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  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                             הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י  
  א"עתש ,                          פרשת ָנׂשֹא ושבועותמאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

   917 מספר                     ש הלנה ופאול שולמן                                     "ע        

  
  
  לשבועות הפטרה

  
 המכונה', א פרק". לֹהים- אֱ  ַמְראֹות ָוֶאְרֶאה ַהָּׁשַמִים ִנְפְּתחּו "כי הנביא מתאר יחזקאל ספר בפתיחת

 המשנה על ל"חז דברי מוכרים. ך"בתנ להבנה הקשים מהפרקים הוא, "מרכבה מעשה "ל"בחז
 לך אין ואילך מכאן לדבר רשות לך יש כאן עד: ""ביחיד במרכבה... דורשים אין): "א"מ ב"פ חגיגה(

 במה, תחקור אל ממך ובמכוסה תדרוש אל ממך במופלא': סירא בן בספר כתוב שכן. לדבר רשות
 נקדיש עינינו לנגד אלה ל"חז דברי כאשר). א"ע יג חגיגה" ('בנסתרות עסק לך אין, התבונן שהורשית

 ברבדים לדרוש בלי, ממנה העולה הנבואי רלמס' א פרק ביחזקאל שבועות בהפטרת העיון את
  .זו נבואה של הנסתרים

 רּוחַ  – בתנועה: ָעצמתם בכל ומתארם אלוקים מראות רואה שיחזקאל נאמר הפרק בתחילת
; )ד (לֹו ְונַֹגּה, ִמְתַלַּקַחת ְוֵאׁש – רבה בצבעוניות; )יד (ָוׁשֹוב ָרצֹוא; )ועוד יג-יב (ֵיֵלכּו; )ד' פס (ְסָעָרה

 ַסִּפיר- ֶאֶבן ְּכַמְרֵאה; )יג (ַהַּלִּפִדים ְּכַמְרֵאה ּבֲֹערֹות, ֵאׁש- ְּכַגֲחֵלי ַמְרֵאיֶהם; )ז (ָקָלל ְנחֶֹׁשת ְּכֵעין, ִציםְונְֹצ 
 מבטאים הללו התיאורים כל). כד (ַמֲחֶנה ְּכקֹול, ֲהֻמָּלה קֹול... ַרִּבים ַמִים ְּכקֹול... ָוֶאְׁשַמע – ברעש; )כו(

 הוא כך בתיאור מתקדם שהנביא שככל נראה. האלוקי המראה עם הנביא של המפגש ָעצמת את
 ובמספר הדמיון ף"בכ תכוף בשימוש ניכר והדבר, מתוודע הוא שאליו המראה את לתאר מתקשה
  ):כח- כו" (דמות "הכינוי על חוזר הוא שבהן הפעמים
 ָוֵאֶרא. ִמְלָמְעָלה, ָעָליו ָאָדם ְּכַמְרֵאה ְּדמּות, אַהִּכּסֵ  ְּדמּות, ְוַעל. ִּכֵּסא ְּדמּות, ַסִּפיר-ֶאֶבן ַמְרֵאהּכְ 

 ַהֶּקֶׁשת ְּכַמְרֵאה. ָסִביב לֹו ְונַֹגּה, ֵאׁש- ְּכַמְרֵאה ָרִאיִתי... ָסִביב ָלּה- ֵּבית ֵאׁש- ְּכַמְרֵאה, ַחְׁשַמל ְּכֵעין
  .'ה-ְּכבֹוד ְּדמּות ַמְרֵאה, הּוא ָסִביב ַהּנַֹגּה ַמְרֵאה ֵּכן, ַהֶּגֶׁשם ְּביֹום ֶבָעָנן ִיְהֶיה ֲאֶׁשר

 עם מפגשים כמה מתוארים שבה, יחזקאל בנבואת גם ייחודי האלוקי המראה של כזה מפורט תיאור
 שנראה בחזון וכלה, יהויכין לגלות החמישית מהשנה', א בפרק מהתיאור החל – האלוקיים המראות

