוִקַדְשִתי )כג(אותם ה' למען קידוש שמו, יש צורך לעשות זאת באופן שלא יחזרו ויחטאו, ויתחייבו גלות. 

ת ר ,ַבּגֹוִים ַהְמֻחָּלל ַהָּגדֹול ְשִמי אֶּ ם ֲאשֶּ על ידי מעשיכם הרעים, יתוקן עתה הדבר,  ְבתֹוָכםבהיותכם  ִחַּלְלתֶּ

ם ָבכֶּם ְבִהָקְדִשי ,ֱאֹלִהיםה'  ְנֻאם ה', ֲאִני ִכי ַהּגֹוִים ְוָיְדעּו והיינו על ידי שיכריח ה' את ישראל  ,ְלֵעיֵניהֶּ

כנגד חילול ה' שהיה על ידי עצם הגלות, שחשבו הגויים שאין ביכולת ה' להחזיר את ו )כד(לחזור בתשובה. 

ְתכֶּם ְוָלַקְחִתיישראל לארצם, גם דבר זה יתוקן,  ְתכֶּם ְוִקַבְצִתי ,ַהּגֹוִים ִמן אֶּ ְתכֶּם ְוֵהֵבאִתי ,ָהֲאָרצֹות ִמָכל אֶּ  אֶּ

ל ם. אֶּ ל מחטאיהם הקודמים, ואומר על דרך משל, כי אמנם עדיין יהיה צורך לטהר את ישרא )כה( ַאְדַמְתכֶּ

הנה עד עתה היו שני אופני טהרה, א. על ידי טבילת כל הגוף במי מקוה, שהם מים טהורים. ב. על ידי 

הזיית מי חטאת של אפר פרה אדומה, שהם מכונים 'מים טמאים', מאחר והם מטמאים את המזה אותם, 



 
 
 
 
 
 

 

 

א, לא יהיה צורך בכניסת כל הגוף למים, אלא בהזיה אמנם כדי לטהר את ישראל מחטאיהם לעתיד לב

ם ,ְטהֹוִרים ַמִים ֲעֵליכֶּם ְוָזַרְקִתיבלבד, והזיה זו תהיה במים טהורים,  כי לעתיד לבא  והנמשל הוא, ,ּוְטַהְרתֶּ

על ידי התעוררות קלה במי הדעת והתשובה, יטהרו בני ישראל. ובשונה מהזמן הזה, שבו מועילה טהרת 

 ִמֹכלמקוה ומי חטאת רק לטומאות הגוף, לעתיד לבא תהיה טהרה גם לטומאות הנפש, ועל ידי זה 

ם.אֶּ  ֲאַטֵהר ,ִּגּלּוֵליכֶּם ּוִמָכלהגופניות והנפשיות,  ,ֻטְמאֹוֵתיכֶּם  ְוָנַתִתיוכדי שלא יחטאו לעתיד לבא,  )כו( ְתכֶּ

ֵתן ֲחָדָשה ְורּוחַ  ,ָחָדש ֵלב ָלכֶּם ת ַוֲהִסֹרִתי ,ְבִקְרְבכֶּם אֶּ ן ֵלב אֶּ בֶּ כי הלב הוא הנוטה את התאוה,  ,ִמְבַשְרכֶּם ָהאֶּ

ת )כז( ָבָשר. ֵלב ָלכֶּם ְוָנַתִתיובהיותו קשה כאבן אינו מקבל מוסר,  ֵתןרוח הקודש,  ,ירּוִח  ְואֶּ כי על  ,ְבִקְרְבכֶּם אֶּ

ידי הניסים והנפלאות שיהיו תמיד, והשראת השכינה שתהיה בתוככם, תקבלו טבע חדש, הנוטה אל 

ר ֵאתעל ידי זה  ְוָעִשיִתיהקדושה והטהרה,  ם. ִתְשְמרּו ּוִמְשָפַטי ,ֵתֵלכּו ְבֻחַקי ֲאשֶּ ומאחר ולא  )כח( ַוֲעִשיתֶּ

םד, תחטאו עו ץ ִויַשְבתֶּ ר ָבָארֶּ ְגלּוולא  ,ַלֲאֹבֵתיכֶּם ָנַתִתי ֲאשֶּ םממנה עוד,  תִּ שתעשו תמיד  ,ְלָעם ִלי ִוְהִייתֶּ

ְהיֶּה ְוָאֹנִכימעשים טובים, ועל ידי זה,  ְתכֶּם ְוהֹוַשְעִתיוהגם שיהיה עדיין יצר הרע,  )כט( ֵלאֹלִהים. ָלכֶּם אֶּ  אֶּ

ומאה היא הגורמת לחסרון בפירות הארץ, הרי בשעה שיהיו הכל טהורים לא וכיון שהט ,ֻטְמאֹוֵתיכֶּם ִמֹכל

ל ְוָקָראִתייהיה מחסור,  ֵתן ְולֹא ,ֹאתֹו ְוִהְרֵביִתי ַהָדָגן אֶּ ואף על פי שלא יהיה רעב מצד  (ל) ָרָעב. ֲעֵליכֶּם אֶּ

תגם  ְוִהְרֵביִתיהתבואה,  ה ּוְתנּוַבת ָהֵעץ ְפִרי אֶּ ראֲ  ְלַמַען ,ַהָשדֶּ ְרַפת עֹוד ִתְקחּו לֹא שֶּ כדי שלא  - ַבּגֹוִים ָרָעב חֶּ

וגם לאחר כל  )לא(תצטרכו לקנות שום דבר מהגויים שסביבכם, כדי שלא יחשבו הגויים שיש אצלכם רעב. 

