
הפטרה לחג השבועות
ב"פסוק י' ח ופרק ג"כ-'פסוקים א' יחזקאל פרק א





ומה , מה המקור
??ההשתקפות



בחג השבועות אנחנו קוראים בתורה על מעמד הר סיני ועשרת הדיברות  

.מתוך חומש שמות

.ההפטרה נקראת מתוך ספר יחזקאל

מחזה  , בהפטרה אנו קוראים על מחזה מיוחד ולא מובן שנגלה ליחזקאל

.זה נקרא מעשה מרכבה

?מתי? מה



את נבואת מעשה מרכבה ראה יחזקאל הנביא בשנה החמישית  

.לגלות יהויכין

.שנים לפני חורבן בית ראשון8-כ

היות ואין נבואה שורה אלא בתוך גבולות  , הנבואה החלה בארץ

.אך הוא אמר אותה על נהר כבר שבבבל, ארץ ישראל

:רקע



:תוכן ההפטרה
.כאשר החלק העיקרי מתאר את המרכבה עצמה, מתאר את מעשה המרכבה' רוב פרק א

:  ּאׁשל ִמֵתֹוְך הָ ְַמ ְוִהֵנּה רֵוַח ְסָעָרה ֵבָָאה ִמן ַהֵצָפֹון ָעָנן ֵגָדֹול ְוּאׁש ִמְתַלֵקַַחת ְוֹנַגֵה לֹו ָסִביב ֵוִמֵתֹוָכֵה ֵכְּעין ַהַחׁש

: ֶהםָפִנים ְלֶאָחת ְוַאְרֵבַע ֵכְָנַפִים ְלַאַחת לָ ְוַאְרֵבָָעה:ָלּהֵנָהֵדְמֵות ָאָדם ַמְרּאיֶהןֵוִמֵתֹוָכֵה ֵדְמֵות ַאְרֵבַע ַחֵיֹות ְוֶזה 

ל ִויּדי ָאָדם ִמֵתַַחת ֵכְַנּפיֶהם עַ : ָקָללְנֹחׁשֶתְוַרְגּליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָָרה ְוַכף ַרְגּליֶהם ֵכְַכף ֶרֶגל ּעֶגל ְוֹנְצִצים ֵכְּעין 

ֶאל ֶאל ֲאחֹוָתֵה ֵכְַנּפיֶהם ֹלא ִיֵסֵַבֵו ְבֶלְכֵתָן ִאיׁשִאׁשֵָהֹחְבֹרת : ַאְרֵבַַעת ִרְבּעיֶהם ֵוְפּניֶהם ְוַכְנּפיֶהם ְלַאְרֵבְַעֵתָם

ֵתָן ֵוְפּני  ְלַאְרֵבְַע ּמַהְשְֵֹמאולֵוְדמֵות ֵפְּניֶהם ֵפְּני ָאָדם ֵוְפּני ַאְרּיה ֶאל ַהֵיִָמין ְלַאְרֵבְַעֵתָם ֵוְפּני ׁשֹור : ּעֶבר ֵפָָניו ּיּלכוֵ 

.  ְִוֵיֹּתיֶהָנהגֵ ֵוְפּניֶהם ְוַכְנּפיֶהם ֵפְֻרדֹות ִמְלָמְעָלה ְלִאיׁש ׁשְֵתִַים ֹחְברֹות ִאיׁש ֵוׁשְֵתִַים ְמַכֵסֹות ּאת : ֶנׁשֶר ְלַאְרֵבְַעֵתָן

ָלּהֵנָהֹות ֵוְלִאיׁש ׁשְֵתִַים ְמַכֵס ָלּהֵנָהֶאל ֲאחֹוָתֵה ְלִאיׁש ׁשְֵתִַים ְמַכֵסֹות ִאׁשֵָהְוַתַחת ָהָרִקיַע ֵכְַנּפיֶהם ְיׁשָרֹות . 

ֵדְמֵותַהֵכִֵסּאְוַעל ֵדְמֵות ֵכִֵסּאֵוִמֵמַַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶר ַעל ֹראׁשָם ֵכְַמְרּאה ֶאֶבן ַסֵפִיר ֵדְמֵות . . ֵגְִוֵיֹּתיֶהםּאת 

ֵכְַמְרּאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה



:איסור הלימוד

עלולה להביא את האדם  , זאת מכיוון שהבנה לא נכונה של דברים אלו

.להסתכל על הדרגות הנעלות הרמוזות במעשה בצורה מגושמת

.וזה עלול להביאו להרהורי כפירה חס ושלום

והתירו ללמוד רק , ל אסרו לדרוש ולהתעמק במעשה מרכבה"חז

חלקים מעטים ממנו וגם הם רק לאנשים חכמים שיכולים להבין את  

.הדברים ברמז בלבד



?מה הקשר

בפשטות גם במתן תורה וגם  

במעשה מרכבה ישנו גילוי  

.אלוקי גדול מאוד

י מסביר שבמתן תורה כל עם  "רש

ישראל הגיעו לדרגה של יחזקאל  

.  במעשה המרכבה

(אט'עני בצ)? לפי דעתך מה הקשר בין הקריאה בתורה להפטרה



שיחה של הרבי

.הרבי מתמקד בקשר שבין ההפטרה לפרשה, בשיחה שנלמד

ושואל מדוע מפטירים דווקא את הפטרה זו המדברת על מרכבת  

?יחזקאל

השאלה מתחדדת עוד יותר לאור העובדה שישעיה הנביא ראה מחזה  

.והתיאורים שלו מתאימים יותר לעניינים במתן תורה, דומה

?  ישעיהמדוע לא קוראים מ

?



:משל

תושב העיר מכיר ורואה לעיתים את  , משל לתושב העיר ותושב כפר

מה שמעניין  , גינוני המלוכה ולכן הדבר כבר לא מרגש ומפעים אותו

!!אותו זה המלך בעצמו

כל פרט חיצוני קטן  , לעומתו בן הכפר שלא ראה את כל גינוני המלך

.מרתק ומושך אותו

הרבי מביא משל שבאמצעותו נוכל להבין את ההבדל בין ישעיהו  
:ליחזקאל



:נמשל
מוסבר במפרשים שיחזקאל וישעיהו ראו את אותו מחזה אך כל  

יחזקאל מתאר יותר תיאורים גשמיים  , אחד מתאר משהו אחר

ואילו ישעיה  , וארציים על פרצופי החיות והאנשים שבמרכבה

.ה"מתאר תיאורים על גדולה הקב

(.אט'עני בצ)? ומי לבן עיר? מי לדעתך משול לבן כפר

החיצוניות לא מרגשת  -לבן העיר-ישעיה משול, אכן

.את הרוחניות, אותו והוא רואה ישר את הפנימיות

.מתרגש ומתפעל גם מהחיצוניות-בן הכפר-יחזקאללעומת זאת 



-השאלות
?  מדוע ההפטרה קשורה למאורע צדדי ולא למאורע המרכזי בפרשה

(.חבקוק)יש מקורות אחרים שקשורים יותר לעניין של מתן תורה 1.
לכאורה היה מתאים לקרוא מישעיה ששם תיאוריו מדברים על ראיית  

.2!?כמו במתן תורה' כבוד ה
הרי ההפטרה  ? מדוע קוראים על ענין שלא כל אחד יכול להבין אותו

!?מיועדת לכולם 3.



תשובה  
:2לשאלה 

החיצוניות הוסיפה  -הרבי מסביר שההתלהבות של יחזקאל מהמרכבה

.להתלהבות מהמלך עצמו

של מה שבאמת  השתקפותיחזקאל  מבין שמה שהוא רואה כרגע זה רק 

,קיים למעלה
לעומת זאת ישעיה ראה את העליונים הוא לא ייחס חשיבות  

.  למרכבה

לפי הנמשל ניתן להבין כי השגתו של ישעיהו נעלית  
.יותר מהשגתו של יחזקאל



תשובה  
:1לשאלה 

שזהו גם עניינה  

הכללי של מעשה  

הבנת החלק  , מרכבה

העליון לפי החלק  

.התחתון הגלוי לנו

.לפי זה אפשר להבין איך קשורה מרכבת יחזקאל למתן תורה

במתן תורה היה 

גילוי  התחלתי של  

חיבור עליונים  

חיבור , ותחתונים

.גשמיות ורוחניות

כוח זה נשאר וקיים  

בכל אחד ואחד  

מאיתנו כדי שנוכל  

לראות בכל דבר את 

.שורשו בעליונים



:3תשובה לשאלה 

אנו מבינות שזהו עניין שקשור לכל אחד  1לפי התשובה לשאלה 

-וזוהי גם הסיבה לכך שקוראים את זה למפטיר, ואחד מישראל

כי זהו  , בפני כל באי בית הכנסת

.עניין שקשור ומובן לכולם



שקט 
ורעש

,נקודת הבדל נוספת בין מרכבת ישעיהו למרכבת יחזקאל

השקטים וזאת בגלל  שרפיםאצל ישעיהו יש דגש על ה

.שלא היה בגילוי רעש וחידוש עבורו

אופניםואילו אצל יחזקאל שיש חידוש גדול ישנו דגש על ה

.שהם רועשים ומבטאים את רעש החידושוחיות הקודש 



:ההוראה בפועל



!!חג שמח

קבלת התורה  
!!בשמחה ובפנימיות