  .שנה עשרים לאחר לו
 על נישא יחזקאל מכן לאחר. כבר נהר על החמישית בשנה ליחזקאל נגלה שבהפטרה המראה

" ְּכָבר-ְנַהר- ֶאל ַהּיְֹׁשִבים ָאִביב ֵּתל ַהּגֹוָלה "אל מגיע וכך האלוקי המראה של קולו את ושומע הרוח גבי
 שנגלה' ה כבוד כמו הבקעה אל ביציאתו' ה כבוד את רואה אף הוא נוספת נבואה לאחר). טו:ג(

 דמות ורואה בביתו יושב יחזקאל, )א:ח (השישית בשנה, כך-אחר שנה). כד-כב:ג (כבר נהר על לפניו
 הנעשית הזרה העבודה תיאורי לאחר, ושם, )ג- ב:ח (להים-א במראות לירושלים אותו שלוקחת
- ַעל "בעמידתו מסתיים זה תיאור). י פרק (המקדש מתוככי' ה כבוד יציאת את יחזקאל רואה, במקדש
  ).כג:אי" (ָלִעיר ִמֶּקֶדם ֲאֶׁשר ָהָהר

' ה כבוד של חזרתו את יחזקאל רואה, )א:מ (וחמש העשרים בשנה, הספר של השני בחלקו
 ישראל לארץ אלוקים במראות חוזר הוא תחילה): מח- מ פרקים (לעתיד המקדש בחזון למקדש
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-א:מג (למקדש חוזר ישראל להי- א כבוד ואת כבתחילה אלוקי מראה רואה הוא מכן ולאחר, )ב:מ(
  ).ד:מד (הבית את מלא' ה כבוד, ולבסוף; )ה

 את עזב כבר' ה כבוד, המקדש לחורבן שקדמו יחזקאל בנבואות שגם למדים אלה מתיאורים
, ונטמא חולל המקדש; נגזר כבר העיר של גורלה. ירושלים העיר בתוך אלוקית נוכחות ואין, המקדש
 של" ניידותו "של זה תיאור. בתוכה חמתו את ישפוך' שה בלי מטומאתה להיטהר תוכל לא והעיר
 נבואת ובין מקדשו את יעזוב ל-שהא יתכן שלא העם של ההנחה שבין הפער את מעצימה' ה כבוד
 יחזקאל את המלווים' ה כבוד תיאורי כן על. העם במעשי תלויה במקדש' ה כבוד שנוכחות הנביא

  . המקדש את עזב אכן' ה כבוד כי, הנבואיים מסריו את מחזקים בבבל בנבואותיו
 אינם אשר מקורות בכמה' מסעות עשר'ב המקדש את' ה כבוד עזיבת תהליך את מתארים ל"חז
 שהוא כפי' ה כבוד של מסעו לתיאור ביותר הקרוב המקור כי אף, שביחזקאל התיאור עם זהים

  ):כה, פתיחתא, רבה איכה (רבה באיכה מצוי ,ביחזקאל
 ומן לכרובים הבית מפתן מן, הבית למפתן ומכרוב, לכרוב מכרוב: השכינה נסעה מסעות עשר

 המזבח מן, למזבח הגג מן לגג החצר מן, לחצר הקדמוני משער, הקדמוני לשער הכרובים
  .הזיתים להר העיר ומן לעיר החומה מן, לחומה

 קדים מדרך' ה כבוד הגעת את יחזקאל רואה שבו בתיאור ניכרת הספר כל לאורך המראות חשיבות
  ): ב-א:מג (המקדש לתוך

, ַהָּקִדים ִמֶּדֶרךְ  ָּבא ִיְׂשָרֵאל לֹהי- אֱ  ְּכבֹוד ְוִהֵּנה .ַהָּקִדים ֶּדֶרךְ  ּפֶֹנה ֲאֶׁשר, ַׁשַער ַהָּׁשַער ֶאל ּיֹוִלֵכִניוַ 
  . ִמְּכבֹדֹו ֵהִאיָרה ְוָהָאֶרץ ַרִּבים ַמִים ְּכקֹול ְוקֹולֹו