םההיטהרות,  תעדיין  ּוְזַכְרתֶּ ר ּוַמַעְלֵליכֶּם ,ָהָרִעים ַדְרֵכיכֶּם אֶּ ם ,טֹוִבים לֹא ֲאשֶּ םִבפְ  ּוְנֹקֹטתֶּ תהיו  - ֵניכֶּ

םֲעֹו ַעלנכרתים בעיני עצמכם, כי תאמרו שבדין הגלנו ה' מהארץ,  ם. ְוַעל ֹנֵתיכֶּ ותהיה בזכירה  )לב( תֹוֲעבֹוֵתיכֶּ

ה ֲאִני ְלַמַעְנכֶּם לֹאזו תועלת נוספת,  כי על ידי זכירה זו יוודע לכם שאין  - ָלכֶּם ִיָּוַדע ֱאֹלִהיםה'  ְנֻאם ,ֹעשֶּ

והבושה על  ,ִיְשָרֵאל ֵבית ִמַדְרֵכיכֶּם ְוִהָכְלמּו בֹושּום, אלא למען ה', ועל ידי זה הגאולה באה מזכותכ

ְתכֶּם ַטֲהִרי ְביֹום ,ֱאֹלִהיםה'  ָאַמר ֹכה )לג(החטאים היא מגדרי התשובה וכפרת העוון.  םֲעֹו ִמֹכל אֶּ  ,נֹוֵתיכֶּ

ת ְוהֹוַשְבִתיושם כלל, אחרי התשובה השלימה והטהרה הגמורה, לא ישאר מהעוונות ר ָעִרים אֶּ  ְוִנְבנּו הֶּ

ֳחָרבֹות ץ )לד(כי כשם שלא נשאר רושם מהעוונות כך לא ישאר רושם מהחורבן, כי זה תלוי בזה.  ,הֶּ  ְוָהָארֶּ

ר ַתַחת ,ֵתָעֵבדשהיתה מוחזקת בעיני כל רואיה לארץ שממה שאינה ראויה לכלום,  ,ַהְנַשָמה  ָהְיָתה ֲאשֶּ

ץבאותו זמן כל הרואים אותה,  ְוָאְמרּו )לה( עֹוֵבר. ָכל ְלֵעיֵני ְשָמָמה ן ְכַגן ָהְיָתה ,ַהְנַשָמה ,ַהֵּלזּו ָהָארֶּ  .ֵעדֶּ

ָעִרים ֳחֵרבֹות ְוהֶּ ֱהָרסֹות ְוַהְנַשמֹות הֶּ ר ַהּגֹוִים ְוָיְדעּו )לו( ָיָשבּו.מבוצרות וחזקות[ -] ְבצּורֹותעתה  ,ְוַהנֶּ  ֲאשֶּ

ֱהָרסֹות ָבִניִתי 'ה ֲאִני ִכישאין זה בדרך הטבע, אלא  ְסִביבֹוֵתיכֶּם ּוִיָשֲאר  ִדַבְרִתי 'ה ֲאִני ,ַהְנַשָמה ָנַטְעִתי ,ַהנֶּ

כי יהיה זה כמו בבריאת העולם, שבדיבורו של ה' נבראו כל הדברים, כך עתה על ידי דיבורו אל  ,ְוָעִשיִתי

ואם תשאלו כיצב יתיישבו כל הערים שבארץ ישראל, והלא בני ישראל  )לז(הנביאים נעשה הכל בדרך נס. 

ם ַלֲעשֹות ִיְשָרֵאל ְלֵבית ִאָדֵרש זֹאת עֹוד ,ֱאֹלִהיםה'  ָאַמר ֹכהמועטים עתה,  ה ,ָלהֶּ  - ָאָדם ַכצֹאן ֹאָתם ַאְרבֶּ

, כך עֹוָלהמובאים לקרבנות ה ,ָקָדִשים ְכצֹאן )לח(יהיה ריבוי האנשים כדרך ריבוי הצאן, המתרבים מאד. 

יהָ  ְירּוָשַלִם ְכצֹאןיהיו כל ישראל קדושים לה', ו יםהמובאים לקרבנות  ,ְבמֹוֲעדֶּ , לאכול ולשמוח, כך ְשָלמִּ

ָעִרים ִתְהיֶּיָנה ֵכןיתענגו ישראל על רוב טוב,  ֳחֵרבֹות הֶּ  ':ה ֲאִני ִכי ְוָיְדעּו ,ָאָדם צֹאן ְמֵלאֹות הֶּ

 