  ):ג שם (עצמו על כחוזר נראה הבא הפסוק
 ֲאֶׁשר ַּכַּמְרֶאה ּוַמְראֹות, ָהִעיר ֶאת ְלַׁשֵחת ְּבבִֹאי ָרִאיִתי ֲאֶׁשר ַּכַּמְרֶאה, ָרִאיִתי רֲאֶׁש  ַהַּמְרֶאה ּוְכַמְרֵאה
  . ְּכָבר ְנַהר ֶאל ָרִאיִתי

 הנביא מדגיש, יחזקאל של העתידי בחזונו למקדש חוזר' ה כבוד שבו זה ברגע שדווקא נראה אך
 ששהה בשעה, המקדש חרב בטרם עוד ואותיונב שנות כל לאורך אותו שליווה המראה אותו שזהו
, אלוקים מראות יחזקאל ראה שבהם מהמקומות אחד כל על חזרה ידי על נעשית זו הדגשה. בבל

 כן ועל', א בפרק לראייה פונה" ָרִאיִתי ֲאֶׁשר ַהַּמְרֶאה ּוְכַמְרֵאה "כך. הספר של הראשון בחלקו
 ֶאת ְלַׁשֵחת ְּבבִֹאי ָרִאיִתי ֲאֶׁשר ַּכַּמְרֶאה: "מכן אחרל. הידיעה א"בה –" ַהַּמְרֶאה"ב שמדובר ההדגשה
). יא-ד פסוקים(' ט בפרק העיר השחתת תיאור את התואם, יא- ח בפרקים למראה הפנייה –" ָהִעיר
 מדגיש זו בדרך). ג- א פרקים (כבר נהר על שהותו בעת נראו האלה המראות שכל הנביא מסכם לבסוף
 המראה אותו אך, חרב והוא' ה כבוד עזבֹו שלמה בימי המקדש נבנה מאז לראשונה שאמנם יחזקאל
 עזיבת משמעה המקדש את' ה כבוד שעזיבת לחשוש לעם וַאל, בעתיד במקדש וישכון יחזור האלוקי
 המקדש את בתארו, )שם, מג" (ָּפָני ֶאל ָוֶאּפֹל: "הנביא מגיב זה אלוקי למראה. העם את' ה כבוד

  ):ה-ד:גמ(' ה בכבוד בשנית מתמלא
 ֶהָחֵצר ֶאל ַוְּתִביֵאִני רּוחַ  ַוִּתָּׂשֵאִני. ַהָּקִדים ֶּדֶרךְ  ָּפָניו ֲאֶׁשר ַׁשַער ֶּדֶרךְ , ַהָּבִית ֶאל ָּבא' ה ּוְכבֹוד
  . ַהָּבִית' ה ְכבֹוד ָמֵלא ְוִהֵּנה, ַהְּפִניִמי

 השיא את אותלר ניתן זה במעמד. הבית לתוך' ה כבוד כניסת בתיאור עוסקת ג"מ פרק של ראשיתו
. בתוכו' ה כבוד השכנת היא פרטיו כל על הבית בניית שמטרת מכיוון, לעתיד יחזקאל של בנבואותיו
  :ראשון בגוף' ה מפי מקבלה שהנביא בכך אף ניכרת זו נבואה של חשיבותה
 ְולֹא ְלעֹוָלם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּבתֹוךְ  ָׁשם ֶאְׁשָּכן ֲאֶׁשר ַרְגַלי ַּכּפֹות ְמקֹום ְוֶאת ִּכְסִאי ְמקֹום ֶאת ָאָדם ֶּבן

  ).ט, שם (ְלעֹוָלם ְבתֹוָכם ְוָׁשַכְנִּתי)... ז, שם (ָקְדִׁשי ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ֵּבית עֹוד ְיַטְּמאּו
 מכניסת מוגן יהיה זו ובדרך, סגור יהיה") ַהָּקִדים ֶּדֶרךְ  ּפֶֹנה ֲאֶׁשר ַׁשַער("' ה של הכניסה מקום מעתה
 ְוִאיׁש ִיָּפֵתחַ  לֹא ִיְהֶיה ָסגּור ַהֶּזה ַהַּׁשַער: 'ה ֵאַלי ַוּיֹאֶמר: "נוספת להיטמאות מהחשש וממילא אדם בני
  ).ב:מד" (ָסגּור ְוָהָיה בֹו ָּבא ִיְׂשָרֵאל לֹהי-אֱ ' ה ִּכי, בֹו ָיבֹא לֹא

:נבנצל הרב מסביר זו ברוח          1
: שיזכרו מנת על רק אלא ,שימושי צורך ללא סגור יהיה, המרכזי, הקדים ששער חשוב לכן
' שה תזכרו ואם. החורבן לקראת השכינה הסתלקות בשעת יצא' ה מכאן כי – בא' ה מכאן
  ).שסט' עמ (לצאת שוב יצטרך לא הוא לעולם אולי – לצאת גם עלול

                                                 
 .שסט-שסז' עמ, )ס"תש (קכד- קכג סיני" ?למה – סגור יהיה קדים הפונה השער", נבנצל ישעיה   1
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). כח- כו:לז בפרק וכן, ט, ז (העם בתוך' ה של השכנתו מתוארת ג"מ פרק שבתחילת אלו בפסוקים
' ה ְּכבֹוד ַוִּיְׁשּכֹן: "סיני הר במעמד - נוספת אחת פעם רק במקרא קיים' ה כבוד שכנתה של כזה תיאור
  ).טז:כד' שמ" (ִסיַני ַהר ַעל

 הבלתיהחיובי ו לקשר אשרור יש יחזקאל בספר השכינה השראת ובמעמד תורה מתן במעמד
 כאשר תתקיים זו נשגבה נבואה של התגשמותה. בקרבם' ה כבוד השכנת שסופו, לעמו' ה בין הפיך

  ).ז:מג" (ָקְדִׁשי ֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ֵּבית עֹוד ְיַטְּמאּו לֹא"
 מסר עולה הספר לאורך' ה כבוד מסעות ומתיאור הספר בראשית מרכבה מעשה שמתיאור ראינו

 לא שהעם למרות, זאת עם. במקדשו שכינתו את משרה' ה מצב בכל לא כי ללמוד העם שעל, נבואי
. לעולם עמו את יעזוב לא ה"הקב, החורבן לאחר גם, ממעשיו בו חזר ולא הנביאים לדברי נשמע
 כשבחרו ל"חז כיוונו, לאחריו גם אך, החורבן בדור גם, לעמו' ה שבין הזה האמיץ שלקשר נראה
 תורה מתן בחג קוראים  אנו כאשר. תורה מתן חג, השבועות לחג כהפטרה יחזקאל ספר של' א בפרק
. משבר בעת גם ועומדת נצחית היא לעם שניתנה שהתורה למדים אנו, שביחזקאל מרכבה מעשה את
 גם מצוי זה פסוק. ההפטרה של לסופה ישראל קהילות בכל שמוסיפים בפסוק גם ניכר זה מסר

  ). יב:ג" (ִמְּמקֹומֹו' ַוִּתָּׂשֵאִני רּוַח ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש ָּגדֹול ָּברּוְך ְּכבֹוד ה: "יום ִמדי בתפילותינו
  

  גנזל טובה ר"ד
  ך"המדרשה לנשים והמחלקה לתנ

  


	  ד ף  ש ב ו ע י
	מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                                פרשת נָשֹׂא ושבועות, תשע"א
	        ע"ש הלנה ופאול שולמן                                                          מספר 917 


